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  داءــــــــــإهـ

  

   أهـدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

ü حفظهما اهللا ورعاهما دايـوال اللذْین سهرا على تربیتي وتعلیمي   

ü إلى زوجتي ورفیقة دربي 

ü  األعزاءأخواتي و إلى إخواني  

ü إلى عَمتي وزوجها وأبنائها  

ü إلى كل أصدقائي وأحبائي في اهللا 

ü  من قریب أو من بعیدأعرفهم إلى كل من  

  حفظهم اهللا جمیعا

  

 



 

  ـر ـــر وتقدیـــشكـ

الذي وَفقني النجاز هذا العمل المتواضع، وأدعوه أن یوَفقني  المولى عَز وجلَ  أَوال وقبل كل شيء أشكر

"ال یشكر اهللا   رسول اهللا صلى اهللا علیه وسَلم في حیاتي االجتماعیة والمهنیة. وعمال كذلك بما أوصانا

على " ة نصر الدینـ"لیف ستاذ الدكتوروالخاص إلى األمن ال یشكر الناس" أتقَدم بشكري الجزیل 

الدراسة ُتعَد مساندته العلمیة من خالل توجیهاته القَیمة، وتحفیزاته المعنویة طیلة إنجاز الدراسة، كما 

  الحالیة نتاج مشترك بین الطالب وأستاذه.

الذین ساهموا في تقدیر  الجامعیینالمعلمین والمفتشین واألساتذة إلى كل وعرفاني أتقَدم بشكري كما 

" "ناظري عبد القادر بسطیف )06( رقم ، وأخَص بالذكر مفَتش المقاطعةتقییمالوضعیات  دق محتوىص

، ه المضنیة في سبیل إنجاز الدراسةالذي وضع المقاطعة التي ُیشرف علیها رهن إشارتي ومساعدت

" على مساعدتهما على إنجاز الدراسة "سترحمان نعیمة"، واألستاذة "أحمید حسینةوأشكر كذلك األستاذة 

الذین فتحوا أبوابها على مصراعیها بهدف إنجاز عینة الدراسة،  مدراء مؤسسات شكرأكما المیدانیة. 

      "، و"اخلف عبد السالم یل الشكر إلى األساتذة المقَدرینوال أنسى تقدیم جز  المیدانیة.الدراسة 

  تصحیح أداء الطالب. طیلة مرحلة" على صبرهم الصدیق وانيـ"زه" و "عیاد ریاض

من  -شهر أوت الماضي الذي انتقل إلى رحمة اهللا – Jean Cardinet ستاذ الدكتوراأل كما ال أنسى

البرید عبر تواصله معي على  )IRDPمعهد البحث والتوثیق التربوي (بسویسرا  Neuchâtelجامعة 

  .إمكانیة التعمیم تحلیالتالجوانب الفنیة المرتبطة ب في بعضمن خالل توجیهاته العلمیة االلكتروني 

الذین تعَلمت  أساتذتي األعزاءأخص بالذكر و  أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل،في األخیر و 

  :أساتذتي الكرامإلى كل  أقول ، لذلكدراسي من االبتدائیة إلى الجامعةمنهم طیلة مشواري ال

  منكم تعَلمنا .............ولكم مما تعَلمنا
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  مقدمـة:  -

صف الثاني من القرن العشرین في وتطَور أنظمة التقییم التربوي خالل النأثمرت جهود علماء القیاس 

 المتمثلة في إلى تطبیق نظریات القیاس الحدیثة القیاس الكالسیكیة تطبیق نظریة مناالهتمام انتقال 

وفي االنتقال من التقییمات التقلیدیة المعتمدة على نظریة االستجابة للمفردة ونظریة إمكانیة التعمیم. 

ونظرا االختبارات الموضوعیة لالختیار من متعدد إلى التقییمات البدیلة المعتمدة على األداء والكفاءات، 

الحاجة إلى البحث معها زادت تقییمات هذه اللالحصول على درجات صادقة وموثوقة الزدیاد الحاجة إلى 

  .مقارنة بالتقییمات التقلیدیة استجابة لمتطلبات هذه التقییماتعن طرق قیاس أكثر 

لالختیار من متعدد، والصواب الموضوعیة ومنذ سنوات عدیدة بعد رواج استخدام التقییمات التقلیدیة 

االنتقادات الموَجهة  والخطأ، والمزاوجة، واإلجابات القصیرة في مختلف األنظمة التربویة زادت معها

للتقییمات التقلیدیة نتیجة أحادیة أبعادها، وعدم قدرتها على قیاس عملیات التفكیر العلیا، وتركیزها على 

  اختیار اإلجابة من بین إجابات متعددة، والسرعة في اإلجابة...وغیرها.اعتمادها على معارف منعزلة، و 

دیثة اَتجهت العدید من األنظمة التربویة في العالم نحو نظریات القیاس وأسالیب التقییم الح ومع تطَور

إحداث تغییرات شاملة في أبعاد العملیة التربویة، فاَتجهت نحو تقییمات األداء والكفاءات باعتبارها حال 

الطالب على حل مشكالت مركبة وواقعیة من الحیاة االجتماعیة والمهنیة الیومیة.  كفاءاتبدیال لتطویر 

ق نواتج تشَجع على تعَلم الكفاءات والمهارات المعقدة، وتحقی األداء والكفاءاتتقییمات  أنعلى اعتبار 

ایجابیة نحو زیادة الفعالیة الذاتیة والدافعیة لالستجابة لمتطلبات ذات قیمة في التربیة، وتحقیق اتجاهات 

، وانفتاحها، وواقعیتها، وضعیات الحیاة الحدیثة المعَقدة. كما تمتاز بتعدد أبعاد تكویناتها الفرضیة

  ، وتعدد إجاباتها، وصعوبة تقدیرها.تركیبهاو 

درجات  التقلیدیة في تقدیر جودةتتالءم النظریة الكالسیكیة لالختبارات إلى حد كبیر مع التقییمات 

طرق مختلفة لتقدیر ثبات  وتعتمد على هاداع، ألنها تمتاز بأحادیة أبالتقییمات المتعلقة بالصدق والثبات

وَجهها متعددة لكنها لقیت انتقادات . متعددة افتراضاتعلى  استنادهادرجات االختبارات إضافة إلى 

ومحدودیتها في التعامل المتعددة القیاس على أَنها غیر قادرة على التمییز بین أخطاء القیاس ب المهتمون

مات األداء والكفاءات تمتاز بالتعقید تتضمن أبعاد ألن وضعیات تقیی قیاس أكثر تعقیداالمع وضعیات 

  متعددة وتتفاعل فیما بینها أثناء تقدیر جودة قیاساتها.

ها تقییمات األداء والكفاءات تطَلب على المختصین والباحثین في مجال تفرضونتیجة للتحدیات التي 

لطالب ضمن شروط أكثر القیاس والتقییم التربوي البحث عن طرق كفیلة تساعد على تقدیر أداء ا



  ب
 

عدة مجاالت یتطَلب في  كفاءة طالب في مجال معین أوعیة ودقة، على اعتبار أن قیاس أداء و موضو 

ذاتیة من طرف المقدرین، وٕانجاز الوضعیات  أحكاماتقدیر أدائه  تطَلب، ویضمن وضعیات مركبةمعاینته 

ء ألنها تتطَلب معاینة أدابتعدد أبعادها  اتفاءكالداء و األخالل فترات معینة. وبذلك تمتاز تقییمات  المركبة

مقدرین متعددین طرف ضمن مهام متعددة تنتمي إلى نفس نطاق المهام، وتقدیر أدائهم من  الطالب

  تتطَلب أحكامهم قدرا معینا من االتساق، ویتم كذلك معاینة أدائهم ضمن فترات مختلفة.

الحاجة الملحة إلى استخدام نظریة إمكانیة التعمیم التي تستجیب لمختلف متطَلبات  فيزادت هذه العوامل 

وضبط مختلف  معالجةوضعیات القیاس المعَقدة التي لم تكن النظریة الكالسیكیة لالختبارات قادرة على 

ریة إمكانیة كفاءات الطالب زاد االهتمام بنظ. ومع تزاید االهتمام بتقییمات أداء و في نفس الوقت األبعاد

 بضبطتسمح  القیاسات السلوكیة ألَنها وصدقشاملة لتقدیر موثوقیة و  مالئمة طریقة إحصائیةكالتعمیم 

المهام، والمقدرین،  الراجعة إلى المتعددة ات االداء والكفاءاتتقییمف أبعاد وضعیات مختلومعالجة 

كما تسمح بتحدید مختلف مصادر خطأ . قییم، وغیرها، والتفاعالت الحادثة بینهاوالفترات، وطرق الت

تقَدم معامالت إمكانیة تعمیم تستجیب لمختلف ة على ثبات وصدق درجات التقییمات، و القیاس المؤثَر 

الطالب (معامالت وكفاءات القرارات التربویة التي یرغب صانع القرار في اتخاذها تجاه درجات أداء 

كما تقَدم طرق  معامالت إمكانیة تعمیم محكیة المرجع). إمكانیة نسبیة، معامالت إمكانیة تعمیم مطلقة،

  .األداء لم تكن متوفرة في النظریة الكالسیكیة لالختبارات اتفعالة في تحسین ثبات درجات تقییم

اَتجهت جهود الباحثین في أواخر الثمانینیات وبدایة التسعینیات من القرن الماضي نحو  ونتیجة لذلك

في تقدیر ثبات وصدق درجات  لتعمیم كحل بدیل للنظریة الكالسیكیة لالختباراتنظریة إمكانیة ا استخدام

نظریة إمكانیة التعمیم في مجال حوث والدراسات التي اهتمت بتطبیق وازدادت الب، القیاسات السلوكیة

نظریة ، وفي مجاالت أخرى متعددة (نفسیة، حیویة، اقتصادیة، تقنیة)، والتي قَدمت فیها ةالتربوی اتتقییمال

أداء درجات إمكانیة التعمیم نتائج باهرة ساهمت في تقَدم نظریة القیاس وتطویر قیاسات أكثر دقة وصدقا ل

  وكفاءات الطالب في مختلف مجاالت تقییم اللغات والعلوم والریاضیات والمجاالت الفنیة األخرى.

نقص واضح في  أَنها تعاني من تبَینولكن إذا نظرنا إلى اإلصالحات التربویة المندرجة ضمن الكفاءات 

درجات تقدیر الشروط السیكومتریة لباستخدام نظریة إمكانیة التعمیم في  الدراسات واألبحاث التي اهتمت

تقییمات األداء نالت مزیدا من استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في رغم أن بال تقییمات كفاءات الطالب

  . في الوالیات المتحدة األمریكیةتي أجریت البعد اإلصالحات التربویة االهتمام خاصة 



  ت
 

ولهذا كان الهدف األساسي للدراسة الحالیة تطبیق نظریة أو نموذج إمكانیة التعمیم على اختبار تقییم 

الطالب في  كفاءةتقدیر ثبات وصدق درجات لكفاءات الریاضیات وفق الوضعیات المركبة، وذلك 

 الختباراتدرجات اورا في تقدیر الشروط السیكومتریة لوضعیات قیاس اهتمت بإدماج أبعاد أكثر ظه

 سبعة فصولإلى الحالیة الدراسة  الباحث مقسومن أجل تحقیق ذلك  (مهام، مقدرین، فترات، صیغ مهام)

  تطبیقیة.أخرى منها نظریة و 

لتقییمات األداء والفنیة النظریة دبیات فیه األ اإلطار العام للدراسة الذي تناولنابتقدیم هتم ی الفصل األول

نظریة المحدودیة و  تقییمات األداء والكفاءاتأهمیة  بإبرازوانطلقنا من تحدید مشكلة الدراسة  ،والكفاءات

 صادر، ومنظریة إمكانیة التعمیمضرورة الرجوع إلى ، و في ضبط مصادر الخطأ لالختبارات الكالسیكیة

 نتائجب ها باالستعانةتقییمات األداء والكفاءات، وٕامكانیة تعمیمها، وطرق تحسین درجات التباین المؤثرة على

 تسمح بتحقیق أهداف الدراسة أساسیة مشكلة الدراسة بخمسة تساؤالت ثم نتَوج السابقة. الدراساتب

األسئلة المفتوحة، ثم نحَدد أهداف الدراسة  موضحین أیضا طبیعة الدراسة السیكومتریة التي تجیب عن

من الناحیة النظریة  ، وٕاظهار أهمیة الدراسةتقییم الكفاءاتدرجات التي اهتمت بتقدیر الجوانب الفنیة ل

 وتحدیدها إجرائیا سة بنوع من التفصیل نظریاالمفاهیم األساسیة للدرابعرض  . كما اهتم الفصلوالتطبیقیة

مفصلة من الدراسات السابقة وفي األخیر اهتم الفصل باستعراض  ،لدراسة الحالیةبما یتناسب مع أدبیات ا

      ومقارنتها بعضها البعض. هاإجراءاتونتائجها متوجة بتعلیق اهتم بحیث أهدافها، وتصمیماتها، وٕاجراءاتها، 

إمكانیة  التمییز بین دراسات خاللبنوع من التفصیل من  بنظریة إمكانیة التعمیمهتم ی الفصل الثاني

أحد أبوي نظریة  إلى حدود النظریة الكالسیكیة لالختبارات التي كانت ، ثم ننتقلالتعمیم ودراسات القرار

نشأة باختصار  دة األبعاد، كما نوضحالتي لم تكن قادرة على معالجة وضعیات قیاس متعد إمكانیة التعمیم

نقَدم بعدها تعریفات ُتحَدد مفهوم نظریة إمكانیة ، و أدبیات القیاس التربويوتطَور نظریة إمكانیة التعمیم في 

أن نتناولها ونظرا للمفاهیم الكثیرة التي أضافتها نظریة إمكانیة التعمیم ألدبیات القیاس تطَلب منا  التعمیم.

التعمیم بدء مراحل تحلیالت إمكانیة  نامن خالل استعراض وذلكنظریا وتدعیمها بأمثلة محكیة للواقع، 

صمیم التوسیع. وفي ، وتصمیم التقییم، منتهیة بتتصمیم القیاسو  ،تصمیم التقدیر، و تصمیم المالحظةب

التصمیمات اهتمت ب، والتي أنواع التصمیمات التجریبیة في تقدیر مكونات التباینبعض  نعرضاألخیر 

  العشوائیة أحادیة ومتعددة األبعاد، والتصمیمات المختلطة. 

بعض المفاهیم المرتبطة الكفاءات وفق المهام المركبة من خالل تناول  تقییمبعرض هتم ی الثالثالفصل 

، من الناحیة المفاهیمیةا تحدیده من حیث صعوبات ، والوضعیة المشكلةالكفاءة، وتقییم الكفاءة مفهومب



  ث
 

 ثمبشكل أفضل. ات التعریفوضح حتى تُ  التربویةمدعمة ببعض الكتابات  هاتقدیم مفاهیم لكل من ولحاون

، ومن حیث كمیة المعارف والمهارات االهدف من استخدامهت من حیث أنواع الوضعیات المشكال نعرض

خصائص الوضعیات المركبة، والتي اهتمت نتناول بشكل مفَصل في األخیر و واالتجاهات المجَندة. 

ر بدیهي، مع الموارد المطلوب تجنیدها، ویكون حَلها غی هاموتالؤ الواقعیة، والتركیب،  بوصفها من حیث

  .في الحل تكون معلوماتها ناقصة أو إضافیة، وذاتیة للطالبوغیر محكمة التحدید، و 

أسباب االنتقال من  بتحدید، وذلك تقییمات األداء والكفاءاتجودة  معاییرفیه  عرضن الفصل الرابع

الكالسیكیة  تقییمات األداء والكفاءات، ومعاییر جودة والكفاءات التقییمات الموضوعیة إلى تقییمات األداء

عملیتي التعَلم والتدریس،  إثراءلتوَجه نحو التقییمات األصیلة التي ساهمت في ا ننتقل إلىثم  .والحدیثة

مصادر بالجوانب الفنیة المتعَلقة  نعرض ذلك إضافة إلى. البكفاءة الطتقدیر موازین  نتناول وبعدها

تؤَثر على التباین التي  صادرم تناول، وذلك من خالل تقییمات األداء والكفاءات في الریاضیات تباین

-تفاعل طالبو تباین المهمة، و تباین المقدر،  صدرإمكانیة تعمیم درجات أداء الطالب والمتمَثلة في م

 ثم األداء والكفاءاتتقییمات  الطالب في سیاقثبات درجات عرض كذلك مستوى ن. و تباین الفترةو مهمة، 

  األداء والكفاءات.قییمات تدرجات تحسین ثبات طرق مختلف األخیر نتناول في 

الحدیث، مفهوم الصدق  نتناول فیه الذي أدلة صدق تقییمات األداء والكفاءاتنعرض فیه  الفصل الخامس

 سیاقوفي  ،موَحد إطار مفاهیمي في  Messick (1995)قَدمها التيصدق تقییمات األداء والكفاءات وأدلة 

وأدلة المحتوى، أدلة  بما یتناسب مع تقییمات األداء والكفاءات والمتمثلة فيهذه األدلة نعرض مفصل 

. یة، وأدلة إمكانیة التعمیم، واألدلة الخارجیة، وأدلة العواقبالبنائواألدلة التأصیل النظري، العملیات و 

عالقة ننتقل إلى یندرج ضمن صدق التكوین الفرضي. ثم  موحد مفهومفي هذه األدلة بتكامل وتَوجت 

 تعتبرالتي تقییمات األداء والكفاءات أبعاد وتحدید بعض  الثبات بالصدق في إطار نظریة إمكانیة التعمیم

للصدق  Kane (1982) بنموذج تَوج الفصلن. وفي األخیر أبعادا للصدق وفق نظریة إمكانیة التعمیم

  .تقییمات األداء والكفاءاتلالتقاربي 

إلى وصف  ثم ننتقل منهج الدراسة المناسب لطبیعة الدراسة السیكومتریة عرضبهتم ی الفصل السادس

االختبار بتحدید الكفاءة المطلوب قیاسها، ومراحل إعداد المهام، وتصنیفها، ووصفها بالتفصیل، وصدق 

تضمن یمحتواها بواسطة عرض معامالت االتفاق بین المحكمین، وطریقة إعداد موازین تقدیرها. كما 

األفواج، وعلى فترة الفصل وصف عینة الدراسة من حیث توزیعها على المؤسسات التربویة، وعلى 

تصمیمات ب ءبدتصمیمات الدراسة وصف  ثم ننتقل إلىمن حیث عدد الطالب ونسب تمثیلها.  التطبیق



  ج
 

ثم  ،مستویاتها المالحظة، ومستویاتها المقبولة، ونوعهاعدد و ، والتقدیر بتحدید األبعاد، ورموزهاالمالحظة 

معادالت بتقدیم عرض تصمیمات التقییم ناألداتیة، و أبعاد التمییز وأبعاد  القیاس بتحدیدتصمیمات  نقدم

بتحدید زیادة عدد مستویات تصمیمات التوسیع نعرض الموثوقیة، كما عامالت إمكانیة التعمیم و تقدیر م

مختلف خطوات تطبیق المهام، والتعلیمات  إلى تقدیم إجراءات الدراسة المیدانیة بتحدیدنتقل نو  .األبعاد

التعریف ببرمجیة بكفاءة الطالب، لیختتم الفصل بوصف أداة تحلیل البیانات  كیفیة تقدیرو المقدمة، 

  .EduGتحلیالت إمكانیة التعمیم 

طریقة عرض نتائج تصمیمات إمكانیة التعمیم، تقدیم بنتائج الدراسة ومناقشة عرض هتم بی سابعالفصل ال

عرض اإلحصاءات الوصفیة لكل ُبعد من أبعاد وضعیات القیاس المرتبطة بالمهام، والمقدرین، والفترات، و 

شمل عرض یعلى حدة، و الدراسة ومناقشتها تساؤالت نتائج كل تساؤل من  نعرضوصیغ المهام. بعدها 

، أما مناقشة إمكانیة التعمیم تحلیل إمكانیة التعمیم على نسب مكَونات التباین، ومعامالتكل تصمیم 

نتائج كل مناقشة تحلیل و النتائج فقد شملت تحدید داللة كل نتیجة ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. وبعد 

تعمیم نتائج حدود ملَخصا عن  نقدم ثمودالالتها.  لنتائجتفسیر لمناقشة عامة للبحث عن نتوجها بتساؤل 

تقدیم  ء على نتائج الدراسة الحالیة إلىبنا ثم ننتقل ،هجیة والتطبیقیةمن الناحیة المنالدراسة الحالیة 

خالصة عامة  نقَدمدراسات وأبحاث مستقبلیة تساهم في إثراء األدبیات التربویة. وفي األخیر مقترحات ل

  تبَین أهداف الدراسة وٕاجراءاتها النظریة والمنهجیة والتطبیقیة، ونتائجها النهائیة.مختصرة 

 



  

  

  

  ل األول ـالفص

  ـةـاإلطـار العـام للدراس
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  تمهـید:  -

بفحص  المرتبطة في مختلف أبعادها النظریة والمیدانیةبمزید من التفصیل  دراسةیتناول الفصل إشكالیة ال

، والتي سوف المتمثلة في الثبات والصدقو  عقدة،تقییمات األداء والكفاءات الم أنظمة درجات ومراقبة جودة

ثبات التباین على  مصدر من مصادربنتائج بحوث ودراسات ُتحَدد درجة تأثیر كل وندَعمها نزَودها 

جها بمجموعة هامة من التساؤالت التي یحاول الباحث اإلجابة علیها في نتَو ثم  التقییماتدرجات وصدق 

النظریة  راسةد. لننتقل حینها إلى تحدید أهداف الالكمیة والقیاسیة دراستنامرورا بتحدید طبیعة دراسة ثنایا ال

مراقبة جودة مهام تقییم الكفاءات، وتحسین إجراءات التي یرید الباحث تحقیقها باالهتمام بوالتطبیقیة 

في حَد التي سوف نستخلصها  الدراسة ةأهمیتحدید ثم  القیاس لبلوغ مستویات مقبولة من إمكانیة التعمیم.

نتناول ثم  .في تقدیر دقة القیاسات السلوكیة ومبادئ نظریة إمكانیة التعمیم مفاهیم تطبیق ةمن أهمیذاتها 

مفصلة من حیث تعریفها وكیفیة تناولها مفاهیمیا ومنهجیا وٕاجرائیا، محَددین  دراسةالمفاهیم األساسیة لل

 األخیر وفي المفاهیم الجدیدة. هذهوتغییرات في نماذج التعامل مع األدبیات التربویة الحدیثة توجهات 

تبعا للمادة إلى أربعة أقسام نتناول الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة بالدراسة الحالیة بتقسیمها 

 بتعلیق مفصل إلجراءاتها المختلفة. ثم نتوجهاالدراسیة التي تتناولها 

  :دراسةكلة الـمش -1

السنوات األخیرة الستخدامات التقییمات التقلیدیة بعد االنتقادات المتعددة التي أثارتها الكتابات التربویة في 

 ,Ruiz-Primo & Shavelson, 1996; Linn) 2004 ؛2000، والصواب والخطأ (عـالم لالختیار من متعدد

Baker & Dunbar, 1991 ( االهتمام بالتقییمات البدیلة القائمة على في  زیادةبرزت في األدبیات التربویة

اإلجابات التي تعتمد على اختیار اإلجابة و  التي جاءت كرد فعل للتقییمات التقلیدیة األداء والكفاءات

 & Linn, Baker) منعزلةمهارات وقیاس معارف و ، سرعة اإلجابة، والتدریس من أجل االختبارالقصیرة، و 

Dunbar, 1991) اختالف النواتج التعلیمیة عن و الدنیا،  عملیات المعرفیةلإضافة إلى تركیزها على قیاس ا

التقییم المباشر المبني على المعارف دون و التدریس من أجل االختبار، و المعلم، طرف المرغوبة من 

تشجیع تعَلم الكفاءات والمهارات الممارسات التربویة نحو بعدها انتقلت ). 2004، 2000الكفاءات (عـالم، 

 الفعالیة الذاتیة والدافعیةزیادة ، واالتجاهات االیجابیة نحو یةذات قیمة في التربالنواتج وتحقیق ، المعقدة

  .المعَقدة وضعیات الحیاة الحدیثةلمتطلبات لالستجابة 

ي مجال التربیة وفي مجاالت الكفاءات في السنوات األخیرة فاألداء و ازداد استخدام تقییمات نتیجة ذلك 

 في التربیة، المعارف والمهارات واالتجاهات ذات قیمةسمح بتعزیز عملیات تعَلم مما  لتكوین والشغلا
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، معنىالتعَلمات العمیقة ذات والتركیز على العالیة، والفعالیة فوائد واسعة بالنسبة للمتعَلم كالدافعیة تحقیق و 

  واستدالال على مهارات التفكیر العلیا. أكثر صدقا اتتقییمبلوغ أفضل بین التعَلم والتقییم، و  ٕاحداث عالقةو 

جودة قیاساتها الفنیة نالت اهتمام تقدیر فان لالختیار من متعدد ونظرا لشیوع استخدام التقییمات التقلیدیة 

فرة إلى حَد بعید نتیجة متو لدرجاتها السیكومتریة  الشروط، فكانت الباحثین والمؤلفین منذ عقود بعیدة

الكافیة للبنود المتضمنة في عملیات  ، ومعاینتهادراسيدها، وشمولیة تغطیتها للمحتوى الابعأُأحادیة 

في خالل العقدین الماضیین الكفاءات و  األداء تقییماتنحو أیضا االهتمام وبنفس الطریقة انتقل  التقییم.

أخرى جدیدة حتى تستجیب  وتطویر معاییر مسائل الصدق والثباتب علقةتجودتها الفنیة الم قیاس

 Baxter, Shavelson, Herman, Brown) اهتم بعض المؤلفین والباحثین بمسألة الصدق بحیث ،لمتطلباتها

& Valadez, 1993; Messick, 1994, 1995; Lane, Liu, Annkenman & Stone, 1996 ; Shavelson, 

Baxter & Gao, 1993 ; Miller & Linn, 2000 ; Scallon, 2004) مسألة أكبر بدرجة بو  نآخرو  واهتم

 & Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Ruiz-Primo & Shavelson, 1993 ; Brennan, 2000 ; Gao)الثبات

Brennan, 2001 ; McBee & Barens, 1998 ; Gao & Brennan, 2001 ; Lee & Kantor, 2007).       

تقییمات األداء والكفاءات التي زادت فیها درجات جودة تقدیر النظر في عادة إ النقاشات تناولتكما 

 معاییر تحدیدل والتقییم التربويالقیاس دوریات في  المنشورةمتعددة المقاالت الو  ،المؤتمرات الوطنیة والدولیة

في  التقییمات البدیلة ها تختلف عنوالثبات ألنَ لصدق وٕاعادة النظر في المتطلبات التقلیدیة ل ،جودة جدیدة

 مما تطَلب إعادة النظر في مفاهیم الصدق والثبات الكالسیكیة المعتمدة. جوانب متعددة،

 تعَددوالكفاءات تقییمات األداء درجات إعادة النظر في صدق وثبات  ساهمت فيالتي  عواملومن ال

تعكس إدماج معارف ومهارات  ة التيدالمعقَ مهام عن ال في اإلجابة أكبر للطالبحریة  ها، وٕاعطائهاأبعاد

 .دیرالتقعملیات  أثناءأحكام بإصدار  مطالبتهاو  ،لیامهارات تفكیر ع استدعائهاو ، اتهاوواقعیة سیاق، متعددة

الصدق والثبات حتى تتالءم مع  تيوالتقییم إعادة النظر في مسأل ألمر الذي فرض على خبراء القیاسا

، ولیة المحتوى، وٕامكانیة التعمیمتقییمات األداء والكفاءات، مثل شمالتي حدثت في تطَورات متطلبات ال

 Lin, Baker & Dunbar, 1991 ; Moss, 1992 ; Shavelson, Baxter) وتعقید العملیات المعرفیةوالواقعیة، 

& Gao, 1993 ; Linn, 1994 ; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van Der Vleuten, 2006 ; 
Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007 ; Johnson, Penny & Gordon, 2009)   

التعلیمیة الكفاءات في البرامج الدراسیة في مختلف المستویات األداء و التقییمات القائمة على  استخدامإن 

تطلب التي ت، و هادرجاتتستغني عن فحص جودة قیاسات یمكنها أن ال سواء ألهداف التعَلم أو التقییم 

، على اعتبار أن تقییم الكفاءات عملیة تتصف الفنیة شروط جودتهاتوفر ن مللتحقق الئمة م إجراءات
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ة معینة، یتم تقییمه من طرف مقَدر تر یتطَلب معاینته في وضعیة خاصة، وفي ف أو مركب بأداء معَقد

 (Shavelson, Baxter & Gao, 1993) ق تقییم مختلفةائطر  استخدامإضافة إلى  (Scallon,  2004) معین

نطاق ضمن  معاینتهاأبعاد متعددة یتطَلب  عكست تقییمات األداء والكفاءات تتقدیر جودة قیاسامتطلبات 

أن  Shavelson , Baxter & Gao (1993) اعتبرقد ف، معَقد من المهام والمقدرین والفترات وطرق التقییم

المهام والفترات المقدرین عبارة عن عینة من أداء الطالب منتقى من نطاق معَقد یتحَدد بترابط األداء  تقییم

أن ُبعد المهمة ممثال لمحتوى دراسي معین، وُبعد الفترة یشتمل كل ُیفترض وطرق التقییم الممكنة، و 

تقییم األداء، وُبعد المقَدر یشتمل على كل األفراد  اتالفترات الممكنة التي یرید صانع القرار قبول درج

اعتبرت هذه العوامل الثالثة مصادر هامة من فقد متسق، یمكن تدریبهم على تقدیر األداء بشكل  الذین

  .(P.350)مصادر عدم ثبات قیاس درجات تقییم األداء 

 قیاسات تقییمات األداء والكفاءات صدق وثباتتقدیر في لالختبارات النظریة الكالسیكیة  ماستخداإَن 

ومتطلبات التعقید  قیاس،التعَدد أبعاد وضعیات  نتیجة فرضتهانتیجة للرهانات التي  ةیغیر كاف تأصبح

,Cronbach أشار وفي السیاق .وٕامكانیة التعمیم ، والواقعیة،المعرفي   Linn,   Brennan & Haertel  (1997) 

ألن  یة لتحلیل خطأ القیاس غیر مالئمةطرق تقلید المعتمدة علىأن بعض الصیغ الجدیدة للتقییم إلى 

التقییم الحدیث یعتمد على اختبارات محكیة المرجع ومهام مفتوحة ومركبة، لذلك نحتاج إلى البحث عن 

إلى طریقة إحصائیة خاللها الرجوع طَلب وبذلك تقیاسات أخرى لضمان إصدار أحكام كافیة وموثوقة. 

 والكفاءات ات األداءتقییمف أبعاد وتفاعالت أبعاد وضعیات مختل معالجةتالؤما ودقة في مرونة و أكثر 
(Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Brennan, 2000 ; Brennan & Johnson, 1995 ; Miller & Linn, 

2000; Scallon, 2004; Hébert, 2006; Hébert & Duclos, 2007)  تمثَلت الطریقة اإلحصائیة في و

 ;Shavelson & Webb, 1991; Brennan, 2001 ; 2010) مبادئ نظریة إمكانیة التعمیممفاهیم و استخدام 

Cardinet, Pini & Johnson, 2010)  

درجات تقدیر جودة طرق اإلحصائیة المستخدمة في وأقوى التعتبر نظریة إمكانیة التعمیم من أفضل 

خطأ في تباین الالكفاءات ألنها تسمح بتقدیر تباین األفراد والمصادر المتعددة لتقییمات األداء و أنظمة 

المحصل  درجاتعمم بها الإیجاد الدرجة التي یمكن أن تُ تهدف نظریة إمكانیة التعمیم إلى و  .نفس الوقت

یمكن و  المطبق،التقییم نظام وصیغ التقییم وفقا ل الفتراتو ن قدریالمالمهام و یم مع نطاق یعلیها في نظام التق

تأخذ كما  .(Scallon, 2004 ; Grégoire & Laveault, 2002) نفس الوقتأن تعالج عوامل متعددة في 

وتهتم دراسات إمكانیة التعمیم بتحدید  ،القیاس االعتبار المصادر المتعددة ألخطاءنظریة إمكانیة التعمیم ب

مختلفة وتحت شروط متباینة أي  اختباریةدرجة تكافؤ نتائج االختبارات التي نحصل علیها في ظروف 
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، وتهتم دراسات القرار )2000، المـع( معاینات الشروط على الدرجات من أوجه مختلفةتهتم بدراسة تأثیر 

   باالعتماد على تقاریر دراسة إمكانیة التعمیم وتقدیرات مكونات التباین. بطرق تحسین إجراءات القیاس

ل علیها درجة شاملة واحدة بمعنى متوسط الدرجة التي یحص لطالبكون لفي تقییمات األداء والكفاءات ی

االعتماد علیهم  قَدرین الذین یمكن أنإذا أنجز كل المهام الممكنة من مجال الكفاءة المطلوب تقییمها، والم

، والفترات التي یمكن تطبیق مهام االختبار، وطرق التقییم الممكنة التي في تصحیح إجابات الطالب

,Shavelson) یؤدیها الطالب  Baxter  &  Gao, عینة سوى یمكننا تقدیم لكل طالب  الواقع ال فيو  .(1993 

من محدود عدد وال یتم تقدیر أدائه إال بواسطة  یمكن أن تختلف في طریقة صیاغتها، محدودة من المهام

وكذلك طرق التقییم فالمهام والمقَدرین والفترات لذلك من الزمن.  محَددة المقدرین، وذلك خالل فترات

   .من نطاقات غیر محدودةعشوائیة عینات سوى المطلوب اختیارها لیست 

تقییمات األداء درجات  ثباتالتي یمكن أن تؤَثر على األبعاد من  المهام والمقدرین والفترات وُتعدَ 

بدایة التسعینات من القرن الماضي وبدایة منذ  العدید من الباحثین والمؤلفینوالكفاءات، وقد لفتت انتباه 

 ; Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993; Shavelson, Baxter & Gao, 1993) األلفیة الجدیدة

Brennan & Johnson, 1995; Miller & Linn, 2000 ; Brennan, 2000 ; Brennan & Johnson, 1995 ; 

Gao & Brennan, 2001)  كثیر من في  مصادر التباین التي تؤثر على درجات الطالب من أكثرواعتبرت

أو  صیغ المهامعلى غرار درجاتهم بمصادر أخرى أیضا تأَثر كما یمكن أن ت ،األداء اتتقییممجاالت 

   .(Shavelson, Baxter & Gao, 1993)  األداءدرجات  عن صدقجمع أدلة  في طرق التقییم

أن تقییمات األداء والكفاءات تتمَیز بتعَدد الطرق المستخدمة في تقدیر أداء الطالب البدایة في أشرنا 

(مهام مفتوحة، مهام معالجة یدویة، مهام مشَوشة) لذلك فالطرق أو الصیغ المعتمدة في عملیات تقییم 

األداء  على اعتبار أن تقییماتوذلك  درجات الطالب.تباین في  أیضا یمكن أن تساهموالكفاءات داء األ

 Baartman, Bastiaens, Kirschner) أكثر من طریقة واحدةت عملیة معَقدة تتطَلب معاینتها ضمن والكفاءا

& Van der Vleuten, 2006; Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007)  ألن استخدام

لالستدالل على  الكفاءات واألداء اتتقییمي التقییم غیر كافیة وغیر مالئمة في برامج طریقة تقییم واحدة ف

  .قدرة الطالب على معالجة مختلف وضعیات الحیاة الیومیة التي یمكن أن تواجههم

العدید من طرف اهتماما بالغا من والكفاءات  تقییمات األداءدرجات أبعاد ثبات  نالتفي هذا الصدد و 

ثبات التي تؤثر على التباین الهامة  مصادرمن المهام والمقدرین والفترات  واعتبرت والمؤلفین، الباحثین

 ;Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993) درجات أداء الطالب

Brennan & Johnson, 1995; Miller & Linn, 2000 ; Brennan, 2000) . في حین المثیر لالهتمام أكثر
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نقص كبیر في الثبات حتى أصبح ضعف الثبات میزة من تعاني من أن تقییمات األداء والكفاءات 

تباین  راجعة إلى بأربعة مكونات تباین أساسیة ارتبطتالكفاءات، و ت التقییمات القائمة على األداء و ممیزا

  مهمة. -تباین الفترة، وتباین تفاعل طالبو تباین المهمة، و المقدر، 

والكفاءات جودة مختلف أشكال تقییمات األداء  قیاسد من الدراسات واألبحاث التي اهتمت بأثبتت العدی

 ,Shavelson, Baxter & Gao, 1993; McBee & Barens, 1998; Brennan)ةثباتها منخفضدرجات أن 

2000; Brennan & Johnson, 1995 ; Parkes, 2000, 2001 ; Hébert, 2006 ; Nie, Yeo & Lau, 2007) .

الكفاءات مختلف مجاالت المواد الدراسیة و وقد شمل انخفاض معامالت إمكانیة التعمیم تقییمات األداء 

 & Shavelson, Baxter, & Gao, 1993; Ruiz-Primo, Shavelson)مثال ومختلف عینات الطالب في العلوم

Baxter, 1993)  مثالوفي الریاضیات (Lau,Yeo & Nie, 2007 ;  McBee & Barens, 1998; Shavelson, 

Baxter & Gao, 1993)  مثالفي الكتابة و (Gao& Brennan, 2001 ; Gebril, 2009 ;Chen, Niemi, Wang 

& Mirocha,2007).  كما أشار العدید من الباحثین في مقاالت كثیرة ُنشرت في دوریات القیاس التربوي

 ;Brennan, 2000 ; Brennan & Johnson ; Parkes, 2000) مثالاألداء إلى مشكلة ضعف ثبات تقییمات 

2001; Miller & Linn, 2000)  الكفاءات لم تصل إلى مستویات أن معظم أنظمة تقییم األداء و  ظهرتأو

في  تقییماتها، وبَینت أنها تعاني من مشكلة حقیقیة تمَثلت في عدم قدرة إمكانیة التعمیممقبولة من 

  الوصول إلى درجة كافیة من الثبات وحتى الصدق.

ألَنها بحث أن تنال مزیدا من االهتمام وال األداء والكفاءات اتتستحق مسألة ضعف ثبات أنظمة تقییم

، أو من عدم المقدرینقدیرات تاالتفاق بین انخفاض في من أساسا التي تنتج ، و مشكلة حقیقیةأصبحت 

مصادر أخرى أو تنتج من بین الفترات، األداء درجات أو عدم استقرار ، طرق بنائهاو  اتساق المهام

  . الناتجة من تغَیرات معینة بین الطالب والمهام والمقدرین والفترات تي تحدثبالتفاعالت ال مرتبطة

الدرجات ألَن تغَیر في تقدیرات المقَدرین،  الخطأ التي تُؤَثر على اتساق درجات الطالبتباین من مصادر 

لثبات امفهوم یرجع و  ،تختلف من مقَدر إلى آخر طالب یمكنها أنمجموعة  أوقدمة لمنتوج طالب الم

بین فاق التحقق من االتیتم و  (Moore & Young, 1997) إلى طریقة االتفاق بین التقدیراتالكالسیكي 

في تقییم أداء الطالب. وفي الواقع  ینالمعتمد ینالمقدر  اختالفبدرجات الاختالف  تقدیرواسطة بالمقَدرین 

توجد عوامل متعددة یمكن أن تتدخل في تباین تقدیرات المحكمین، فقد تعود إلى ذاتیة المقَیمین الذین 

بعض المقدرین  حیث یمیلبانجازات الطالب،  معاینةبالتساهل أو بالتشدید أثناء  تقدیراتهم تتمَیزیمكن أن 

تقدیراتهم أیضا كما یمكن أن تتأثر  ،لمقابل یمیل اآلخرون إلى التساهلباو ، التصحیحإلى الصرامة أثناء 

  استخدام موازین تقدیر غیر واضحة.  الناتج عنأو  المهامبأثر الهالة الناتج عن اختالف فترات تصحیح 
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كمصدر  والكفاءات في ثبات درجات تقییمات األداء ُطرحت مسألة االتفاق بین المقدرینمنذ فترة طویلة 

 نسب إلى  Diederich, French & Carlton (1961)توصل في سنوات الستیناتف ،مصادر الخطأ من هام

أن  Parkes (2001)أكد و  ،من المقاالت درجات متباینة من التقدیرات )%94(بلغت  متباینة بین المقَدرین

 ,Clausserأكدت أیضا نتائج كما  ،ببین التقدیرات مصدرا هاما في انخفاض معامالت الثباتیبقى  المقدر

Clyman & Swanson (1999)  األطباء أن تباین المقدر ال زال موضوعا في تقییم كفاءات الطالب

. وفي نفس السیاق خلصت لالهتمام خاصة إذا امتزج بمصادر أخرى كفترة التصحیح ولجنة المقَدر

مشكلة تلقى أیضا قییم األداء ال زال أن اتساق التقدیرات بین المحكمین أثناء ت Parkes (2001)مراجعة 

  اهتماما متزایدا من طرف المهتمین وصانعي القرارات. 

على الرغم أن المقدرین اعتبروا مصدرا هاما من مصادر التباین إال أن الدراسات والبحوث التي أجریت 

األداء والكفاءات،  اتلم ُیعد مشكلة في تقییم بتت أن االتفاق بین التقدیراتأث قلیلة الماضیةفي السنوات ال

للمقدرین، والحرص الشدید أثناء  الجیدبواسطة التخطیط الجَید لموازین التقدیر، والتدریب  تحقیقهویمكن 

 ;Shavelson Baxter & Pine, 1992; Gipps, 1994 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993) عملیة التصحیح

Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; McBee & Barens, 1998; Smith & Kulikowich, 2004; Lee 
& Kantor, 2007; Güler & Gelbal, 2010)  

دراسات الإلى وجود اختالفات في آراء المؤلفین، واختالفات في نتائج المذكورة األدبیات التربویة أشارت 

,Dunbar أَكدفقد ، حول درجة اتساق تقدیرات المحكمین ألداء الطالب  Koretz  &  Hoover في  (1991) 

معامالت اتفاق بین  علىدرجة االتفاق بین المقدرین ب اهتمتفي مجال الكتابة  مراجعته لتسعة دراسات

 & Parkes, 2001 ; Brennan, 2000 ; Lane, Liu, Ankenmann) )0.99(و )0.33(التقدیرات تراوحت بین 

Stone, 1996)انخفاض وحتى انعدام في احث أظهرتالب راجعهامعظم الدراسات التي ان . ورغم ذلك ف 

 ,Shavelson)الفترات- تفاعل المقدرینلمهام و ا- تفاعل المقدرینو  طالبال-المقدرین تفاعلو  ،ینتباین المقدر 

Baxter & Gao, 1993; Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; McBee & Barens, 1998; Gao & 
Brennan, 2001; Lee & Kantor, 2007; Güler  & Gelbal, 2010 ; Chen, Niemi, Wang & Mirocha, 

2007 ; Gebril 2009)   

إعطاء عنایة أثناء  اخصوصالكفاءات و األداء  اتبین المقدرین ال یطرح مشكلة في تقییم التباین إذا كان

تباین المهام یمكن أن یطرح  فان (Gipps, 1994)تقدیر واضحة  تدریب المقدرین، واستخدام موازینلكافیة 

مهام حیث تكون بعض المهام أكثر صعوبة أو أكثر سهولة لدى بعض الطالب، في حین تكون ب مشكلة،

 راجع إلى المهام تباین آخرنتباه الباحثین مصدر الفت أخرى لیست كذلك لدى نفس الطالب. لهذا السبب 

البرهنة على  تصبحأحالیا  على اعتبار أَنه ،متعددة كفاءة معینة یتطلب االعتماد على مهام تقییم ألَن 
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تنتمي إلى متعددة كفاءة طالب باستخدام عدد محدود من المهام غیر كافي، ومن المطلوب إدراج مهام 

  نفس نطاق المهام الممكنة. 

لفا االتساق الداخلي ألبواسطة الكفاءات األداء و ات مهام تقییمتماثل تقلیدیا یتم التأكد من اتساق أو 

أن تختلف من مهمة إلى أخرى عند نفس الطالب تبعا  درجات الطالب یمكنباعتبار أن  ،1كرونباخ

المهام الراجع إلى مستوى صعوبتها. ویرجع تباین المهمة إلى  تباینلمستوى صعوبة كل منها، بمعنى 

   .(Huang, 2009)األفراد  نفس لدىلمهام لالصعوبة النسبیة الثابتة 

حیث ب، راجعة إلى تغَیر معاینة المهمةمشكلة أخرى في تقییمات األداء والكفاءات  ت أیضارحطُ وقد 

مقدار تغَیر معاینة المهمة بلغت من  إلى نسبة ال یستهان بهافوقیة في دراسة  Huang (2009)توصل 

اتساق في انخفاض  ة من مشكالتمشكلیمكن أن ُیعَد األمر الذي یؤكد أن تباین المهمة  .)%12(حوالي 

الكفاءات، وقد جاءت مكونات تباین المهمة في أغلب الدراسات االستطالعیة التي تقییمات األداء و 

-فردمهمة وتباین تفاعل -بر مكون تباین بعد تباین تفاعل فردثاني أو ثالث أكك Huang (2009)اعتمدها 

,Shavelsonتوصل و . فترة- مهمة  Baxter  &  Gao من التباین  )%16(إلى نسبة تباین المهمة بلغت  (1993) 

,Laneكما توصل  ،الصعوبة النسبیة للمهامالكلي تعكس   Liu,  Ankenmann  &  Stone, إلى نسب ) (1996 

  .في مختلف صیغ المهام المقدمة للطالب )%17و 07(تراوحت بین المهمة تباین 

تماثلها، بمعنى درجة معاینة المهام أو إلى انخفاض في في ینتج ارتفاع مكون تباین المهمة من انخفاض 

أو إلى اختالف في درجة  والكفاءات راجعة إلى العدد المحدود من المهام المستخدمة في تقییمات األداء

 تحلیالتأَكدت  وقد المهام من حیث خصائصها، ودرجة تركیبها، ومستوى صعوبتها. كافؤ أو تشابهت

McBee & Barens (1998)  أن مصادر الخطأ راجعة إلى تأثیرات رئیسیة للمهمة وتفاعالتها مع األبعاد

 إلى احیث أشار ب، األخرى، وأن مكونات تباین الخطأ تنخفض بتحلیل البیانات باستخدام مهام أكثر تماثال

 توصلتومن جهة أخرى  .(McBee & Barens, 1998)تباین المهام من مكونات  خَفضیُ  المهام أن تماثل

,Shavelsonمثال(ن المهمة یحتى انعدام في مكونات تباأخرى إلى انخفاض و دراسات نتائج   Baxter  &  

Gao, 1993; Gebril, 2009 ; Gelbal & Güler, 2010; Chen, Niemi, Wang, Wang & Mirocha, 2007; 

Nie, Yeo & Lau, 2007)  مهام تقییم األداء  عدد محدودیة إلىفي غالبیة الدراسات  ذلك راجعاوكان

   .ة مجال انتمائهایما ساعد الباحثین في التحكم في عملیة إعداد واختیار مهام متماثلة ومحدودوالكفاءات 

األداء تقییمات في  أساسیةمهمة مشكلة - طالبتباین تفاعل  اعتبرمقارنة بتباین المقدرین وتباین المهام 

-إلى التباین الراجع إلى تفاعل فرد انخفاض ثبات أنظمة التقییم فقد أرجع معظم المؤلفین والكفاءات،

                                                             
1- Alpha Cronbach  
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 ,Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1996; Hébert)من الناحیة النظریة بعض المؤلفینواعتبره  ،همةم

األخیر إلى تقیید إمكانیة یؤدي في  والكفاءات تقییمات األداء 2"نقطة ضعف" على حَد تعبیرهم (2006

الرئیسیة التي  عواملمن ال أصبح مكَون تباین المهمةكما  .(Miller & Linn, 2000) تعمیم تقییمات األداء

 ;Miller & Linn, 2000)الكفاءاتو األداء تقییمات غیر مرغوبة في ضعف الثبات، وخاصیة إلى  تؤدي

Parkes, 2001; Lane, Liu, Ankenman & Stone, 1996; Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Ruiz-
Primo, Shavelson & Wiley, 1999; Shavelson, Baxter & Pine, 1992…)   

اختالف في درجات أداء الطالب من مهمة إلى أخرى،  منمهمة -وینتج ارتفاع مكَون تباین تفاعل طالب

أن یحصل على  فاَنه یمكن، مهمة معینةدرجة مرتفعة في على  على سبیل المثالفإذا تحصل طالب 

فمنذ حوالي  .التقییمأو طریقة ، ویكون أداؤه مستقال عن المقَدر أو فترة أخرىفي مهمة  درجة منخفضة

في دراسة تقییمات أداء العلوم أن بعض  Shavelson, Baxter & Pine (1992) بَینأكثر من عشرین سنة 

وجود نسبة توصلوا إلى و  ،ودرجات منخفضة في مهمة أخرىالطالب تحصلوا على درجة عالیة في مهمة 

  .مةمه-البعالیة من مكون تباین تفاعل ط

من ) %26(أن  Huang (2009) استطالع فقد بَین ،مهمة- طالبتفاعل األبحاث ارتفاع تباین  معظمأكدت 

بوضوح في خفض  الذي ساهمو  ،مهمة في دراسات تقییمات األداء- راجعة إلى تفاعل فرد نسبة التباین

وأثبت أنه أصبح مشكلة حقیقیة تواجه القائمین على تطویر  األفرادمعامالت إمكانیة تعمیم درجات 

أثبتت أیضا المراجعة التي أجراها الباحث للدراسات السابقة أن أكبر  . كمااختبارات األداء والكفاءات

مهمة في -راجع إلى تباین تفاعل طالب الكفاءاتإمكانیة تعمیم تقییمات األداء و مكون تباین یؤثر على 

 & Güler & Gelbal,2010; Hébert,2006; McBee)مختلف تصمیمات البحث سواء في مجال الریاضیات

Barens, 1998; Nie, Yeo & Lau, 2007 ; Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; Shavelson, Baxter 

& Gao, 1993) العلوم مجال أو في(Shavelson,  Baxter  &  Gao,  1993;  Shavelson,  Baxter  &  Pine,  

Gao) الكتابةمجال في أو   (1992  &  Brennan, األبحاث إلى حَد بعید مع هذه واتفقت نتائج  .(2001 

   .2006 و 1980سنوات ما بین ُأنجزت في الفترة تقییمات األداء بحوث ل Huang (2009)تحلیالت 

مسألة ارتفاع مكون تباین تفاعل نحو مناقشة  الباحثین والمؤلفین اتجهت اهتماماتفي السنوات األخیرة 

، كما مسألةهذه الجزء هاما في تناول  Huang (2009)و Parkes (2001)، فقد أفرد مهمة-فرد

تقییم الكفاءات التي ال زالت لم تجد لها مجال في تناول المشكلة ب(Hébert, 2006) و(Scallon, 2004) اهتم 

 عنتأمالت نظریة وبحوث میدانیة لإلجابة  مهمة- مسألة ارتفاع مكون تباین فرد تفرض الحل النهائي.

سألة ارتفاع مكَون م ألهمیةونظرا  خرافة؟  أو كانتفعال ةموجود حول ما إذا كانت المشكلةهام تساؤل 
                                                             

2 -  Achilles’ Heell 
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نشرت ض دقة تقییمات األداء والكفاءات مهمة وخطورتها في نفس الوقت في خف-تباین تفاعل طالب

 حاولقد . و (Parkes, 2001)مهمة - في دوریات القیاس والتقییم التربوي مسألة مكون تباین طالباالت مق

مهمة باستخدام طرق تجریبیة اعتمدت -معالجة مشكلة ارتفاع نسبة مكون تباین طالب باحثینبعض ال

 ,Parkes, Zimmaro) مهمة-فاعل طالبت تباینلتأكد من فعالیتها في خفض مكون على خرائط المفاهیم ل

Zappe & Suen, 2000).   

التي تؤثر تأثیرا بالغا على ثبات  رئیسیةأحد العبقات المهمة -مشكلة ارتفاع مكون تباین طالبتمثل 

أحد العوامل األساسیة التي تساهم في خفض معامالت إمكانیة تعمیم تقییمات أصبحت ، و التقییمأنظمة 

مهمة مشكلة حقیقیة ولیست خرافة تحتاج إلى - تباین فردارتفاع مسألة اعتبرت  وبذلك ،األداء والكفاءات

  تعَمق.مزید من البحث وال

من منظور ف ،والكفاءات أن تتباین درجات الطالب تبعا للفترة التي أنجزت فیها تقییمات األداءأیضا یمكن 

 & Ruiz-Primo, Baxter) الدرجاتاستقرار مسألة إلى  لفتراتاختالف معاینة ایشیر النظریة الكالسیكیة 

Shavelson, 1993)  بین المفاهیم الكالسیكیة للثبات داخل المقدر ضمن الفتراتمسألة استقرار دمجت أُ و 

من مصادر تباین  الفترة استثنیتقد و  .(Brennan, 2000; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000) الفترات

، مقارنة بمصادر تباین المهمة والمقدر، ولم تلق اهتماما الكفاءاتات األداء و فحوصات تقییمفي درجات ال

وجود عدد قلیل جدا من الدراسات في أدبیات تقییمات األداء التي أدمجت إلى Brennan (2000)  أشار فقد

إمكانیة تعمیم الدرجات في  نع من الكشفتمكن الفاحص والتي كُبعد من أبعاد وضعیة القیاس،  الفترة

بالرغم من إمكانیة ارتفاع تغیر معاینة الفترة فان عددا ضئیال من ففترة واحدة على مختلف الفترات. 

، والتي تسمح بتوضیح األهمیة النسبیة یات التربویة عن استقرار الدرجاتالبیانات المتوفرة في األدب

  .(Webb, Schlackman & Sugrue, 2000)م الختالف الفترة في درجات التقیی

لقیت مسألة تغَیر معاینة الفترة إشارات توحي أنها لم تلق اهتمامات بحثیة، وحتى إن في السنوات األخیرة 

مسألة تفسیر  Cronbach, Linn, Brennan & Haertel (1997)حیث طرح بلقیت لم تعالج بطریقة مناسبة، 

وبَینوا أنها  Shavelson & Alشافلسون وزمالئه  ي دراساتتغَیر معاینة الفترة كمصدر رئیسي للخطأ ف

 إنجازلتباین. فعند من مصادر احیث یمكن لتغیر معاینة الفترة أن یصبح مصدرا خفیا هاما بمعقدة 

ما إذا كان االختالف بین الدرجات راجع إلى التغیر المنتظم  معرفةمهام في فترة واحدة ال یمكن للالطالب 

إنجاز عملیة التقییم  أثناءاجع إلى عامل الفترة أو كالهما. بحیث في المهام، أو ما إذا كان االختالف ر 

فال نعرف إن كانت الفروق في  في فترة واحدة حینها یكون تغَیر معاینة المهمة ممزوجا بتغَیر معاینة الفترة

,Webb) اء المهام في فترة واحدة قابلة أن تتكرر في فترات أخرىأد  Schlackman  &  Sugrue, فإذا  .(2000 
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كانت الفروق بین المهام مستقرة بین الفترات یصبح تغیر معاینة المهمة المصدر الرئیسي للخطأ ولیس 

حینها یمكن أن تكون كال من معاینة الفترة، وأما إذا كانت الفروق بین المهام لیست مستقرة بین الفترات 

   معاینة المهمة ومعاینة الفترة مصادرا هامة لتغَیر الخطأ.

 -مهمة- ة إلى ارتفاع مكون تباین تفاعل فردیؤدي امتزاج تغَیر معاینة الفترة مع تغَیر معاینة المهموبهذا 

McBee)فترة، فقد بَینت دراسات   &  Barens,  1998;  Shavelson,  Baxter  &  Gao, إلى أن تحلیل  (1993 

البیانات خالل فترة واحدة یكون تغَیر معاینة المهمة مصدرا رئیسیا لخطأ القیاس، في حین أثناء تحلیل 

 نتائج تأكد قدو البیانات في فترات متعددة فان مزیجا بین معاینة المهمة والفترة مصدرا رئیسیا للخطأ. 

Schavelson, Baxter & Gao (1993) من  %)59(فترة بلغ حوالي -مهمة-فردعل إلى أن مكون تباین تفا

  مجموع مكونات التباین. 

األكبر راجع  أن مكَون التباین تصمیمات القیاسمعظم تقییمات األداء التي أدرجت الفترة في وأكدت كذلك 

 & Ruiz-Primo, Baxter) مهمة-فردتباین تفاعل مقدار والذي تجاوز ، فترة-ةممه-طالبتفاعل تباین إلى 

Shavelson, 1993; Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999; 

McBee & Barnes, 1998; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000) .التباین الذي یعود أن وعلى الرغم 

استقرار إال أن معامالت  ةكانت ضئیل فترة- مقدروتفاعل فترة، - مهمة وتفاعل ،فترة- إلى تفاعل فرد

 ,Ruiz-Primo, Baxter & Shave son)متوسطة بین الفتراتدرجات تقییمات األداء كانت من منخفضة إلى 

1993; McBee & Barnes, 1998; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999) 

هذا المنطلق، تعتبر مكونات تباین الفترة وكذلك تباین الفترة في تفاعله مع مكونات التباین األخرى  من

 أنیمكن حیث بمصادرا رئیسیة من مصادر التباین ال یمكن للباحث تجاهلها أثناء تقدیر درجات الطالب. 

انجازهم للمهام من فترة إلى یمیل الطالب إلى تغییر طرق من فترة إلى أخرى و أداء الطالب للمهام یتغیر 

  (Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993).أخرى 

عبر تتطَلب أن تكون ثابتة أو قابلة للتعمیم الكفاءات ات األداء و تقییمفي درجات الطالب إذا كانت 

أو صیغ عبر طرق  ةدقاصتكون درجاتها تطَلب أیضا أن فإنها تفترات) مختلف األبعاد (مهام، مقدرین، 

تقییمات  ومتطلبات حاول بعض الخبراء تطویر أدلة صدق جدیدة تتفق مع طبیعة ذلكل .مختلفة تقییم

 نهتمأننا ونظرا  .(Kane, 1982; Messick, 1994 ; 1995 ; Miller & Linn, 2000) مثال ،الكفاءاتو األداء 

في  Kane (1982) نموذج علىعتمد تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على اختبار تقییم الكفاءات فانه سوف نب

حیث یمكن استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر حجم ب ،بین طرق التقییم لصدق التقاربيتقدیر ا

من معاینة طریقة التقییم، وبذلك تقَدم مؤشرا لمدى تقارب طرق القیاس  ةالناتج الطالب درجاتبین  التغَیر
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وُیعَبر تغیر المعاینة الراجع إلى طریقة القیاس  .(Kane, 1982 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993) البدیلة

ال تتقارب على نحو  تقییمات األداءعن الصدق التقاربي، فارتفاع تغَیر معاینة الطریقة یشیر إلى أن طرق 

  .(Shavelson, Baxter & Gao, 1993)مقارنة بتقییمات االختیار من متعدد مشترك 

,Shavelsonالسیاق اعتمد  هذاوفي   Baxter  &  Gao في تقدیر صدق  Kane (1982)على نموذج  (1993) 

أن مكون تباین صیغ االختبار إلى حیث توَصل الباحثون باختبارات تقییم األداء في العلوم،  درجات تفسیر

من مجموع  )%16( المالحظة، دفاتر الكتابة، المحاكاة بواسطة الكمبیوتر، اإلجابة القصیرة) بلغ حوالي(

صیغ االختبار. وقد الصدق التقاربي في درجات  مكونات التباین، وهي قیمة مرتفعة تدل على ضعف

بین مختلف صیغ المهام  )0.55(تأكدت هذه النتیجة في انخفاض معامالت االرتباط التي لم تتعدى 

، )0.84(لكهربائیة الخفیة العلب امهمة طریقة المالحظة وطریقة دفاتر الكتابة في باستثناء االرتباط بین 

بناء إلى ارتفاع مكَون تباین طریقة  Hébert (2006)نتائج . كما أَكدت )0.71(وفي مهمة الحشرات 

صعوبة في تحقیق وجود أظهرت هذه النتائج  من مجموع مكونات التباین. )%21(الوضعیة الذي بلغ 

تساهم في مشكلة ما یمكن أن ، والكفاءاتدرجات الطالب في األداء تفسیرات و  استداللدرجات صدق 

  الدرجات.على غرار مشكلة ضعف اتساق  أخرى في ضعف أدلة تفسیرات الصدق

صبح القائمون على تقییمات األداء والكفاءات واسعة النطاق أمام مشكلة كبیرة تتعلق بكیفیة اتخاذ قرارات أ

على  جهودهم وبذلك انصبت ،فضةوصدق منخحول أداء الطالب أمام اختبارات ذات مستویات ثبات 

الطالب. أداء أنظمة التقییم بهدف اتخاذ قرارات صائبة حول ثبات وصدق إیجاد طرق كفیلة بتحسین 

 ،فخفض مكونات التباین المؤثرة على درجات الثبات من أولویات دراسات القرار في نظریة إمكانیة التعمیم

اقترحت عددا  عَقدةالمتقییمات األداء والكفاءات وبهدف خفض مكونات التباین المؤثرة على ثبات أنظمة 

  . التقییم على وضعیاتأكثر تأثیرا  مع مكونات التباینتتالءم التي العملیة  من اإلجراءات

محكمة أن استخدام موازین تقدیر  مؤلفین والباحثینمعظم ال مشكلة تباین المقدر اتفق التغلب علىبهدف 

 خفض األخطاء الراجعة إلى المقدرینیمكن أن ت ، ومتابعة عملیة التصحیحلمقدرینجَید لوتدریب  بناء،ال

(Gipps, 1994 ; Brennan, 2000 ; Johnson, Penny & Gordon, 2009) . بهدف خفض مكون تباین و

 & Shavelson, Ruiz-Primo)زیادة عدد المهامتعتمد على المهمة اقترحت طرقا متعددة أكثرها فعالیة 

Wiley, 1999; Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Parkes, 2001).  تقنین المهامإضافة إلى (Parkes,  

 & Scallon, 2004 ; Hébert, 2006 ; Laveault) بشكل أفضل وفحصها تهاوصیاغ ئهاإعادة بنا أو (2001

Grégoire, 2002) . المؤلفین إلى خفض مجال انتماء المهمة  بعضنادى كما(Parkes, 2001).   
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خفض مكَون تباین المهمة إال أَن زیادة عدد المهام من أكثر الطرق ل رغم توَفر عدد من استراتیجیات

 درجات رفع ثبات زیادة عدد المهام تؤدي إلى رغم أَن  ،مكَون تباین المهمةاستخداما وفعالیة في خفض 

تزید من  المهامزیادة إضافیة ألن جهود كنها تنتج أثارا سلبیة مرتبطة بتكالیف و لر أكببشكل االختبار 

   .(Parkes, 2000; 2001) تطبیق وتصحیح المهامإلعداد و وسائل وتوفیر جهود القائمین بإعداد المهام، 

غیر أنها تؤدي في بعض الحاالت إلى  خفض مكون تباین المهمةفي الطرق المقترحة یمكن أن تساهم 

عملیة ؤدي وتعاد مهام التقییم عن الواقعیة، یؤدي إلى إبفعالیة عملیات التقییم، فتقنین المهام من خفض 

انتماء المهمة إلى  إعادة بناء وصیاغة وفحص المهام إلى جهود وتكالیف معتبرة، كما یؤدي خفض مجال

  ى المهام للمجال الدراسي المطلوب. شمولیة محتو  خفضٕالى لة و تعمیمات مضلَ 

 ; Huang, 2009) الفترةاقترح باحثون آخرون زیادة عدد فترات التقییم لخفض مكون تباین ومن جهة أخرى 

Ruiz-Primo, .Baxter & Shavelson, 1993; Brennan, 2000) تزید من جهود تمریر  إال أن الطریقة

مهمة اقترحت - على مشكلة ارتفاع مقدار تباین فرد أیضاالتغلب بهدف و  .تقدیرهو  طالبمهام على الال

,Shavelson)زیادة عدد المهام باهتمت أغلبها  طرق متعَددة  Baxter  &  Gao,  1993  ;  Lau,  Yeo  &  Nie,  

2007 ; Lee & Kantor, 2007)  خرائط المفاهیم لزیادة انتقال أثرعلى  عتمدت أخرى تجریبیةواقترحت طریقة 

   .(Zimmaro, Zappe & Suen, 2000 ; Parkes, 2001) مهمة-التعلم وخفض مكون تباین فرد

استخدام عدد واسع من المهام فترة یمكن -مهمة-مشكلة ارتفاع مكون تباین تفاعل فرد التغلب علىوبهدف 

 التي تتطَلبوعدد الفترات نفس التحدیات تواجه زیادة عدد المهام  .(Brennan, 2000)و/أو عدد الفترات 

ر معاینة المهمة أخرى لخفض تغیَ  اقترحت طرقكما تكالیف مرتفعة وجهود أثناء تمریر وتصحیح المهام. 

إدماج أكبر عدد ممكن من  الدراسات وهي ة منمن مجموع Huang (2009) مهمة استخلصها- وتفاعل فرد

  ٕادماج الفترة كُبعد من أبعاد القیاس. و تصمیمات متداخلة،  منتصمیمات متقاطعة بدال  استخدامو  ،األبعاد

 المؤَثرة على درجات  تباینالتساهم طرق تحسین إجراءات القیاس بشكل أو بآخر في خفض مكونات 

المقترحة یبدو أَن خفض مكَون تباین المقدر یتَطلب إعطاء  طرقفانطالقا من ال ،تقییمات األداء والكفاءات

مهمة یتطَلب زیادة عدد -عنایة كافیة لتدریب المقدرین، وخفض مكَونات تباین المهمة، وتفاعل طالب

  المهام إلى قدر معین، وخفض مكَون تباین الفترة یتطَلب زیادة عدد فترات تطبیق المهام على الطالب. 

إمكانیة التعمیم ول المناسبة لبلوغ درجات مقبولة من القیاس أحد الحلأبعاد اَتضح أن توسیع عدد مستویات 

لكنها صعبة التحقیق ، والكفاءات وأن زیادة عدد المهام یتناسب إلى حَد بعید مع متطلبات تقییمات األداء

ر مزید من الوسائل أثناء تطبیق أثناء تقییم أداء الطالب وتوفیتكالیف وجهود إضافیة  ألنها تتطلب
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رغم فعالیة الطرق المقترحة وعزیمة الباحثین في التغلب على ف .(Parkes, 2000)وتصحیح المهام 

مهمة تبقى مسألة شائكة -مشكالت ارتفاع مكونات التباین إال أن مشكلة ارتفاع مكون تباین تفاعل طالب

  الكفاءات. ات األداء و تقییموصدق درجات في ثبات 

تقییمات الكفاءات وفق في في هذا السیاق خفض تأثیر مكونات التباین التي ناقشناها كمصادر خطأ و 

الطالب في الریاضیات أو في مجاالت أخرى كفاءة و أداء  فالبرهنة على ،المهام المركبة لیست عمال سهال

یمات صادقة وموثوقة باستخدام عدد مالئم من وضعیات التقییم یمكنه أن یكون بالغ األهمیة لبلوغ تقی

  .المندرجة ضمن األداء والكفاءات ةالتربوی اتوموضوعیة للوصول إلى نجاح اإلصالح

  :الدراسةاؤالت ـتس -2

في تقییمات األداء والكفاءات لتغطیة للطالب تطلب تقدیمها التي یركبة العدید من المهام المبالتفكیر في 

نتوج عتمد علیهم في تصحیح مالمقدرین الذین سوف یُ وعدد ، وى الدراسي المطلوب في الریاضیاتالمحت

في عملیة التقییم  تي ُتستخدمقَیم فیها الطالب، وعدد طرق أو صیغ المهام الالطالب، وعدد الفترات التي یُ 

یمكن  تباین الخطأ التيبوجود عَدة مصادر تواجه الباحثین وصانعي القرارات عَدة تحدیات مرتبطة  فإنه

صیغ، ومنها الفترات، و المقدرین، و المهام، و بال ، منها ما یرتبطالطالبأن تؤَثر على صدق وثبات درجات 

  ما یرتبط بالتفاعالت التي تحدث بین األبعاد في حَد ذاتها. 

التي تتطَلب فیها و  ،المصادر أن تؤَثر بشكل أو بآخر على موثوقیة وصدق تفسیر الدرجاتیمكن لهذه 

یتطَلب في أحیان كما  .أداء الطالب لالتخاذ قرارات صائبة حو من إمكانیة التعمیم ویات مقبولة بلوغ مست

لبلوغ مثل زیادة عدد المهام، أو عدد المقَدرین، أو عدد الفترات  ة زیادة عدد مستویات بعض األبعادكثیر 

ویتوقف هذا على مكَونات التباین أكثر تأثیرا على  ،مقبولة في الدراسات المستقبلیة معامالت إمكانیة تعمیم

  دقة وأدلة القیاسات.

باإلجابة على مجموعة من التساؤالت المرتبطة بعضها ببعض، وُتعنى  دراسةهتم الت في ضوء ما تقدم

مهام مركبة في الریاضیات التي  وفق ة الطالباختبار تقییم كفاء درجات باألساس بفحص إمكانیة تعمیم

  تندرج ضمن البرنامج الدراسي لطالب الرابعة ابتدائي. 

المهام  :هي الطالبدرجات هذا الفحص باالعتبار أربعة مصادر أساسیة تؤَثر على ثبات وصدق یأخذ 

تنطوي أهداف  لذلكبعضها في البعض اآلخر. ، وتأثیر التفاعل المحتمل المهام صیغو والمقدرین والفترات 

إمكانیة التعمیم، بحیث نظریة ترتبط ارتباطا وثیقا بتصمیمات هامة تساؤالت عة أرب اإلجابة على دراسةال

بتقدیر مكونات التباین المؤَثرة یتالءم التساؤل األَول والثاني والثالث مع دراسات إمكانیة التعمیم التي تهتم 
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على دقة القیاسات، في حین یتالءم التساؤل الرابع والخامس مع دراسات القرار التي تهتم بتحسین 

  وتتمَثل تساؤالت الدراسة في: .المستقبلإجراءات القیاس لبلوغ مستویات مقبولة من إمكانیة التعمیم في 

درجات حادثة بینها في تقدیر والتفاعالت الما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى المهام والمقدرین  .1

  ؟  للمهام المركبة الطالب كفاءة

والتفاعالت الحادثة بینها في تقدیر  ما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى المهام والمقدرین والفترات. 2

  ؟  للمهام المركبة الطالب كفاءةدرجات 

على صدق والتفاعالت الحادثة بینها المهام صیغ و  هامالمما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى . 3

  ؟ لمهام المركبةل الطالب كفاءةدرجات 

  ؟ الطالب للمهام المركبة كفاءة. ما تأثیر زیادة عدد المهام والمقدرین على ثبات درجات 4

  ما تأثیر زیادة عدد المهام والمقدرین والفترات على ثبات درجات كفاءة الطالب للمهام المركبة ؟ .5

  :دراسةالعة ـطبی -3

لتحدید مساهمة مصادر التباین  استخدمت نظریة إمكانیة التعمیم دراسةبهدف اإلجابة على تساؤالت ال

 تفسیرالطالب، وتخفیض مصادر تباین الخطأ من أجل زیادة دقة و  كفاءة على ثبات وصدق درجات

أن نظریة إمكانیة التعمیم تجیب عن  ماتقییمات األداء والكفاءات في الدراسات المستقبلیة. وبدرجات 

البدیلة لفرضیات فان ا تباین الخطأبالمصادر المتعددة لمساهمة األسئلة المفتوحة للدراسة التي تتصل 

  في هذه الدراسة. تستخدمفي الدراسات السیكومتریة ال  المعتمدةوالصفریة التقلیدیة 

وٕاَنما نظرا ، ضروریة في تحلیل بیانات الدراسةغیر في الواقع لیس فقط أن الفرضیات الصفریة أصبحت 

لطبیعة الدراسة القیاسیة التي تهتم استكشاف مساهمات مصادر التباین على ثبات وصدق درجات كفاءة 

. عوضا عن دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار اتفي تصمیم مهمةغیر  أصبحت فإنها الطالب

اإلجابة ات التي تستخدم نظریة إمكانیة التعمیم تسعى إلى الدراسصیاغة فرضیات صفریة وبدیلة فان 

(مهام، مقدرین، شروط القیاس دى مساهمة متساؤلین هامین مهما كان الهدف من الدراسة، یتعَلق األول ب

شروط القیاس ویتعَلق الثاني بمدى تأثیر زیادة  ،ثبات وصدق درجات الطالب فيطرق تقییم)  فترات،

   .فترات) على ثبات درجات كفاءة الطالب(مهام، مقدرین، 

درجات ُصممت هذه الدراسة الكمیة ذات الطبیعة القیاسیة أو السیكومتریة لفحص مصادر التباین وقد 

ختبار تقییم كفاءة الطالب على حل المهام المركبة، وذلك للبحث عن مدى اتساق وتقارب درجات األداء ا

  مقدرین، فترات، صیغ تقییم.  بین مختلف أبعاد وضعیات القیاس: مهام،
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  :دراسةداف الـأه -4

ثبات وصدق درجات  في تقدیرتطبیق مبادئ نظریة إمكانیة التعمیم في األساسي  دراسةهدف الیتمَثل 

في  مجال األعداد والحساب في المهام المركبة السنة الرابعة ابتدائي على حلطالب ة اختبار تقییم كفاء

األولى بمدى إمكانیة تطبیق تتعَلق  ،في توضیح مسألتین أساسیتین دراسة. وتكمن داللة الالریاضیات

 ،المفاهیم النظریة للقیاس على نطاق واسع لتتناسب مع المشكالت الناتجة عن تقییمات األداء والكفاءات

كفاءات أداء و تقییم عملیات  ة في تطبیقتزوید الباحثین والمقَیمین بالتوجیهات المطلوببالثانیة وتتعَلق 

  إجراءات التقییم.  وصدق من أجل تحسین طرق تقدیر ثبات ذلكعلى حل المهام المركبة، و  طالبال

فعالیة اختبارات مصادر التباین على مساهمات تأثیر  معرفةإلى في النهایة تهدف العملیة االختباریة كما 

، ومدى بلوغها مستوى خرىدراسیة األمجاالت سواء في الریاضیات أو في  هامالم وفقتقییم الكفاءات 

مقبول من إمكانیة التعمیم إضافة إلى معرفة الطرق المثلى لتحسین دقة القیاس للحصول على مستویات 

   مقبولة من إمكانیة التعمیم في الدراسات المستقبلیة. 

هو الحصول على بیانات  ةالمركبالكفاءات األداء و إذا كان الهدف األساسي من استخدام اختبارات تقییم 

في مجال معین من المجاالت الدراسیة، فان اهتمامنا وحتى اهتمام الباحثین والمختصین  طالبعن أداء ال

والكفاءات، والمتمثلة في  ات األداءتقییم نظمةالفنیة ألجودة العلى فحص انصب في السنوات األخیرة 

  . درجات أداء الطالب ثباتصدق و 

ضمن هذا المنحى، خاصة بعد التوجه في السنوات نحو تنمیة دراسة رج أهداف التندوفي هذا السیاق 

الختباراتها وفق  شروط السیكومتریة، والتي أصبحت فیها مشكلة فحص الطالبالكفاءات وٕاتقانها لدى ال

المهام المركبة من المسائل التي نالت مزیدا من االهتمام. وكانت جهود الباحثین متواضعة جدا في فحص 

. لهذا السبب التقلیدیة تقییمالات وتحسین جودة اختباراتها مقارنة بجهود فحص وتحسین جودة اختبار 

الحالیة في مراقبة جودة تقییم الكفاءات وتحسین إجراءات القیاس لبلوغ مستویات  انصبت جهود الدراسة

  مقبولة من إمكانیة تعمیمها. 

لتنتقل في والمقَننة اتها على االختبارات الموضوعیة تطورات نظریة القیاس وتطبیقانحصرت في البدایة 

على تقییمات األداء  السنوات األخیرة إلى تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم، ونظریة االستجابة للمفردة

في مراقبة وتحسین  منها . من هذا المنظور سوف تقدم نظریة إمكانیة التعمیم إمكانیة اإلفادةوالكفاءات

دراسة في وفي هذا الصدد یمكن تلخیص أهداف المات الكفاءات وفق المهام المركبة، تقیی وصدق ثبات

  :النقاط الرئیسیة التالیة
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في تحدید مفاهیم ومبادئ نظریة إمكانیة التعمیم وتقییمات الكفاءات واألداء، وداللة كل منها  مساهمةال. 1

 ءات تحسین عملیات القیاس.دقة القیاسات وٕاجراتقدیر من الناحیة النظریة والتطبیقیة في 

مختلف وضعیات القیاس بتقدیم بعض أنواع  معالجةإبراز مرونة نظریة إمكانیة التعمیم في  .2

التصمیمات التجریبیة المستخدمة في تقدیر مكونات التباین واستغاللها في التحقق من ثبات وصدق 

 الكفاءات.و  ات األداءتقییمدرجات 

نحو تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر جودة اختبارات تقییم  المساهمة في توجیه البحوث. 3

 ...). ، معالجات یدویة(قوائم مراجعة، بطاقات مالحظة، ملفات تقییم بدیلة أخرى تقییماتالكفاءات أو 

، وترشید القائمین ه الدراسةبلورة نتائج هذأن تساعد على التي من شأنها  . اإلجابة عن بعض التساؤالت4

 توفیر شروط أكثر موضوعیة وثباتا وصدقا. بضرورةتقییم الكفاءات  أدواتعلى بناء 

المركبة باستخدام نظریة إمكانیة  امالمه حل فيالطالب  ةكفاءاختبار تقییم درجات اتساق مدى  معرفة. 5

  .)0.80(التعمیم المطلوب  التعمیم، ومقارنة معامالت إمكانیة التعمیم المحصل علیها بمعامل إمكانیة

اختبار تقییم الكفاءات (مهام محكمة التحدید، مهام غیر محكمة درجات صیغ  تقارب مدى معرفة. 6

صدق أدلة  من للصدق التقاربيKane (1982) مشوشة) من منظور نموذج ذات معلومات التحدید، مهام 

 التكوین الفرضي.

وفق المهام الطالب  ةكفاءموثوقیة وصدق درجات تقییم مكونات التباین أكثر تأثیرا على  معرفة. 7

إضافة إلى مقارنة مكونات التباین المحصل علیها بمكونات تباین  ،المركبة، ومقارنة بعضها بعضا

 السابقة. دراساتال

تصمیمات القیاس، وذلك بزیادة عدد فعالیة في  هاطرق تحسین إجراءات القیاس وأكثر أفضل  معرفة. 8

 للحصول على درجات قابلة للتعمیم.األبعاد (مهام، مقدرین، فترات) 

، السابقة دراساتمع نتائج ال ةالحالی دراسةالمساهمة في إبراز وتأكید مدى اتفاق أو تعارض نتائج ال. 9

ت باستخدام المهام المركبة، تقییم الكفاءاوصدق مكونات التباین أكثر تأثیرا على دقة بمقارنة وذلك 

  . ومعامالت الموثوقیة تعمیمالمعامالت إمكانیة أیضا ومقارنة 

  : دراسةة الـأهمی -5

االهتمام المتزاید في السنوات األخیرة منصبا على استخدام نظریة إمكانیة التعمیم كبدیل للنظریة  كان

التربوي. ومن والتقییم الكالسیكیة لالختبارات التي سیطرت حوالي قرنا من الزمن على ممارسات القیاس 
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تصین والباحثین تطَور النظرة كبیرا من المخ ا النوع من المواضیع تلفت انتباه عددااألسباب التي جعلت هذ

 -الصدق والثبات–نحو أخطاء القیاس وٕاجراءات تقدیرها. وبسبب مشكلة التحقق من الشروط السیكومتریة 

، والتي تتمیز بتعدد أبعاد عملیة القیاس وواقعیة مركبةباستخدام مهام الكفاءات و  األداء اتالختبارات تقییم

  كان عامال آخر في أهمیة الموضوع الذي نتناوله سواء من الناحیة النظریة أو من الناحیة التطبیقیة. 

من الناحیة النظریة ساعد اختیار نظریة إمكانیة التعمیم كحل وحید قادر على اإلجابة على مشكالت 

 & De Ketele)بعض الباحثین قد حاولف ،المهام المركبة تخدامباسالقیاس في مجال تقییم الكفاءات 

Gerard, 2005 ; Roegiers, 2004) الذین و  ،تقییم الكفاءات درجات صدق وثبات دیرإیجاد حلول كفیلة لتق

قَدموا مؤشرات كالسیكیة أحادیة الُبعد استوحیت من النظریة الكالسیكیة لالختبارات: تكافؤ المهام، 

هذه  الزمن. إال أن االستقرار عبرو التالزم بین تقییم المعارف وتقییم الكفاءات، و تقدیرات المصححین، و 

  . المؤَثرة على درجات أداء الطالبمحدودة في تعاملها مع مختلف مصادر التباین الزالت المؤشرات 

الرجوع إلى نظریة إمكانیة وائل الذین أشاروا إلى ضرورة األمن  Scallon (2004) وفي هذا الصدد اعتبر

تبعه باحثون و . اإلصالحات التربویة فيالمندرجة  الكفاءات اتالتعمیم في تقدیر ثبات وصدق تقییم

اعتمدوا على نظریة إمكانیة التعمیم في معالجة الذین  (Hébert, 2006; Hébert & Duclos, 2007) آخرون

بح استخدام نظریة إمكانیة التعمیم أكثر من أص ذلكوب ،مصادر الخطأ في اختبارات تقییم الكفاءات

  الكفاءات.ات تقییملتقدیر الجودة الفنیة في مجال أو المعلمین ضرورة سواء للمختصین أو الباحثین 

الناحیة التطبیقیة ال یوجد أي نموذج أو نظریة متكاملة غیر "نظریة إمكانیة التعمیم" یمكنها أن تعالج  ومن

في آن واحد مختلف مصادر الخطأ في وضعیة القیاس، وتوفیر معلومات دقیقة عن كل مصدر 

ات القیاس لم وتفاعالته مع مصادر التباین األخرى. إضافة إلى توفیر طرق مختلفة لتوسیع وتحسین إجراء

تكن متوفرة في نماذج القیاس األخرى (النظریة الكالسیكیة لالختبارات ونظریة االستجابة للمفردة). كما 

القرارات أنواع في االستجابة لمختلف  تمثللة تفي تطویر نظرة شام إمكانیة التعمیم ساهمت نظریة

) باستخدام رجعالمیاریة المرجع أو محكیة معالتربویة ( أنواع االختبارات والمقاییس المستنبطة من مختلف

معامالت إمكانیة تعمیم تتناسب مع كل نوع من أنواع القرارات (معامل إمكانیة تعمیم نسبي، معامل 

  .إمكانیة تعمیم مطلق، معامل إمكانیة تعمیم محكي)

إلى التقییم ن على األنظمة التربویة والمختصین في مجال القائمو ن و الباحثو  اَتجهومن هذا المنطلق 

استخدام نظریة إمكانیة التعمیم كأسلوب أكثر دقة ومرونة في تقدیر الشروط القیاسیة الختبارات تقییم 

مهام مفتوحة، قوائم  ،بأي شكل من األشكال (معالجات یدویة، ملفات إنجاز، مهام مركبةالكفاءات 
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وضعیات وبنوك اختبارات تكوین متخصصین في هذا المجال بغرض بناء بنوك ومحاولة  مراجعة...)

  تستخدم ألغراض تأهیل الطالب في مختلف المجاالت والمستویات الدراسیة.

في تقدیر الشروط  مبادئ نظریة إمكانیة التعمیم اتتطبیقفائدة في  حالیةال دراسةتكمن أهمیة الباختصار 

مكَونات التباین المتعددة وتفاعالتها  تقدیرأهمیة السیكومتریة ألنظمة تقییمات األداء والكفاءات، وفي 

وأهمیة معامالت إمكانیة التعمیم المختلفة التي تقَدمها نظریة إمكانیة ثبات وصدق التقییمات المختلفة في 

جهة، وفي  التعمیم لالستجابة لمختلف القرارات التي نرغب في اتخاذها اتجاه درجات أداء الطالب هذا من

   ناء على نسب مكونات التباین المقدرة من جهة أخرى.بطرق تحسین إجراءات القیاس 

    وكیفیة تناولها منهجیا: دراسةم الـمفاهی -6

 هاجوانببهدف اإلحاطة بتفصیل البمزید من تحدیدها بدقة و یتطَلب على مفاهیم متعَددة  دراسةال تاشتمل

وصول المفاهیم بهدف الأن تنشأ من استخدام بعض وتوضیح التناقضات التي یمكن  ،النظریة والمنهجیة

نظریة إمكانیة التعمیم،  مفاهیم تكوین فكرة واضحة عنتسمح للقارئ ب بطریقة إجرائیةإلى تحدیدها 

  ومفهومي الثبات والصدق الحدیثین، ومكَونات التباین، وتقییم الكفاءات، والمهام المركبة.

الدرجة الشاملة ُتعَوض الدرجة الحقیقة في تفترض نظریة إمكانیة التعمیم أن نظریة إمكانیة التعمیم:  .1

ویعتبر تمییز مصادر خطأ القیاس  ،النظریة الكالسیكیة، ویتفَجر خطأ القیاس إلى مصادر خطأ متعددة

من المساهمات األصلیة لنظریة إمكانیة التعمیم، فتحدید وتكمیم إضافة إلى فحص مختلف مصادر الخطأ 

  . (Bertrand & Blais, 2004)كیة تبقى غیر ممَیزة في النظریة الكالسی

 نشر أولالقرن الماضي خاصة من سبعینیات في سنوات الاهتماما متزیدا  نظریة إمكانیة التعمیم قیتل

وصاحب . (1972)عام   Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnamـ لنظریة إمكانیة التعمیم حول  رجعم

نشرت فقد  ،القیاسات السلوكیة خاصة في مجال التربیة ذلك اهتمام متزاید بإجراء بحوث متعددة حول دقة

نظریة إمكانیة التعمیم، وصحبه  عننفسي عدد غیر محدود من المقاالت في دوریات القیاس التربوي وال

أنظمة التقییم الذي تناسب مع ظهور  درجات إجراء العدید من األبحاث خاصة في مجال تقدیر ثبات

مجموعة  )130(دراسة تضمنت  )50(أكثر من  Huang (2009)أحصى  السیاقوفي هذا األداء.  اتتقییم

تقییمات األداء بواسطة االعتبار خذ باألتناولت تقییم األداء دون  )2006(و )1980(بیانات مستقلة بین 

   المالحظة المباشرة، ومالحظات المعلم لسلوك الطالب، وتقییم الطالب لفعالیة المعلم، وتقییم أداء العمال.

نتیجة وذلك ، التقییم التربويكنتاج لتزاید االهتمام ببحوث  مجال تقییمات األداءنشطت األبحاث في 

   برمجیة تقدیمه  في Cardinetأشار  .نظریة إمكانیة التعمیم في إثراء نظریة القیاس الحدیثة مساهمات



25 
 

EduG  أن ظهور اإلحصاء االستداللي أدى إلى توظیف مختلف طرقه بالتحدید تحلیل التباین(ANOVA) 

بابتكار مفهوم بدیل یجمع بین طرق تحلیل التباین ونظریة  في تطویر النظریة الكالسیكیة لالختبارات

أَن النظریة الكالسیكیة  Brennan (2001)اعتبر  وقدإمكانیة التعمیم. نظریة القیاس الكالسیكیة یسمى 

إمكانیة التعمیم، فقد أدى تزاوج النظریة كأبوین لنظریة  (ANOVA)وتحلیل التباین  (CTT)3لالختبارات 

تقدیم حلول متعددة عن كیفیة تجزئة مصادر التباین المتعددة بتحلیل التباین إلى الكالسیكیة لالختبارات 

  ات وتفاعالتها المتعددة في نفس الوقت.في وضعیة القیاس وتقدیر مكونات تباین الدرج

 Brennan & Kane (1977)ُطَورت نظریة إمكانیة التعمیم من طرف فقد  لم تبق الجهود البحثیة على حالها

أعمال  وتوالت ،یتناسب مع القرارات التي تستخدم في اختبارات محكیة المرجع معامل إمكانیة تعمیم بتقدیم

Brennan (1992, 2001, 2010)  األبحاث  ابعده اَتجهتثم بتقدیم مبادئ وتطبیقات نظریة إمكانیة التعمیم

 ,Cardinet)"التماثل" مفهوم إلى تطویر نظریة إمكانیة التعمیم بإدخال  )1980(و )1970(خالل سنوات 

Tourneur & Allal, 1976 ; 1981) من ُبعد الذین یعترفون أن أي  في مقالین ُنشرا في مجلة القیاس التربوي

 وضیحأبعاد تصمیم إمكانیة التعمیم یمكن أن یصبح موضوعا للقیاس بغض النظر عن األفراد، وتم ت

   .Cardinet, Sandra & Pini (2010)لـ في مرجع حدیث نسبیا  بالتفصیلالفكرة 

بتطبیق وغیرهم  ;Ruiz-Primo, Baxter & Gao, 1993) (Shavelson, Baxter & Gao, 1993 كما ساهم

لقیت تلك األبحاث اهتماما و ، والریاضیات العلومنظریة إمكانیة التعمیم في بحوث تقییمات األداء في 

حول نظریة  Shavelson & Webb (1991) لـ متزایدا بعد تلك الفترة التي تزامنت مع ظهور مؤلف مختصر

بتطویر   Brennan(2001) والمؤلفین عند هذا الحد، فقد اهتم الباحثینولم تتوقف جهود  ،إمكانیة التعمیم

  . 4نظریة إمكانیة التعمیم متعددة األبعاد

على مصادر خطأ تركز  ة لتقییم ثبات القیاسات السلوكیةنظریة إحصائی بأَنهانظریة إمكانیة التعمیم ُتعَرف 

كما تعتبر نظریة إمكانیة  .(Salkined, 2008) نفس الوقتالتي تقوم بفصلها وتقدیرها وترتیبها في  القیاس

تي تستخدم أساسا في  قیاس التعمیم امتدادا للنظریة الكالسیكیة لالختبارات وأقوى اإلجراءات اإلحصائیة ال

ف. تباین الخطأألنها تسمح بتقدیر نسبة تباین األفراد والمصادر المتعددة ل األداء  Urbina (2004) هاتعرَ

 )ANOVA( ة للثبات وامتداد للنظریة الكالسیكیة لالختبارات تستخدم طرق تحلیل التباینبأنهَا مقاربة بدیل

وبذلك في تقدیر التأثیرات المجتمعة للمصادر المتعددة لتباین الخطأ في درجات االختبار في آن واحد. 

                                                             
3  Classical Test Theory (CTT) -  
4-  Theory Multivariate Generalizability 
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بإطار مفاهیمي واسع ومجموعة قویة من اإلجراءات اإلحصائیة في  Brennan (2001)فهي تزَود حسب 

  تناول مشكالت القیاس. 

تعَبر عن نموذج  "G"نظریة باختصار ببنظریة متعددة األبعاد ُیشار إلیها ُتعرف نظریة إمكانیة التعمیم و 

دیلة للثبات فهي مقاربة ب ،قیاس یزَود بمعلومات مفصلة عن مختلف مصادر الخطأ في درجات االختبار

إمكانیة  تعتمد نظریةو حاولت أن تكون أكثر تكامال من الطرق الكالسیكیة المعروفة. وحتى الصدق 

في تحدید مختلف مكونات تباین الدرجات في وضعیة القیاس على تصمیمات تجریبیة متنوعة  التعمیم

التي تساهم في تباین راد في كل المتغَیرات المستقلة بهدف جمع مالحظات متعددة لنفس مجموعة األف

الخطأ في االختبار (الدرجات بین المهام، الدرجات بین المقَدرین، الدرجات بین الفترات، الدرجات بین 

  الصیغ...وتفاعالت األبعاد مع بعضها البعض).  

أكثر تكَیفا مع ق اإلحصائیة ُتعَبر نظریة إمكانیة التعمیم عن مجموعة من الطر  الناحیة اإلجرائیةمن 

ها على مؤشرات أكثر ات، وتعتمد في تقدیر القیاسات السلوكیةوحتى صدق تقدیر ثبات  مختلف وضعیات

دقة تعالج فیها مختلف األبعاد والتفاعالت الناتجة عنها، كما تعتمد على تصمیمات تجریبیة أكثر تعقیدا 

  قَدم إجراءات تسمح بتحسین القیاسات مستقبال. كما ت ،القیاس اتوضعیمختلف وتشابكا لالستجابة ل

یختلف مفهوم الثبات في النظریة الكالسیكیة لالختبارات عن الثبات في نظریة إمكانیة  الثبـات:. 2

مفهوم إمكانیة التعمیم أكثر شمولیة من مفهوم الثبات یسمح بوصف وضعیات قیاس أكثر ألَن  ،التعمیم

ُیعَرف الثبات . (Laveault, 2008) من المؤشرات الكالسیكیة لتقدیر الثبات تعقیدا وأكثر اقترابا من الواقع

أن تعكس البیانات المستمدة من االختبارات الجوانب الحقیقیة للسمة المقاسة أي المصادر المنتظمة ب

لجمعیة ا وفق الثبات ُیعَرفو . )2000عـالم، (للتباین، وال تعكس عوامل العشوائیة أي تباین الخطأ 

 5AERA, APA, NCMمریكیة للبحث التربوي والجمعیة األمریكیة لعلم النفس والمجلس القومي للقیاساأل

  . إعادة تطبیق إجراء القیاس على مجتمع من األفراد أو الجماعات من خاللبأنه اتساق القیاسات  (1999)

عن نسبة تباین الدرجة المالحظة إلى تباین الدرجة الحقیقیة، أو معامل االرتباط  اإحصائیالثبات  یشیر

 & Shavelsonحسب شیر ثبات وفق نظریة إمكانیة التعمیم یُ ال أما ،بین الدرجة المالحظة والدرجة الحقیقیة

Webb (1991)  بدقة تعمیم الدرجة المالحظة للفرد في اختبار معین مقارنة بالدرجة المتوسطة المحصل

  علیها ضمن الشروط الممكنة التي سوف یخضع لها مستخدم االختبار. 

                                                             
5- American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council 

of Measurement (1999).  
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دقة القیاس، مصادر تباین الخطأ التي تؤثر  تحدید قیم ونسببالتقییم  ةمأنظدرجات یتم تقدیر ثبات 

التباین المستخدمة  صادرتختلف تقدیرات مو  النسبیة والمطلقة.مكانیة التعمیم معامالت إ إضافة إلى تقدیر

 .واختالف التصمیم التجریبي المعتمدصناعته نیة التعمیم باختالف القرار المراد في تقدیر معامالت إمكا

ر معامل قدَ نبین أقرانه وتحدید رتبته  طالبتحدید المكانة النسبیة لل بهدفتقییم  فإذا أردنا تطویر اختبار

  ر معامل إمكانیة التعمیم المطلق. ُنقدَ  بمحك أداء خارجيطالب وٕاذا أردنا مقارنة ال ،إمكانیة التعمیم النسبي

 عتمد علىوی ،في إطار النظریة الكالسیكیة لالختبارات مصدرا واحدا للخطأاالعتبار بمفهوم الثبات یأخذ 

الذي –بسیطة في تقدیر درجة الثبات أما مفهوم الثبات في إطار نظریة إمكانیة التعمیم إحصائیة مؤشرات 

یأخذ باالعتبار مصادر متعددة أثناء تقدیر دقة القیاسات  -استبدل بمؤشر یسمى معامل إمكانیة التعمیم

  معقدة في تقدیر درجة الثبات.إحصائیة ویستخدم مؤشرات 

ویشیر  ،إجراءات تطبیق ،، فتراتقَدرینمهام أو بنود، م مثال، اد القیاسعددا من أبععملیة التقییم تشتمل 

، وعدم االتساق بین مختلف أبعاد القیاس یشیر إلى خطأ هذه األبعاداتساق بین مختلف  إلىالتقییم الثابت 

ییم نفسها تحت تقالأن تكون درجات األفراد المختبرین في  تكمن فيلثبات ا داللةالقیاس أو عدم الثبات. ف

عندما یأخذ المفحوصون مجموعة مهام إلى أخرى، وتصَحح إجاباتهم بمقَدر إلى مختلف الشروط، بمعنى 

  فترة إلى أخرى. منآخر، وعندما یختبرون 

التصمیم سوف  ، ألَن تقدیر الثبات في تقییم معین یحتاج إلى تطویر تصمیم ُیحدد وُیوجه تفاصیل العملیة

. الفرضیة الحصول على مصادر متعددة للتكوینات جبجمع البیانات، ویلعملیة و  امنطقی یتضمن تحلیال

تساؤالت متمیزة على خمسة والكفاءات یهدف إلى اإلجابة تقییمات األداء  درجاتثبات جوهریا تقدیر 

ما مسائل الثبات  -)1 :في National Research Council (2002) مجلس البحث القومي قَدمهامرتبطة و 

الوثوق من تصحیح  مكنكیف ی -)3ما المصادر الكامنة وأنواع الخطأ في التقییم؟  - )2التقییم؟ بالمتعلقة 

  كیف یمكن الرفع من الثبات؟ - )5كیف یمكن تقدیر ثبات الدرجات؟  - )4التقییم؟ 

في تقدیر ثبات التقییمات في كال من الدرجات الفردیة أو  طرقالقیاس العدید من الوردت في أدبیات 

على النظریة  تقومتقدیر معامالت الثبات واألخطاء المعیاریة للقیاس طرق هذه ال تضمنتو  ،یةالجماع

الصیغ المتكافئة، االتساق تقدیرات المحكمین، الكالسیكیة لالختبارات (التطبیق وٕاعادة والتطبیق، 

على نظریة إمكانیة  التي تقومنات التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیة الداخلي)، وتقدیر مكو 

على تقوم  التيتقدیر دوال البیانات واألخطاء المعیاریة و مرجعیة المحك وتقدیر مؤشرات االتفاق  ،التعمیم

  . (Crocker &  Algina, 1986)نظریة االستجابة للمفردة 
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دقة تعمیم الدرجة المالحظة یشیر الثبات في إطار نظریة إمكانیة التعمیم إلى  الناحیة اإلجرائیةمن 

تي یحصل لمهام المركبة مقارنة بالدرجة الشاملة الل من خالل أدائهفي اختبار تقییم الكفاءات  طالبلل

). بمعنى درجة ، طرق تقییمفترات، مقدرین، مهامسوف یخضع لها (علیها ضمن الشروط الممكنة التي 

إمكانیة التعمیم النسبي  بمعاملوُیعَبر عن الثبات  ،طالباالرتباط بین الدرجة المالحظة والدرجة الشاملة لل

  ومعامل إمكانیة التعمیم المطلق.

 ،الكفاءاتو  ات األداءدرجات تقییمأهمیة في من أكثر الخصائص السیكومتریة الصدق  عدَ یُ الصـدق: . 3

فان المقارنة بین الدرجات المالحظة،  من خاللفإذا كان الثبات یهدف إلى التأَكد من اتساق القیاسات 

الصدق یسعى إلى تأسیس تفسیر مالئم للدرجات المالحظة. یشیر الصدق حسب وثیقة "معاییر العملیات 

والنظریة تفسیر درجات االختبارات إلى الدرجة التي تؤَید بها األدلة  6) 1999(االختباریة التربویة والنفسیة" 

التي تتطلبها استخدامات مقترحة لالختبار، ولذلك فان الصدق یعَد أكثر االعتبارات أهمیة عند بناء وتقییم 

یكون السؤال المتعَلق بالصدق هل التفسیرات المرجوة و  .(AERA, APA & NCME, 1999, P.9) االختبارات

وهل من المحتمل اتخاذ . )216، ص2013لوفینجستون، رینولدس، ( لدرجات االختبارات مناسبة ودقیقة؟

قرارات دقیقة عن قدرة المفحوص؟ یركز الصدق على دقة استدالالتنا القائمة على تفسیرنا لدرجات تقییم 

   (Johnson, Penny & Gordon, 2009)قائمة على درجات التقییم الاألداء 

 Messick (1995)وقد قدم  ،تفسیر واستخدام درجات االختباراتباألساس بجمع أدلة تؤَید بها لصدق یهتم ا

هو حكم تقییمي شامل لمدى قدرة األدلة  حسبهتعریفا للصدق أكثر جدة وشمولیة ودقة، فالصدق 

ومنطق التأصیل النظري على دعم بأن عملیات التأویل والقرارات القائمة على درجات المقاییس  االمبریقیة

   .(P.741) أو قائمة على نماذج أخرى من القیاس كافیة لتلبیة الغرض ومالئمة

لقیاسه،  أن تقیس ما أعدَ یشیر إلى قدرة االختبار  الذي المفهوم الكالسیكي للصدق ت هذه التعریفاتعكس

بمدخل یؤكد أن الكالسیكي وقد استبدل المفهوم  ،االختبار خاصیة من خصائص إلىالصدق ر یشیو 

وبهذا أصبح ُینظر إلى الصدق كخاصیة درجات ، الصدق یشیر إلى مالءمة تفسیر درجات االختبارات

، 7صدق المحتوى :إلى أربعة أنواع متمایزة الصدق . كالسیكیا صَنفخاصیة االختباراتولیس  االختبارات

. وقد اقترح التصنیف من طرف وثیقة 10، صدق التكوین الفرضي9، الصدق التالزمي8الصدق التنبؤي

                                                             
6 -  Standards for Educational and Psychological Testing (1999)   
7 -    Content validity 
8 -  Predictive validity 

Concurrent validity - 9 
-10 Construct validity 
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. وفي فترة وجیزة قَلصت وثیقة 1954 عام11"التوصیات التقنیة لالختبارات النفسیة وتقنیات التشخیص

صدق  :التصنیف إلى ثالثة أنواع 1966 عام 12"معاییر االختبارات التربویة والنفسیة وكراسات التعلیمات"

صدق المحك كال من الصدق التالزمي اختزل و  ،، وصدق التكوین الفرضي13المحتوى، وصدق المحك

  والصدق التنبؤي. 

فقد غَیرت طریقة صیاغة  1985العملیات االختباریة التربویة والنفسیة" التي صدرت سنة أما وثیقة "معاییر 

الصدق المتعلق بمحتوى، والصدق المتعلق بمحك، تمَثلت في رابطة في ثالثة أنواع مت مفهوم الصدق

 أن تأخذمجزأة وغیر كاملة خاصة أنها عاجزة للصدق وهذه النظرة فرضي. التكوین الوالصدق المتعلق ب

الدرجة كجوهر للعواقب العملیة واالجتماعیة الستخدام  داللةاالعتبار كال من األدلة الضمنیة لقیمة و ب

العملیات االختباریة التربویة والنفسیة" في تأتي وثیقة "معاییر ثم  . (Messick, 1994)وتفسیر الدرجات

لتعتبر الصدق مفهوما متكامال یعكس تطورات نظریة الصدق  1999 سنةطبعتها الثالثة التي صدرت 

  صدق تفسیرات درجات االختبارات:لدر أدلة الحدیثة، فحددت خمسة مصا

أدلة تعتمد على محتوى االختبار، وتشمل أدلة تحلیل محتوى االختبار، بما في ذلك نوع األسئلة أو  -

  المتضمنة في االختبار وٕارشادات تطبیقه وتقدیر درجاته. امالمه

من تحلیل العملیات التي یجریها الفاحص أو  شتقأدلة تعتمد على عملیات االستجابة، وتشمل أدلة تُ  -

  المفحوص.

  أدلة تعتمد على البنیة الداخلیة، وتشمل أدلة تتعلق بالعالقات بین بنود االختبار ومكوناته. -

أدلة تعتمد على العالقات مع متغیرات أخرى، وتشمل أدلة تعتمد على فحص العالقات بین األداء على  -

  بما فیها أدلة تقاربیة وتمییزیة، وأدلة محك االختبار. ،ت خارجیةاالختبار ومتغیرات أو محكا

وغیر  رجوةأدلة تعتمد على عواقب العملیة االختباریة، وتشمل أدلة تعتمد على فحص العواقب الم -

   .(AERA, APA & NCME, 1999) للعملیة االختباریة جوةالمر 

وحدة متكاملة یقدم أدلة هامة ومتعددة  باعتبارهیعد صدق التكوین الفرضي من أفضل مصادر الصدق 

االستدالالت التي تنتج من تفسیر درجات  كلیركز على إدماج و  ،عن استخدام وتفسیر درجات االختبارات

 ; Kane, 1982) أین تصنف كجزء من صدق التكوین الفرضي -المحتوى والمحكمشتملة أدلة -االختبار 

Messick, 1995).  والنوع أكثر ین اآلخرین للصدق قد یكون مصطنعااألسلوببینه وبین التمییز أَن و ،

 & Crocker) أنواع االستدالالت المراد استنباطها من درجات االختبار توقف علىمالءمة للصدق م

                                                             
11 -  Technical Recommandation for Psychological tests and Diagnostic Techniques 
12 - Psychological Tests and Manuals  Standards for Educational and  
13 -  Criterion validity 
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Algina, 1986).  ویشتمل صدق التكوین الفرضي على أدلة منطقیة تدعم اعتمادیة تفسیر الدرجات وفقا

لمفاهیم علمیة تقَدر كال من اختبار األداء ودرجة االرتباطات مع متغیرات أخرى، وبعبارة بسیطة صدق 

  .(Messick, 1995) إثباتي لتفسیر الدرجاتالتكوین الفرضي سند 

أساس علمي متواصال ودینامیكیا لتجمیع أدلة ذات ة تتضمن جهدا عد الصدق عملییُ إضافة إلى ذلك 

ألنه ال  (AERA, APA & NCME, 1999) في التفسیرات المقترحة لدرجات االختبار امنطقي ُیستند إلیهو 

، ألَن تأیید أدلة منطقیة إلعطاء تفسیرات علمیة لدرجات االختباراتجمع  على المهتمینتتوقف جهود 

  تقع على عاتق الباحثین والممارسین التربویین والنفسیین.ومستمرة عملیة متواصلة  الصدق

أدلة و أدلة المحتوى، ب متعَلقة أدلة صدق التكوین الفرضي في ستة جوانب Messick (1995)یصَنف 

رنة مقاأدلة العواقب. و األدلة الخارجیة، و أدلة إمكانیة التعمیم، و األدلة الداخلیة، و التأصیل النظري، 

 فاَن ألدلة الصدق ) 1999( العملیات االختباریة التربویة والنفسیة"وثیقة "معاییر التصنیف الخماسي لب

Messick (1995) أدلة متعَلقة بإمكانیة التعمیم أضاف. 

صدق التكوین في  AERA, APA & NCME (1999)و Messick ( 1995) هاي حددالت األدلة الخارجیةجانب 

قیاسات أخرى وسلوكات غیر مقاسة تعكس ضمنیا العالقات بالفرضي یشیر إلى عالقات درجات التقییم 

العالقات بین درجات التفاعلیة المتوقعة العالیة والمنخفضة في نظریة التكوین الفرضي موضع القیاس. 

العالقات بین و م أدلة تقاربیة، ُیفترض أن تقیس نفس التكوینات الفرضیة تقدَ االختبار وقیاسات أخرى 

 (AERA, APA & NCME, 1999)درجات االختبار وقیاسات ُتعنى بتكوینات فرضیة مختلفة ُتقَدم أدلة تمایزیة

صیغ مهام التقییم (مهام محكمة التحدید، مهام غیر محكمة بإمكانیة تعمیم في الدراسة الباحث یهتم 

  .الصدق التقاربيفاَنه یتطَلب تحدید مفهوم  طرقدرجة تقارب الالتحدید، مهام بمعلومات مشَوشة) وتحدید 

جانب هام من جوانب صدق التكوین الفرضي، ویتم الحصول على أدلة تقاربیة بإیجاد  الصدق التقاربي

لوفینجستون، ( فرة تقیس نفس التكوینات الفرضیة أو ما یماثلهاعالقة اختبار معین باختبارات متو 

البحث ممارسة منهجیة مفیدة تهتم بَد استخدام قیاسات مختلفة للتكوینات الفرضیة ُیع. و )2013رینولدس، 

صدق تقاربي الحصول على القیاسات هذه ، وتفترض لعالقاتعن كیفیة تطویر أدلة قویة عن ا

 قیاس العالقات االرتباطیةبالحصول على أدلة تقاربیة للصدق  یتمو  . (Carison & Herdman, 2012)مرتفع

 ،أو قیاس نفس التكوین الفرضي بطرق مختلفة قیس نفس التكوین الفرضيبین االختبار واختبارات أخرى ت

  تمد على معامالت االرتباط أو تحلیل عناصر مكونات التباین باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم. ویع
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ما إذا كانت  فیه دحدَ یُ التكوین الفرضي عن أدلة أسلوبا هاما لجمع  Kane (1982)قَدم وفي هذا الصدد 

من خالل ویتم التحقق منه  ،ال تتباین عبر طرائق القیاس المختلفة تكوین الفرضيمالحظات الفرد على ال

عناصر تحلیل مكونات التباین الناتجة عن تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم. ویفترض أَن كل قیاس ُیؤخذ 

المحتملة التي یمكن الحصول علیها، وهذا النطاق قد على الفرد ُیمثل عینة عشوائیة من نطاق القیاسات 

   .(Crocker & Algina, 1986)یتم تشكیلها بطرائق قیاس مختلفة أبعاد متعددة تسمى عوامل یتغَیر عبر

,Shavelson قَدمو   Baxter  &  Gao أداء الطالب في العلوم باستخدام  اتتقییمنتائج عملیة في مجال  (1993) 

كدلیل على الصدق  14ةتغَیر معاینة مختلف طرق تقدیم المهم واحیث فحصیم، نظریة إمكانیة التعم

أنه یمكن اعتبار بعض أبعاد وضعیة  Shavelson & Webb (2009)وأشار أیضا  .التقاربي لالختبار

وأنواع  المتعددة للمحتوى مجاالتالالقیاس أبعادا للصدق في ضوء نظریة إمكانیة التعمیم، وركزا على 

في تصمیم دراسة  16تكون ضمنیة أو خفیة 15تیار من متعدد، مفتوحة، یدویة...) كأبعاد للصدق(اخ امالمه

  إمكانیة التعمیم. 

من منظور الدراسة الحالیة إلى دقة استدالالت وتفسیرات درجات  إلجرائیةالناحیة امن  الصدقیشیر  -

الریاضیات، والمحصلة من المؤشرات المیدانیة لتدعیم استخدام درجات  ةاختبار تقییم كفاءالطالب في 

بین ثالثة   Kane (1982) باستخدام نموذج الصدق التقاربي أدلةبار لألهداف المحددة. ویتم جمع االخت

مشوشة) یتم تحلیل مهام بمعلومات غیر محكمة البناء،  مهاممحكمة البناء،  مهامتقییم (أو طرق صیغ 

 .المحَصلة من تطبیق نظریة إمكانیة التعمیمطرائق القیاس  الناتجة عنتباین ال صادرم بواسطةدرجاتها 

أداء الطالب، ویتم من خاللها تقدیر  درجات وُتعَبر مكونات التباین بین صیغ المهام عن التغَیر الناتج في

           .الصدق التقاربي تتعَبر عن معامالالتي معامالت إمكانیة التعمیم 

على األداء والكفاءات  تقییمات وصدق تعتمد نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر ثباتمكونات التباین: . 4

، وتغَیر كل ُبعد وتداخله مع طالبالدرجة المالحظة إلى تغَیر ال بتجزئة وذلك ،(ANOVA) تحلیل التباین

ألَنها تصمیم القیاس  علىالمؤثرة 17على مكونات التباین أساساالتعمیم تعتمد نظریة إمكانیة و أبعاد أخرى. 

 ,Shavelson & Webb, 1991 ; ; Brennan)مصادر الخطأ المؤثرة على دقة القیاسعن توفر معلومات 

2010 ; Marcoulides & Kyriakides, 2010 ) ل نظریة إمكانیة التعمیم الحصو استخدام من  هدفال. یصبح

التقدیرات في یمكن أن تستخدم و  ،بنطاق المالحظات المقبولة متصلةمكونات التباین على تقدیرات عن 

                                                             
14 -  Method-Sampling  Variability across Several Methods of Task Presentation  
15 -  validity facets 
16 -  Hidden  
17-  Variance components 
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التخاذ قرارات صائبة حول موضوع القیاس في مختلف دراسات تصمیم إجراءات قیاس فعالة تستخدم 

دراسات القرار على تقدیر واستخدام وتفسیر مكونات التباین التخاذ قرارات تؤكد بمعنى أوسع و القرار. 

  .(Brennan, 2001)كمة المواصفات حول إجراءات القیاس مح

الكفاءات تشتمل على أبعاد قیاس مختلفة (مثال مهام، مقدرین، فترات، بسبب أن أغلب تقییمات األداء و 

أن تؤخذ باالعتبار بهدف التحقق من  جب) فان التحلیل المنطقي للمصادر الكامنة لخطأ القیاس یطرق

من مكونات التباین إلى  معتبرعدد ؤدي یتقییمات المن ففي عدید  البیانات المطلوب جمعها. أصناف

دراسة إمكانیة التعمیم عن  ُتعَبر لذلكها. والتفاعالت بین ،والفترات ،المقدرینو ، امعدم االتساق بین المه

 Shavelson) دراسة أولیة ُتصَمم لعزل وتقدیر مختلف أخطاء أبعاد القیاس في نطاق المالحظات المقبولة

& Webb, 2009). التباین الكلي  ئةإذا حددنا المصادر الكامنة في تباین مجموعة القیاسات یمكن تجز ف

یصبح الهدف األساسي من استخدام تحلیل التباین في دراسة س مختلف مصادر التباین. و الذي یعك

 ,Cardinet)تقدیر مكونات التباین  بواسطةإمكانیة التعمیم تقییم األهمیة النسبیة المحَددة الختالف الدرجة 

Sandra & Pini, 2010) .  

تشیر مكونات التباین إلى تقدیرات كمیة لتغَیر أو اختالف الدرجة التي یحصل علیها الفرد في اختبار 

، تغَیر الفتراتالمقدرین، ، تغَیر املمهاألفراد، تغیَر امعین تحت مختلف شروط وضعیة القیاس (تغَیر 

كل هذه التغَیرات فوغیرها) ...مقدر-ةممهمقدر، تفاعل -ردة، تفاعل فممه-تغَیر تفاعل فردإضافة إلى 

في ام ثالثة مهعلى  تشتملوضعیة قیاس عن  مثاالمكونات التباین نقدم  مكونات التباین. لتوضیحتسمى 

تدریب ثالث مقدرین لتصحیح إجاباتهم. حینها یمكن أن تم تم تمریرها على الطالب، و مجال الكتابة 

 (Brennan, 2001)نحصل على تصمیم مكونات التباین كما یلي: 

 (p × t × r) تصمیمفي  لمكونات التباین Euler Vennبیاني  تمثیل: )01( شكل

  

		

             

					 															

				    
                     

  

        
		 , 			  
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األفراد یسمى مكون  التصمیم ثنائي الُبعد، تباین فيسبعة مكونات  Euler Vennُیحدد التمثیل البیاني 

مكون  حَددویُ  ،مهاملالطالب في أداء ادرجات مقدار اختالف  حَددبتباین الدرجة الشاملة الذي یُ  )(

مكون تباین المقدرین  یوضحو  ،األخرى لدى الطالب عناختالف صعوبة بعض المهام  )(تباین المهام 

درجة  )(مهمة -طالبمكون تباین تفاعل وُیحَدد  ،هم للطالباتتقدیر  في المقدرین أو تساهلتشَدد  )(

تغَیر أداء  )(مقدر - طالبویوضح مكون تباین تفاعل  ،اتساق أداء الطالب من مهمة إلى أخرى

إلى درجة االتساق بین المقدرین  )(مقَدر -مكون تباین تفاعل مهمةیشیر و الطالب من مقدر إلى آخر. 

)مكون تباین الباقي ویعكس  ،من مهمة إلى أخرى ,  امالتفاعل ثالثي االتجاه بین األفراد والمه (

 .َدرةوالمقدرین الممزوج بمصادر التغَیر غیر المق

التي  اتدرجمتوسط ال تشیر مكونات التباین إلى تقدیرات كمیة لتغَیر أو اختالف الناحیة اإلجرائیةمن 

الكفاءات تحت مختلف شروط وضعیة القیاس (مهام، مقدرین،  یحصل علیها الطالب في اختبار تقییم

 18ُتحَدد مكونات التباین مباشرة من مصادر التغَیرو ). هافترات، صیغ، إضافة إلى التفاعالت الحادثة بین

تختلف صیغ تقدیر و   ،وعدد مستویات المحصلة من تحلیل التباینوتقَدر عن طریق متوسطات المربعات 

  تصمیم آلخر وفقا لعدد أبعاد ومستویات الُبعد وطبیعة تصمیم القیاس.مكونات التباین من 

ومات مالئمة عن أداء لاإلجراءات العملیة التي نستخدمها لجمع معبالتقییم  یتعلق. تقییم الكفاءات: 5

فأو محددة،  عاییراألفراد في موقف معین وفق م مجموعة واسعة من الطرق بأَنه  Gipps (1994) هكما ُیعرَ

المستخدمة لتقدیر أداء الطالب ومكتسباته تشتمل على االختبارات واالمتحانات، والتقییمات العملیة 

اة أد إعداد تطَلب التقییمیفي البدایة والشفهیة وملفات االنجاز والتقییمات التي ینجزها المعلم داخل القسم. 

التمییز بین مرحلتین  جبی، و تمكننا من إعطاء درجات القیاس مختلفة ظروفتسمح بجمع معلومات في 

بناء أداة مالئمة ألهداف الدراسة، وٕاعطاء درجات لألفراد في السمة المراد تقییمها باستخدام  :أساسیتین

التي جاءت كرد األداء  اتأن نلقي الضوء على تقییم یجبقبل أن نتطرق إلى تقییم الكفاءات القیاس. 

  .الممارسات التربویة مختلفسیطر على وال تزال ت تظل تيالتقییمات التقلیدیة فعل اتجاه ال

من جال في م منتوجه ومهاراته في القیام بعملیة أو بناء ارفیبرهن المفحوص في تقییم األداء على مع

هام تثیر األداء، مو  هدف التقییم،على  یشتملتقییم األداء بأنه نظام  یشیرعموما و  ،الدراسیة جاالتالم

  .(Johnson, Penny & Gordan, 2009) طرق منهجیة لتقدیر االنجازاتو ، األداءطلب إجابة تركز على تتو 

                                                             
18 - Sources of Variability  
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مهام  وتطویر قییم األداء مقاربة منهجیة لفحص األداء ضمن عملیة متكاملة تبدأ بتحدید أهداف التقییم،ت

یشیر كما تتطلب من المفحوصین اإلجابة علیها بطریقة معینة، وتقدیر إجاباتهم باستخدام موازین تقدیر. 

، لشكل االستجابة ونظام التنقیط مماثلة ینجزها الطالب في فترة معینة19إلى مهمة ملموسةتقییم األداء 

 & Ruiz-Primo)ومدى دقة إجابته  لمستخدمةمقَدر یقَیم أداء الطالب ویصدر حكما على العملیة ابوُتنَقط 

Shavelson, 1996).  

مهمة تطرح حال لمشكلة محددة السیاق تتطلب استخدام  -)1 :ثالث عناصر هامةتقییم األداء  یتطَلب

عنى أنه یشیر إلى العملیات الطالب بمقَدمها صیغة اإلجابة التي ی -)2الطالب،  واسطتهاأدوات یستجیب ب

نظام تنقیط لتقدیر  -)3حل المشكلة (رسم بیاني، إعداد جدول، كتابة ملخص)، التي استخدمها في 

   .(Solano-Flores & Shavelson, 1997)إجابات الطالب حول مدى معقولیتها ودقتها 

مع األهداف وممارسات الحیاة أكثر انسجاما متعددة ألَنه  جوانبذات أهمیة في تقییم األداء یتضح أَن 

عارفهم ببناء إجابة عن الیومیة، خاصة أن مهام تقییم األداء توفر للطالب فرصة مناسبة للبرهنة على م

 إال أن (National Research Council, 2002) یط لإلجابة من االختیارات المتاحة بسمقارنة باختیار مهمة 

التي یمكن  مهامال محدودة في عددتبقى اختیار اإلجابة  امتقییم األداء عوضا عن مه اماستخدام مه

  . مزیدا من الوقت والجهد والتكالیف، ألَنها تتطَلب وقتفي نفس الللطالب تقدیمها 

التقییم تأثیرات مرجعیات الكفاءات بسبب  اتاألداء وتقییم اتتخلط بین تقییمالتربویة ال زالت الكتابات 

الكفاءة المرتبط بالتوجه مفهوم مسألة  Louis (2008)فقد أثار  ،بالكفاءات مرجعیات التقییم األهداف علىب

 باستخدامالكفاءة  بتقییم متصلة مسألة هامةطرح  فقد ،يالمرتبط بالتوجه المعرفومفهوم الكفاءة  السلوكي

یرى بعض المنطلق  هذا من ؟.واقعیةالوضعیات تشبه الوضعیات  بواسطة واختبارات موضوعیة أ

 نمما جعلنا نتساءل إ ،یم األداء وغالبا ما یربطون الكفاءة باألداءییم الكفاءات هو نفسه تقیالمؤلفین بأن تق

في االختبارات الموضوعیة  األداء التي تكونت كرد فعل لممارسة ییمتقمنهجیة من یمكننا أن نستوحي  كان

  یم الكفاءات؟ یتأسیس منهجیة لتق

ألن  عاني من حدود هامةیتقییم األداء أن یرى ب Scallon (2004) أَن  رغمال یوجد تأكید في هذا الشأن 

 عدد المعلومات المقدمة في المشكالتت، و ومحكمة البناءسیاقات مجردة ذات المعتمدة مهام التقییم 

 اتبه مهام تقییموتش. من السیاق تبقى مشكالتها مجردة كماوالدرجة العالیة في صیاغتها  المطروحة

منظمة التعاون والتنمیة  تستخدمها مهام تقییمات االستطالعات العالمیة التياألداء بشكل كبیر 

                                                             
19 - Concret Task 
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الكفاءات بمحدودیة  اتتقییم تعترف أیضاو . طالبال أداء تقییمفي  OCDE (2000, 2006) 20االقتصادیة

 ةاالنتقال من مفاهیم السلوكی ت تأثیراتحیث أدباستخدام اختبارات تقییم األهداف واالختبارات المقننة، 

التكوین المهني إلى البحث عن طرق أخرى لتقییم الطالب ما أدى  اتوتأثیر  ،في التعلم ةالبنائیإلى مفاهیم 

  . التي تعتبر محور عملیة بناء االختبارات 21إلى ظهور مفهوم "وضعیة الكفاءة" أو الوضعیة المركبة

في  طالبالوضعیات أو المهام المركبة، فال یكفي أن نضع التتضمن اختبارات تقییم الكفاءات عینة من 

أن یشتمل االختبار على مجموعة یتطلب  ولكنمواجهة مهمة واحدة فقط إلصدار حكم على كفاءته، 

أن نبرهن على كفاءة ال یمكننا  أنهفي یكمن الهدف األساسي من تقدیم مهام متعددة . و مهاممن ال معینة

أداء أو إصدار حكم على أساس  منال یكفي  طالبیم كفاءة الیواحدة، كما أن تقمعینة من خالل وضعیة 

على تقني سامي في اإلعالم اآللي صدر حكما ن مثال أنیمكننا  حیث الب .(Scallon, 2004) واحد منتوج

الرجوع إلى  جبی وثابت من أجل إصدار حكم صادقف ،ینجز عطبا واحدا فقطلوحظ على أنه كفء إذا 

  ات. متعددة تنتمي إلى نفس فئة الوضعیوضعیات 

م لتثیر سلوك ُتصمَ بشكل عام بأنه مجموعة من المهام تقییم الكفاءات اختبار وفقا لهذا التصَور ُیعَرف 

 معین،مجال  في میدان معین، أو نظام لجمع عینات من أعمال األفراد في هقیاسالمفحوص ووصفه أو 

,AERA)تكمیم، وتقییم، وتفسیر عینات السلوك أو العملبطریقة تقدیر تمكن الفاحص من  رتبطم  APA  &  

NCME, 1999, p.25).  وفي نفس الصدد یعَرفRoegiers (2004) اختبار  اختبار تقییم الكفاءات بأَنه كل

و باألحرى مجموعة من األسئلة، تقییم یشتمل على وضعیة أو وضعیات مركبة تقدم للطالب بهدف حلها أ

  تقییم.بواسطة معاییر نتج الدرجة التي یحصل علیها الطالب وت

في من الناحیة المنهجیة والفنیة، و ال تختلف كثیرا  تيمع تقییمات األداء التقییمات الكفاءات طبق تن

السنوات األخیرة بعد إدخال مفهوم الواقعیة إلى تقییمات األداء اَتخذت تقییمات الكفاءات معاني تتشابه 

، فُبعد الواقعیة 22قییمات األداء، حتى أصبح بعض المؤلفین یسمیها بتقییمات األداء األصیلةكثیرا مع ت

كان منطلقا أساسیا لظهور تقییمات الكفاءات وتطویر تقییمات األداء. ولتفادي بعض التأویالت یستخدم 

ات األداء والكفاءات" الباحث طیلة الدراسة مفهومي تقییمات األداء وتقییمات الكفاءات بشكل متبادل "تقییم

  على اعتبار أن الجوانب الفنیة للتقییمات ال تختلف فیما بینها وتندرج ضمن التقییمات البدیلة.

                                                             
20 -Organisation for Economic Cooperation and Development   
21 -  Complex situation 
22 - Authentic Performance Assessments  
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جراءات التي نتبعها في إعداد اإلمجموعة من دراسة تقییم الكفاءات في ال شتملی الناحیة اإلجرائیةمن 

تسعة مهام مركبة (محكمة التحدید، غیر محكمة التحدید، على  یشتملاختبار  إعداد - )1: اختبار التقییم

الكفاءة المستهدفة من البرنامج السنوي في الریاضیات مع ذات معلومات مشوشة) في الریاضیات تتالءم 

التحدید الدقیق  - )3تعیین الطالب الذین ُتطبق علیهم مهام التقییم،  -)2 وتتوفر على شروط المهام الجیدة،

تطبیق اختبار  -)4التي ُیجرى فیها االختبار للحصول على بیانات تمتاز بالمالءمة،  للظروف والشروط

مقَدرین  )03(یوما) وتصحیح أدائهم بواسطة ثالث  15التقییم على الطالب مرتین بفاصل زمني قدره (

 رجاتد ثبات وصدقتقدیر  -)5مدَربین على استخدام نظام التصحیح المالئم لكل مهمة من مهام التقییم، 

  .نظریة إمكانیة التعمیم بتطبیقاالختبار 

یتفق أغلب المؤلفین أن تقییم الكفاءات یتأسس على وضع  الوضعیة المركبة (المهمة المركبة):. 6

 ,Gerard, 2005, 2007, 2008; De Ketele & Gerard)مهامتنتمي إلى نفس فئة ال مهام مركبةأمام طالب ال

2005 ; Roegiers, 2000, 2004 ; Scallon, 2004 ; Rey, Carette, Defrance & Kahn, 2003…). ، بناء و

الرجوع إلى یتطَلب دراسي معین في مجال  البكفاءة الطو  أداء علىوسیلة للبرهنة علیه فان أفضل 

  المركبة.  امالمهالوضعیات أو 

دبیات األكبة" في تعددت التسمیات التي أطلقت على "الوضعیة المر منذ عَدة سنوات من الناحیة النظریة 

 ,Meirieu, 1993, Fabre)الوضعیة المشكلة في مجال تعلیمیة المواد الدراسیةحیث سمیت بب ،ةالتربوی

1999 ; Magnaldi & De Vecchi, 2002) بوضعیة. وسمیت(Roegiers, 2000, Jonnaert, 1996 ; 2002) 

 ; Crahay,  2006 ; 2008) وضعیة مركبةبدقة أكثر سمیت بو  .(Scallon, 2004) مهمة-أو وضعیة

Gerard, 2007 ; Roegiers, 2004) .ياعتمد الباحث طیلة الدراسة مفهومتفادي الخلط بین المفاهیم ول 

  في مجال تقییمات األداء والكفاءات. دالالتالمهمة المركبة نظرا لما تتمَیز به من و الوضعیة المركبة 

نتیجة تزاید االهتمام المركبة المهمة بالوضعیة أو  المشكلةتسمیة الوضعیة نحو اَتجهت األدبیات التربویة 

استخدام ألَن ، إلى تقییمات األداء والكفاءات بالتقییمات األصیلة التي أدمجت مفهوم التعقید أو التركیب

معالجتها على اعتبار لمهارات تفكیر أكثر تعقیدا ومعارف ومهارات واتجاهات متعَددة تطَلب مهام واقعیة ی

مشكالت الحیاة الیومیة تتمَیز بالتعقید والتركیب. ومع ذلك ال زالت بعض الكتابات التربویة تستخدم أن 

 ; Shavelson, Gao & Baxter, 1993 ; Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996) مثل مهمة صطلحم

McBee & Barens, 1998 ; National Research Council, 2002 ; Lee & Kantor, 2007)  



37 
 

، وقد استخدمت معاني مماثلة الغالبمل في تحیمكن أن تٕاَنما غیر مالئم و  أن مفهوم المهمةهذا ال یعني و 

 ,Wiggins, 1989 ; Clausser, Margolis, Clyman & Ross)23مهمة مركبة صطلحبعض الكتابات األخرى م

1997;  Clausser, Clyman & Swanson, 1999 ; Scallon, 2004) سوف نعتمد . وفي سیاق البحث الحالي

"وضعیة مركبة" و"مهمة  ى نفس المعنى الذي یتفق مع تصَور مركبة" كمترادفات تدل علمفاهیم 

Scallon (2004)  جودة  تقدیرفي مجال تفادي وضع حدود بین األطر النظریة واألبحاث المیدانیة بهدف

  . األداء والكفاءات اتتقییمدرجات 

لحلها تجنید موارد متعددة اكتسبها  تطَلبالوضعیة المركبة بأنها الوضعیة التي ت Roegiers (2004)ُیعَرف 

 ،بصفة منفصلة في تنظیم آخر وسیاق آخر، فهي لیست تطبیقا بسیطا لمفهوم أو قاعدة أو معادلةطالب ال

كل مشروع یثیر تحدیا و  معَقدة (مركبة)كل مهمة بأَنها المركبة  وضعیةأن ال Scallon (2004)یرى و 

  موارده.یتطَلب منه تجنید للطالب 

المهمة المركبة تتطَلب مجموعة اتَضح أن على األدبیات التربویة في مجال تقییم الكفاءات  اطالعنابعد 

مركبة تضع المتعلم في موقف یستدعي تجنید بطریقة مدمجة أنواع  -)1 :من الشروط حتى تكون مرَكبة

ذات الة أو دكون موضوعة في سیاق أین تتطلب أن ت -)2مختلفة من المعارف والمهارات والمواقف، 

ال  صادفها الطالب من قبل أيیلم  -)4ذات غایة أین تتجه نحو تحقیق هدف معین،  -)3للطالب،  معنى

 -)5، امأن تعرف علیها، ولكنها یمكن تنشأ نصا معروفا مرتبطا بنفس فئة المهتعید إنتاج مهمة سبق 

   .(Roegiers, 2010; Scallon, 2004) مفتوحة ال تحدد تماما الطریقة أو األداء المطلوب

ُتحَدد  24قائمة مراجعة بواسطة إعدادالتأكد من توفر شروط المهمة المركبة في  أیضا الباحث قد اعتمدو 

صیاغتها المهام التي یمكن  صنافتوجد العدید من أكما  ،لمات الوضعیة المركبةتوفر مْع فیها مدى 

ومهام ذات غرض تقییم كفاءات الطالب، منها مهام محكمة التحدید، ومهام غیر محكمة التحدید، ب

 ,Hébert)كاملة ذات معلومات ومهام مفتوحة، ومهام مغلقة، ومهام  أو مشَوشة،معلومات غیر ضروریة 

  األنواع الثالثة األولى من مهام التقییم. دراسةوقد استخدمنا في ال ،(2006

یقصد بالوضعیة المركبة أو المهمة المركبة مجموعة من المعلومات في مجال  من الناحیة اإلجرائیة

في سیاق اجتماعي ومهني حقیقي، تتمیز بالواقعیة والتركیب لم ُوضعت الریاضیات األعداد والحساب في 

جل إیجاد ألیصادفها الطالب من قبل، وتفرض علیه تجنید المعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها 

مهام محكمة دراسة محددة. وتضمنت الوضعیات المركبة في ال عاییرمعینة ووفق مزمنیة حل لها في فترة 

                                                             
23 -   Task or Complex Task  

24  -  Check-list 
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مهام غیر وكون كل المعلومات متاحة وحَلها بدیهي والعمل المطلوب من الطالب واضح، التي ت التحدید

تتضمن  مهام بمعلومات مشَوشةوالتي یكون هدفها غیر واضح وحَلها غیر بدیهي،  محكمة التحدید

 معلومات ضروریة وأخرى إضافیة مشَوشة تحدث خلال لدى الطالب.

  الدراسات السابقة: -7

 إال أن دقة القیاسات التربویة تقدیرعلى الرغم من االهتمام المتزاید الستخدام نظریة إمكانیة التعمیم في 

صصة في القیاس مراجعة األدبیات المتوفرة في الدوریات التربویة وفي مواقع البحوث االلكترونیة المتخ

صدق تقدیر ثبات و مكانیة التعمیم في أن الدراسات التي تناولت استخدام نظریة إ تبَینوالتقویم التربوي 

دراسات تناولت استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقییمات األداء، باستثناء ، تقییمات الكفاءات قلیلة جدا

 25لقیت اهتماما واستخداما واسعا في بدایة الثمانینیات حتى یومنا هذا في تقدیر دقة تقییم األداءوفیها 

 )50( حوالي Huang (2009)أحصى  فقدة في الوالیات المتحدة األمریكیة. خاص 26وتقییم األداء المركب

تعاني األدبیات في حین . 2006و 1980مجموعة بیانات مستقلة ما بین سنوات  )130(دراسة تضمنت 

تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر الشروط  تناولتالتربویة من نقص فادح في الدراسات التي 

 -في حدود علمنا –باستثناء  (Scallon, 2004)تقییم الكفاءات وفق الوضعیات المركبة  درجاتالقیاسیة ل

   .Bain (2008)27و Hébert (2006)دراستي 

یتوافق مع طبیعة الدراسة والمجال الذي تتناوله علما  ماونتیجة لذلك سوف نستعرض الدراسات السابقة ب

العلوم والریاضیات واللغة، ما دفعنا إلى في ثالثة مجاالت أساسیة  فيأن أغلب الدراسات أجریت 

بشكل مستقل ضمن المجال الدراسي الذي تتناوله بدایة بمجال العلوم الذي أجریت فیه أولى  هااستعراض

بالدراسة الحالیة، ثم  ةمباشر  ةطرتبالمالدراسات في تقییم أداء الطالب، ثم انتقلنا إلى مجال الریاضیات 

  متعددة التخصص وأخرى فوقیة.  واحدة دراستین تناولنتمت بمجال اللغة، وبعدها تناولنا الدراسات التي اه

  العلوم:تقییمات استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في الدراسات التي تناولت  -7-1

 من أكثر الباحثین اهتماما بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على Shavelson & Alُیعد شافلسون وزمالئه 

العلوم، فأغلب الدراسات التي أجریت في هذا السیاق قام بها الباحث  خاصة مجال قییمات األداءت

  بمشاركة باحثین آخرین، ومن أهم الدراسات التي أجریت سلسلة من البحوث في مجال العلوم، منها: 

                                                             
25-  Performance Assessment  

Complex Performance Assessment -26  
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، استقرار تقییمات األداء في العلوم دراسة حول Ruiz-Primo, Baxter& Shavelson (1993)أجرى  -

فحصت إمكانیة تعمیم درجات واجراءات تقییم األداء في العلوم عبر الفترات. ولتحقیق أهداف والتي 

الدراسة طرح الباحثون ثالثة تساؤالت: هل یمكن تعمیم األداء عبر الفترات بالنسبة للمعالجات المالحظة، 

معالجات الثالثة مستقرة عبر بدیلة؟ وهل تقدیر تحصیل الطالب الذي یقوم على كل الال دفاتر المالحظةو 

لإلجابة على التساؤالت اعتمد  الفترتین؟ وهل یؤدي الطالب المعالجات بنفس الطریقة في كل فترة؟.

طالبا من طالب مستوى السادسة تم اختیارها عشوائیا من  )29(الباحثون على اختبار عینة اشتملت على 

ییمات األداء مرتبطة بالمعالجات العملیة ودفاتر طالبا، وذلك في نوعین من تق) 110(عینة مكَونة من 

حول تحدید أي ، أولها باستخدام معدات مخبریة مهام عملیة )03(المالحظة البدیلة. بحیث ینجز الطالب 

العلب الكهربائیة الخفیة بتحدید مكونات الدارة الخفیة في منشفات الورق أكثر نفاذة للماء، وثانیتها حول 

  انتشار الجراثیم في مختلف البیئات.  الثة حول الجراثیم لتحدید ستة علب خفیة، والث

یصفون إنجازاتهم ویتطلب من الطالب أثناء أداء المعالجات التجریبیة الثالثة انجاز دفاتر مالحظة علمیة 

العملیة، بحیث ُطلب من الطالب في مهمة منشفات الورق تدوین مراحل المعالجة، والمتغیرات الضابطة، 

المعتمدة في الوصول إلى الخالصات. وُطلب منهم في مهمة معالجة العلب الكهربائیة الخفیة  واألسس

اإلشارة إلى محتوى كل علبة، وٕاعداد رسم بیاني للدارة المستخدمة في تحدید المحتویات، وكتابة تبریر 

ورة تصف عدد وُطلب منهم أیضا في مهمة الجراثیم رسم ص .بالنسبة للقرار المرتبط بمحتویات العلبة

  الجراثیم، وكیفیة تغَیرها في التجربة، ووصف مراحل التجربة، وتحدید طریقة الوصول إلى الخالصات. 

في كل المعالجات التجریبیة التي أنجزوها  ُمالحظین في تقدیر أداء الطالب للمهام )08( استخدم الباحثون

ى تقدیر كل مهام المعالجات عن طریق وقد تم تدریب المالحظین عل باستخدام نظام تصحیح لكل مهمة،

. بحیث ُیحَدد المالحظون مهمة "معالجة منشفات الورق" الطریقة التي استخدمها مشاهدة شرائط الفیدیو

الطالب في تبلیل المنشفات، ودرجة تشَبعها، والقیاس المأخوذ في تحدید النتائج، وصحة الحل الناتج. 

كهربائیة الخفیة" على صحة اإلجابة ومجموعة الدارات التي ویركز المالحظون في مهمة "المعالجة ال

استخدمها الطالب للوصول إلى اإلجابة، وكما في مهمة "معالجة منشفات الورق" یركز المالحظین في 

مهمة "معالجة الجراثیم" على الطریقة التي استخدمها الطالب في التجربة لحل المشكلة (مالءمة شروط 

دفاتر المالحظة س المستخدمة في تحدید النتیجة، وصحة اإلجابة المقدمة). أما في المعالجة، طریقة القیا

كان بحیث  التي أنجزها الطالب تم تقییمها بنفس نظام التصحیح المستخدم الخاص بكل معالجة مالحظة.

   .)0.90(الثبات بین المقدرین على نحو نموذجي مرتفع إلى حد بعید یزید عن 
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تقدیرها بثمانیة  أكتوبر)، في الفترة األولى تم -ین منفصلتین بخمسة أشهر (ماير الطالب في فترتاختب

بنفس  )29(مالحظین، وفي الفترة الثانیة أربعة من ثمانیة مالحظین، وتم اختبار كل طالب من الطالب 

تم مالحظته في انجازه للمعالجات التجریبیة في منشفات الورق، والعلب المالحظ في كال الفترتین، والذي 

الكهربائیة الخفیة، والجراثیم بنفس الترتیب. وفي لكل معالجة تم تقدیم تعلیمات بصوت مرتفع لكل طالب، 

    وكل قطعة من المعدات الموضوعة موضع االستعمال.

فترة" لكل معالجة وكل × نیة التعمیم بتصمیم "فرددراسات امكا اعتمد الباحثان في تحلیل البیانات على

طریقة (معالجات تجریبیة، دفاتر المالحظة البدیلة) في الدرجات الفردیة والدرجات الكلیة للطالب، كما 

الطالب أثناء إنجاز مهام المعالجات التجریبیة، تي استخدمها استخدمت نسب االتفاق بین االجراءات ال

  في كل من الفترتین لمعرفة مدى استقرار االجراءات التجریبیة عبر الفترات.ومهام دفاتر المالحظات 

توصلت نتائج الدراسة بالنسبة لكل المعالجات الثالثة إلى تغَیرات في أداءات الطالب من فترة إلى أخرى، 

لمالحظة فقد كانت معامالت إمكانیة التعمیم في المتوسط بالنسبة للقرارات المطلقة متسقة في المعالجات ا

. وانخفاض معامالت إمكانیة التعمیم كان راجعا إلى ارتفاع في مكَون تباین )0.48(ودفاتر المالحظة 

الفترة الممزوج بالباقي. وعندما ُجمعت درجات الطالب في المعالجات الفردیة للحصول على - تفاعل الفرد

للقررات المطلقة ارتفعت بشكل  درجة كلیة في تحصیل العلوم، فان معامالت إمكانیة التعمیم بالنسبة

بالنسبة لدفاتر المالحظة. وتوصلت الدراسة أیضا إلى  )0.62(بالنسبة لألداء المالحظ و )0.65(جوهري 

تغَیرت في اإلجراءات المستخدمة من الطالب للقیام بالمعالجات من فترة إلى أخرى، وعموما كان أداؤهم 

ترة األولى، بحیث أنه في كل المعالجات جاءت معامالت االتفاق مركزا أكثر في الفترة الثانیة مقارنة بالف

من منخفضة إلى متوسطة أظهرت بأن الطالب استخدموا إجراءات مختلفة في كال من الفترتین. وتوصلت 

دراسات القرار إلى أنه من أجل رفع إمكانیة تعمیم درجات األداء فانه یتطلب زیادة معاینة عدد المعالجات 

  شكل معتبر أو زیادة أكثر في عدد الفترات. أو المهام ب

تغَیر معاینة تقییمات األداء ضمن دراسة حول Shavelson, Baxter & Gao (1993) كما أجرى  -

مدرسة في والیة كالیفورنیا في تقییم  )600(على حوالي  1990-1989سنة  28برنامج تقییم كالیفورنیا

مهام مستقلة ُطبقت على الطالب بواسطة بطاریة  )05(. واعُتمد في الدراسة على 29تطوعي في العلوم

محطات بمسافة زمنیة حوالي خمسة دقائق. ُطلب منهم في المحطة األولى انجاز مهمة  )05(مكَونة من 

حل مشكلة (تحدید أي من األدوات التي یمكنها أن تؤهله إلى تنفیذ المهمة)، وفي المحطة الموالیة ُطلب 

                                                             
28- California Assessment Program (CAP)  
29- Voluntary Statewide Science Assessment   
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وراق األشجار وشرح أي التعدیالت الضروریة التي یدخلها في ورقة الشجرة منهم تطویر نظام تصنیف أ

الخفیة الجدیدة. وفي المحطة الثالثة استدعي الطالب إلى إجراء االختبارات بواسطة الحصى، واستغالل 

النتائج في تحدید طبیعة الحصى غیر المعروفة. وفي المحطة الرابعة ُطلب من الطالب انجاز مهام 

اس وحساب بعض خصائص الماء (مثال، الحجم والحرارة). وفي المحطة األخیرة انجاز بطاریة تتضمن قی

  اختبارات حول ماء بحیرة للكشف عن سبب موت السمك. 

تم تقدیر أداء الطالب للمهام باستخدام شبكة تقدیر ُطَورت من طرف فریق من أساتذة جامعة كالیفورنیا 

مقدرین. لتحلیل  )03(تقدیرات، واعتمدت في تقدیر المهام على  )4و  0(اشتملت على سلم تراوح بین 

مهمة" لمقارنة دراسات  ×مقدر ×فردالنتائج استخدمت دراستین إلمكانیة التعمیم، الدراسة األولى بتصمیم "

) 08(مهمة" على عینة مكونة من  ×مقدر ×مدرسة العلوم والریاضیات، والدراسة الثانیة بتصمیم: "فرد:

  مدرسة.  )15(عینة من طالب داخل 

من التغَیر الكلي، كما %) 48(المهمة أكبر مصدر خطأ للقیاس بلغ - توصلت الدراسة إلى أن تفاعل الفرد

مقدر سواء منعدمة أو سالبة. وجاءت -مقدر، ومهمة-كانت مكونات تباین المقدر، وتفاعالت فرد

باستخدام مقدر ومهمة  )0.29و 0.32(معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة والمطلقة منخفضة على التوالي 

مهام. كما  )08حوالي (نحتاج إلى  )0.80(واحدة فقط، ومن أجل بلوغ معامل إمكانیة التعمیم بالتقریب 

إلى أن مصدر خطأ القیاس األكبر كان راجعا إلى  30توصلت الدراسة أیضا حول أداء مستوى المدرسة

عبر مختلف مهام  ، وأشارت إلى أن أداء الطالب غیر متسق%)41(مهمة الذي بلغ -مدرسة تفاعل فرد:

بعض الطالب لكن غیر ذلك عند البعض اآلخر. أما العلوم، فقد كانت بعض المهام سهلة ألدائها عند 

من التغیر الكلي، واالختالف بین األفراد داخل  %)22(مكون التباین الراجع إلى الطالب بلغ حوالي 

. التباین الراجع إلى %)07(المدارس كان مرتفعا جدا من االختالف المنتظم بین المدارس أین بلغ فقط 

على التوالي من التغیر الكلي. في حین كانت مكونات  %)07(و %)9( مهمة بلغ- المهام وتفاعل مدرسة

مهمة منعدمة -مقدر- مقدر، وتفاعل مدرسة- مدرسة مقدر، وتفاعل فرد:-تباین المقدر، وتفاعل مدرسة

بالتقریب. كما توصلت دراسات القرار إلى أن رفع عدد معاینة الطالب داخل المدرسة و/أو عدد المهام 

معامالت إمكانیة تعمیم مرتفعة بالنسبة لكال من القرارات النسبیة والمطلقة، ومن أجل بمقدر واحد تنتج 

في تقدیر تحصیل متوسط المدارس في العلوم بغض النظر عن أداء  )0.80(بلوغ إمكانیة تعمیم بالتقریب 

في  طالب )100(مهمة، أو حوالي  )15( طالب داخل مدرسة في )50(المدارس، فیتطلب عینة من حوالي 

                                                             
30- School-level  
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مهام أو  )10(طالب داخل مدرسة و )25(مهمة للترتیب التصاعدي للمدارس. في حین یتطلب  )12(

 . )0.80(مهام لبلوغ معامل إمكانیة تعمیم  )05(طالب و )100(

تغَیر معاینة تقییمات أداء حول  & Gao (1993) Shavelson, Baxterوفي دراسة أخرى للباحثین  -

: مالحظات 31طرق قیاس بدیلة )04(مهام مستقلة بأربعة  )03(ُنشرت في نفس المقال، تم تطبیق  العلوم

عوض المالحظات ذاتها، أین  33، ودفاتر المالحظات32الخبراء ألداء الطالب في مهام المعالجة الیدویة

 34ُیدَون الطالب استراتیجیاتهم ونتائجهم في مهام المعالجة الیدویة، ومحاكاة المهام باستخدام الكمبیوتر

طالبا من مستوى الخامسة والسادسة ابتدائي  )186(ومشكالت اإلجابة القصیرة. شارك في الدراسة 

مهام المالحظة ودفاتر ) 186( طالبا من بین )26( من بمعالجة مهام العلوم الثالثة، بحیث ُقدمت لعینة

لتقییم نوعیة اإلجابات المقدمة من  )02(الكتابة المرتبطة بها خالل شهري ماي وأكتوبر. كما ُكَلف مقدرْین 

  طالبا في دفاتر أوراق األشجار والجراثیم.  )48(عینة 

فترة" لتقدیر  × مهمة × مقدر × م "فردتعمیطالبا بتصمیم إمكانیة  )26(استخدم تصمیمین األول بعینة من 

یة طالبا بتصمیم إمكان )50(في درجات الطالب، والتصمیم الثاني بعینة من  كل ُبعد وتفاعالتهمساهمة 

معاینة المهام الفرعیة (البنود) داخل المجال (مثل معاینة العلب مهمة" لفحص تأثیر  × مقدر × تعمیم "فرد

بند" في كل بیانات العلوم بعینة ×هذا األخیر أجریت دراسة إمكانیة تعمیم بتصمیم "فرد ). وفي35الخفیة

لمختلف طرق القیاس،  Kane)1982(طالبا. كما فحصت الدراسة الصدق التقاربي وفق نموذج  )186(

"، طریقة× مهمة ×وذلك بهدف تقدیر المساهمة النسبیة المحصلة من المهام والطرق باستخدام تصمیم "فرد

من مهام (العلب الكهربائیة الخفیة والحشرات) وفق كل من الطرق األربعة  )02(وذلك في مهمتْین 

  (المالحظة، دفاتر الكتابة، المحاكاة بواسطة الكمبیوتر، اإلجابة القصیرة). 

)، % 59(فترة بحوالي -مهمة- توصلت نتائج التصمیم األول إلى أن أكبر مصدر خطأ راجع إلى تفاعل فرد

، في حین كانت مكونات تباین %) 32(مهمة -وثاني أكبر مصدر خطأ القیاس راجع إلى تفاعل فرد

على التوالي. أما معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة %)  4.49و 4.43(المقدرین والفترات ضئیلة جدا 

دة ومقدر وفترة بمعاینة مهمة واح )0.04(والمطلقة بین المقدرین، والفترات، والمهام كانت منخفضة جدا 

واحدة، ومن أجل الحصول على قیاس قابل للتعمیم على أداء الطالب في العلوم نحتاج إلى عدد هائل 

، %) 82(مهمة - من المهام. وتوصلت نتائج التصمیم الثاني إلى أكبر مصدر تباین راجع إلى تفاعل فرد
                                                             

31-  Alternative Measurement  Methods  
32-  Hands-on Tasks  
33- Notebooks  
34-  Computer simulation  
35-  Mystery Boxes  
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كانت ال قیمة لها أو سالبة. مقدر -مقدر، وتفاعل مهمة- في حین مكونات تباین المقدر، تفاعل فرد

، ومن أجل بلوغ معامل إمكانیة )0.15(ت معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة والمطلقة منخفضة جدا وجاء

  مهمة في العلوم.  )23(نحتاج إلى حوالي  )0.80(التعمیم بالتقریب 

"فرد -ع إلى تفاعل فردطریقة" إلى أكبر مكون تباین راج ×مهمة ×كما توصلت دراسة إمكانیة التعمیم 

مهمة، -، أما كل من مكونات تباین تفاعل فرد%) 29(طریقة الممزوج بالخطأ غیر المقدر بحوالي - مهمة

من التغیر الكلي. وعلى العموم أدى الطالب في المتوسط  %)16(وتباین المهمة، وتباین الطریقة بلغت 

درجاتهم منخفضة في المهام قصیرة  بینما جاءت )3.90(بشكل جید مهام المحاكاة بواسطة الكمبیوتر 

. بالنسبة لمهام العلب )لدفاتر المالحظات 3.21للمالحظة و 3.35(مقارنة بالطرق األخرى ) 1.85(اإلجابة 

بین أي زوج من طرق المعاینة  36الكهربائیة الخفیة والحشرات كان معامل الصدق التقاربي المتوسط

التعمیم ارتباط مرتفع بین طریقة التقییم بالمالحظة المباشرة  . یتضمن معامل إمكانیة)0.42(العشوائیة 

ومن  ،بالنسبة لمهام الحشرات )0.71(في مهمة العلب الكهربائیة الخفیة و) 0.84(ودفاتر المالحظة 

متوسط إلى منخفض بین طرق المحاكاة بواسطة الكمبیوتر واإلجابة القصیرة. لذلك أشارت النتائج إلى أن 

متقاربة الواحدة مع األخرى إلى حد ما، بحیث یمكن لبعض الطرق أن تقیس جوانب  كل الطرق لیست

  .%) 03طریقة الممزوج بالخطأ غیر الممَیز بلغ حوالي -مختلفة من التحصیل (تباین تفاعل فرد

طرائق  37موثوقیة وٕامكانیة تبدیلدراسة حول  ,Schlackman & Sugrue (2000)  Webbأجرى أیضا -

، وقد هدفت الدراسة إلى فحص تقدیرات إمكانیة تعمیم درجات تقییم العلوم، وٕامكانیة التقییم في العلوم

ویة والثاني للورقة تبدیل صیغ االختبار. قام الباحثون بتطویر اختبارین في العلوم األول ألداء المعالجة الید

مستوى في طالبا  )57(ى لعینة اشتملت ع عرفة المفاهیم لدىاختیار من متعدد لقیاس موالقلم ذات 

عمل المجموعات التعاونیة على  في دراسة موَسعة حول تأثیر المشاركین )662( بین منالسابعة والثامنة 

  أداء الطالب. 

اشتمل االختبار األول على مهمتْین للمعالجة الیدویة لتركیب دراتین كهربائیتین باستخدام معدات یدویة، 

ر الثاني على مهمتْین للورقة والقلم من نوع االختیار من متعدد مماثلة لمهام المعالجة واشتمل االختبا

الیدویة اعتمدت على صور للمعدات بدال من المعدات نفسها. وبعد تركیب دارتین كهربائیتین ُطلب من 

االثنتین لها الطالب انجاز رسم بیاني لها واإلجابة على بنود من اختیار من متعدد حول أي من الدارتین 

قوة كهربائیة مرتفعة، ومقاومة، وتیار كهربائي، إضافة إلى كتابة تفسیر بهدف تعلیل كل إجابة من 

                                                             
36-  The Average Convergent Validity Coefficient  
37 -   Dependability and Interchangeability  
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إجابات اختیار من متعدد. وتم تطبیق االختبارین في الفترة األولى في أیام متتابعة، بحیث یأخذ نصف 

صف اآلخر اختبار الورقة والقلم في نفس الطالب اختبار المعالجة الیدویة في الیوم األول بینما یأخذ الن

الیوم، وبعد مرور شهر ُأعید تطبیق نفس االختبارین بدایة من اختبار المعالجة الیدویة، ثَُم اختبار 

في كال من صیغتي االختبار وفي كال  )02( االختیار من متعدد. اعُتمد في تصحیح المهام على ُمقدرْین

، )1، 0(كل بند اختیار من متعدد على درجة صحیحة أو خاطئة  من الفترتین، بحیث یحصل الطالب في

  ). 0، 0.33، 0.67، 1( تنسجم مع دقة وٕاتمام االجابة) 1إلى 0(ویحصل في التعلیالت على درجة بمیزان 

اسُتخدم في تحلیالت إمكانیة التعمیم تصمیمات أحادیة لتقییم موثوقیة طرق التقییم وفحص اتساق األداء 

والمقدرین، والفترات، وتصمیمات متعددة األبعاد بهدف فحص ارتباطات درجة النطاق بین عبر المهام، 

. واسُتخدم في كال من 38طرق التقییم لفحص ارتفاع قیمة االرتباط بین متغَیرین نتیجة عدم دقة القیاس

فترة"،  ×مقدر× مهمة ×مقدر" في كل فترة منفصلة، وتصمیم "فرد ×مهمة ×مجموعتي التحلیل تصمیم "فرد

كما اعتبرت المهام، والمقدرین، والفترات أبعادا عشوائیة وقابلة للتبادل. وتم تحلیل البیانات بإحصاءات 

وصفیة وتحلیالت أحادیة الُبعد للتعَرف على دور الفترة في تقدیرات الموثوقیة إمكانیة التعمیم، وبتحلیالت 

  ل صیغ االختبار.إمكانیة تعمیم متعددة األبعاد للتحقق من إمكانیة تباد

توصلت نتائج الدراسة إلى عدم اختالف متوسط األداء بین المقَدرین، وبین المهام، فقد كانت متوسطات 

المقدر متطابقة تقریبا، ومتوسطات المهمة متماثلة أكثر، وأظهرت أیضا وجود تباین دال في تأثیر الفترة 

ل إحصائیا في تأثیرات المهمة على درجات المعالجة الیدویة ودرجات الورقة والقلم، وعدم وجود تباین دا

. وكانت أیضا )1.00و  0.98(والمقدر كما وتراوحت معامالت االرتباط بین المقدرین لكل مهمة ما بین 

االرتباطات بین المهام داخل االختبار من متوسطة إلى ضئیلة، ومتماثلة بین المهام في نفس الفترة، وفي 

ورقة والقلم التي كانت فیها االرتباطات مرتفعة إلى حد ما فترات مختلفة باستثناء بین مهام اختبار ال

، ولم تكن )0.72و 0.57بین (في نفس الفترة مقارنة باالرتباطات بین المهام في فترات مختلفة  )0.74(

االرتباطات متأَثرة بتغییر المهمة وتغییر الفترة أو كالهما. وكذلك كان االرتباط بین المهام في الفترة الثانیة 

في اختبار الورقة والقلم، بینما كانت  )0.58(أعلى من االرتباط بین المهام في الفترة األولى  )0.67(

  .)0.74(االرتباطات بین المهام نفسها في كال الفترتین 

في  %) 33%،  42(مهمة بحوالي -توصلت تحلیالت مكونات التباین إلى أكبر مكَون راجع إلى تفاعل فرد

في اختبار الورقة والقلم في الفترة األولى والثانیة على التوالي،  %) 26%،  26(ویة، واختبار المعالجة الید

كما جاءت مكونات التباین األخرى من منعدمة إلى ضئیلة جدیرة باإلهمال بما فیها تباین المهمة وتباین 
                                                             

38  -  Estimated disattenuated correlation  
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تحلیالت إمكانیة المقدر والتباینات المرتبطة بها. في حین توصلت النتائج بعد إدماج الفترة كُبعد في 

مهمة، -التعمیم إلى تغَیر في األهمیة النسبیة للتأثیرات، فقد ساهمت الفترة في خفض تأثیر تفاعل فرد

في ) % 27(في اختبار المعالجة الیدویة و) % 24(فترة كأكبر مكَون تباین - مهمة-لُیصبح تفاعل فرد

في اختبار المعالجة ) % 12(مهمة ال یمكن إهماله -ذلك مكون تباین تفاعل فرد اختبار الورقة والقلم. رغم

%) 8( فترة- الیدویة بینما كان منعدما في اختبار الورقة والقلم، كما ال یمكن إهمال مكون تباین تفاعل فرد

  في اختبار الورقة والقلم.%)  6(في االختبارین، ومكون تباین الفترة 

إلى معامالت إمكانیة تعمیم مختلفة في التصمیمین، فبدون تضمین الفترة في توصلت دراسات القرار 

، )0.85( التصمیم كانت معامالت إمكانیة التعمیم المقدرة مرتفعة إلى حد كبیر في اختبار الورقة والقلم

في  )0.80( في الفترة األولى ومرتفعة )0.73(فیما كانت مقبولة إلى حد ما في اختبار المعالجة الیدویة 

الفترة الثانیة. في حین كانت معامالت إمكانیة التعمیم بعد تضمین الفترة كُبعد في التصمیم منخفضة 

. ومن أجل بلوغ )0.68و 0.73(في اختبار المعالجة الیدویة، وفي في اختبار الورقة والقلم ) 0.73و 0.63(

حالة عدم تضمین الفترة التصمیم، مهام في  )03(معامالت مقبولة في اختبار المعالجة الیدویة یتطَلب 

وفي حالة تضمین الفترة في التصمیم في اختبار یشتمل على مهمتْین ُطبقت في فترة واحدة في االختبارین 

مهمة أو أكثر للحصول على معامالت  )20(فان معامالت إمكانیة التعمیم منخفضة جدا، وتتطلب 

ة كمصدر للتباین في تحلیالت إمكانیة التعمیم متعددة وتوصلت الدراسة أیضا إلى أن تضمین الفتر  مقبولة.

(تحلیالت التغایر) لیس له تأثیر كبیر على االرتباطات المرتفعة الناتجة من عدم دقة القیاس  األبعاد 

المقدرة بین صیغ االختبار، بحیث كانت االرتباطات متماثلة في التصمیمات سواء بالفترة أو بدونها 

  . )0.85 مقابل 0.89(كمصدر ظاهر للخطأ 

  الریاضیات:تقییمات استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في الدراسات التي تناولت  -7-2

فإذا انتقلنا إلى الدراسات التي عنیت بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على تقییم أداء الطالب في أنواع 

أخرى من المهام أو المشكالت في مواد دراسیة أخرى على غرار العلوم، فإننا نجد دراسات أخرى اهتمت 

  ضیات. بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على اختبارات تقییم أداء الطالب في الریا

في  تغَیر معاینة تقییمات أداء الریاضیاتدراسة حول  Shavelson, Baxter & Gao (1993)قَدم  -

أجراها أساتذة وباحثون من جامعة "كالیفورنیا" و"سانتا باربارا" من أجل تطویر وتقییم  نفس المقال أیضا

. قام الباحثون ببناء مهام تحلیلیة مرتبطة بحل 39أداء الریاضیات الذي یرتبط بنشاطات التعلیم الیدویة

                                                             
39-  Hands-on Instructional Activities  
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مشكلة في وضعیات ملموسة باستخدام مهاراتهم إضافة إلى مطالبة الطالب بتقدیم حلول لمختلف الصیغ 

طالبا من طالب مستوى السادسة باإلجابة  )105( الرمزیة (مثل الكتابة، الرسم البیاني). شارك في الدراسة

مهمة حول  )31من  1(مهام في القیاس، و )7من  2(من منهم اإلجابة على مهام، حیث ُطلب  )03(على 

  القیمة المكانیة. 

نقاط تم  )06( بواسطة شبكة تصحیح تحلیلیة مكونة من )02(اعتمد في تقدیر المهام الثالثة على مقَدرْین 

واعتمد الباحثون على ، 40)1989(تطویرها كجزء من هذه الدراسة من طرف قسم والیة كالیفورنیا للتربیة 

مهمة"، ومقارنة النتائج مع نتائج تقییمات برنامج  ×مقدر ×تصمیم دراسة إمكانیة تعمیم ثنائي الُبعد "فرد

  تقییم كالیفورنیا للعلوم. 

مهمة بلغ -توصلت الدراسة إلى أن أكبر مكَون تباین خطأ القیاس راجع بنفس الشكل إلى تفاعل فرد

-مقدر، وتفاعل مهمة-لكلي، أما بالنسبة لمكونات تباین المقدر، وتفاعل فردمن التباین ا %)49( حوالي

مقدر كانت إما ال قیمة لها أو سالبة في تقییمات الریاضیات، وكانت معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة 

على التوالي باستخدام مقدر ومهمة واحدة فقط. ومن أجل ) 0.18و 0.20(والمطلقة منخفضة بمقدار 

  مهمة.) 15(نحتاج إلى حوالي  )0.80(ل على معامل إمكانیة تعمیم بالتقریب الحصو 

 Lane, Liu, Ankenmann & Stone (1996)قام  تقدیر ثبات وصدق تقییمات األداء في نفس مجال -

وذلك ببناء اختبار لتقدیر أداء الریاضیات ، إمكانیة تعمیم وصدق تقییم أداء الریاضیات بدراسة حول

الذي ُصَمم لقیاس نواتج التعَلم والتطور في برنامج الریاضیات لدى طالب  41ُیسمى بأداة التقییم المعرفي

ذات اإلجابات  )36(مستوى السادسة والسابعة. اشتمل االختبار على بطاریة كبیرة نسبیا من المهام عددها 

مجموعات  )04(ت الریاضیات والتفكیر والتواصل، وقد ُقَسمت هذه المهام إلى المفتوحة لتقییم حل مشكال

مدارس أمریكیة في  )06( مهام، وُوَزعت مجموعة المهام عشوائیا في) 09(متكافئة تشتمل كل منها تسعة 

، حیث ینجز كل طالب في السنة السادسة والسابعة مجموعة مختلفة من )1992(وربیع  )1991( خریف

مهمة"،  ×تصمیمات إمكانیة التعمیم، تصمیم أحادي الُبعد "فرد )03(في كل فترة. استخدم الباحثون  المهام

  . "مهمة)× (مدرسة مقَدر"، وتصمیم ثنائي الُبعد متداخل جزئیا "فرد: ×مهمة ×وتصمیم ثنائي الُبعد "فرد

- مهمة، وتفاعل مقَدر-نتائج الدراسة إلى أن تباینات الخطأ الراجعة إلى المقَدرین، وتفاعل مقَدر توصلت

التباینات الراجعة إلى مجموعة  كما كانت، إلى المقَدر ةخاصة الراجع )%01( تتعد لمجدا مهمة ضئیلة 

مهمة - حین ُیمثل تفاعل طالب . في%)17و %07( بین ما نسبیا تراوحت ضئیلةالمهام (صیغ االختبار) 

                                                             
40-   California State Department of Education (1989)  
41 -  (QUASAR) Cognitive Assessment Instrument 
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. كما كانت ُمكَونات تباین التفاعل %)73و %53(بین  ما تهااألكبر من خطأ القیاس تراوحت نسبالجزء 

  . %)10و% 07(بین  ما مقدر الممزوج بالخطأ ضئیلة نسبیا تراوحت-مهمة-الثالثي فرد

 )80( استخدامب )0.83(و )0.67(بین  ما توصلت دراسة القرار إلى معامالت إمكانیة التعمیم تراوحت

بین  ما مهام. أما معامالت الموثوقیة فتراوحت) 09( استخدامب )0.84(و )0.71(بین  ما مهام، وتراوحت

 مهام. وتوصلت )09( استخدامب )0.82(و )0.69(بین ما  مهام، وتراوحت) 08( استخدامب )0.80(و) 0.67(

أیضا دراسات القرار إلى أن زیادة عدد المهام یرفع من معامالت إمكانیة التعمیم، بینما زیادة عدد 

له تأثیر ضعیف على ثبات الدرجات. جاءت أغلب درجات موثوقیة المستوى  )02(إلى  )01(المقَدرین من 

، بحیث بلغت معامالت )350(عدد الطالب یبلغ الدراسي مشَجعة بالنسبة للقرارات المطلقة وذلك حینما 

اعتمادا على كل صیغة من صیغ المهام والمستوى الدراسي، ) 0.97(و )0.80( بین ما إمكانیة التعمیم 

في كل من  )100( عندما یساوي عدد الطالب )0.95(و )0.71( بین ما ة التعمیموتراوحت معامالت إمكانی

  المستویین السابعة والسادسة.

إمكانیة التعمیم لقیاس تقییم أداء تحصیل دراسة حول  McBee & Barnes (1998)أجرى أیضا  -

وذلك بتقدیر االستقرار عبر الزمن واالتساق بین المهام في تقییم أداء ، الریاضیات لدى مستوى الثامنة

على إمكانیة تعمیم 42الریاضیات عند طالب مستوى الثامنة، والتحقق أیضا حول كیفیة تأثیر تماثل المهام

مهام، منها اثنتان أكثر تماثال ُطَورت  في مجال قیاس حل  )04(ئج التقییمات. قام الباحثان باختیار نتا

ة من خالل نواتج التعلم في مقاطعة "ویدواسترن" في الوالیات المتحدة األمریكیة،  43المشكالت المركب

طة مقدرْین اعتمادا على طالب من طالب السنة الثامنة تم تقدیر أدائهم بواس )101(وشارك في الدراسة 

  درجات.  )4و 0(درجة الطالب بین فیه میزان تقدیر كلي تراوحت 

فترة"، تضمن  ×مقدر ×مهمة ×اعتمد الباحثان في تحلیل النتائج على تصمیم مالحظة متقاطع كلیا "فرد

. توصلت (GENOVA) أربعة أبعاد أساسیة طالب، مهمة، مقّدر وفترة، وتم تحلیل البیانات بواسطة برمجیة

ادة ، بینما كانت معامالت ثبات تطبیق وٕاع)0.80(الدراسة إلى أن معامالت الثبات بین التقدیرات بلغت 

كما أظهرت نتائج دراسة إمكانیة التعمیم أن مصادر  .)0.54(و )0.28(بین التطبیق ضعیفة جدا تراوحت 

 مهمة بحوالي-عاد األخرى، خاصة تفاعل طالبالخطأ راجعة إلى تأثیرات هامة للمهمة وتفاعالتها مع األب

%) 10.47و %15.82(مقَدر الممزوج بالخطأ-مهمة-طالب التفاعل الثالثيكذلك و ، )%38.48و 44.88%(

  خالل الفترتین األولى والثانیة على التوالي. 

                                                             
42-  Task similarity  
43 -  Complex Problem-Solving Domain 
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م المهام في حین أظهرت النتائج عادة أن مكونات تباین الخطأ كانت أقل أثناء تحلیل البیانات باستخدا

أما خالل استخدام كل  %)39.48( مهمة بحوالي-فترة-أكثر تماثال، بمكَون تباین أكبر لتفاعل طالب

وتباین التفاعل %) 56.58و %64.86(مهمة بحوالي -المهام فكان أیضا أكبر مكَون تباین راجع إلى طالب

على التوالي خالل %) 12.56، و%13.76(مقَدر الممزوج بالخطأ العشوائي - مهمة-الثالثي طالب

الفترتین. كما أظهرت نتائج دراسات القرار أن عدد المهام المطلوبة لتحقیق مستویات مقبولة إلمكانیة 

  التعمیم ال یمكن بلوغها حتى أثناء استخدام المهام أكثر تماثال. 

النظریة ثبات المهام المفتوحة في الریاضیات باستخدام  دراسة حولGelbal (2010)  Güler & أجرى -

هدفت الدراسة إلى استخدام النظریة الكالسیكیة  .الكالسیكیة لالختبارات ونظریة إمكانیة التعمیم

لالختبارات ونظریة إمكانیة التعمیم لتحدید ثبات الدرجات المحصلة من أداة قیاس النجاح في الریاضیات. 

في اختبارات الدراسة الدولیة  دةالمعتممهمة ذات أسئلة مفتوحة في الریاضیات  )24( استخدم الباحثان

طالبا في مستوى الثامنة والتاسعة في  )203(، وقد ُطبقت على عینة اشتملت 44(1999)للریاضیات والعلوم 

عدم  0(. وتم تقدیر المهام بواسطة شبكة تصحیح شاملة تراوحت درجاتها بین 2007أنقرة (تركیا) في ربیع 

مقدرین. كما اعتمد الباحثان في تحلیل النتائج ) 04( العتماد علىبا )لإلجابة النموذجیة 05وجود إجابة و

 )Lisrel 8.7( معامل ألفا كرونباخ ومعامل االتفاق كاندل، وبرمجیةلتقدیر  (Spss.14) على برمجیة

الُبعد  استخدم الباحثان تصمیم إمكانیة تعمیم ثنائيكما لتحلیل األبعاد وتحلیل نتائج إمكانیة التعمیم. 

  مقدر".  ×مهمة ×متقاطع كلیا "فرد

بالنسبة لكل مقدر، وبلغ معامل  0.92و 0.91بین  ما توصلت الدراسة إلى اتساق داخلي للدرجات تراوح

، وتراوحت معامالت االرتباط بین كل زوجین من )0.05(ودال إحصائیا عند  )0.52(اتساق التقدیرات 

، كما بینت 0.05مع وجود فروق دالة إحصائیا بین المقدرین األربعة عند ) 0.97و 0.90(المقدرین ما بین 

المقارنات البعدیة عدم وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات كل زوجین من المقدرین باستثناء 

، أما مكونات )0.92(المقدر األول. أما معامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیة لدرجات الریاضیات فقد بلغت 

، ویلیه مكون تباین %)43.6(مهام الذي بلغ حوالي -باین فكان المكون األكبر راجع إلى تفاعل أفرادالت

من التباین الكلي.  %)15.3(مقدر المزوج بالمصادر األخرى غیر المقاسة بحوالي - مهمة-تفاعل طالب

، ومكون تباین %)4.5(أما مكونات التباین األخرى فكانت منخفضة بحیث بلغ التباین الراجع إلى المهام 

. أما مكون التباین األقل كان راجعا إلى %)1.3(مقدرین -ومكون تباین تفاعل أفراد %)2.1(المقدرین 

  . %)0.7(مقدرین بحوالي - تفاعل مهام

                                                             
44-  Trends in International Mathematics and Science Study  (TIMSS 1999) 
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على التوالي  )0.89(و) 0.91(توصلت الدراسة إلى معامالت إمكانیة التعمیم نسبیة ومطلقة مرتفعة بلغت 

مقدرین، وتوصلت دراسات القرار إلى أن زیادة عدد المقدرین ال یرفع من ) 04(و مهمة )18(باستخدام 

. عمیممعامالت إمكانیة التعمیم، في حین أن زیادة عدد المهام یزید بفعالیة من معامالت إمكانیة الت

  ضیات. لدراسة إلى أن نتائج االختبار كانت ثابتة لتحدید نجاح الطالب في الریالالنتائج الكلیة توصلت و 

تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في دراسة حول  Nie, Yeo & Lau (2007)جرى وفي سیاق آخر أ -

هدف الباحثون إلى فحص استخدام نظریة إمكانیة التعمیم  فحص جودة التقییم البدیل في الریاضیات.

طالبا من طالب  )29(لتقییم نوعیة التقییم البدیل (تحریر مقالة) في الریاضیات، شارك في الدراسة 

 )02(مهمتْین حول المجال المطلوب، وتم تقدیر أدائهم من طرف مقدرْین  بإنجازالمدرسة المتوسطة 

. استخدم الباحثون تصمیم إمكانیة )درجات 5و  1(بواسطة شبكة تصحیح شاملة تراوحت درجاتها ما بین 

   مقدر".× مهمة× التعمیم ثنائي الُبعد "طالب

، أما تحلیالت مكونات )0.72( ومؤشر الموثوقیة )0.75(توصلت الدراسة إلى معامل إمكانیة التعمیم بلغ  

 %)29.9(مهمة الذي بلغ حوالي - التباین فقد أظهرت أن أكبر مصدر تباین الخطأ راجع إلى تفاعل طالب

، %) 2.7و % 2( ین ضعیفةمن التباین الكلي، بینما كانت مصادر التباین الراجعة إلى المهام والمقدَر 

- وبلغت نسبة مكون تفاعل مهمة %) 9.3( مقَدر حوالي- مهمة-وبلغت نسبة مكون تباین تفاعل طالب

مقَدر. كما توصلت دراسات القرار أن رفع عدد -وانعدام في التباین تفاعل طالب %)، 1.9(مقَدر حوالي 

  شر الموثوقیة من زیادة عدد المقَدرین.  المهام یكون له تأثیر أكبر على معامل إمكانیة التعمیم ومؤ 

 درجاتفیما یتعَلق بالدراسات التي استخدمت نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر الشروط السیكومتریة ل -

مهمة" كمصدر خطأ ×التفاعل اإلحصائي "طالبدراسة حول  Hébert (2006) تقییم الكفاءات، أجرت

تناولت الدراسة تقدیر إمكانیة البرهنة على كفاءة . وفق المقاربة بالكفاءات القیاس في تقییم التعَلمات

الطالب من خالل حل وضعیة مشكلة في الریاضیات باستخدام عدد محدود من وضعیات التقییم، وتم 

طالبا من طالب المرحلة الثالثة من التعلیم ) 66(تطبیق الوضعیات المشكالت على عینة اشتملت على 

. وقبل تقدیر دقة الدرجات تم التأكد من خصائص الوضعیات المشكالت من حیث: درجة واقعیة االبتدائي

  الوضعیة المشكلة، ومالءمة معلوماتها، وبناء الوضعیة المشكلة، والمجال الریاضي الذي تنتمي إلیه. 

نیة التعمیم تضمن وبهدف التأكد من ثبات عملیة التقییم قامت الباحثة بتحلیل البیانات بواسطة نظریة إمكا

تصمیم الدراسة أربعة أبعاد (طالب، مشكالت، مجال الریاضیات، بناء الوضعیة) باالعتماد على تصمیم 

بناء الوضعیة)". توصلت الدراسة إلى  ×مشكالت:(مجال الریاضیات×(ثالثي الُبعد متداخل جزئیا: "طالب
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 )0.63(، والقرارات المطلقة )0.70(سبیة انخفاض في معامالت إمكانیة التعمیم في كال من القرارات الن

لضمان التمییز بین  ةنظام التقییم ثابتدرجات كن تحد األدنى المطلوب. وبالتالي لم التي لم تصل إلى ال

  الطالب بالنظر إلى قدرتهم على حل الوضعیة المشكالت في الریاضیات. 

مشكالت -نتائج التقدیر المفصل لمكونات التباین بأن أكبر مكَون تباین راجع إلى تفاعل طالب أظهرت

. ثم یلیه مكَون تباین %) 65(المتداخل بمجال وبناء الوضعیة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقدرة 

ن األخرى منخفضة، . في حین جاءت مكونات التبای%) 21(بناء الوضعیة الذي كان مرتفعا نسبیا بنسبة 

، وتفاعل مشكالت المتداخل مع مجال وبناء الوضعیة %)05(بناء الوضعیة  -والتي ترتبط بتفاعل طالب

بناء الوضعیة -مجال الوضعیة-بناء الوضعیة، وتفاعل طالب- ، وتفاعل كل من مجال الوضعیة%)04(

  ال الوضعیة منعدمة.مج- ، كما جاءت مكونات تباین مجال الوضعیة، وتفاعل طالب%)01(بحوالي 

بناء اختبار مشترك لتقییم كفاءات الریاضیات وفق دراسة حول  Bain (2008)كما أجرى أیضا  -

في منطقة جنیف بهدف توجیه واختیار وقبول الطالب،  نموذج إمكانیة التعمیم لطالب السنة التاسعة

ومن أجل تقییم األداء في مختلف المجاالت، ومقارنة المؤسسات واألقسام، وهدفت الدراسة إلى التأكد من 

قام الباحث ببناء اختبار في  مدى امتالك االختبار للخصائص السیكومتریة لضمان دقة القیاس.

تضمنت المجاالت التالیة: األعداد والعملیات، واستخدام اآللة الحاسبة،  مهمة )15(الریاضیات تكَون من 

 )0(لإلجابة الصحیحة و )1(والتناسبیة، والجبر واألطوال والقیاس، واعتمد في تصحیح المهام على سلم 

واستخدم في تحلیل النتائج  ) طالبا.43لإلجابة الخاطئة، وتم تطبیق االختبار على عینة اشتملت على (

مجموعة المستوى" وأجرى العدید  ×مهمة: مدرسة ×میما متداخال جزئیا مكونا من أربعة أبعاد: "طالبتص

  . EduGباستخدام برمجیة  من تحلیالت إمكانیة التعمیم بتغییر تصمیم القیاس

 توصلت الدراسة إلى ارتفاع ثبات نموذج تقییم كفاءات الطالب، بحیث بلغ معامل إمكانیة التعمیم بالتقریب

سواء في اختیار المترشحین، والتوجیه نحو التكوین المهني والثانویة أو البرهنة على كفاءات  )0.90 (إلى

. وتوصلت تحلیالت مكونات التباین المؤثرة على )0.89(الطالب في الریاضیات في المرحلة اإللزامیة 

) %70.4(المهام المتداخل مع المدرسة والمجموعة - أفراد القیاس إلى أن أكبر نسبة للتباین راجعة لتفاعل

  بینما جاءت مكونات التباین األخرى ضعیفة.%)،  26(یلیه تباین المهمة بحوالي 

كما توصلت نتائج التصمیم المعتمد على المهام كُبعد للتمییز إلى معامالت إمكانیة التعمیم نسبیة ومطلقة 

كما توصلت دراسات القرار إلى عظم مكونات التباین منعدمة. ، بحیث جاءت م)0.99(وصلت بالتقریب 
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یبقى االختبار ثباتا بمعامالت إمكانیة تعمیم نسبیة ومطلقة  )08(إلى  )15(أن خفض عدد المهام من 

  على التوالي. )0.81(و) 0.85(بلغت 

  الدراسات التي تناولت استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقییمات اللغات: -7-3

اهتمت العدید من الدراسات بتقییم أداء الطالب في مجال اللغات خاصة االنجلیزیة سواء كلغة أصلیة أو 

لغة ثانیة أو لغة أجنبیة، وذلك في مجاالتها المتعددة المتصلة بالكتابة، واإلصغاء والقراءة. ومع وفرة 

دراسات فقط تناولت تقییمات األداء العدید من الدراسات في األدبیات التربویة فإننا سوف نركز على أربعة 

  باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم.  

تغَیر مكونات التباین المقدرة واإلحصاءات المرتبطة حول  دراسة Gao & Brennan (2001)أجرى  -

مكونات  اینةمات األداء بواسطة فحص تغَیر مع. هدفت إلى تقییم الجودة الفنیة لتقییبها في تقییم األداء

ین المقدرة في تقییم األداء باستخدام مقاربتین نظریة وتجریبیة، إضافة إلى تقییم اتساق مكونات التباین التبا

المقدرة، ومعامالت إمكانیة التعمیم عبر مختلف دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار. اعُتمد في جمع 

، ودراسات منفصلة اعتمدت 1994، 1993، 1992 بیانات تقییم اإلصغاء والكتابة في ثالث سنوات مختلفة

تباینات تقدیر األولى والثانیة على دراسة إمكانیة التعمیم، واعتمدت الثالثة على دراسة القرار التي اهتمت ب

خطأ القیاس ومعامالت إمكانیة التعمیم، ومقارنة تقدیرات دراسات القرار بالقیم المتوقعة من دراسات 

  التقدیرات، وذلك التخاذ قرارات مطلقة عن مستویات اإلصغاء والكتابة.إمكانیة التعمیم لتقییم اتساق 

، 45اسُتخدم في تقییم أداء اإلصغاء والكتابة على تطبیق اختبار أعده المرجع الفني التمهیدي لمفاتیح العمل

والذي تضمن شریط صوتي یشتمل على توجیهات ومقاطع، وُطلب من المفحوصین بعد اإلصغاء لكل 

إعداد ملخص كتابي. تعتمد درجة اإلصغاء على دقة وتمام المعلومات في اإلجابة الكتابیة  مقطع تسجیل

للمفحوص التي تشیر إلى مهارة اإلصغاء وفهم الرسائل المرتبطة باألداء األدبي، بینما تعتمد درجة الكتابة 

  لة باألداء األدبي. متصمهارة المفحوص في كتابة رسائل التي تشیر إلى ة الكتابة المستخدم أسالیبعلى 

 لكل مهمة 5و 0ما بین  هدرجاتمیزان تقدیر تحلیلي تراوحت اعُتمدت في تصحیح اإلجابات الكتابیة على 

، كما استخدمت 1994، وباستخدام مقدرْین في دراسة 1993و 1992مقدرین في دراسات  )03(باستخدام 

× مهمة× على تصمیم ثنائي الُبعد "فرد 1994، و1993، و1992في جمع بیانات دراسات إمكانیة التعمیم 

 )03(بتطبیق  1992مقدر" بدراسات منفصلة في اإلصغاء والكتابة. وتم جمع بیانات دراسة إمكانیة تعمیم 

مفحوصا. وتم جمع بیانات دراسة  )50(مهمة على عینة متكونة من ) 12(صیغ اشتملت كل صیغة على 
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، 1992مهام فقط في كل صیغة من مهام دراسة  )06(عتمدت بتطبیق صیغتین ا 1993إمكانیة التعمیم 

مفحوصا، وبمقدرین مختلفین عبر الصیغتین، واستخدمت في جمع  )167( وذلك على عینة مكونة من

، وتكونت عینة األفراد 1993على صیغة واحدة ُطبقت في دراسة إمكانیة تعمیم  1994بیانات دراسة القرار 

  مفحوص للكتابة.  )130(ومفحوص في اإلصغاء  )121(من 

 -في مجال اإلصغاء إلى أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد 1992توصلت نتائج تحلیالت بیانات 

. في حین )0.12(ثم مكون تباین المهمة  )0.31(مقدر - مهمة-یلیه مكون تباین تفاعل فرد )0.39(مهمة 

، 0.014، 0.012(مهمة منخفضة جدا -مقدر، وتفاعل مقدر-جاءت مكونات تباین المقدر، وتفاعل فرد

 )0.21(مهمة - مقدر- على التوالي. وفي مجال الكتابة كان أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد )0.022

جاءت مكونات التباین األخرى المرتبطة بالمهمة، والمقدر،  لكن، )0.15(مهمة - یلیه مكون تباین فرد

  على التوالي.  )0.008، 0.047، 0.025،0.011(بلغت  مهمة منخفضة-مقدر، وتفاعل مقدر- وتفاعل فرد

مهمة -في مجال اإلصغاء إلى أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد 1993توصلت تحلیالت بیانات 

، في حین جاءت )0.15(مقدر -مهمة-ثم مكون تفاعل فرد )0.25(، یلیه مكون تباین المهمة )0.47(

مقدر) منخفضة جدا، أما في مجال -مقدر، تفاعل مهمة-فرد مكونات التباین األخرى (المقدر، تفاعل

 )0.15(مقدر - مهمة-ثم یلیه تفاعل فرد) 0.23( مهمة- الكتابة فكان أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد

  في حین جاءت مكونات التباین األخرى منخفضة بما فیها مكون تباین المهمة.

، 0.66، 0.71( معامالت إمكانیة تعمیم مطلقة منخفضةتوصلت دراسة القرار في مجال اإلصغاء إلى 

على التوالي، في  )0.12، 0.14، 0.12(بأخطاء معیاریة مطلقة  1994، 1993، 1992في سنوات ) 0.61

في  )0.89، 0.85، 0.83(حین توصلت في مجال الكتابة إلى معامالت إمكانیة تعمیم مطلقة مرتفعة 

  على التوالي. ) 0.078، 0.065، 0.086(اریة مطلقة بأخطاء معی 1994، 1993، 1992سنوات 

كانت كبیرة نسبیا  1993و 1992توصلت المقارنات إلى أن معَدل مكونات التباین المقدرة في دراستي 

مهمة - جاءت معدالت مكونات تباین المهمة، وتفاعل فرد لكنفي اإلصغاء والكتابة،  1994دراسة قارنة بم

، بحیث انخفض تغَیر المقدر وازداد 1994أقل من المقدرة في دراسة  1993و 1992المتوقعة في سنتي 

من المتوقعة في أقل  1994تغیر المهمة. وجاءت معامالت إمكانیة التعمیم في مجال اإلصغاء في دراسة 

 في 0.83إلى  0.89في اإلصغاء، ومن  0.61إلى  0.71، فقد انخفضت من 1993، و1992دراستي 

 الكتابة على التوالي. 
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فحص إمكانیة تعمیم مهام  دراسة حولتقریرا عن Chen, Niemi, Wang & Mirocha (2007)  أعـدَ  -

الدراسة إلى معرفة مستوى إمكانیة التعمیم لعدد قلیل من مهام التقییم  . هدفت46تقییم الكتابة المباشرة

عالیة الجودة وصدق قیاس القدرة على الكتابة باستخدام عدد محدود من مهام المقال. وبالتحدید استخدمت 

مهام حول األدب ومهمة واحدة حول القصة القصیرة.  )03(مهام تحفیزیة اشتملت على  )04(الدراسة في 

) 04(من المهام األربعة  مهمتْین بإنجازطالبا من مستوى التاسعة الذین ُكَلفوا  )397(ك في الدراسة شار 

كیف یؤدي الطالب مختلف مهام  - )1: ینراسة طرح الباحثون تساؤلبشكل عشوائي، ولتحقیق أهداف الد

قاالت التي یجب استخدامها ما عدد الم - )2الكتابة التحفیزیة المصممة لقیاس القدرة العامة على الكتابة؟، 

  لجعل القرارات ثابتة حول القدرة على الكتابة؟. 

مقدرین  )04(خالل فترتین من الزمن بفارق أسبوعین، واستخدم في تصحیح المهام  )02(أنجزت المهمتْین 

ساعات باستخدام شبكة تقدیر شاملة. اعتمد الباحثون في تحلیل البیانات على  )03(بعد تدریبهم خالل 

مقدر" باستخدام ثالث دراسات إمكانیة تعمیم منفصلة، اهتمت األولى  ×مقال× تصمیم ثنائي الُبعد "طالب

قارنة بمقارنة درجات المقال األول ودرجات المقال الثاني لدى نفس الطالب، واهتمت الدراسة الثانیة بالم

بین درجات الطالب في المقال األول والمقال الثالث، في حین اهتمت الدراسة الثالثة بالمقارنة بین درجات 

  نفس الطالب في المقال األول والمقال الرابع.

مقاالت لجعل  )05(إلى  )03(توصلت الدراسة إلى تماثل نتائج الدراسات الثالثة ویحتاج نظام التقییم من 

- األحكام على أداء الطالب ثابتة، فعلى العموم كان المصدر األكبر للتباین كان راجعا إلى تفاعل طالب

مقال ما بین -. وتراوحت نسبة مكَون تباین تفاعل طالب(34-39%)مقدر الممزوج بالخطأ العشوائي -مقال

حیث ب مهامالبعة صححوا بشكل ثابت من التباین الكلي. كما توصلت إلى أن المقدرین األر ) %18-11(

مقدر -، أما مكونات تباین مهمة%)2و 0(مقدر في جوهره منعدما تراوح ما بین -كان أثر تفاعل مقال

 %18(مقال -ین تفاعل طالبكانت منعدمة في أغلبها. بالنسبة للدراسة الثانیة والثالثة بلغت مكونات تبا

. في حین بالنسبة للدراسة %) 5و%  6(مقدر - التي كانت أكبر بكثیر من مكونات تفاعل طالب %)14و

  . %)11(مقال - كان أكبر من تفاعل طالبالذي  (17%)مقدر -األولى بلغ مكون تباین تفاعل طالب

اعتمدت دراسات القرار على زیادة عدد المقاالت كطریقة ُمثلى لتحسین ثبات الدرجات والحصول على 

معامل إمكانیة تعمیم مقبولة من أجل اتخاذ قرارات هامة حول كفاءات كتابة الطالب الفردیة، بالنسبة 

. في حین لبلوغ معامل )03( مقدرین كانت عدد المقاالت المطلوبة) 04(للدراسة الثانیة والثالثة باستخدام 
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مقدر كبیرا وباستخدام أربعة -في الدراسة األولى التي كان فیها تباین تفاعل طالب )0.80(إمكانیة تعمیم 

مقاالت. كما توصلت الدراسة إلى ضعف إمكانیة تعمیم المهمة وأن  )05(مقدرین نحتاج إلى  )04(

ب على الكتابة. اعتمادا على بیانات الدراسة في استخدام مقالین غیر كافي إلصدار حكم على قدرة الطال

  مقاالت.      )05(إلى  )03(الحصول على قیاس ثابت لقدرة الطالب على الكتابة یتطلب كتابة من 

تقییم المهام النموذجیة وتصمیمات حول دراسة موسعة  Lee & Kantor (2007)كما أجرى أیضا  -

إلى هدفت الدراسة . 47كلغة ثانیة وفق نظریة إمكانیة التعمیم لإلنجلیزیةالتقدیر البدیلة الختبار جدید 

فحص التأثیرات النسبیة للمهام والمقدرین على درجات الطالب في الكتابة بواسطة المهام المندمجة 

والمستقلة، وتأثیر عدد المهام والمقدرین وتصمیمات التقدیر على درجة موثوقیة االختبار من منظور 

ما تأثیر زیادة  -)1میم. ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة طرح الباحثان أربعة تساؤالت: نظریة إمكانیة التع

) 01(ما تأثیر زیادة عدد المقدرین لكل مقال من  - )2 في فرع الكتابة؟، )10(إلى  )01(عدد المهام من 

ل مهمة في ما تأثیر اختیار تصمیم ذات مقدر واحد مختلف لك -)3 في مختلف فروع االختبار؟،) 02(إلى 

ما عدد المهام النموذجیة الممكنة في فرع معین من االختبار تزید إلى  - )4 مختلف فروع االختبار؟،

  أقصى حَد ثبات درجة الكتابة؟ 

طالبا  )488(استخدم الباحثان نوعین من المهام المندمجة "االستماع" و"القراءة" ُطبقت على عینة من 

یدرسون االنجلیزیة كلغة ثانیة أو كلغة أجنبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا، وهونغ كونغ، 

. كل مجموعة )162، 164، 162(مجموعات فرعیة مختلفة  )03(ومكسیكو، وتایوان. وُقسمت العینة إلى 

مهام محددة  )08(بین  مهام من )06(فرعیة تجیب على مجموعة مختلفة من مهام الكتابة مكونة من 

الكتابة) -الكتابة ومهمتْین للقراءة-مهام لالستماع 03(مهام مندمجة  )05(بشكل عشوائي، بحیث تضمنت 

مهام كتابة مستقلة كجزء من الدراسة النموذجیة  )03(من بین  اعشوائیمستقلة محددة إضافة إلى مهمة 

ة شبكات لتقدیر  )03( أداء الطالب استخدمت . وبهدف تقدیر48الختبار اللغة االنجلیزیة كلغة أجنبی

درجات. في المرحلة األولى استخدمت أزواج مختلفة من  5إلى  1درجتهم في المقاالت وفق سلم من 

  مقدرین لتصحیح كل المهام.ال )06(المقدرین، وكل زوج یصحح كل مهمة أما في المرحلة الثانیة استخدم 

مهمة" في المرحلة األولى، ودراسات ×فرد) متقاطع جزئیا "(مقدر:استخدمت الدراسة تصمیم ثنائي الُبعد 

مقدر" في  ×مهمة ×تصمیم "فردو  ،2إلى 1وعدد المقدرین من 10إلى 1قرار متعددة بتنویع عدد المهام من
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بیانات إعادة التقدیر للمجموعة الفرعیة الثالثة، ومقارنة مكونات التباین مع تصمیم المرحلة األولى. 

لتقدیر مكونات التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم  (GENOVA)تحلیل البیانات على برمجیة استخدم في 

برمجیة  حلة األولى والثانیة، كما استخدمومؤشرات الموثوقیة لتحلیالت أحادیة الُبعد في المر 

mGENOVA)( .في تحلیالت إمكانیة التعمیم متعددة األبعاد بإعادة تقدیر بیانات المرحلة الثانیة  

توصلت تحلیالت المرحلة األولى والثانیة إلى نتائج متشابهة حول التأثیرات النسبیة للمهام والمقدرین على 

 )0.82(میم النسبیة درجات الكتابة لدى الطالب في تحلیالت أحادیة الُبعد، وبلغت معامالت إمكانیة التع

في تصمیم ذات مقدر واحد وبمقدرْین على التوالي، وأكبر  )0.83(و )0.79(ومعامالت الموثوقیة  )0.87(و

، )%27(مقدر المتداخل مع األفراد الممزوج بالخطأ العشوائي بحوالي - مكون تباین راجع إلى تفاعل مهمة

المقدر مع تداخل أما تأثیر  )%11(لمهام حوالي ، كما بلغ تأثیر ا)20%(مهمة -ویلیه تباین تفاعل فرد

  األفراد فكان ضعیفا جدا.

توصلت دراسات القرار إلى أن زیادة عدد المهام أكثر تأثیرا من زیادة عدد التقدیرات على درجة الموثوقیة، 

، )0.65(إلى  )0.39(بمقدر واحد یرتفع مؤشر الموثوقیة بشكل أكبر من  3إلى 1فعند زیادة عدد المهام من

 2إلى  1في حین عند زیادة عدد المهام إلى حد أبعد یزید بنسبة أقل، وعند زیادة عدد التقدیرات من 

  . )0.46(إلى  )0.39(بمهمة واحدة ترتفع مؤشرات الموثوقیة بشكل ضئیل من 

-فردتوصلت نتائج تحلیالت المرحلة الثانیة في التصمیم المتقاطع إلى أن أكبر مكون تباین راجع إلى 

. وجاء %)30(، وفي التصمیم المتداخل بحوالي %)20(مقدر الممزوج بالخطأ غیر الممیز بحوالي - مهمة

، أما مكون التباین %)18(مهمة في التصمیمین المتقاطع والمتداخل بحوالي -مكون التباین الراجع إلى فرد

بینما جاءت مكونات  باین الكلي،من الت %)10(و%) 8(الراجع إلى المهمة في كال من البیانات فتراوح بین 

التباین األخرى ضعیفة. جاءت مؤشرات الموثوقیة في التصمیمین المتداخلین في بیانات إعادة التقدیر 

متماثلة مع التصمیم المتقاطع كلیا، حیث أن زیادة عدد المهام له تأثیر كبیر على درجة الموثوقیة، بینما 

بمقدر واحد یزداد مؤشر الموثوقیة بشكل كبیر من  3إلى 1المهام منتأثیر التقدیر كان ضئیال. فعند زیادة 

یكون له تأثیر  )10(في التصمیم المتداخل جزئیا، في حین زیادة عدد المهام إلى  )0.74(إلى  )0.49(

  بمهمة واحدة.  2إلى  1عندما تزید التقدیرات من  )0.54(إلى  )0.49(ضعیف، ویزید مؤشر الموثوقیة من 

ة الثانیة بالتصمیم في بیانات إعادة التقدیر في فروع المهام النموذجیة جاء أكبر مكون تباین في المرحل

مقدر الممزوج بالخطأ غیر -مهمة- الكتابة" راجعا إلى فرد- الكتابة" و"القراءة-في فروع االختبار "االستماع

الكتابة - همة في فرع القراءة. أما تباین الم%)15(مهمة بحوالي - ثم تباین فرد %)26%، 17(الممیز بحوالي 
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. أما مكونات التباین األخرى فجاءت )%08(الكتابة -مقارنة بتباین فرع االستماع %)1(جاء ضعیفا حوالي 

  ضعیفة جدا في كال من فروع االختبار.

الكتابة المستقلة" كان التباین األكبر راجعا  الكتابة+-الكتابة" و"القراءة- في تحلیل بیانات فروع "االستماع

وتباین المهمة  %)17%، 15(مهمة - ثم فرد %)24%، 17(مقدر الممزوج بالخطأ العشوائي -مهمة-إلى فرد

الكتابة المستقلة"، بینما جاءت مكونات التباین  الكتابة+-في "القراءة %)10(الكتابة و-لالستماع %)08(

  فرعي االختبار.األخرى ضئیلة جدا في كال من 

إمكانیة التعمیم درجة مهام الكتابة  دراسة حول Gebril (2009)وفي نفس المجال أیضا أجرى  -

، التي هدفت إلى معرفة تأثیر مختلف األبعاد على تقییم درجة الكتابة وفحص مدى تشابه األكادیمیة

باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم.  51) مع المهام المستقلة50(القراءة من أجل الكتابة" 49المهام المندمجة

ما نسبة التباین الذي تساهم به الدرجة الكلیة  -)1ومن أجل تحقیق أهداف الدراسة طرح الباحث تساؤلین: 

على  )04(إلى  )01(ما تأثیر زیادة كال من المهام والمقدرین من  -)2على األفراد والمهام والمقدرین؟، 

  ثبات الدرجة على التوالي؟

طالبا جامعیا في مصر من مستوى الرابعة جامعي فرع  )115(اعتمد الباحث على عینة مكونة من 

مهام كتابة منها مهمتْین مستقلتین  )04(االنجلیزیة كلغة أجنبیة من كلیة التربیة بجامعة سوهاج، واستخدم 

ام األربعة للطالب خالل ومهمتْین مندمجتین مأخوذتین من اختبار االنجلیزیة كلغة أجنبیة. وُقَدمت المه

مقدرین من المتحدثین األصلیین باللغة االنجلیزیة لدیهم  )03(یومین متوالیین، وتم تصحیحها باستخدام 

درجات  5و  1خبرة في تقدیر اختبارات الكتابة باالعتماد على شبكتي تقدیر شاملة تراوحت درجتها بین 

  خرى للمهام المندمجة. لتصحیح كتابات الطالب واحدة للمهام المستقلة وأ

تقدیر التأثیرات النسبیة لألفراد والمهام والمقدرین وتفاعالتها على تصمیم ثنائي الُبعد في اعتمد الباحث 

مقدر" خاص بكل نوع من أنواع المهام، األول للمهام المستقلة وآخر للمهام المندمجة. ومن  ×مهمة ×"فرد

لتحلیالت إمكانیة التعمیم. توصلت الدراسة إلى أن  )GENOVA(أجل تحلیل البیانات استخدمت برمجیة 

، %)40%، 41(مقَدر الممزوج بالخطأ غیر الممَیز بحوالي -مهمة- أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد

في كال من المهام المندمجة والمهام المستقلة على  %)26%، 30(وثاني أكبر تباین راجع إلى األفراد 

 %)22(مهمة بلغ حوالي -مكون التباین الثالث في كال من نوعي المهام راجع إلى تفاعل فرد التوالي. أما

                                                             
49- Integrated tasks 
50- reading-to-write tasks 
51-  independent tasks 
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للمهام المندمجة. في حین جاءت مكونات التباین األخرى (المقدر، تفاعل  %)26(للمهام المستقلة وحوالي 

ام المستقلة في كال من المه %)4و 0(مقدر) ضعیفة ومتقاربة تراوحت ما بین - مقدر، تفاعل مهمة-فرد

والمهام المندمجة. كما توصلت الدراسة إلى أن كال من نوعي المهام المندمجة والمستقلة أنتجت درجات 

وبلغت معامالت الموثوقیة في تصمیم بأربعة  )0.79(و )0.73(ثابتة، بحیث بلغت معامالت إمكانیة تعمیم 

هام المندمجة على التوالي، في حین أن في المهام المستقلة والم )0.79(و )0.72(مهام وأربعة مقدرین 

معامالت إمكانیة التعمیم كانت ضعیفة جدا عند استخدام مهمة كتابة واحدة راجعة إلى ارتفاع نسبة تباین 

  مقدر الممزوج بالخطأ غیر الممیز.-مهمة- تفاعل فرد

لمقدرین إلى أن توصلت دراسات القرار بعد إجراء تصمیمات متعددة بإدخال أعداد مختلفة من المهام وا

زیادة عدد المهام یزید أكثر في معامالت إمكانیة التعمیم من زیادة عدد المقدرین، كما أن المهام المستقلة 

تمتلك معامالت إمكانیة تعمیم أعلى نسبیا في كل دراسات القرار من المهام المندمجة، بحیث بلغ معامل 

في المهام  )0.73(، وبلغ )0.79(ي المهام المستقلة مقدرین ف) 04(مهام و) 04( إمكانیة التعمیم بواسطة

مقدرین في كل نوع من المهام  )04(مهام و )04(المندمجة، وأعلى معامل موثوقیة نتج من استخدام 

  . )0.72(والمهام المندمجة  )0.79(المستقلة 

  الدراسات التي تناولت استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقییمات متعددة التخصص وفوقیة: -7-4

یهتم هذا الجزء من الدراسات السابقة بعرض دراستین اهتمت األولى بتقییم مهارات حل المشكالت، 

عظم الدراسات واهتمت الثانیة بتحلیالت فوقیة متعددة لمجاالت التقییمات المعتمدة، والتي تندرج ضمنها م

  السابقة التي تناولناها إلى حد اآلن وغیرها من الدراسات األخرى.

بالقدرة على حل المشكالت  رتبطةمتعددة االختصاص م دراسة Smith & Kulikowich (2004)أجرى  -

تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم ونموذج "راش" متعدد األبعاد على تقییم مهارات حل المشكالت لدى حول 

. هدفت الدراسة إلى استخدام نظریة إمكانیة التعمیم ونموذج قیاس راش متعدد طالب السنة الرابعة

د لدرجات المحَصلة من تقییم مهارات حل المشكالت. ومن أجل قیاس ا صدق وثبات لتقییم 52األبعا

مهام فرعیة  )05(تضَمن  53مهارات حل المشكالت المركبة استخدم الباحثان التقییم القائم على األداء

من طالب السنة الرابعة، وتمحورت مهمة التقییم حول النشاطات  )44(ُقدمت لعینة من الطالب عددهم 

الدراسیة التي یفترض أن یقرر الطالب ما إذا كان قمیص الفریق المبین في الصورة یتوفر على 

                                                             
52-  Multi-faceted Rash Measure (MFRM) 
53- (PBA) performance-based assessment 
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قدرة الطالب على  الخصائص المطلوبة، وكتابة خصائص القمصان األخرى، وهدفت المهمة إلى تقییم

  االنتقاء وفهم األسئلة وقراءة المعلومة المقدمة.

كما یوَفر االختبار فرصة إلعداد قائمة من اإلجابات المعقولة المعتمدة على التحلیل الكیفي إلجابات 

صور للقمصان موصوفة من حیث األلوان واألحجام المتاحة، إضافة  )06(الطالب، وتحتوي المهمة على 

ات أخرى متعلقة باالنكماش بعد الغسل والوزن والثمن اإلضافي للترقیم. ُصَممت المهام إلى معلوم

المفتوحة لقیاس مهارات حل المشكالت المركبة المتعَلقة بالمالحظة، والمقارنة، والتمییز، والتصنیف 

لقرار في والتنظیم. تسمح المهمة بفحص مدى إمكانیة استخدام الطالب لكل الخطوات في تخطیط واتخاذ ا

  وضعیة یمكن مواجهتها خارج السیاق المدرسي. 

اندرجت الدراسة ضمن مشروع البحث الطولي لمهارات حل المشكالت المركبة عند شباب المنطقة 

الحضریة غیر المفضلة، وُتمَثل عینة الطالب المجموعة الضابطة الذین ُطلب منهم اإلجابة على كل 

االختبار، كما ُطَبق االختبار في فترتین مختلفتین منفصلتین بحوالي دقیقة من  50سؤال في مدة ال تتعدى 

بنود خالل فترتین من  )05(لتصحیح إجابات الطالب في  )02(أشهر. واستخدم الباحثان ُمقَدرْین  )03(

  فترة".  ×مقدر ×مهمة ×الزمن، واعتمدا على تصمیم ثالثي الُبعد متقاطع كلیا "طالب

في حین  )0.80(لت إلیها الدراسة أن معامل إمكانیة التعمیم النسبي كان مقبوال من بین النتائج التي توص

، أما مكون التباین األكبر كان راجعا إلى المهمة )0.69( ذلككان معامل إمكانیة التعمیم المطلق غیر 

مهمة -، كما جاءت مكَونات تباین طالب%)10(فترة بحوالي  - بند- ، ثم تباین طالب%)11(بحوالي 

فترة الممزوج بمكونات -مقدر-بند-، ومكَون تباین طالب%)01(فترة - مقدر-ومكون تباین بند %)03(

مقدر -بند-ضعیفة. إضافة إلى مكونات تباین المقدر، والفترة، وتفاعل طالب %)03(التباین غیر المقدرة 

ل من تكلفة التي جاءت منعدمة. أما دراسات القرار فقد بینت أن خفض عدد مستویات األبعاد للتقلی

  تصمیمات الدراسة ال تسمح ببلوغ معامالت إمكانیة تعمیم مقبولة. 

لمعظم الدراسات التي تناولت تقییمات األداء ضمن نظریة  54تحلیال فوقیا Huang (2009)أجرى  -

الدراسات التي  التي تعتبر منو ، في تقییم األداء 55المهمة-مقدار تغَیر معاینةإمكانیة التعمیم حول 

                                                             
 مجموعة الطرق الكمیة لجمع ومقارنة نتائج الدراسات التي ترَكز على نفس Meta-Analysis یقصد بالتحلیل الفوقي  -54

 Analysis of“یشیر إلى "تحلیل التحلیالت"الذي  Glass (1976) ، وهو عبارة عن مصطلح قدمه ألول مرةموضوع البحث
Analyses” (Beker & Wu, 2009,  p. 101). 

55-  Magnitude of Task-Sampling Variability 



59 
 

ها إضافة إلى دراسات أخرى ذات بیانات متعددة، وذات ناالدراسات التي عرض أغلبتناولت بشكل شامل 

   .مجاالت غیر العلوم والریاضیات واللغة بمختلف فروعها مثل الطب وتقییمات األداء العسكري

معاینة المهمة في تقییم األداء باستخدام التحلیل الفوقي، بحیث قام الباحث  فحصت الدراسة نسبة تغَیر

مجموعة بیانات مستقلة. اعتمد في ذلك على استطالع الدراسات  )130( دراسة اشتملت على )50(بتحلیل 

التي تناولت مختلف طرق تقییمات األداء باستثناء طرق المالحظة المباشرة ومالحظات المعلم لسلوك 

تضمنت الدراسات المنشورة ما الب، وتقییم الطالب لفعالیة المعلم، إضافة إلى تقییم أداء العامل. وقد الط

ةبترمیز مجموعة البیانات في عَدة أبعاد من حیث  )2006(و (1980)بین   56طریقة التصحیح (كلی

)، وطریقة التقییم (اختبار الورقة والقلم، وأنواع أخرى من االختبارات)، ومجاالت الموضوع 57وتحلیلیة

(ریاضیات، والعلوم، واإلصغاء، والقراءة، والكتابة، واللغة األجنبیة، ومجاالت أخرى)، وتصمیم الدراسة، 

حدید قیمة مكونات وعدد األبعاد، ونوع مقال النشر (مقال منشور في مجلة، تقریر بحث). إضافة إلى ت

  المهمة في كل الدراسات بهدف تقدیر حجم األثر.-تباین المهمة ومكونات تفاعل الفرد

تصمیم ثنائي %)  46.92( 61استخدمت تصمیم أحادي و %)37.69( 49مجموعة بیانات  )130(من بین 

ات تصمیم بُبعد مجموعة البیانات ذ )10(مجموعة بیانات ذات تصمیم متقاطع كلیا و )51(الُبعد، منها 

ذات  )19(مجموعة بیانات ذات تصمیم ثنائي و (90.20%) 46تصمیما متقاطعا  )51(متداخل، ومن بین 

من الدراسات طریقة تصحیح  %)80(ذات تصمیم یتعدى تصمیم ثالثي. استخدمت  )01(تصمیم ثالثي، و

مجموعة بیانات  )87(. وفي )40(إلى  )20(كلیة، وكانت عدد المهام المستخدمة في الدراسات من 

 )02(استخدمت تقییمات غیر الورقة والقلم و )41(استخدمت اختبارات الورقة والقلم كطریقة تقییم منها 

استخدمت مزیجا من نوعي التقییم (اختبارات الورقة والقلم وملفات االنجاز). أما من حیث توزیع مجموعة 

في اإلصغاء،  )06(في العلوم، و )16(یات، وفي الریاض )49(البیانات حسب موضوع الدراسة، فكانت 

 15أخرى منها مجموعة بیانات  )32(في اللغة األجنبیة، و )09(في الكتابة، و )14(في القراءة، و )04(و

  في المهارات اإلكلینیكیة لألطباء.  )18(كانت في األداء العسكري و )%46.88(

قابلة للمقارنة بین الدراسات عن طریق تجزئة مكونات  تكونمكونات التباین ل58ُقَدر حجم األثر بمعایرة

" إلى نسبة االختالف الراجع إلى 59التباین الخام على مجموع التباینات، وتشیر معایرة "تباین المهمة

                                                             
56- Holistic Scoring   
57- Analytic Scoring 
58- standardized  
)تباین المهمة یرمز إلى  -59 ) 
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إلى نسبة االختالف الراجع إلى أداء المفحوصین  60المهمة"- صعوبة المهمة، وتشیر معایرة "تباین الفرد

  في المهام. 

- ونسبة تباین فرد -)2و، %)12(تباین المهمة بلغ بالتقریب نسبة  -)1وعة الدراسات إلى أن أشارت مجم

، وكانت التحلیالت المنَظمة لتصمیم الدراسة ومجاالت الموضوع منبئات ذات داللة %)26(مهمة بالتقریب 

في المواد الدراسیة في الریاضیات واالستماع  المهمة. أما-مكون تباین المهمة ومكون تباین تفاعل الفردل

المهمة. في حین كانت في اللغة األجنبیة أقل - فإنها مرتبطة نسبیا بالنسبة المرتفعة في تغَیر معاینة

إدماج أكبر عدد من األبعاد  - )1تأَثُ◌را بالتغَیر. ومن أجل خفض تغَیر المهمة اقترحت بعض التقنیات: 

إدماج الفترة  -)3دام تصمیمات متقاطعة بدال من تصمیمات متداخلة، واستخ -)2في وضعیة القیاس، 

  كُبعد من أبعاد وضعیات القیاس. وبتفصیل أكثر توصلت نتائج تحلیالت الدراسة إلى:

أثر طریقة التصحیح في معایرة تباین المهمة غیر دال إحصائیا، بحیث بلغت نسبة تباین المهمة  -

في طریقة تصحیح تحلیلي،  %)15.25( ات ذات تصحیح كلي، وبلغتمجموعة بیان )112(في %) 11.43(

مهمة دال إحصائیا، بحیث كانت نسبته في دراسات - وكان أثر طریقة التصحیح في معایرة تباین فرد

  . %)9.96(أكبر منها في دراسات التصحیح التحلیلي  %)29.01(التصحیح الكلي 

بیانات (اختبار الورقة والقلم مقابل فحوص غیر الورقة  مجموعة )11(أثر طریقة التقییم التي اعتمدت  -

مقابل  %)12.23(والقلم) في تغیر معاینة المهمة كان غیر دال إحصائیا، بحیث جاءت نسبها متماثلة 

 %)21.66(الختبارات الورقة والقلم، و %)29.40(مهمة كانت - . أما نسبة تغَیر معاینة فرد)%11.04(

  م.لفحوصات غیر الورقة والقل

في الكتابة  %)2.99(أثر مجاالت الموضوع على تغیر معاینة المهمة، بحیث بلغت نسبة تباین المهمة  -

في اللغة  %)15.06(في الریاضیات و %)38.63(مهمة فكانت - في االستماع، أما تباین فرد %)18.05(و

ضیات لهما تغیر معاینة مهمة إلى أن االستماع والریا- األجنبیة. وأشارت نسب تباین المهمة وتباین فرد

مرتفع في حین لها تغیر منخفض في اللغة األجنبیة رغم أن مكون تباین المهمة منخفض في الكتابة 

  مهمة.-ومرتفع في فرد

مهمة دال إحصائیا، بحیث -أثر تصمیم الدراسة على معایرة مكون تباین المهمة وتباین تفاعل فرد -

 %)7.83(في التصمیم الثنائي و %)8.15(التصمیم األحادي و في %)16.66(كانت نسبة تباین المهمة 

في التصمیم الثالثي رغم أن الفرق في نسبة تباین المهمة في الدراسات التي تضمنت ثالثة أبعاد والتي 

                                                             
)  مهمة-یرمز إلى تباین تفاعل فرد -60 ) 
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. معظم تصمیمات الدراسة التي استخدمت ُبعدین متقاطعین في مجموعة %)0.32(تضمنت بعدْین كانت 

انت ذات تصمیم ثالثي الُبعد تضمنت ُبعدا متداخال، كانت نسبة تباین المهمة في ك )15(من  )09(بیانات 

  في التصمیم ثنائي الُبعد.  %)16.47(و %)28.65(التصمیم أحادي الُبعد 

مهمة، فقد جاءت نسبة تباین - أثر طبیعة النشر على معایرة مكون تباین المهمة ومكون تباین فرد -

والتقاریر(دراسات غیر منشورة)  )%11.31(المنشورة في المجلة المهمة غیر دال في الدراسات 

دال إحصائیا، حیث بلغت نسبة تباین  مهمة-، غیر أن أثر طبیعة النشر في معایرة تباین فرد)(%12.11

  في الدراسات غیر المنشورة. )21.48%(في مقاالت نشر في المجلة و )31.79%(مهمة -فرد

مجموعات بیانات مستقلة جاءت  )06(دراسات تضمنت ) 05(في  61الفترةمعاینة المهمة ومعاینة  تغَیر -

مهمة انخفض بشكل ملموس عند إدماج الفترة كُبعد، بحیث في التصمیم -مختلفة، فمعایرة تغیر فرد

مقارنة بمتوسط حجم  )0.1122(مهمة -فترة" كان متوسط حجم أثر تباین فرد ×مقدر ×مهمة ×الثالثي "فرد

في معاینة تغیر الفترة (تباین تفاعل  %)15(، كان انخفاض النسبة بحوالي )0.2633(مهمة - تباین فرد أثر

  . )0.3341( فترة) وبلغ متوسط مقدار األثر ألحجام التأثیرات الستة-مهمة-فرد

  التعلیق على الدراسات السابقة: -7-5

تبَین لنا من البحث الشامل الذي أجریناه بواسطة الحاسوب للدوریات المتخصصة في القیاس والتقییم 

لسیكومتریة لدرجات التربوي ندرة الدراسات التي تناولت استخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقییم الشروط ا

 دبیاتاأل فانلف أشكالها تقییمات الكفاءات، على عكس الدراسات التي تناولت تقییمات األداء بمخت

   بالعدید من البحوث والدراسات، وقد ظهرت هذه الندرة في عدة مظاهر منها:تزخر التربویة 

غیاب دراسات عربیة اهتمت بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في أي نوع من أنواع تقییمات أداء  - 1

  داء والكفاءات، تقییمات بدیلة).وكفاءات الطالب (تقییمات تقلیدیة، تقییمات موضوعیة، تقییمات األ

نقص واضح في الدراسات التي عنیت باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر إمكانیة تعمیم  - 2

وموثوقیة اختبارات تقییم الكفاءات وفق المهام المركبة المندرجة ضمن اإلصالحات التربویة الحالیة، 

التي  Bain (2008)التي عنیت باستخدام الوضعیات المشكالت، ودراسة  Hébert (2006)باستثناء دراسة 

  تقییماتها استخدمت بنود ولیس مهام مركبة. لكنلها عالقة غیر مباشرة بسیاق الكفاءات 

                                                             
61 -  Task-Sampling and Occasion-Sampling  Variability 
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لم نجد أي من الدراسات التي تناولت تصمیمات تجریبیة اعتمدت على األفراد، والمقدرین، والمهام،  - 3

ة تؤَثر بشكل أو بآخر على وضعیة القیاس في ضوء تقییمات الكفاءات، وقلة أیضا والفترات كأبعاد أساسی

  من الدراسات التي اعتمدت على تصمیمات ثالثیة الُبعد في تقییمات األداء.

معظم الدراسات التي اهتمت بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم ركزت على دراسة اختبارات تقییم األداء  - 4

ید ینقصها طابع التركیب الذي تتمَیز به المهام المركبة المبنیة وفق الكفاءات، ذات مهام محكمة التحد

  لذلك اقتصر اهتمام معظمها على المهام محكمة أو عالیة التحدید.

نقص فادح في الدراسات التي اهتمت بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر صدق تقییمات األداء  - 5

التي عنیت بإدماج ُبعد طریقة التقییم  Shavelson, Baxter & Gao (1993)والكفاءات، باستثناء دراسة 

درجات عمیم كدلیل على الصدق التقاربي لفي تصمیم دراسة إمكانیة الت Kane (1982)نموذج  ضمن

  . األداء تقییمات

أبعادها، ومن جهة أخرى اختلفت اإلجراءات المستخدمة في الدراسات السابقة من حیث تصمیماتها، وعدد 

ومجاالت تقییمها، ونتائجها من حیث قیم معامالت إمكانیة التعمیم ومكَونات التباین أكثر تأثیرا على 

  إمكانیة تعمیمها، واستراتیجیات توسیع القیاسات، لذلك فإننا سوف نناقشها بالتفصیل في النقاط التالیة:

اء من حیث تصمیم الدراسة، وعدد أبعاد اختالف بعض الدراسات السابقة من العدید من إجراءاتها سو  - 1

التصمیم، ومجاالت التقییم (ریاضیات، العلوم، اللغات)، وطریقة صیاغة المهام، وموازین تصحیح المهام 

التي بینت أن هناك  Huang (2009)(كلیة أو تحلیلیة)...وغیرها، وتتفق هذه الخالصة مع تحلیالت 

(متقاطعة أو متداخلة)، وعدد أبعاد اختالفات جوهریة بین الدراسات السابقة م ن حیث طبیعة تصمیمها 

التصمیم (أحادي الُبعد، ثنائي الُبعد، ثالثي الُبعد)، وطریقة التصحیح (كلیة أو تحلیلیة) وطریقة تقییم 

األداء (مهام الورقة والقلم، مالحظة الطالب، مهام المعالجة الیدویة، مهام تقییم بدیلة، وأخرى مزیج بین 

مهمة) وعدد المقدرین  40مهام إلى  04أو  03وعدد المهام المستخدمة في التصمیمات (من  نوعین)

المعتمدین في تصحیح إجابات الطالب، إضافة إلى اختالفات في موضوع الدراسة (ریاضیات، علوم، 

  إصغاء، كتابة...).

نتائج بعض الدراسات التي أجریت من نواحي معینة واتفاقها في نواحي أخرى من حیث  تعارض -2 

نسب تقدیرات مكونات التباین، فقد أظهرت أغلب الدراسات إلى اختالف في مكونات التباین أكثر تأثیرا 

ن راجع على إمكانیة تعمیم درجات األفراد. ورغم ذلك فان معظم الدراسات توصلت إلى أن أكبر مكون تبای

 & Güler & Gelbal, 2010; McBee & Barens, 2008; Bain, 2088 ; Nie, Yeo) مهمة- إلى تفاعل فرد
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Lau, 2007; Hébert, 2006; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000 ; Gao & Brenan, 2001 ; 

Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; Shavelson, Baxter & Gao, 1993)تائج مع . وتتفق هذه الن

  وهي نسبة مرتفعة. %)26(مهمة بلغت -نسبة تباین فرد التي بَینت أنHuang (2009)  تحلیالتنتائج 

مقدر الممزوج بالخطأ -مهمة- كما أظهرت دراسات أخرى أن أكبر مكون تباین راجع إلى تباین تفاعل فرد 

. (Chen, Niemi, Wang, Wang & Mirocha, 2007; Lee & Kantor :2007, Gebril, 2009)العشوائي

أن أكبر مكون راجع إلى تباین المهمة، وتوصلت دراسات  (Smith & Kulikowich, 2004)وتوصلت دراسة 

 ;Shavelson, Baxter & Gao, 1993)فترة-مهمة- ن راجع إلى تفاعل فردیان تبأخرى إلى أن أكبر مكوً 

McBee & Barens, 1998 ; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000) وراجع في دراسات أخرى إلى .

. (Ruiz-Prmo, Baxter & Gao, 1993)فترة الممزوج بمكوزنات التباین غیر المقدرة -تباین تفاعل فرد

مهمة وتباین المهمة خاصة في -جاءت أغلب الدراسات متفقة أن أكبر مكون تباین راجع إلى تفاعل فرد

مقدر الممزوج بالخطأ العشوائي خاصة في -مهمة-تفاعل فردمجال الریاضیات، ثم یلیه مكون تباین 

  مجال العلوم واللغات.

توصلت الدراسات السابقة إلى نتائج غیر متفقة فیما یتعلق بمدى توفر درجة كافیة من الثبات في  - 3

 ,Shavelson)الدراسات عدم ثبات أنظمة التقییم  بعضتقییمات األداء والكفاءات، فمن جهة أثبتت درجات 

Baxter & Gao, 1993; McBee & Barens, 1998; Hébert, 2006; Nie, Yeo & Lau, 2007)  في حین

ومن جهة ثانیة .  (Lee & Kantor, 2007; Güler & Gelbal, 2010)هاتوصلت دراسات أخرى إلى ثبات

 & Ruiz-Primo, Baxter)توصلت دراسات أخرى إلى إمكانیة تعمیم مقبولة وموثوقیة غیر مقبولة

Shavelson, 1993; Smith & Kulikowich, 2004) . ومن جهة ثالثة جاءت في بعض الدراسات األخرى

 ,Lane, Liu, Ankenmann & Stone)في االختبارات الفرعیة ثابتة وفي اختبارات فرعیة أخرى غیر ثابتة 

1996; Gao & Brennan, 2001)قییم ألن هدفها . في حین لم تهتم دراسات أخرى بمدى ثبات اختبار الت

مرتبط بالتأكد من مكونات التباین المؤثرة على دقة القیاس وعدد مستویات األبعاد التي یمكن إدراجها لبلوغ 

أنظمة تقییمات األداء والكفاءات لم تصل إلى الحد  أن معظممعامالت إمكانیة تعمیم مقبولة. ویبدو 

درجات في عدم قدرة  تمثلجه مشكلة حقیقیة تأظهرت أنها ال زالت تواو األدنى من إمكانیة التعمیم، 

  تقییماتها على بلوغ درجة كافیة من الثبات وحتى الصدق.

اعتمدت معظم الدراسات في دراسات القرار على زیادة عدد المهام وعدد المقدرین كإجراء في الرفع  - 4

من درجة دقة القیاس وخفض مكونات التباین، في حین اعتمدت القلیل منها نظرا للدرجة العالیة التي 

، (Bain, 2008 ; Smith & Kulikowich, 2004)تمتاز بها أنظمة التقییم على خفض عدد مستویات األبعاد 
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أن خفض عدد المهام إلى أقل من المستخدمة في التصمیم تؤدي إلى درجة   Bain (2008)فقد أثبت دراسة

إلى أن خفض عدد مستویات  Smith & Kulikowich (2004)ثبات مقبولة، في حین توصلت دراسة 

  ة.األبعاد (المهام والمقدرین) ال تؤدي إلى معامالت إمكانیة تعمیم مقبول

على مستوى إجراءات المالحظة والقیاس المستخدمة في الدراسات السابقة التي عرضنا لها اتضح لنا  - 5

وجود اختالفات متصلة بطبیعة وعدد األبعاد، وعدد تصمیمات الدراسة الواحدة، وطرائق التقییم 

  المستخدمة، وظهرت هذه االختالفات في:

الدراسات من حیث إدماج ُبعد الفترة من عدمه في تصمیمات القیاس، فقد اهتم بعض  اختالف -أ

إلى  الباحثین بإدماج ُبعد الفترة كمؤَثر في وضعیة القیاس، واعتبر مكونا هاما من مكونات التباین إضافة

 ; Ruiz-Primo, Shavelson & Baxter, 1993)ألفراد والمقدرین والمهاممع اتفاعله مع المكونات األخرى 

Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000 ; Smith & Kulikowich, 

  . في حین لم تهتم دراسات أخرى كثیرة بإدماج ُبعد الفترة ضمن تصمیمات وضعیات القیاس.(2004

بعض الدراسات على تصمیم إمكانیة تعمیم واحد، بینما اعتمدت دراسات أخرى على أكثر  اعتمدت - ب

من تصمیم واحد لتتعدى إلى تصمیم ثاني، وتصمیم ثالث أو رابع في نفس الدراسة، وذلك بإدخال أبعاد 

  أخرى في تصمیمات الدراسة كالفترة وطریقة التقییم.

لكفاءات على اختبارات من نوع مهام الورقة والقلم، في حین اهتمام معظم دراسات تقییمات األداء وا -ج

التي عنیت بالتقییم  )Lau, Yeo & Nie,  2007(اهتم البعض منها على طرق تقییم بدیلة على غرار دراسة 

البدیل، كما عنیت دراسات أخرى على التقییم باستخدام طرق المعالجات الیدویة ودفاتر المالحظات 

 ,Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993; Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Webb)البدیلة

Schlackman & Sugrue, 2000)والتقییم بواسطة مشكالت مفتوحة .(Güler& Gelbal, 2010; Gao & 

Brennan, 2001)والتقییم باستخدام مهام مركبة .(Hébert,  2006; Smith & Kulikowich, 2004 ; Lane, 

Liu, Ankenmann & Stone, 1996, McBee & Barnes, 1998)  ومهام نموذجیة محكمة التحدید(Chen, 

Niemi, Wang, Wang & Mirocha, 2007, Lee & Kantor, 2007 ; Gebril, 2009 ; Bain, 2008)  

رغم اشتراك معظم الدراسات في استخدامها الختبارات الورقة والقلم إال أن طبیعة المهام المستخدمة  - د

من حیث شكلها، وبنائها، ودرجة تركیبها، وتعقیدها بالنسبة للطالب  التقییم تختلف في عَدة أبعادفي 

  التحدید...). غیر محكمة(مشكالت مركبة، مشكالت مفتوحة، مشكالت نموذجیة محكمة البناء، مشكالت 
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سات باستخدام تقدیر أداء الطالب من طرف الباحثین، فقد اهتمت بعض الدرا استراتیجیاتاختالف  -هـ

وأخرى اهتمت باستخدام موازین  - كانت الطریقة أكثر استخداما في معظم الدراسات –موازین تقدیر كلیة 

صحیح، كما اختلفت في المحكات -تقدیر تحلیلیة، واعتمدت أخرى على طریقة تصحیح ثنائیة خطأ

  المعتمدة وعددها في عملیة التقدیر. 

لسابقة بصدق درجات اختبارات تقییم األداء والكفاءات، باستثناء ثالث اهتمام قلیل جدا من الدراسات ا -و

 ,Shavelson, Baxter & Gao) اهتمت األولى بالصدق التقاربي بین طرق التقییم المختلفةدراسات، 

أي  باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم ومعامالت االرتباط. واهتمت الدراسة الثانیة بتماثل المهام (1993

الثالثة بارتباط صیغ  . واهتمت(McBeea & Barens, 1998) داء األفراد واالرتباطات بین المهامتباین أ

. (Lane, Liu, Ankenmann & Stone,  1996)االختبار باختبار آخر كدلیل على صدق التكوین الفرضي 

  والكفاءات.في حین انصب اهتمام أغلب الدراسات األخرى على ثبات اختبارات تقییمات األداء 

اختالف المستویات الدراسیة المعنیة بالبحوث التي استخدمت نظریة إمكانیة التعمیم، بحیث اهتمت  -ي

دراسات بطالب المرحلة اإلعدادیة وأخرى بالمرحلة المتوسطة والثانویة، وأخرى بالمرحلة الجامعیة، وبذلك 

ن النتائج من حیث اختالفها في نسب فقد تنوعت الدراسات في هذا الجانب ما قد یكون سببا في تبای

  مكونات التباین، ومعامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة المحصل علیها. 

اختالف عدد أفراد عینات الدراسات السابقة، بحیث اعتمدت بعضها عدد قلیل من الطالب، واعتمدت  - ر

نها تبعا للتصمیم. بحیث اعتمدت أخرى على عینات كبیرة، في حین اعتمدت دراسات أخرى على مزیج م

بعض الدراسات في تصمیمات على عینات صغیرة وفي تصمیمات أخرى على عینات كبیرة إضافة إلى 

 اختالف في عدد الطالب من تصمیم إلى آخر في نفس الدراسة.

امالت اهتمت معظم الدراسات السابقة في انجاز تحلیالت إمكانیة التعمیم (تقدیر مكونات التباین، مع - ز

 أعَدهاالتي  (GENOVA)أول برمجیة تحلیالت إمكانیة التعمیم إمكانیة التعمیم، دراسات القرار) على 

Crick & Brenan (1983) في حین اتجهت القلیل جدا من الدراسات إلى استخدام برمجیة ،(EDUG)  التي

استخدمت البرمجیة في  حیثب Bertrand (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)بمساعدة  Cardinetأعدها 

 على غرارأخرى من بین مجموع الدراسات األخرى. واعتمدت  (Bain, 2008, Hébert, 2006)دراسات 

في تقدیر مكونات التباین على برمجیة (Nie, Yeo & Lau, 2007; Güller & Gelbal, 2010) دراسات

(SPSS) تقدیرات مكونات التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم یدویا. لتواستكم  
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  خالصـة:  -

حث متضمنة وقد بدأنا بتحدید أبعاد مشكلة الب دراسة،للاهتم الفصل الحالي باستعراض اإلطار العام 

 درجاتوصدق وتحدید مختلف مكونات التباین التي تؤثر على ثبات  ،الكفاءاتتقییمات األداء و  ممَیزات

 ،الذي نال مزیدا من االهتمام مهمة- تفاعل فردو  ام،اتساق المهو االتفاق بین المقدرین  مسألةب ابدء الطالب

منتهیة بمسألة الصدق التقاربي لتقییمات األداء والكفاءات ضمن ، بین الفتراتستقرار االانتقلنا إلى  ثم

توجت ثم . مكونات التباینكل مكَون من ارتفاع  مشكلة معالجةطرق بلتختتم ، Kane (1982)نموذج 

طبیعة  انتقلنا إلى تحدیدطیلة الدراسة، و اإلجابة علیها نهدف إلى مجموعة من التساؤالت التي المشكلة ب

صفریة، ووصف عالقة ت عدم صیاغة فرضیات بدیلة و الدراسة القیاسیة االستكشافیة موَضحین مبررا

فحص  حولأهداف الدراسة التي تمحورت تصمیمات تحلیل البیانات. ثم تطرقنا إلى تحدید التساؤالت ب

مكونات التباین  ةعرفمن خالل م نظریة إمكانیة التعمیماستخدام تقییم الكفاءات بصدق وثبات درجات 

  أكثر فعالیة في تحسین إجراءات وضعیة القیاس.  والطرق، على إمكانیة التعمیم المؤثرة

 ضبط مصادر الخطألنظریة إمكانیة التعمیم  نحوالتوجه  في المتمثلةباختصار إلى أهمیة البحث  ناتطرقو 

صدق وثبات في تقدیر  كأسلوب أكثر دقة ومرونةنظریة إمكانیة التعمیم  أهمیةو  ،الكفاءات اتتقییمفي 

فیها نظریة إمكانیة  ماب للدراسةأهم المفاهیم األساسیة أیضا  ناولنات .ختبارات تقییم الكفاءاتا درجات

مفهوم الصدق والصدق التقاربي ضمن و  ،نومكونات التبای، نظریة إمكانیة التعمیم ضمن الثبات، و التعمیم

  .وضعیة المركبةمفهوم التقییم الكفاءات و م مفهو  عرضنابعدها  ،Kane (1982) نموذج

أربعة أقسام وفقا للمجال الذي قسمناها إلى  انتقلنا في األخیر إلى عرض مفصل للدراسات السابقة التي

من كل قسم إجراءات الدراسة  تناولوقد (علوم، ریاضیات، لغات، متعددة التخصص وفوقیة)  نتمي إلیهت

أداء قدیر ، وعدد أبعادها، وتصمیمها، وعدد أفراد عینتها، وطریقة تهامهاموعدد  ،ا، وٕاجراءاتهاأهدافه حیث

ها من حیث معامالت إمكانیة التعمیم، وتقدیرات مكونات التباین، الطالب، وأدوات معالجة البیانات ونتائج

ونتائجها عرضنا فیه إلى إجراءاتها المنهجیة،  وانتهت الدراسات السابقة بتعلیق مفَصلودراسات القرار. 

   .صدقالثبات و التوفر درجة كافیة من ومدى  مصادر التباین أكثر تأثیرا على إمكانیة التعمیممن حیث 

 



  

  

  

  ي ـل الثانــالفص

  میـمــریة إمكانیـة التعـنظ
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   تمهـید: -

، وقد 2تاریخیا بالنظریة الكالسیكیة لالختبارات "G"أو باختصار نظریة  1ارتبطت نظریة إمكانیة التعمیم

مَثلت الجهود  اللها على دراسة النظریة األولى، كمالتي عانت منها النظریة الثانیة بظألقت المشكالت ا

ن والباحثون في مجال القیاس التربوي والنفسي في دراسة الشروط السیكومتریة التي بذلها المختصو 

. وفي السنوات األخیرة "G"مدخال أساسیا للتقدم في دراسة نظریة  الحدیث أنظمة التقییم التربويدرجات ل

 كیفیة تقدیر مختلفومفَصلة عن من أفضل نظریات القیاس التي قدمت حلوال جاهزة  "G"اعتبرت نظریة 

التربویة  وضعیات القیاس، وساعدت تطوراتها ومبادئها في توسیع استخداماتها في مختلف المجاالت

دراسات  نبدأ باستعراض إمكانیة التعمیم. لتوضیح تطورات ومبادئ نظریة والنفسیة والحیویة والتقنیة

حدود النظریة الكالسیكیة في تقدیر ثبات القیاسات السلوكیة كمقدمة و  إمكانیة التعمیم ودراسات القرار،

ثم نستعرض نشأة وبهذا الشكل سوف نحَدد مفهوم نظریة إمكانیة التعمیم،  ،إمكانیة التعمیملفهمنا لنظریة 

عن المرتبطة بها فاهیم الم نركز علىبعدها  .في أدبیات القیاس التربوي إمكانیة التعمیموتطَور نظریة 

تحدید األبعاد، (بتصمیم المالحظة ایة تحدید مختلف مراحل انجاز تحلیالت إمكانیة التعمیم بد ریقط

 ،التمییز انتباین(تصمیم القیاس و ، )معاینة األبعاد( تصمیم التقدیرب مرورا، )هاوعدد مستویات ها،تنظیمو 

في و . )G تعدیل تصمیمات دراسة(تصمیم التوسیع نهایة بو  )األداتیة، والخطأ ومعامالت إمكانیة التعمیمو 

لتحقیق و ض بعض أنواع التصمیمات التجریبیة المستخدمة في تقدیر مكونات التباین. الختام نستعر 

 ,Brennan, 2001; Meyer, 2010 ; Cardinet) أمثال الغرض سوف نركز باألساس على أعمال المؤلفین

Sandra  &  Pini,  2010  ;  Bain  &  Pini,  1996;  Shavelson  &  Webb,  1991  ;  Webb,  Shavelson  &  
Haertel, 2006;…)  

  دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار:  -1

تشتمل كل مرحلة على و ُتمَیز تحلیالت الثبات من منظور نظریة إمكانیة التعمیم بین مرحلتین مختلفتین، 

، 3(G) أو باختصار دراسة مفاهیم ومصطلحات خاصة بها. تسمى المرحلة األولى بدراسة إمكانیة التعمیم

أو التباین في الدرجات المحصلة من  4هدفها األساسي تحدید خصائص طریقة القیاس وتقییم مقدار التغَیر

درجات  6هدفها تحدید موثوقیة D(5( أو باختصار دراسة وتسمى المرحلة الثانیة بدراسة القرار ،كل خاصیة

   (Meyer, 2010).لیةالقیاس وٕامكانیة تصمیم إجراءات قیاس أكثر فعا

                                                
1-  Generalizability theory 
2-  Classical Test Theory 
3 -  Generalizability Study 
4- Variability 
5- Decision Study 
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أن المعلومات التي تمدنا بها دراسات إمكانیة في یكمن الفرق بین دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار 

من ما التعمیم تستخدم في جمع بیانات تفید في تقدیر مكونات تباین القیاسات التي نحصل علیها بطریقة 

ات تفید في صنع العدید من القرارات، والتوصل إلى أما دراسات القرار فتستخدم في جمع بیان ،الطرق

  إلیها دراسة إمكانیة التعمیم.  تتوصلستنتاجات بناء على النتائج التي كثیر من التفسیرات واال

ي ففالتمییز بین دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرارات ال یعني أَن كال منهما منفصل عن اآلخر، 

على القرار الذي یهم بنى علیه دراسة إمكانیة التعمیم یعتمد ي األمثل الذي تُ الحقیقة أن التصمیم التجریب

. في حین یبدو أن هناك خلطا في األدبیات التربویة بین دراسة إمكانیة )2000عـالم، ( الباحث صنعه

عموما هناك من یعتقد أن دراسة القرار . (Marcoulides & Kyriakides, 2010) التعمیم ودراسة القرار

واالستفادة منها في  ،تنطلق من تفسیرات معامالت إمكانیة التعمیم المحصلة من دراسة إمكانیة التعمیم

 ألنَها منفصلة إلى حَد ما عن دراسة إمكانیة التعمیم  یعتقد البعض اآلخر أن دراسة القرارو  ،دراسات تالیة

  تقدیرات مكونات التباین. ادا علىتنطلق من اإلجراءات المستخدمة في توسیع عملیة القیاس اعتم

ذات األبعاد المتعددة،  دراساتي الالفصل بین دراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار له أهمیة خاصة ف

التصمیمات المستخدمة في دراسات إمكانیة التعمیم مختلفة عن التصمیمات المستخدمة في دراسات ألن 

یم یهتم بالتصمیمات التي تسمح له بتقدیر مكونات التباین التعم ةالقرار. فالباحث الذي یجري دراسة إمكانی

المؤَثرة على دقة القیاسات، أما الباحث الذي یجري دراسة القرار یهتم بالتصمیمات التي تساعده في 

تحسین إجراءات القیاس باالعتماد على تقاریر دراسة إمكانیة التعمیم وتقدیرات خطأ التعمیم الخاص 

إال أنه یمكن استغالل دراسات القرار في تصمیم دراسات إمكانیة تعمیم  دراسة،ي البالتصمیم المستخدم ف

  جدیدة بناء على تقاریر دراسات القرار.

  :حدود النظریة الكالسیكیة لالختبارات -2

اختبارات، (یتم تقدیر العدید من المتغیرات في البحث التربوي والسیكولوجي بواسطة مجموعة من األدوات 

. ویعتبر الثبات والصدق من األسالیب )استبیانات، قوائم مراجعة... ملفات انجاز،  مالحظة،شبكات 

النظریة الكالسیكیة على ، وُیعتمد في ذلك للدرجات السیكومتریة شروطهااألساسیة المستخدمة في تقدیر 

وقدمت  ،ن العشریناستخدمت النظریة الكالسیكیة لالختبارات بشكل واسع منذ بدایة القر وقد لالختبارات. 

ها ولكنواضع أسس النظریة  Spearman (1907)طرقا فعالة في دراسة ثبات القیاسات السلوكیة. ویعتبر 

                                                                                                                                                   
6-  Dependability 
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إضافة إلى  Magnusson (1967)و Gullikson (1950)في شكلها الحالي باألساس من أعمال  نتجت

  سست علیها النظریة. الذین وضعوا مجموعة من المسلمات التي تأ Lord & Novick (1968)أعمال 

للفرد في  7الدرجة المالحظة -)1 :مجموعة من المسلمات أن تقوم النظریة الكالسیكیة لالختبارات على

رجة المالحظة هي القیمة المتوقعة للد -)2، 9ودرجة خطأ عشوائیة 8اختبار معین مكونة من درجة حقیقیة

ال یوجد ارتباط بین الدرجة الحقیقیة وخطأ القیاس في مجتمع األفراد الذین نطبق  - )3، الدرجة الحقیقیة

ال یوجد ارتباط بین خطأ القیاس  -)5، غیر مرتبطان خطاء في اختبارین مختلفیناأل - )4علیهم االختبار، 

جاتهما اختباران متكافئان إذا كانت در یعتبر  -)6، والدرجة الحقیقیة في اختبار آخر في اختبار معین

یعتبر االختباران متكافئان عندما تختلف درجاتهم  -)7، خطائها المعیاریة للقیاس متساویةالحقیقیة وأ

  (Laveault & grégoire, 2002 ; De Gruijter & Van der Kamp, 2008)  الحقیقیة بثابت إضافي

بالنظریة الكالسیكیة  كما تسمىأو  –أن النظریة الكالسیكیة لالختبارات المسلمات خالل من یتضح 

تتمیز  -للدرجات ألن موضوع اهتمامها الدرجة الكلیة المحصل علیها من طرف الفرد في اختبار معین

ولكن بشكل منفصل ألنها تقوم  ،بالبساطة الشدیدة وبإمكانیة استخدامها في كثیر من الوضعیات المتنوعة

  Lord & Novick (1968)خرى. فقد اعتبرهاعلى افتراضات ضعیفة وقلیلة مقارنة بالنماذج الحدیثة األ

   .(Bertrand & Blais, 2004) بنموذج الدرجة الحقیقیة ذات االفتراضات الضعیفة Allen & Yen (1979)و

تطبیق وٕاعادة (على استخدام طرق مختلفة في تقدیر ثبات درجات االختبارات الكالسیكیة تعتمد النظریة 

على التحكم في  ال تسمح بصانع القرارخلي، ثبات التقدیرات) اق الداالتطبیق، الصیغ المتكافئة، االتس

وتؤدي إلى  ،أثناء استخدام إحدى هذه الطرق أخطاء القیاس األخرى التي قد تؤثر على الدرجة المالحظة

االختبارات والمقاییس في معناهما واستخداماتهما الفعلیة. درجات غموض في تفسیر صدق وثبات 

عدم قدرة النظریة في التحكم في األخطاء  لىق تقدیر الثبات ُیعَبر بشكل موضوعي عفخاصیة تعَدد طر 

  المتعددة التي یمكن أن تؤثر في عملیة القیاس. 

ال تتمیز طرق قیاس الثبات باستخدام النظریة الكالسیكیة لالختبارات بالمرونة الكافیة لتتناسب مع كما 

تبَین أیضا أن كما . (Crocker & Algina, 2006) رات العقلیةتظهر في جمیع االختبامشكالت الثبات التي 

تطویر النظریة الكالسیكیة لطرق متعددة في تقدیر الثبات ُتحَدد الثبات بشكل مختلف ال یتماثل مع 

  (Webb, Shavelson & Haertel, 2006)التعریف النظري 

                                                
7-Observed Score  

8  -  True Score  
9 Random Error Score - 
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 تنقسم إلىللفرد في اختبار معین  المالحظة درجةأن الأیضا تفترض النظریة الكالسیكیة لالختبارات كما 

 ,Crocker & Algina, 1986 ; Shavelson & Webb)10ُممَیزوخطأ عشوائي أحادي غیر  حقیقیة درجة

1991, Brennan, 1997 ; 2000 ; Bertrand & Blais, 2004, De Gruijter & Van der Kamp, 2008)  التي و

ساس في النظرة الضیقة والمحدودة إلى مصادر أخطاء القیاس ضعف النظریة الكالسیكیة باألفیها یكمن 

. وذلك نتیجة اهتمامها بمصدر خطأ واحد ووحید للقیاس ألنها تجد صعوبة باستخدام )2000عــالم، (

مراقبتها من أجل تخفیض خطأ  جبطریقة من طرق تقدیر الثبات في التمییز بین مصادر التباین التي ی

ال یمكن للنموذج الكالسیكي التمییز بین مختلف مصادر الخطأ، ففي تقییمات القیاس. من هذا المنطلق 

مؤشرات االتفاق استخدام ب )التشدید، أثر الهالة...( قدرینیمكن تقدیر الخطأ الراجع إلى الم مثالاألداء 

 التعب، انعدام(بین التقدیرات، ولكن في نفس الوقت ال یمكن تقدیر األخطاء الراجعة إلى األفراد 

(اختالف مستوى صعوبتها، اختالف طریقة صیاغتها...) أو ام المعتمدة في التقییم أو المه )الدافعیة...

  .)صباح، مساء، بدایة األسبوع، نهایة األسبوع...(تطبیق الفترة الراجعة إلى 

والمحدودة في من النظریات الواهنة  )2000(عـالم ُتعَد النظریة الكالسیكیة لالختبارات حسب تعبیر  وبهذا

معالجتها لمفهومي الصدق والثبات ألنها ال تمّیز بین أخطاء القیاس، وٕانما تعطي قیما تقدیریة كلیة 

لمصادر أخطاء القیاس المتعددة المتعلقة بإحدى صیغ االختبار المستخدمة بواسطة مختبر أو فاحص 

المثال أثناء تقدیر ثبات اختبار  معین وفي ظروف معینة، لذلك تتعدد أسالیب تقدیر الثبات. فعلى سبیل

م ت، و خالل فترتین أو ثالث فترات مفتوحةام تقییم أداء الطالب في العلوم الطبیعیة عن طریق انجاز مه

النظریة الكالسیكیة طرق ، فانه یمكن اختیار طریقة من میزان تقدیر كلي واسطةصحیحها بمقدرین بت

أو االتفاق بین االتساق الداخلي، أو ، االختبار تطبیقإعادة و أإعداد صیغة مكافئة لالختبار، لالختبارات ب

 زمن( طالبفي درجات ال تباینمختلف مصادر الغیر قادرة على ضبط هذه الطرق  . غیر أنقدرینالم

الرجوع إلى نظریة أكثر  تطلب. لذلك یوالتفاعالت التي تحدث بینها )ام، المهتطبیق االختبار، المقدرین

  مختلف مصادر التباین أال وهي "نظریة إمكانیة التعمیم". معالجةمرونة في 

  تطَور نظریة إمكانیة التعمیم:نشأة و  -3

رغم حدود النظریة الكالسیكیة لالختبارات في معالجتها ألخطاء القیاس إال أنها ساهمت بشكل أساسي في 

بواسطة  كانیة التعمیمنظریة إم تطویرعلى  ت، وقدمت إطارا فكریا ساعدإمكانیة التعمیمظهور نظریة 

نظریة اعتبار في تقدیر ثبات القیاسات السلوكیة. لذلك ال یمكن  (ANOVA)استخدام طرق تحلیل التباین 

                                                
10-  Undifferentiated error 
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 & Cronbach, Rajaratnam)إمكانیة التعمیم كبدیل للنظریة الكالسیكیة لالختبارات وٕانما نظریة تحَررها 

Glaser, 1963)جدیدة في معالجة وضعیات قیاس  في تطویر تصَوراتاستخدام تحلیل التباین  ساعد ، فقد

إلى أن ظهور اإلحصاء االستداللي أدى EduG برمجیة في تقدیمه  Cardinetحیث أشار ب. ادیعقأكثر ت

بابتكار  إلى توظیف مختلف طرقه وبالتحدید تحلیل التباین في تطویر النظریة الكالسیكیة لالختبارات

 كذلك اعتبرو  التباین ونظریة القیاس الكالسیكیة یسمى إمكانیة التعمیم.مفهوم بدیل یجمع بین طرق تحلیل 

Brennan (2001)  11أَن النظریة الكالسیكیة لالختبارات(CTT) وتحلیل التباین (ANOVA)  كأبوین لنظریة

متعددة عن تقدیم حلول بتحلیل التباین إلى ، فقد أدى تزاوج النظریة الكالسیكیة لالختبارات إمكانیة التعمیم

كیفیة تجزئة مصادر التباین المتعددة في وضعیة القیاس وتقدیر مكونات تباین الدرجات وتفاعالتها 

  المتعددة في نفس الوقت.

 ,Cronbach, Rajaratnam & Gleser) تطَورات نظریة إمكانیة التعمیم فقط إلى أعمالعود ال تكذلك 

1963 ; Gleser, Cronbach & Rajaratnam, 1965) رغم  بدایة سنوات الستینات من القرن الماضي

في نظریة إمكانیة التعمیم لها أصولها في أعمال الطرق المستخدمة  ألَن ظهورها الفعلي في تلك الفترة 

(1925) Fisher في اختبار  إمكانیة التعمیم ال یتحَدد دور نظریة ذلك حول التصمیمات العاملیة، ومع

 –ات التجریبیة، وٕانما في تقدیر مصادر تباین التأثیرات العشوائیة الفرضیات المستخدمة في التصمیم

ال  إمكانیة التعمیمألن طرق تحلیل التباین في نظریة  –1940موضوع البحث لدى اإلحصائیین في أواخر 

حیث تختلف عنها في المصطلحات وأنواع التصمیمات، كما بتستخدم كما في التصمیمات التجریبیة، 

وحده الكفیل  یعتقد البعض أن نموذج تحلیل التباینو  .)2000، عـالم(لمنظور والتوجه تلف عنها في اتخ

ءم نموذج تحلیل التباین في حین ال یتال أدوات القیاسدرجات في التعامل مع الخصائص السیكومتریة ل

ألن بعض منظورات تحلیل التباین متعارضة مع نظریة إمكانیة التعمیم  "G"بشكل جید مع نظریة  اأحیان
(Brennan, 1997)  

طریقة لتقدیر الثبات عن طریق االتساق  Hyot (1941) قَدمخالل سنوات األربعینیات من القرن الماضي 

أَول من استخدم تحلیل عتبر ا Hyot (1941)أن  بعدها واعتقد البعض ،الداخلي باستخدام تحلیل التباین

أول  Hyotأنه لیس من الصحیح االعتقاد بأن  Brennan (1997)التباین في تقدیر الثبات. في حین یرى 

 Burtمن استخدم طرق تحلیل التباین في معالجة مشكالت القیاس، فالمساهمة المبكرة كانت بدایتها من 

أول معالجة للثبات  Finlayson (1951)راسة كما اعتبرت د ،معالجته لدرجات االمتحانمن خالل  (1936)

العدید من الباحثین  إمكانیة التعمیم فقد ساهمولم تتوقف تطَورات نظریة  .باستخدام تقدیر مكونات التباین

                                                
11  Classical Test Theory (CTT) -  
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 ,Gullikson (1950)من أمثال، "G" لقرن الماضي في تكوین سیاق نظریةفي سنوات الخمسینیات من ا

Cronbach (1951), Pilliner (1952), Loveland (1952), Lindquist (1953), Burt (1955)  التي اهتمت

الثبات بطرق تحلیل التباین، واهتمت أخرى بمعالجة أبعاد متعددة في وضعیة القیاس بتقدیر مكونات ربط ب

  . (Alkharusi, 2102 ; Brennan, 1997)التباین 

بلیة التي وصلت إلیها نظریة إمكانیة التعمیم القیاس بدایة للتطورات المستقفي مجال اعتبرت هذه األبحاث 

 & Cronbach, Rajaratnam & Gleser, 1963 ; Gleser, Cronbach) بدأت بأعمال كرونباخ وزمالئهوالتي 

Rajaratnam, 1965)  12كرونباخ وزمالئه أعَده بمرجع شهیربعدها والتي تَوجت Cronbach & Al (1972)  

   إمكانیة التعمیم. نظریةالذین قدموا أسس ومبادئ  

ولم تتوقف تطورات نظریة إمكانیة التعمیم فیما بعد بفضل دراسة مكونات التباین التي سمحت بدراسة 

جماعة  )1980(و )1970(خالل سنوات فقد ساهم أیضا ثبات الدرجات في شروط مالحظة أكثر تعقیدا، 

كاردیني وزمالئه في مقالین ُنشرا في مجلة  بفضلمبدأ التماثل ب ُیعرفمن الباحثین بتقدیم منظور جدید 

ُبعد من أبعاد أن أي بالذین یعترفون  (Cardinet, Tourneur & Allal, 1976 ; 1981) القیاس التربوي

تصمیم إمكانیة التعمیم یمكن أن یصبح موضوعا للقیاس بغض النظر عن األفراد، وتم تطویر الفكرة بنوع 

  .(Cardinet, Sandra & Pini, 2010 ; Bain & Pini, 1996) یانسب ینحدیث ینمن التفصیل في مرجع

من طرف في نفس الفترة تقریبا ُطَورت نظریة إمكانیة التعمیم لم تبق الجهود البحثیة على حالها فقد 

Brennan & Kane (1977) یتناسب مع القرارات التي تستخدم  اللذان ساهما في تقدیم معامل إمكانیة تعمیم

عن المتداد نظریة إمكانیة التعمیم  Kane (1982)إضافة إلى مساهمات  ،في اختبارات محكیة المرجع

  كیفیة استخدامها في تقدیر الصدق التقاربي لدرجات االختبارات. عن تقدیم نموذج  طریق

وزمالئه في بدایة التسعینیات من  شافلسون أعمال بالخصوصساهمت من منظور البحوث المیدانیة 

 (… & Shavelson Baxter & Gao, 1993;  Ruiz-Primo, Baxter) القرن الماضي بعد ظهور تقییمات األداء

Valadez, 1993; Gao, 1993; Baxter, Shavelson, Herman, Brown & &  بتطبیق وغیرهم من الباحثین

نشطت بعدها األبحاث و  واللغات، اء في العلوم والریاضیاتنظریة إمكانیة التعمیم في بحوث تقییمات األد

نظریة  مساهماتنتیجة وذلك ، التقییم التربويكنتاج لتزاید االهتمام ببحوث  مجال تقییمات األداءفي 

الفترة التي  في تلككما لقیت تلك األبحاث اهتماما متزایدا  إمكانیة التعمیم في إثراء نظریة القیاس الحدیثة.

 ،حول نظریة إمكانیة التعمیم Shavelson & Webb (1991)ن للباحثیْ تزامنت مع ظهور مؤلف مختصر 

                                                
12 - Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam (1972)  
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 البحوث والدراسات التي اهتمت بتطبیقات نظریة إمكانیة التعمیم في مجال تقییمات األداءقد ازدادت و 

مجموعة بیانات مستقلة بین  )130(دراسة تضمنت  )50(أكثر من  Huang (2009)أحصى  بكثرة فقد

تقییمات األداء بواسطة المالحظة المباشرة، االعتبار خذ باألاألداء دون  اتتناولت تقییم )2006(و )1980(

  ومالحظات المعلم لسلوك الطالب، وتقییم الطالب لفعالیة المعلم، وتقییم أداء العمال. 

 Brennan (2001) في بدایة القرن الحالي اهتم ولم تتوقف جهود الباحثین والمؤلفین عند هذا الحد، فقد

 ،في مرجع انتشر بسرعة بین أوساط المهتمین بالقیاس 13بتطویر نظریة إمكانیة التعمیم متعددة األبعاد

بالتفصیل  واتناول نالذی Cardinet, Johnson & Pini (2010)إضافة إلى مرجع آخر حدیث نسبیا قَدمه 

 .EduGبواسطة برمجیة  انظریة إمكانیة التعمیم وتطبیقاته

  م:نظریة إمكانیة التعمی مفهوم -4

نظریة إمكانیة التعمیم من نظریات القیاس الحدیثة التي تعتبر امتدادا واتساعا للنظریة الكالسیكیة 

موثوقیة "في مرجع شهیر بعنوان  Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam (1972) لالختبارات، أدخلها

بعنوان  Cronbach, Rajaratnam & Gleser (1963)بعد أن سبقه مقالین األول  14"القیاسات السلوكیة

بعنوان  Gleser, Cronbach & Rajaratnam (1965)والثاني "نظریة إمكانیة التعمیم: تحریر نظریة الثبات"

. لتتوالي بعدها الكتابات واألبحاث حول نظریة "باین المتعددةإمكانیة تعمیم الدرجات المتأثرة بمصادر الت"

إمكانیة التعمیم وتدخل لیس فقط المجاالت التربویة والنفسیة، ولكن أیضا المجاالت اللغویة والتقنیة 

  . هاالتي تؤَثر على درجات القیاس والتمییز بینالخطأ تباین الحیویة هدفها ضبط مختلف مصادر و 

أن قوة نظریة إمكانیة التعمیم تكمن في إمكانیة تقدیر مختلف مصادر  Shavelson & Webb (1991) یرى

القیاس بشكل مستقل في تحلیل واحد، إضافة إلى تمكین صانع القرار بتحدید عدد الفترات وصور 

تتم إجراءات إمكانیة التعمیم و االختبار وعدد المطبقین المطلوبین للحصول على درجات ذات موثوقیة. 

ید قدر اإلمكان المصادر الكامنة التي تساهم في تباین الدرجات، وتعطي تقدیرات إحصائیة لحجم بتحد

  ات في مختلف ظروف القیاس. تباین نفس الدرج

نظریة إمكانیة التعمیم بأَنها نظریة المعاینة اإلحصائیة لموثوقیة أو  Shavelson & Webb (2009) ُیعَرف

ُطَورت نظریة إمكانیة التعمیم في األصل كمقاربة شاملة لتقییم اتساق  فقد .ثبات القیاسات السلوكیة

فهي وبذلك أدوات القیاس.  درجات القیاس، وتقَدم طریقة تسمح باالستدالل على مشكالت ثبات وصدق

                                                
13- Theory   Multivariate Generalizability 
14-   The Dependability of Behavioral Measurement 
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 رىویخطأ القیاس في آن واحد.  مختلف مصادرل ةواسع تجزئةمقاربة لتقدیر ثبات القیاسات تسمح ب

Cardinet, Sandra & Pini (2010) " أن نظریة إمكانیة التعمیم أو باختصار نظریةG"  هي مقاربة لتقییم

دقة القیاس في وضعیات تتأثر القیاسات بمصادر خطأ متعددة، فهي مقاربة ال تُقَدم وسائل لتقدیر ثبات 

تحسین  قیاسات ُأنجزت من قبل فحسب ولكن تُقَدم أیضا معلومات حول مساهمة األخطاء الستخدامها في

  إجراءات القیاس في المستقبل. 

أن نظریة إمكانیة التعمیم تقَدم تصورا فكریا وٕاحصائیا لتقدیر مكونات التباین،  Brennan (2001)ویعتقد 

ودقة القیاس. كما تلعب نظریة إمكانیة التعمیم دورا وحیدا وأساسیا في تقییم وتصمیم إجراءات القیاس. 

شمولیة من الثبات الكالسیكي، حیث یسمح بوصف وضعیات قیاس معقدة إمكانیة التعمیم أكثر  فهومفم

إمكانیة التعمیم بالدرجة التي یمكننا  Cardinet & Tourneur (1985) وأكثر اقترابا من الواقع، فقد عَرف

 (Laveault & Grégoire, 2002) في شروط معینة بقیمة نظریة مرغوبة المحصلةتعمیم الدرجة 

حیث یرى المختصون في بإمكانیة التعمیم في القیاس التربوي والسیكولوجي واضحة، تبدو أهمیة نظریة 

علم االمتحانات أنه ال توجد إال نظریة إمكانیة التعمیم یمكنها التعرف على الكیان النظري غیر المالحظ 

النظري أخطاء . ویقصد بالكیان Bertrand & Blais, 2004)( الذي نبحث عن تقدیره بدقة في عملیة القیاس

ال یعني أن طرق النظریة و  ،القیاس التي تؤثر على الدرجات المالحظة لألفراد في مختلف الوضعیات

بتقدیر أخطاء القیاس. فالسؤال المطروح هنا ما جدوى استخدام نظریة إمكانیة التعمیم  الكالسیكیة ال تسمح

   س؟خطأ القیابتقدیر أیضا إذا كانت النظریة الكالسیكیة لالختبارات تسمح 

النظریة تفترض ، )08(متوسطة  درجةفترض أن طالبا تحصل على مثاال یل نأخذ اؤ لإلجابة على الس

. في هذه )04(ودرجة خطأ  )12(تنقسم إلى درجة حقیقیة  )08(أن الدرجة المالحظة مثال الكالسیكیة 

والمهمة المختارة  )أثر الهالة...، تساهلأو  تشدید(في الخطأ  قَدرالحالة یستحیل التمییز بین مساهمة الم

بالمقابل یسمح نموذج  )...مساءاثنین، خمیس، (أو فترة التقییم  )وضوح...صعوبة، سهولة، (للتقییم 

 ; Bertrand, 2003) ادر متعددةإلى مص خطأ القیاس مقارنة بالنموذج الكالسیكي جزئةإمكانیة التعمیم بت

Bertrand & Blais, 2004)  

تفاعل على سبیل المثال الخطأ الذي ساهم به تباین مبادئ نظریة إمكانیة التعمیم تمییز ستخدام ایمكن ب

 )01(ي ساهمت به فترة التقییم والذ )02( قَدرالخطأ الذي ساهم به المتباین و  )02(فترة -مهمة-فرد

. في هذه الحالة تساعد نظریة إمكانیة التعمیم على تكمیم كل )01(المهمة المختارة أیضا ساهمت به و 

مصادر خطأ القیاس وتمییزها عن بعضها البعض، كما تساعد على التعامل مع مختلف مصدر من 

 . )، فترات، والتفاعالت بینهاام، مقدرینمه(وضعیات القیاس كلیة في نفس الوقت 
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استخدام نظریة إمكانیة التعمیم مقارنة بالنظریة زایا م Yin & Shavelson (2008) في نفس السیاق لَخصو 

ثبات نفس الوقت یمكن أن تدمج مصادر متعددة للخطأ وتُقَیم في  - ) 1:في أربعة الكالسیكیة لالختبارات

یمكن تقدیر  -)2، الثبات بین التقدیرات، تقاربيإعادة التطبیق، ثبات االتساق الداخلي، الصدق ال- تطبیق

تسمح لنا بتوسیع موثوقیة  -)3، تهاتفاعالضا تأثیرات بعاد القیاس على حدة، ولكن أیلیس فقط تأثیر أ

بمعلومات  نایمكن أثناء تقییم أداء الطالب أن تزَود - )4باالقتصاد من التكالیف والوقت،  )الثبات(القیاسات 

  عن ثبات التفسیرات النسبیة وحتى المطلقة.

  نظریة إمكانیة التعمیم:   ومفاهیم مراحل  -5

للقیاس وتقدیر دقته  ةمعین أداة" تقییم خصائص Gالهدف األساسي من دراسة إمكانیة التعمیم أو دراسة "

تكمیم أهمیتها  جببتحدید مختلف مصادر خطأ القیاس المشتركة التي ی بدأفي وضعیات مختلفة، وت

بیة بواسطة تقدیرات مكونات التباین التي تستخدم وُیشار إلى األهمیة النس ،النسبیة كمساهمات في الخطأ

ُتعطي نظریة إمكانیة التعمیم أهمیة عظمى كما في تقییم خطأ القیاس ومعامالت إمكانیة التعمیم. 

مصادر الخطأ المؤَثرة لمكونات تباین التأثیرات في النموذج ألن مقدارها ُیزَود بمعلومات حول مكونات 

  . (Marcoulides & Kyriakides, 2010)على القیاس 

وتهتم نظریة إمكانیة التعمیم بمجموعة التقنیات التي تستخدم في دراسة مدى تعمیم قیاسات مفحوص 

معین على مجموعة قیاسات أوسع للمفحوص نفسه، وتعَد مجموعة القیاسات األولى عینة ممثلة للمجموعة 

إجراء كال من مجموعتي القیاس ضمن  الثانیة وقیاسات المجموعة الثانیة هي مجموعة افتراضیة ویتم

  .(Crocker & Algina, 1986)شروط قیاسیة معینة 

أساسیة تساعدنا على بمراحل أو خطوات أن نمر  جببهدف إجراء أي دراسة باستخدام نظریة إمكانیة ی

 تحدید بعض المفاهیم والمصطلحات المرتبطة بالجوانب العملیة، لذلك سوف نتناول مختلف مراحل إنجاز

 ,Bain & Pini, 1996 ; Laveault & Grégoire, 2002 ; Cardinet)انیة التعمیم وفق تصَور تحلیالت إمك

Sandra & Pini, 2010) 15  مختلف مراحل وخطوات نظریة إمكانیة التعمیم ضمن سلسلة من  حَددواالذین

وقد ر كل مشاریع القیاس. اإلجراءات المستخدمة في كل أنواع التصمیمات التجریبیة، والتي تأخذ باالعتبا

الثالثة بدراسة إمكانیة  المرحلةوترتبط أربعة مراحل ترتبط المرحلتین األولى والثانیة بتحلیل التباین،  وااقترح

                                                
األولى من ظهور نظریة إمكانیة التعمیم  تفي البدایا  Cardinet & Tourneur (1985)الباحثین هذه المراحل أعدها - 15

 منتظمة على شكل خطوات إنجاز تحلیالت إمكانیة التعمیم."Assurer la Mesure" في مرجع بعنوان
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 جراءاتواإلالمرحلة الرابعة بدراسة القرار. وسوف نبدأ بتدرج أساسي للمصطلحات ترتبط و التعمیم، 

 .انیة التعمیمإمكنظریة المتعلقة بكل خطوة من خطوات 

  المرحلة األولى: تصمیم المالحظة -5-1

بكیفیة  )اختبار معیناألفراد مثال، درجات (عملیة القیاس  فيتعمیم باألساس الفي نظریة إمكانیة نهتم 

تعمیم هذه القیاسات من وضعیة إلى وضعیة أخرى، ومن عینة أفراد إلى عینة أخرى، ومن فترة زمنیة إلى 

عبارة عن  )لباغتكون درجات في ال(فترة أخرى. فالمالحظات التي یجمعها الباحث في وضعیة معینة 

، 18"ع المالحظاتشروط جم"یتكون من  17"نطاق شامل"التي یشتمل علیها  16"المالحظات"عینة من 

  قیاسات. ضعیات التي یتم على أساسها جمع مالحظات أو بیانات والحصول على بمعنى الو 

بتعبیر أكثر دقة مختلف المواقف التي ُتعَبر عن الفترة التي ُجمعت فیها المالحظات، والوضعیة التي 

ات وضعیفي تختلف بینها األفراد المختبرین، وغیرها یمكن أن و  أجریت فیها، والفرد القائم بالمالحظة،

، ینالمقدَر و بنود االختبار، و صیغ االختبار، و مجموعة من األنظمة، مثل األفراد المختبرین، قیاس تتصف ب

، 19د أو وجـهـتسمى ُبع المذكورةكل شرط أو ظرف أو خاصیة من خواص االختبار ات االختبار... فتر و 

  أو األوجه منفردة أو مجتمعة تحَدد النطاق الشامل.  وكل هذه األبعاد

، قدمنا إلى طالب مقیاسا للفعالیة الذاتیة یشتمل على مجموعة من البنود في فترة معینة لإلجابة علیهفإذا 

فان المقیاس ینتمي إلى نطاق شامل من المقاییس التي یستجیب إلیها الفرد حول الفعالیة الذاتیة، وٕالى 

تشیر مصادر خطأ و الفترات التي یستجیب فیها، وٕالى نطاق شامل من بنود المقیاس.  نطاق شامل من

القیاس في نظریة إمكانیة التعمیم إلى األبعاد، فبنود االختبار تشیر إلى ُبعد البند، وفترات إجراء عملیة 

لتي یمكن معاینتها إلى كل األبعاد ا 20القیاس تشیر إلى ُبعد الفترة. كما یشیر "نطاق المالحظات المقبولة"

تضمن في عاینة الذي ُیحدد خصائص كل ُبعد ممن أجل تصمیم وضعیة القیاس، فهو هیكل أو إطار الم

  . (Meyer, 2010)عملیة القیاس 

تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم هو تحدید شروط أو ظروف جمع  أثناءالباحث  اأن یقوم به جبی خطوةأول 

 أدخلهتحلیل التباین  في أدبیات 22أو المتغَیر 21مفهوم مرادف للعاملالُبعد و  ،)األبعاد(المالحظات 

                                                
16-   Observations 
17-  Universe Domain  
18-   Conditions of Observations 

-19   Facet 
20- Universe of Admissible Observations  
21- Factor 
22 Variable – 
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Guttman  ومع ذلك  ،المجال السیكومتري لتجنب الخلط بینه وبین مفهوم العامل والتحلیل العامليإلى

  " لیدل الواحد عن اآلخر. والبعدأنه یمكن استخدام "العامل"  Cardinet, Sandra & Pini (2010) تقدیع

إمكانیة التعمیم لیست هناك درجة حقیقیة واحدة للفرد في االختبار كما هو معروف في النظریة  في نظریة

المالحظة التي یحصل  لدرجاتویقصد بها القیمة المتوقعة ل ،23كون له درجة شاملةتالكالسیكیة وٕانما 

وتتباین درجات الفرد . )2000عـالم، (علیها في مختلف المواقف التي تنتمي إلى النطاق الشامل المطلوب 

عد أو الوجه. فالُبعد خاصیة التي تنتمي إلى النطاق الشامل في أكثر من جانب یسمى كل واحد بالبُ 

التي یمكن أن  (Bertrand & Blais, 2004) األهدافو المحكمین، و المقَدرین،  لمن مث وضعیة القیاس

وكل ُبعد من أبعاد  ،المالحظةرد لفادرجة یمكن أن تؤثر على ذلك رى، وبتختلف من مالحظة إلى أخ

حیث یرمز مثال لعینة األفراد الذین یطبق علیهم االختبار بوضعیة القیاس یرمز له عادة بحرفه األول، 

  . (o) وفترات تطبیق االختبار بالحرف (i) وبنود االختبار بالحرف (p) بالحرف

االعتبار أثناء عملیة أن ُتؤخذ ب جباألبعاد مصدرا هاما من مصادر التباین التي ی كل ُبعد من هذهمَثل وی

. كما تسمى 25مختلف شروط القیاسعلى  شتملت24ویتكون كل ُبعد من أبعاد القیاس من مستویات ،القیاس

ق النطاب" ممثلة في دراسة إمكانیة التعمیمالمالحظات التي نحصل علیها من مختلف تجَمعات الشروط ال

مختلف وضعیات التقییم، و ، مثل عدد األفراد الذین یطبق علیهم االختبار، 26"الشامل للمالحظات المقبولة

   .املمهلمختلف فترات أداء الطالب و الطالب،  أداءن قدرو یالذین  المقدرینمختلف و 

تعمیم تطَورا شهدت نظریة إمكانیة ال 1980وسنوات  1970خالل سنوات  ُبعد التمییز وُبعد األداتیة: -

الذي ساهم بدوره في تطویر نظریة  رها باحثین الحظوا تماثل نموذج تحلیل التباینسریعا، ساهم في تطوی

فترات في ال. هذه الخاصیة لم تستغل (Cardinet, Tourneur & Allal, 1976 ; 1981)إمكانیة التعمیم 

أن ُبعد  Cardinet, Tourneur & Allal (1976 ; 1981) الحظ فقدالتعمیم،  ةظهور نظریة إمكانیاألولى من 

للتمییز فقط، حینها اعتبر  اُبعداعتبر  ، بمعنىاألفراد تم معالجته بشكل مختلف عن كل األبعاد األخرى

  األفراد بانتظام مواضیع للقیاس على نمط واحد. 

وعا ن یصبح موضأبعاد التصمیم العاملي أإمكانیة أي ُبعد من بتماثل نموذج إمكانیة التعمیم یقصد ب

 ,Cardinet, Tourneur & Allal, 1976 ; 1981 ; Bain & Pini, 1996)للقیاس بغض النظر عن األفراد

Cardinet, Sandra & Pini, 2010) القیاس إجراءات بتقییم الفروق بین عناصر . یسمح هذا التماثل

                                                
23-  Universe Score 
24 -  Levels 
25 -  Conditions of Measure 
26 -   The Universe of Admissible Observations 
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یمكن أیضا تقییم نوعیة و لمتنوعة، المجموعات الفرعیة كمقارنة فعالیة طرق التدریس امقارنة ، و المستخدمة

على  ااعتمادنظریة إمكانیة التعمیم تطبیق فیها الطریقة وتحسینها عند الحاجة. ومن األمثلة التي یمكن 

، التدرج بین مییز مستویات إتقان الكفاءةتو صعوبة البند النسبیة،  - غیر التمییز بین األفراد-التماثل مبدأ 

  مرحلة وأخرى في إطار برنامج تعلیمي معین، الفعالیة النسبیة لطرق التدریس، وغیرها. 

یعتبر و  ،27تبدأ عملیة القیاس في نظریة إمكانیة التعمیم بتحدید "موضوع القیاس" الذي یسمى "ُبعد التمییز"

من نوع  28في التقییم المعیاريكما یبها إذا كانت مستویاته موضوع قیاساتنا سواء ترت "لتمییزل اُبعد"الُبعد 

  . (SSREWG, 2010) 29كما في التقییم المحكيارنة مستویات الُبعد بمحك أداء المسابقة أو مق

لتمییز، وٕاذا ل ابتقییم أداء الطالب یكون ُبعد الطالب ُبعدفیها في وضعیة القیاس التي نهتم على العموم 

األقسام  إذا كانت ، كذلكُبعد األقسام بشكل آلي ُبعدا للتمییزكان الطالب متضمنین في األقسام یعتبر 

كل هذه األبعاد المتداخلة مع بعض ف ،حینها یكون ُبعد األقسام بدوره ُبعدا للتمییز متضمنة في المدارس

  (SSREWG, 2010 ; Cardinet, Sandra  & Pini, 2010)30تكَون وجه التمییز

 "األداة"ویشتمل مصطلح  لتي تستخدم في جمع البیانات الكمیة،هي األدوات ا 31في حین أبعاد األداتیة

قواعد تفسیر اإلجابات، االختبار، وٕاجراءات االمتحان، وشروط المالحظة، و بنود كل وسائل القیاس مثل 

اإلجراءات، و ُبعدا مثل األسئلة،  شَكلكل جانب من وضعیة القیاس ت .(SSREWG, 2010) وغیرها

تشَكل تجَمعات أبعاد و قواعد التنقیط، وُتعرف في نظریة إمكانیة التعمیم بمصادر التباین. و الشروط، و 

كما تأخذ . (Cardinet, Sandra& Pini, 2010 ; SSREWG, 2010) 32"وجه األداتیة"األداتیة مع بعضها 

ین مستویات الُبعد نظریة إمكانیة التعمیم التفاعالت التي تحدث بین األبعاد، بمعنى االرتباطات الداخلیة ب

تقدیرات بین أو معاینة التباین  ،امالواحدة مع األخرى، مثل معاینة التباین بین صعوبة أو سهولة المه

  قدرین ألداء الطالب. الم

مع أبعاد  34"متشابكة" أي "متداخلة" أو 33"متقاطعة"فتكون األبعاد  بین األبعاد وجد نوعان من االرتباطاتی

ن عندما یلتقي كل مستوى ُبعد من األبعاد مع كل مستوى من ُبعد أنهما متقاطعی ، ونقول عن ُبعدینأخرى

 & Cardinet, Sandra)قیاس المختلفةآخر، وذلك عندما نحصل على مالحظات في كل مستویات أبعاد ال

                                                
27-  Differentiation facet 
28-  Normative Evaluation 
29-  Criterion Evaluation 
30- Face of differentiation 
31 -   Instrumentation Facets 
32-   Face of Instrumentation  
33-   Crossed 
34-   Nested 
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Pini, 2010)اإلجابة على كل  منهملب ، وطُ طالبعلى عینة من المهام دمنا اختبارا مكونا من . فإذا ق

 أو )t×p(الطالب مع المهام بالرمز رمز لتقاطع یُ ، و نمتقاطعی )t( مهاموال )p( عدین الطالب، فان البُ المهام

   .)pt(ببساطة 

قبل  امعلى المه )o(وضعیة القیاس على أكثر من بعدین ربما تكون فترة اإلجابة  شتملفي حاالت أخرى ت

 أبعاد والفترات امصبح الطالب والمهیحینها القیاس ثنائي الُبعد،  تصمیم ویكون، التدریب وبعد التدریب

تصمیم المالحظة ثنائي البعد یمكن توضیح و . )pto(ببساطة  أو )o×t×p(بالرمز  ُیرمز لها متقاطعة

  :Euler Vennتقاطع بواسطة رسم بیاني الم

  )o×t  ×p ( )فترات × مهام × طالب(): تمثیل بیاني لتصمیم مالحظة بثالثة أبعاد متقاطعة 02شكل (

  

مستویات الُبعد األول مع واحد فقط  تر ظهُبعد أنه "متشابك" أو "متداخل" مع ُبعد آخر إذا  عتبربالمقابل ن

في  )b(مع ُبعد آخر  )a( . كما ینتج تداخل ُبعد(Crocker & Algina, 1986) الثانيمن مستویات الُبعد 

اشتمال في حالة ، و )b(مع كل شرط من ُبعد آخر  )a( شرطین أو أكثر من ُبعدمالحظة مستویات ة حال

 تنتج فعلى سبیل المثال .a( (Shavelson & Webb, 1991)( على مستویات مختلفة من )b( كل شرط من

 یرمز لتداخل الُبعدینو  .)t( مهامالمجموعة مختلفة من  )p( تطبیق على طالب عندحالة تشابك األبعاد 

ینتج في كثیر من األحیان تداخل بین أكثر من ُبعدین في وضعیات كما  t(p(أو بالرمز  )p:t( بالرمز

ه وبهذ ،مهام، وكل مقّدر ُیصَحح مجموعة مختلفة من ال)r(عن طریق ُمقَدرین  مهامالقدیر القیاس، فت

وضعیة األبعاد المتداخلة عن طریق الرسم یمكن تمثیل و  )p:t:r( رمزتداخل األبعاد وفق الیكون الطریقة 

  :Euler Vennالبیاني 

  

  

 

p	
t	

o	
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  )p:t:r( مقدرین) مهام: ): تمثیل بیاني لتصمیم مالحظة بثالثة أبعاد متداخلة (طالب:03شكل (

 

ام تداخل المه مثال وقد تكون أیضا األبعاد متداخلة جزئیا في حالة تداخل بعدین یتقاطعان مع آخر، أي

)t(  مع المقدرین)r(  رمز تصمیم األبعادیصبح )t:r(× p تمَثل األبعاد المتداخلة مع الُبعد المتقاطع بواسطة

 :Euler Vennالرسم البیاني 

  t : r (×  p( ): تمثیل بیاني لتصمیم مالحظة بُبعد متقاطع مع ُبعدین متداخلین04شكل (

 

دراسة إمكانیة التعمیم عبارة عن دراسة أولیة تصَمم لعزل وتقدیر مختلف أخطاء أبعاد  تجزئة التباین: -

. فإذا حددنا مختلف المصادر (Shavelson & Webb, 2009)القیاس في نطاق المالحظات المقبولة 

 یصبح ، لذلكالكلي الذي یعكس مختلف مصادر التباین 35التباین ئةالكامنة في تباین القیاسات یمكن تجز 

دراسة إمكانیة التعمیم تقییم األهمیة النسبیة المحَددة الختالف  في تحلیل التبایناستخدام الهدف من 

أن هذا التصَور  وفقویعتبر . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)تقدیر مكونات التباین  واسطةالدرجة ب

قد و  (Brennan, 2001). التعمیم تحلیل التباین والنظریة الكالسیكیة لالختبارات كأبوین لنظریة إمكانیة

إمكانیة التعمیم  نظریةبواسطة اعتمدت التطورات المعاصرة التي ساهمت في تقدیر دقة القیاسات السلوكیة 

بأنه أسلوب یستخدم لعزل التباین  36لإلحصاء جكامبردعلى مبادئ تحلیل التباین، والذي یعَرفه قاموس 

                                                
35- Variance Partitioning 
36-   Cambridge Dictionary of Statistics 

p	
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التباین الكلي لمجموعة  جزئةع إلى متغیرات أخرى بواسطة تالراجع إلى متغیر واحد من التباین الراج

  (Everitt & Skrondal, 2010) مجموعات المعالجةو المالحظات الراجع إلى عوامل معینة مثل الجنس، 

بطریقة عشوائیة لمختلف مستویات  یتضمن التحلیل البسیط للتصمیم أحادي االتجاه اختیار عینة األفراد

راجع إلى الفروق بین متوسطات المستوى  جزءالتباین الكلي للمالحظات إلى  تجزئةبوذلك  ،العامل

مجموع ( راجع إلى الفروق بین األفراد في نفس المجموعة جزءو  )مجموع المربعات بین المجموعات(

في جدول یشتمل على مصدر التباین تحلیل التباین عادة  فاهیم. توضع مالمربعات داخل المجموعات)

مجموع (ومجموع المربعات  درجات الحریة المقابلة لهاو ، )ات، داخل المجموعات والكليبین المجموع(

، متوسط المربعات داخل المجموعات )ومجموع المربعات داخل المجموعات، المربعات بین المجموعات

 إضافة إلى متوسطع المربعات على درجات الحریة، بین المجموعات ُیقَدر بقسمة مجمو متوسط المربعات و 

   قسمة متوسط المربعات بین المجموعات على متوسط المربعات داخل المجموعات.بر المربعات الذي ُیقدَ 

والتي  ،یستخدم تحلیل التباین في إطار نظریة إمكانیة التعمیم بهدف الوصول إلى تقدیرات مكونات التباین

یتم  عملیا .ثوقیة القیاسوتحدید مو  ةكامنالخطأ التعتبر أساس تحدید المساهمة النسبیة لكل مصدر 

 تحلیل التباین المالحظة باستخدامتقدیرات مكونات التباین بتقدیر متوسطات المربعات  الحصول على

 .(Marcoulides & Kyriakides, 2010)بموازنة هذه القیم بقیم متوقعة وحل مجموعة المعادالت الخطیة 

التمثیل البیاني  هيالتباین في تصمیم المالحظة  جزئةفي الواقع الطریقة المثلى المستخدمة في تمثیل تو 

 ،لتسهیل تحدید مصادر التباین في تصمیم المالحظة Cronbach & Al (1972)التباین التي أدخلها  ئةلتجز 

التي تشتمل على  Venn Eulerالتباین الرسومات البیانیة الكالسیكیة  جزئةوتشبه الرسومات البیانیة لت

   :حها الشكل البیانيیوض 37تقاطعات إهلیلیجیة

 ) i×p ( بنود) × بیاني لتجزئة التباین في تصمیم بُبعدین عشوائیین (طالبتمثیل ): 05شكل (

 

                                                
37-  Ellipses 

 

	

	

, 	
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هي تأثیر یشَكل تالقي الحلقتین ثالث نطاقات أساسیة تساهم في تأثیرها على تباین الدرجة الكلیة 

لمصادر غیر المحددة للتباین المنتظم إضافة بابند الممزوج -طالبتأثیر البنود، وتأثیر تفاعل و  ،الطالب

  .)e( إلى انحراف التباین عن التغَیر العشوائي الذي یمثله الرمز

 المرحلة الثانیة: تصمیم التقدیر -5-2

بعاد وتنظیماتها الداخلیة بهدف هیكلة البیانات، لكن هذه وصف األ 38في مرحلة تصمیم المالحظة یتم

لذلك تحدید مبدأ نظریة إمكانیة التعمیم. مكونات التباین أو تقدیر عن ال تقدم معلومات كافیة المرحلة 

تحدید طریقة معاینة مستویات مالحظة األبعاد في  تتمثل فيجب معرفتها ُتوجد خاصیة أخرى مهمة ی

ءات القیاس وتحسین إجرا تقدیرفي نظریة إمكانیة التعمیم  تعتمد. (Mokonzi, 2003)تصمیم المالحظة 

سمى "معاینة مستویات تكما أو  39ء، وذلك في مرحلة تصمیم التقدیرنظریة المعاینة في اإلحصا على

عشوائیة "و 42"عشوائیة غیر محدودة"و، 41"ثابتة"في ثالثة أشكال ألبعاد تتم معاینة او . 40األبعاد"

  وُتحَدد وضعیة معاینة كل ُبعد من أبعاد التصمیم تبعا لطریقة اختیار أو معاینة مستویاته.  ،43محدودة"

ألن أخطاء القیاس التي سوف تؤثر على ثبات  "G" هامة في أدبیات دراسة مرحلةنة األبعاد معایتعتبر 

 ،لطریقة المعاینة نمَیز ثالثة أنواع من األبعاد . وتبعااألبعاد نظام التقییم تخضع لطریقة اختیار مستویات

 & Cardinet, Sandra & Pini, 2010 ; Bain)ُبعد عشوائي غیر محدود، ُبعد عشوائي محدود وُبعد ثابت

Pini, 1996) ألن أحجام المجتمعات عادة في عدید من ه الطریقة معاینة األبعاد وفق هذطریقة َنف صتُ . و

عشوائیة األبعاد المدرجة في عملیة القیاس كبیرة جدا، حینها تكون عشوائیة غیر محدودة وتكون أحیانا 

  من الناحیة النظریة.  أو ثابتة على األقل محدودةتكون أو محدودة 

دما تستوفي المستویات المالحظة كل عن "الثابت"ستخدم في لغة نظریة إمكانیة التعمیم الُبعد النوعي أو ی

فالجنس وطرق التدریس عبارة عن أمثلة ألبعاد  ،المستویات الممكنة للنطاق في عملیة تحلیل البیانات

إذا كانت عدد مستویاته المالحظة مساویة لعدد كذلك . وُیعتبر الُبعد ثابتا (Bain & Pini, 1996) ثابتة

في هذه . (SSREWG, 2010; Shavelson, Webb & Haertel, 2006)المستویات التي یحتویها النطاق 

اعتمد صانع القرار في عملیة التحلیل على جمیع البیانات المالحظة فاَنه ال یستطیع القیام  الحالة إذا

معاینة ُبعد "طرق مثال حاالت في ویحدث  على مستویات القیاس األخرى،أو التعمیم باستدالالت 

                                                
38 - Observation Design 
39 - Estimation Design 
40 - Sampling of Levels Facets 
41- Fixed  
42-  Infinite Random 
43 -  Finite  Random  
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الخروج باستدالالت من قیاس طریقتین فقط، وبدون الرغبة في الوصول  اخاللهالذي نفترض و التدریس" 

بیانات من ثالث ینشأ الُبعد الثابت في تصمیم جمع الو إلى تعمیمات على مجموع الطرق األخرى. 

رغب في تعمیمها على نطاق أوسع، عندما یختار صانع القرار عن قصد بعض الشروط وال ی، حاالت

ر منطقي التعمیم على الشروط المالحظة أو عندما یكون كامل نطاق الشروط صغیر غی یكون منعندما و 

  (Shavelson, Webb & Haertel, 2006)وكل الشروط متضمنة في تصمیم القیاس 

بالمقابل نعتبر ُبعد أنه عشوائي محدود إذا كان عدد المستویات التي یشتمل علیها النطاق أكثر عددا من 

فعلى سبیل المثال معاینة  ا،النطاق محدود یكون ي عینة البیانات ولكن مع ذلكالمستویات المتضمنة ف

انطالقا من الة یمكن تعمیم المالحظات المحصلة مدارس من بین مدارس المقاطعة، في هذه الحة أربع

كون عدد مستویات محدود أو الُبعد العشوائي عندما یالعینة على المجتمع األصلي. أما الُبعد غیر ال

یمكن أیضا تعمیم النتائج و . (Bain & Pini, 1996)طاق كبیر جدا سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للعَد الن

ألن غیر محدودة على نطاق عینة المستویات المالحظة، وتعتبر مستویات ُبعد الطالب والبنود عشوائیة 

 نطاقات كل منها كبیرة وغیر قابلة للتحدید.

شوائیة والثابتة في المعنى اللغوي فقط، فكل نطاق ینطوي على تعمیمات ال یكمن الفرق بین األبعاد الع

ینة األبعاد معاطریقة . وتوجد إمكانیة تغییر (Meyer, 2010)وتفسیرات مختلفة لثبات الدرجة المالحظة 

 ,Webb) المالحظة الثابتة مبدئیا حتى بعد تحلیل البیاناتأو غیر المحدودة العشوائیة المحدودة أو 

Shavelson & Haertel, 2006 ; Cardinet, Sandra & Pini, 2010). معالجة ُبعد فان  ففي وضعیة اختبار

وال تنطبق التعمیمات سوى على على نطاق واسع البنود بأنه ثابت یجعل إمكانیة تعمیم النتائج محدودة 

د الباحث عادة تعمیم نتائجه على یری لكننتائج االختبار، ألننا نهتم فقط بالبنود التي یشتملها االختبار. و 

المتضمنة في االختبار عینة عشوائیة محدودة من  البنودنطاقات واسعة جدا، في هذه الحالة یمكنه اعتبار 

  التي یشتمل علیها النطاق.  بنودمجموعة ال

یة من تباین الدرجة الشاملة هي رسم حلقات إهلیلیججزئة رأینا أن أفضل طریقة لتمثیل تنظیم األبعاد وت

تصمیم وضعیة  فيأجل توضیح إجراءات المالحظة، فإذا اعتبر صانع القرار ُبعد "الفترات" أَنه ثابت 

 في، فان تمثیل ُبعد الفترات )p × i × o(الطالب والبنود والفترات  :قیاس تشتمل على ثالثة أبعاد متقاطعة

ذات خطوط متقَطعة یجعل من السهل تمییز األبعاد العشوائیة عن األبعاد الثابتة.  شكل حلقة اهلیلیجیة

  كیفیة تمثیل تجزئة التباین بُبعد ثابت. Euler Vennالرسم البیاني یوضح 
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 .)o( بُبعد فترات ثابت )p × i × o(بیاني لتجزئة التباین في تصمیم ثنائي الُبعد  تمثیل): 06شكل (

  

 : 44المرحلة الثالثة: تصمیم القیاس -5-3

عد بهدف انجاز ونظام معاینة كل ب بینهاتحدید األبعاد وطبیعة االرتباطات الداخلیة  تطَلب تحلیل التباینی

استخدام مكونات بوتبدأ تحلیالت إمكانیة التعمیم  ،عملیة القیاس وتقدیر مكونات التباین بشكل صحیح

ولكن تحلیالت إمكانیة  ،القیاسودقة ثبات تقدیر التباین بطریقة مالئمة للحصول على معلومات حول 

بحیث  مبدئیا. ان ضروریتانتعتبر  لتانوال ،تقدیم معلومتین إضافیتین تطلبالتعمیم یمكن أن ُتجرى حینما ی

 ،للدراسة موضوعبمعنى تحدید صانع القرار 45تحدید األبعاد التي ُتمَثل موضوع القیاسباألولى  تتعلق

   .نسبي أو مطلقما إذا كان القیاس بتحدید الثانیة  وتتعَلق

في القیاس  فترة"القیاس النسبي" و"القیاس المطلق" منذ  أمبدظهر القیاس النسبي والقیاس المنطلق:  -

القیاس مرجعي یتالءم و ة المحك. عیار واالختبارات مرجعیالتربوي بعد التمییز بین االختبارات مرجعیة الم

ترتیب أو تصنیف وذلك ل ،الفرد بین زمالئهأو مكانة رتبة تحدید یهتم ب المعیار مع القیاس النسبي الذي

یهتم بمقارنة أداء الفرد الذي القیاس مرجعي المحك مع القیاس المطلق ویتالءم األفراد في خاصیة معینة. 

القیاس أو بمحك خارجي دون النظر إلى ترتیبه بین زمالئه. ویتحكم في تصمیم القیاس الهدف  مستوىفي 

 تعطي معلوماتمن أداة القیاس الذي یحدده في البدایة صانع القرار، مع العلم أن دراسة إمكانیة التعمیم 

األفراد وتصنیفهم  استخدام أدوات القیاس في كال من الحالتین سواء استخدمت أدوات القیاس لترتیب عن

  مقارنة باآلخرین أو مقارنة أدائهم بمحك خارجي. 

وقرارات  ،همتبعلى المكانة النسبیة لألفراد أو رتُتمَیز نظریة إمكانیة التعمیم بین القرارات المرتكزة  لذلك

ت أمثلة القراراومن  (Meyer, 2010; Shavelson & Webb, 1991)مرتكزة على مستویات مطلقة لدرجاتهم 

                                                
44 Measurement Design - 
45- Object of Measurement  

o	
p	

i	



86 
 

النسبیة االختبارات التي یجتازها حاملو الشهادات من أجل الحصول على وظیفة معینة، فالدرجات تتأَثر 

ان قرارات النجاح والفشل في امتحان المقابل فستویات األداء المطلقة. وببالمكانة النسبیة لألفراد ولیس بم

ُتعطي نظریة إمكانیة التعمیم و . (SSREWG, 2010) لقرارات المطلقرخصة السیاقة عبارة عن أمثلة عن ا

صانع القرار إمكانیة االهتمام بالنوعین من القرارات النسبیة والقرارات المطلقة حتى مع نفس الدرجات، 

الطالب مدى بلوغ وتحدید  )تفسیر نسبي(كأن یحدد العالقة بین درجات األداء في اختبار اللغة والحضور 

  . )تفسیر مطلق(مستوى من اإلتقان لالنتقال إلى قسم أعلى 

ُتؤَثر طبیعة القرارات المرغوبة نسبیة أو مطلقة على أسالیب تقدیر مكونات التباین ومعامالت إمكانیة 

المطلوب ومهما كان القرار  ،عتمدالتعمیم، وتؤَثر على تفسیر القیاسات المتحصل علیها من التصمیم الم

قیاس، وبمقدار أكبر أخطاء  أو القیاس المطلق تشوبهإلیه حول أداة القیاس فان القیاس النسبي  لو وصال

 ; Cardinet, Sandra & Pini, 2010)ادر تباین أكبر من القرار النسبيالقرار المطلق الذي یتأثر بمص

Meyer, 2010).  

ة إمكانیة التعمیم عبارة عن إطار مقَرب في األصل نظری وتباین التعمیم: ،التباین األداتيو تباین التمییز، 

بینهم  46مواضیع للقیاس، والهدف التمییز )الطالب(للنظریة الكالسیكیة لالختبارات أین تعتبر األفراد 

بشكل ثابت قدر اإلمكان. فالشرط األساسي للتحقق ما إذا كانت األداة المفترض استخدامها یمكنها أن 

وفق هذا ینتج و  ،ة لألفراد على میزان قیاس معین أو محك خارجيتنتج قیاسات ثابتة للمكانة النسبی

هي ، المنحى في أَي وضعیة قیاس ثالثة أنواع من التباینات تؤَثر بشكل أو بآخر على ثبات القیاسات

  تباین التمییز، والتباین األداتي، وتباین التعمیم. 

عن  ُیعَبرتباین الدرجة الحقیقیة في النظریة الكالسیكیة لالختبارات، فهو مرادف ل فهومم 47تباین التمییز -

مثل  ،المقاسة 48تباین الدرجة الشاملة في إطار نظریة إمكانیة التعمیم یوَضح الفروق الفعلیة بین الحقائق

عادة عن تباین ُیعَبر تباین األفراد في القیاسات السلوكیة على  العموم األقسام. و و طرق التدریب، و األفراد، 

غیر قابل للمالحظة مباشرة وٕانما یتم تقدیره بمكون تباین واحد أو بالتنظیم الخطي  والذي یكون ،التمییز

حینها یصبح تباین (p × t × r) موضوع القیاس في التصمیم  (p)فإذا افترضنا أن الطالب  ،لمكونات التباین

الظروف العادیة كلما كان تباین التمییز أكبر كلما كان القیاس  من تباین الطالب. وفي انكوَ التمییز مُ 

  . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)المطلق ثابتا القیاس النسبي أو 

                                                
46-  Differentiate 
47-  Differentiation Variance 
48-   Entities 
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القیاس محل البحث، ففي التصمیم البسیط  عملیة ینتج من كل شروط المالحظة في 49التباین األداتي -

(p × t)  مهام وتساهم الفروق بین ال ،االختبار التي یستجیب لها الطالب ُتمَثل شروط القیاس مهاممختلف

الریاضیات خالل  امدراسة أداء الطالب لمه عندوكذلك في التباین األداتي.  مهاموتفاعل الطالب مع ال

وط القیاس التي والفترات والمَقدرین تعَبر عن شر  ام، فان المهقدرینُیقَدر أداءهم بثالثة م ذيفترتین، وال

   تساهم وتفاعالتها في التباین األداتي.

تباین التعمیم جزء من التباین الكلي فأو تباین المعاینة،  مرادف لتباین الخطأ فهومم 50تباین التعمیم -

 )، الفترات، المقَدرینامالمه(ُیعزى إلى التغَیرات الناتجة عن االختیار العشوائي لمكونات إجراءات القیاس 

والتأثیرات غیر المحددة عشوائیا بشكل كلي. في حالة القیاس النسبي ینتج تباین التعمیم من تأثیرات 

تباین التعمیم أیضا من ینتج التفاعل بین أبعاد التعمیم وأبعاد األداتیة العشوائیة، وفي حالة القیاس المطلق 

هي األخرى  تساهمالة تباینات أبعاد التعمیم التفاعالت بین أبعاد التمییز وأبعاد التعمیم، ولكن في هذه الح

كلما كان  هتباین التمییز فانمقابل . وب(Cardinet, Sandra & Pini, 2010) في التفاعالت بین أبعاد التعمیم

  زادت دقته. قل، وكلما كان أقَلت دقة القیاس كلماكبر أتباین التعمیم 

  51تصمیم التقییمالمرحلة الرابعة:  -5-4

الحقیقیة وتباین الدرجات  عن النسبة بین تباین الدرجةفي النظریة الكالسیكیة  معامل الثبات عَبریُ 

 :التالیة لصیغةوفقا ل الحقیقیةالدرجة مربع االرتباط بین الدرجات المالحظة و  ُیعَبر عنالمالحظة، أو 

=
( )

( ) + ( )	 

من مجموع تباین الدرجة الحقیقة وتباین خطأ  یتكَونیشیر مقام الصیغة إلى أن تباین الدرجة المالحظة 

عن نسبة تباین الدرجة الشاملة إلى تباین الدرجة  52معامل إمكانیة التعمیمفي حین یعَبر  ،القیاس

تالف تباین الدرجات التعمیم المرتبطة بكل تصمیم الخإمكانیة تختلف قیم معامالت  وبذلكالمالحظة. 

نظریة عن النظریة الكالسیكیة  فيالثبات ختلف یكما  ،ة التعمیمالمالحظة المعتمد في دراسة إمكانی

ه وٕانما تكون لإمكانیة التعمیم  أن الفرد ال تكون له درجة حقیقیة واحدة في إطار نظریةفي إمكانیة التعمیم 

درجة حقیقة في إطار النظریة الكالسیكیة للفرد  في حین أن .درجة شاملة تتضمن مختلف شروط القیاس

                                                
49- Instrumentation Variance 
50- Generalization Variance  
51- Design Evaluation 
52-  Generalizability coefficient 
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أو  )تطبیق وٕاعادة التطبیق(فترة الواحدة مرتبطة فقط بشرط واحد من شروط القیاس سواء تعلق األمر ب

  بالصیغ المتكافئة أو التجانس بین مفردات االختبار أو االتفاق بین التقدیرات.

تتمَیز ولهذا تتمیز وضعیات القیاس في النموذج الكالسیكي بالبساطة نسبیا في تقدیر الثبات في حین 

. (Shvelson & Webb, 1991) تعقید أكثرب إمكانیة التعمیمنظریة  إطار وضعیات المالحظة والقیاس في

نطاق إمكانیة  خلدادراسة الثبات داخل فئة من الوضعیات أو باألحرى في المشكلة المطروحة  تكمنو 

التعمیم، وفي هذا السیاق استبدل مفهوم الدرجة الحقیقة بدرجة النطاق التي تعَبر عن الدرجة المنتظرة للفرد 

  . (Grégoire & Laveault, 2002)في مجموعة شروط المالحظة والقیاس 

رجة محصل علیها في إمكانیة التعمیم بالدرجة التي یمكننا تعمیم دCardinet & Tourneur (1985) ُیعَرف 

مفهوم إمكانیة التعمیم أكثر ویظهر أن . (Grégoire & Laveault, 2002) شروط معینة بقیمة نظریة مرغوبة

یختلف مفهوم ونتیجة لذلك  ،صف وضعیات قیاس أكثر تعقیدا واقترابا من الواقعیة من الثبات یشمول

حیث یمكن ب، إمكانیة التعمیم نظریة فيالثبات مفهوم الثبات في النظریة الكالسیكیة لالختبارات عن 

ختبار مقارنة االمالحظة فرد معین في  درجة تعمیم دقةب "G" وفق نظریة اختباردرجات  ثبات تعریف

 االختبار خدمالشروط الممكنة التي سوف یخضع لها مست ضمنالمحصل عیلها المتوسطة  درجةبال

(Shavelson & Webb, 1991)االعتبار تعدد ظریة الكالسیكیة لالختبارات ببات في الن. كما ال یأخذ الث

 جبلهذا حتى یكون القیاس قابال للتعمیم ی ،ما یركز على أحد جوانب األبعادوٕان ،أبعاد عملیة القیاس

  قیمة معامل إمكانیة التعمیم.  علىمراعاة هذه األبعاد وانعكاس أثرها 

في النظریة الكالسیكیة عن طریق ُیحَدد الثبات بحیث موازنة هامة بین الثبات وٕامكانیة التعمیم،  هناك

االرتباط بین الدرجة المالحظة والدرجة الحقیقیة، فكلما كان االرتباط بین الدرجتین مرتفعا كان الثبات 

الرتباط بین الدرجة المالحظة الثبات بدرجة ا حَددیُ  إمكانیة التعمیم نظریة فيبنفس الطریقة و مرتفعا. 

والدرجة الشاملة للفرد، فكلما كان االرتباط مرتفعا كانت الدرجة المالحظة للفرد تعَبر عن ما سوف 

یمكن التأكید أن إمكانیة تعمیم یخضع لذلك یتحَصل علیه إذا خضع إلى مجموعة شروط نطاق التعمیم. 

  مالحظة في نفس شروط المالحظة والقیاس.لالرتباط الموجود بین الدرجة الشاملة والدرجة ال

، والذي یشیر "G"إمكانیة التعمیم  ما نسمیه عادة بمعاملبات بشكل عام في أَي تصمیم قیاس عُیعَبر الث

. وفي (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)نسبة تباین التمییز إلى التباین الكلي للدرجات المالحظة  إلى

أنه نسبة التباین الذي یصف الفروق بین األفراد أو مواضیع للقیاس بمعامل شكله العام یمكن اعتبار هذا ال
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 عن معاملوُیعَبر . (Pini, 2010)ومجموع هذا التباین والتباین الذي یؤَثر على دقة القیاس وهو الخطأ 

   :التالیة بالصیغةریاضیا  "G" إمكانیة التعمیم

_ 	 =
Ŝ²

Ŝ² + 	Ŝ²
 

تبعا للهدف قیمة تباین التعمیم (النسبي أو المطلق عن  Ŝ²و  قیمة تباین التمییز عن Ŝ² ُیعَبر حیثب

عدد األبعاد، وعدد (للطبیعة النوعیة لوضعیة القیاس  "G"وتخضع قیمة معامل  ،)من عملیة القیاس

هذه  ُیقَدر تباین التمییز ببساطة عن طریق جمع تقدیرات مكونات تباینو . )مستویاتها، وطریقة معاینتها

، وُیقَدر تباین التعمیم كما أشرنا من قبل عن طریق جمع 53األبعاد وتفاعالتها التي تكَون وجه التمییز

، وذلك بعد قسمة كل مكَون 54تقدیرات مكونات التباین لألبعاد وتفاعالت األبعاد التي تكَون وجه التعمیم

تباین على عدد مستویات العینة التي وبتعبیر آخر قسمة كل مكون  ،تباین على حجم عینة الُبعد المناسب

  تمَثل كل ُبعد تعمیم في مجموع البیانات. 

 (Grégoire & Laveault, 2002) ثبات الدرجة الشاملة اتتسمح معامالت إمكانیة التعمیم أو مؤشر 

راد بین األفبتوضیح مدى إمكانیة أداة القیاس في التمییز بشكل ثابت إمكانیة التعمیم  بتلخیص نتائج دراسة

إمكانیة  وبتعبیر آخر تشیر إلى ما إذا كانت النتائج المحصل علیها من دراسة أو المواضیع المعنیة،

  الخاصة التي ُتحَدد أداة القیاس.تتمَیز بموثوقیة كافیة بغض النظر عن المكونات  التعمیم

محدود أو (مجتمع وقیة أو قابلة للتعمیم على التبر النتائج المحصل علیها ذات موثعتعالوة على ذلك 

وتدل معامالت إمكانیة التعمیم وفق هذا  ،أو أكثر (0.80)إذا بلغ معامل إمكانیة التعمیم  )غیر محدود

تكون نسبة التباین في وضعیة القیاس راجعة إلى تباین الدرجة الشاملة أو تباین  جب أنالتصَور إلى أَنه ی

وٕاذا كانت نسبة تباین الدرجة الشاملة أو تباین التمییز  (80 %)التمییز، وتفوق نسبة تباین الدرجة الشاملة 

  .(Cardinet, 1988)البحث عن إجراءات تحسین أداة المالحظة  جبی فانه هذه النسبة منأقل 

ثالثة معامالت إمكانیة التعمیم تبعا للقرارات التي یوَد صانع القرار وفق نظریة إمكانیة التعمیم ر ُتقدَ 

. في 57ومعامل القیاس مرجعي المحك، 56، ومعامل القیاس المطلق55اس النسبيمعامل القی هي اتخاذها

األخیرة تناولت فقط معامل إمكانیة التعمیم المطلق ومعامل إمكانیة التعمیم أغلب أدبیات القیاس حین أن 

Deمثل من النسبي،   Gruijter  &  Van  der  Kamp  (2008), Meyer (2010)  إلى معامل  اإلشارةبدون

                                                
53 -  Differentiation face 
54 -  Generalization  face 
55 - Coefficient of relative measurement 
56 - Coefficient of absolute measurement 
57 - Coefficient of criterion-referenced measurement 
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فیه معامل  اي طوَر في نفس الفترة الت Brennan & Kane (1977)إمكانیة التعمیم المحكي الذي قَدمه 

  القیاس المطلق.

معامل القیاس  بتقدیرفقط  تسمحمقارنة بنظریة إمكانیة التعمیم فان النظریة الكالسیكیة لالختبارات 

ساهمت نظریة ، لكن ین الدرجة المالحظةعَبر عن نسبة تباین الدرجة الحقیقیة إلى تباالذي یُ  ،النسبي

معامالت مختلفة تستجیب للقرارات المتنوعة المستنبطة من شتى أنواع تحدید  فيإمكانیة التعمیم 

 .التربویة االختبارات والمقاییس

 بالرغم من اهتمام نظریة إمكانیة التعمیم بمكونات التباین في تقدیر دقة القیاسات السلوكیة، إال أنها تمتلك

، معامال للثبات شبیه بمعامل ثبات النظریة الكالسیكیة لالختبارات، یعرف بمعامل إمكانیة التعمیم النسبي

، یصف نظریة إمكانیة التعمیم بدایة ظهور بوادرفي  Cronbach & Al (1963)قام بصیاغته  والذي

عن قسمة ة التعمیم النسبي معامل إمكانیفي القرارات النسبیة. وُیعَبر  عتمدةالمعامل ثبات الدرجات الم

لذلك فهو . (Shavelson & Webb, 1991)تباین الدرجة الشاملة على التباین المتوقع للدرجة المالحظة 

نسبة التباین المتوقع للدرجة المالحظة إلى تباین الدرجة الشاملة، إضافة إلى الخطأ النسبي یشیر إلى 

(Meyer, 2010) .بالصیغة التالیة: ریاضیا وُیعَبر عنه  

² =
( )

( ) + ( )	 

	حیث یشیر   .58وُیقرأ مربع "رو" المتوقعالنسبي  معامل إمكانیة التعمیملى إ ²

) ویشیر   إلى تباین الدرجة الشاملة. (

)أما    فیشیر إلى تباین الخطأ النسبي. (

لألفراد أو مواضیع القیاس الواحد تلوى اآلخر یسمح هذا المعامل بتقدیر بشكل دقیق المركز النسبي 

" ةممه × دتعمیم للتصمیم المتقاطع البسیط "فر معامل إمكانیة ال وُیماثل ،المسافة بینهم في إجراء القیاسو 

معامل ، ولكن إذا تعَدى التصمیم األحادي إلى تصمیمات أكثر تعقیدا فان الكالسیكيثبات مع معامل 

مكونات التباین المستخدمة في تقدیر تباین الدرجة الشاملة وتباین ختلف ألَن إمكانیة التعمیم النسبي ی

  الخطأ النسبي تختلف.

، في وقت مبكر Brennan & Kane (1977) سبیة عن القرارات المطلقة، كما وصفهاوتختلف القرارات الن

لوصف ثبات الدرجات المستخدمة في  59حیث قام الباحثان بتحدید معامل االعتمادیة أو الموثوقیةب

                                                
58 - Expected rho Squared 
59-  Dependability Coefficient 
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القیاس على مقارنة األفراد أو مواضیع  أداةقدرة  تقییمفي  خدمیست، و )( القرارات المطلقة، یرمز له بالرمز

عنه اصطالحا بنسبة تباین الدرجة المالحظة إلى  القیاس بشكل ثابت على مستوى أداء مطلق. وُیعَبر

  تباین الدرجة الشاملة، إضافة إلى تباین الخطأ المطلق. وُیعَبر عنه ریاضیا بالصیغة:

Ф =
( )

( ) + (∆) 

  .وُیقرأ معامل فاي أو معامل الموثوقیة إلى معامل إمكانیة التعمیم المطلق 	(Ф)	حیث یشیرب

)ویشیر   باین الدرجة الشاملة.إلى ت (

  یشیر إلى تباین الخطأ المطلق. (∆)أما 

في معامل إمكانیة التعمیم المطلق بإدخال كل المصادر العشوائیة (األبعاد أو التفاعالت بین ُیحَدد الخطأ 

تركیب . إال أَن (Bain & Pini, 1996 ; Pini, 2010)األبعاد) التي تشَكل وجه األداتیة باستثناء ُبعد التمییز 

تباین التعمیم أو تباین الخطأ في معامل إمكانیة التعمیم المطلق یختلف عن تركیب معامل إمكانیة التعمیم 

االعتبار في تقدیر تباین الخطأ التفاعالت بین مكانیة التعمیم النسبي یأخذ بمعامل إفان  ولهذا ،النسبي

قیم معامالت  ذلك عن، وینتج األداتیة العشوائیة األبعاد سواء كانت بین كل ُبعد مع أبعاد التمییز أو أبعاد

   .(Meyer, 2010)نسبیة القل من معامالت إمكانیة التعمیم مطلقة أالإمكانیة التعمیم 

االعتبار في تقدیر تباین الخطأ المطلق مكونات التباین التي تؤخذ ب  (p × t × r)في التصمیم ثنائي الُبعد

) ةممهتباین التتمَثل في  ) تباین المقدرو ، ( ) مهمة-تباین تفاعل طالبو ، ( تباین و ، (

)مقَدر-تفاعل طالب )مقَدر- مهمةوتباین ، ( ) مقَدر-مهمة-، وتباین تفاعل طالب( , ) 

ر الخطأ تقدیالممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقَدرة في التصمیم. أما مكونات التباین المستخدمة في 

)مهمة - لبطاالنسبي هي تباین تفاعل  ) مقَدر–طالبتباین تفاعل و  ،( -وتباین تفاعل طالب ،(

) مقَدر- مهمة ,   الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقَدرة في التصمیم.  (

في تقدیرها على تباین  بین صیغة تقدیر معامل إمكانیة التعمیم التي تعتمدنظري كما یوجد اختالف 

إمكانیة التعمیم  وصیغ  ;Cardinet, Sandra & Pini 2010) (Pini, 2010 قدمهاالتمییز وتباین التعمیم، والتي 

فالصیغة  . (Shavelson & Webb, 1991 ; Brennan, 2001 ; Meyer, 2010)قدمهاالنسبیة والمطلقة التي 

رة نفسها لقیمة تباین وتباین الخطأ المطلق، ألنها تعطي إشااألولى ال ُتمَیز بین تباین الخطأ النسبي 

صانع القرار أي القرارات یرغب في اتخاذها نسبیة أو مطلقة، وتتالءم الصیغة  اي یوَضح فیهالتعمیم الت

تباین الدرجة  Cardinet, Sandra & Pini (2010)استبدل أ تماثل نموذج إمكانیة التعمیم. لذلك مع مبد

  ین التمییز، وتباین الدرجة المالحظة بالتباین األداتي، وتباین الخطأ بتباین التعمیم. الشاملة بتبا
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Brennanطَوره  معامل القیاس محكي المرجع  &   Kane فیه معامل  افي نفس الفترة التي طوَر  (1977) 

 المحكي معاملشیر الی. 60القطع تطبیقات درجةإلى  یلجأامتداد لهذا األخیر وهو ، إمكانیة التعمیم المطلق

أو درجة القطع أو  61 في أداة معینة بالمقارنة مع العتبةبشكل ثابت األفراد  درجاتتمركز  كیفیة إلى

    . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010) القیاس میزانفي  (l)إلى نقطة  62المحك

l) درجة القطع في اختبار تقییم الكفاءاتعلى سبیل المثال  =  )100 -  0( نقطة على میزان من (

جانب أو آخر من هذه النقطة (تقدیر في  األفراد تمركز مختلف یة تحدیدكیفإلى  (75)	Фنقطة، یشیر 

فان . انطالقا من تقدیر معامل القیاس المطلق )التي تم اختیارها المسافة بین درجات األفراد ودرجة القطع

االعتبار فقط تغَیر مختلف الدرجات حول متوسطها، لكن أیضا المدى بین المعامل المحكي ال یأخذ ب

ُیعَبر و . )تباین التمییز في هذه الحالة هو تنسیق هذه األخیرة مع هذین المكونین(المتوسط ودرجة القطع 

   (Brennan, 2001; Brennan & Kane,1977): التالیة المحكي المرجع بالصیغة "G"عن معامل 

( ) =
+ ( − )

+ ( − ) + ∆ 

) حیث یشیرب   إلى معامل إمكانیة التعمیم محكي المرجع. 63 (

   تباین الدرجة الشاملة. إلى ویشیر 

)ویشیر  −   مربع طرح درجة القطع من المتوسط الكلي. إلى (

 تباین الخطأ المطلق. إلى ∆ویشیر 

من هذا المنظور تختلف طرق تقدیر معامالت إمكانیة التعمیم الثالثة التي تناولناها باختالف القرارات 

تباین (التي یود صانع القرار اتخاذها، وكذا اختالف طرق تقدیر تباینات مؤشرات معامل إمكانیة التعمیم 

باختالف طریقة معاینة األبعاد عشوائیة  )الدرجة الشاملة أو تباین التمییز، وتباین الخطأ أو تباین التعمیم

تم تطویرها بشكل یتالءم مع اختالف طرق وقد معاینة ثابتة، و  محدودة،، ومعاینة عشوائیة غیر محدودة

 معاینة األبعاد. 

قیاس أداة االعتبار أثناء تقییم جودة بأن ُیؤخذ جب كیان معیاري للبیانات ی هو :الخطأ المعیاري للقیاس -

، ألنه 64تقدیر دقة القیاسفي مة مه. ویعتبر من الجوانب ال(Cardinet, Sandra & Pini, 2010) ةمعین

                                                
60 -  Cut-Score 
61 -  Threshold 
62 -  Criterion 
 Phi (lamda) ُیقرأ فاي المبدا -63
64 -  Estimation Precision 
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یجعل من درجة الفرد المالحظة تختلف في أغلب األحیان عن درجته الحقیقیة بسبب تأَثر الدرجة 

رجة األخطاء العشوائیة التي أَثرت في الد قیمةفإذا استطعنا تحدید  المالحظة بمصادر أخطاء متعددة.

المالحظة لكل فرد من األفراد المختبرین، فانه یمكن إیجاد االنحراف المعیاري لدرجات الخطأ، والقیمة 

الم، ـع( ري للقیاسالناتجة من تقدیر االنحراف المعیاري لدرجات الخطأ تسمى الخطأ المعیا

2000(Bertrand & Blais, ; 2004 ;  .  

كیان نظري غیر قابل للمالحظة، ونعرف أن متوسطه ُیمَثل الخطأ المعیاري  المعیاري للقیاس الخطأ

لمجموعة األفراد ألننا ال نستطیع في الحقیقة مالحظة درجة الخطأ لكل فرد من أفراد المجموعة إال إذا 

ا عرفنتقدیر قیمته إذا یمكننا لكننا و  ،أعید تطبیق االختبار على الفرد نفسه عدة مرات، وهذا غیر ممكن

 قیمة االنحراف المعیاري للدرجات المالحظة وقیمة معامل الثبات. ویرمز للخطأ المعیاري للقیاس بالرمز

SEM 65  أو بالرمز( ). 

یعتبر تقدیر الخطأ المعیاري للقیاس من المساهمات األساسیة التي ساعدت على ظهور نظریة إمكانیة 

ومن أجل تفسیر  .الذكرى الخمسین لظهور معامل ألفا اسبةبمنCronbach (2003)  ذلك  كدالتعمیم، كما أ

حجم الخطأ الذي  معرفةدقة نتائج دراسة إمكانیة التعمیم فان الخطأ المعیاري للقیاس یساعد الباحث على 

معلومات ملموسة وقابلة  ویسمح أیضا بالحصول على ،القیاس المطلقعلى یؤثر على القیاس النسبي أو 

 66وبتحدید مسافات أو مجال الشك ت النتائج المحصل علیها من أسلوب القیاس،للتفسیر مباشرة حول ثبا

  المعتادة المرتبطة بقیاسات معینة.  67وبالخصوص مجاالت الثقة

في إطار نظریة إمكانیة التعمیم یوجد نوعان من األخطاء المعیاریة تبعا لطبیعة القیاس نسبي أو مطلق، 

ما الخطأ النسبي والخطأ المطلق. الخطأ المعیاري للقیاس یمكن ما ینتج نوعین من الخطأ المعیاري، وه

لكل األخطاء التي سوف تنشأ من مختلف العینات المتكافئة  )النظري( اعتباره االنحراف المعیاري للتوزیع

  .الئمالمالوحید  68الخطأ المعیاري المعلم یصبح وفي بعض سیاقات القیاس ،القابلة للتبادل

خطأ فان صانع القرار الذي یرغب في تعمیم الدرجة المالحظة في عینة القیاسات على درجة النطاق 

القرارات على مكونات التباین التي تؤثر في خطأ القیاس نوعا ما وتختلف  ،التعمیم هذا یسمى خطأ القیاس

خطأ القیاس كل مكونات التباین كما أشرنا تساهم في  69النسبیة والقرارات المطلقة. بالنسبة للقرارات النسبیة

                                                
65 -   Standard Error of  Measurement  
66 -  margins of uncertainty 
67 -  confidence intervals 
68 -  parameter 
69 -   Relative decisions 
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مكونات التباین عن تفاعالت كل ُبعد من أبعاد وضعیة وتعَبر  ،التي تؤَثر على الترتیب النسبي لألفراد

تساهم في خطأ القیاس كل مكونات التباین  70أما بالنسبة للقرارات المطلقة ،القیاس مع موضوع القیاس

  . (Shavelson & Webb, 1991)باستثناء موضوع القیاس 

وتساهم معاینة مستویات أبعاد األداتیة، سواء كانت ظاهرة أو ضمنیة في التشویش الذي تدخله العینات 

فنظریة المعاینة في مجال اإلحصاء تقَدم وسیلة هامة لتقدیر  سبب في تباین الخطأ،تت حینها في القیاسات

ه المعلومة في تقدیر دقة قیاساتنا. وفي أهمیة هذه األخطاء، وتسمح نظریة إمكانیة التعمیم باستخدام هذ

من أكبر أخطاء القیاس في مجال  ةممه-خطأ القیاس الراجع إلى تفاعل فرد المجال التربوي یعتبر

في خلل إلى إحداث . ویؤدي (Parkes, 2001 ; Scallon, 2004 ; Hébert, 2006) الكفاءاتاألداء و  اتتقییم

وُیسَبب اختالف صعوبة المهام نوعا آخر من األخطاء في  في مستوى القیاس النسبي،ترتیب الطالب 

  االختبارات المحكیة ذات المستوى المطلق. 

مهارة سلوكیة لتقییم كفاءات  )30(إذا أراد باحث تطبیق شبكة مالحظة مكونة من على سبیل المثال 

ان ف ،مالحظین )03(مساء) باستخدام ثالث - من فترات تقدیم الدرس (صباحا )02(خالل فترتین  المعلمین

حینها تكون تباینات  (p × r × o) "فترة ×مالحظ ×معلم"التصمیم المناسب یشتمل على ثالثة أبعاد متقاطعة 

  الخطأ النسبیة وتباینات الخطأ المطلقة وفق الصیغ التالیة:

= + +
,

		  

= + + + + 		 +
,

		  

 :یتضح من الصیغتین أن تباین الخطأ النسبي للقیاس في التصمیم یشتمل على ثالثة مكونات أساسیة

 فترة-مالحظ-علممتفاعل وكذا تباین البواقي الذي یعكس  ،فترة-معلم، وتفاعل مالحظ-تباین تفاعل معلم

مكونات  ستةعلى  یشتمل تباین الخطأ المطلق. في حین 71مصادر التباین غیر المقاسةبالممزوج مع 

-فترة، وتفاعل مالحظ-مالحظ، وتفاعل معلم- تباین المالحظ، وتباین الفترة، وتباین تفاعل معلم :أساسیة

مع مصادر التباین غیر المقاسة.  مزوجالم فترة-حظالم-معلمتفاعل وكذا تباین البواقي الذي یعكس  ،فترة

إلى ما یؤدي عدد مكونات تباین الخطأ المطلق، یتضح أن عدد مكونات تباین الخطأ النسبي أقل من 

تؤدي في أغلب الحاالت ذلك لالقیاس النسبي. ونتیجة ب قارنةقیمة خطأ أكبر یشوب القیاس المطلق م

  معامل إمكانیة التعمیم المطلق. بمكونات التباین إلى ارتفاع معامل إمكانیة التعمیم النسبي مقارنة 

                                                
70 -  Absolute Decisions 

-71  Unmeasured sources of variance 
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من الناحیة التطبیقیة ُیقَدر الخطأ المعیاري للقیاس بواسطة مكونات التباین التي تقَدر هي األخرى بواسطة 

 ;Shavelson & Webb, 1991 ; Brennan, 2001)تحلیل التباین كما أشار إلى ذلك العدید من الباحثین

Cardinet, Sandra & Pini ; 2010 ; Meyer, 2010) وتستبدل هذه التقدیرات في صیغ الخطأ النسبي ،

المطلق الخطأ المطلق فیقَدر الخطأ المعیاري للقیاس بأخذ الجذر التربیعي لصیغ الخطأ النسبي أو الخطأ و 

ألخطاء المعیاریة للقیاس النسبیة واألخطاء المعیاریة للقیاس فا ،التي ُتطَبق في تصمیم جمع البیانات

)  :المطلقة ُیعَبر عنها بالصیغ الریاضیة التالیة على التوالي )  ،( )  

عندما ُیحدد الُبعد  وتوجد حالتین ممكنتین في تقدیرات مكونات التباین عندما ُیحَدد ُبعد التمییز عشوائیا أو 

ففي الحالة األولى عادیة ومتعَود علیها وال تطرح أي مشكلة من الناحیة التطبیقیة. فالتقدیر یشیر  ،ثابتا

إلى حجم الخطأ الذي سوف یؤثر على أَي موضوع دراسة إذا أعید القیاس في نفس شروط المالحظة 

ما ُیحدد ُبعد عندالتفاصیل. في حین بلمات إمكانیة التعمیم المحسوبة ، وتسمح لنا مْع )72نطاق التعمیم(

جعلها إضافیة ألن قیمة للمكونات التباین  Whimbeyتطبیق تصحیح  جبفانه ی التمییز بشكل ثابت

  تتأَثر بهذا النوع من المعاینة.  للقیاس سوفالخطأ المعیار 

األولى كالعادة من ُتقَدر سوف نحصل على قیمتین مختلفتین للخطأ المعیاري للقیاس،  ونتیجة لذلك

االعتبار حجم التباین المخَفضة التي تأخذ باألخرى بواسطة مكونات تُقَدر و  ،73المكونات غیر المصححة

قیمتي الخطأ المعیاري للقیاس في  بینأنه ال یوجد تناقض وتجدر اإلشارة إلى مجتمعات الُبعد المعروفة. 

فاألخطاء المعیاریة المصححة تفید في القیاسات  كال من الحالتین، ویعطي كالهما نوعین من المعلومات.

وتؤثر القیاسات المسماة  ،الماضیة بینما تفید األخطاء المعیاریة غیر المصححة في القیاسات المستقبلیة

على أَي موضوع قیاس أثناء دراسة إمكانیة التعمیم، هذا التباین یكون أقل من 74 بالمكونات المصححة

  . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010) ألخطاء المعیاریة غیر المصححةالتباین المشار إلیه في ا

االعتبار الشك الراجع إلى جهلنا للمتوسط الحقیقي، لهذا تباینات الخطأ المتوقع یأخذ بفي الواقع تقدیر  

وبهذا فان نوعي األخطاء المعیاریة تعطي بعض  ،السبب تمیل نحو تضخیم التقییمات بشكل ضئیل

تقَدم برمجیة و االعتبار بشكل منفصل لتطبیقها بطریقة مالئمة. ذات أهمیة أثناء أخذها بومات المعل

األخطاء المعیاریة للقیاس المصححة عندما ُیحدد الُبعد بأنه ثابت، أما البدیل غیر EduG  إمكانیة التعمیم

مییز أنه غیر یحصل علیه ببساطة بإعادة تحدید حجم ُبعد الت )یعطي تباین الخطأ المتوقع(المصحح 

                                                
72 -  Universe of Generalization 
73 -  Uncorrected Components 
74-   Components Corrected 
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أثناء تقدیر  Whimbeyمحدود، في هذه الحالة مكونات النموذج العشوائي تقَدر بدون تطبیق تصحیح 

  تباینات الخطأ المرتبطة بُبعد التمییز وتفاعالته ألنها تعطي نفس التقدیرات.    

  : 75المرحلة الخامسة: تصمیم التوسیع -5- 4

تقییم دقة القیاس في وضعیات تتأثر  لىالتعمیم ال یتوقف عذكرنا فیما سبق أن هدف نظریة إمكانیة 

القیاسات بمصادر خطأ متعددة للكشف عن جوانب الضعف والقوة فحسب، وٕانما تستخدم أیضا المعلومات 

 Cardinet, Sandra & Piniقد أشار تعریفو  المتعلقة بمساهمة مصادر الخطأ في تحسین إجراءات القیاس.

 ،مقاربة ال تُقَدم وسائل لتقدیر ثبات قیاسات ُأنجزت من قبل فحسب یة التعمیمإمكاننظریة أن  (2010)

ولكن تُقَدم أیضا معلومات حول مساهمة األخطاء الستخدامها في تحسین إجراءات القیاس في المستقبل. 

فضل المعلومات المحصل علیها من دراسة إمكانیة التعمیم لتصمیم أ خدامتقوم دراسة القرار على استلذلك 

  (Bertrand & Blais, 2004 ; Shavelson & Webb, 1991)نهدف معیتحقیق لالسلوكي للقیاس 

رغم أهمیتها من الناحیة النظریة إال أنها تبقى محدودة من الناحیة  إمكانیة التعمیم وبهذا تصبح دراسة

وصف درجات المفحوصین وتلخیصها في معامالت ُتعَبر عن ثبات الدرجة  علىحیث تتوقف ب ،التطبیقیة

أهمیة مختلف مصادر التباین  ةعرفممن ال جدوى بحیث أَنه  ،الشاملة في تصمیم مالحظة یتمَیز بالتعقید

   .بهدف ضمان إمكانیة تعمیم أفضل تهامراقبها و وخطأ القیاس إذا لم تتعهد بفحص

 ; Bain & Pini, 1996)تقییمالإلى تحسین وتوسیع كفاءة أداة ة القرار دراسأو توسیع التهدف مرحلة 

Cardinet, Sandra & Pini, 2010) توسیع أداة القیاس من التعدیالت التي نجریها یتم الحصول على . و

  . (Mokonzi, 2003a)على تصمیمات المالحظة والتقدیر والقیاس 

 Cardinet, Sandraو Cronbach, Linn, Brennan & Haertel (1997) المؤلفینلدى مرحلة التوسیع  تسمى

& Pini (2010)  مختلف التحسینات التي یمكن إجراؤها بتغییر  عنلكشف لتقییم وال 76"ماذا لو؟"بتحلیالت

زیادة عدد البنود أو عدد المقَدرین أو عدد فترات تطبیق أداة القیاس، أو  أو تعدیل إجراء القیاس، مثل

  عدة مستویات ُبعد أو تثبیت ُبعد اعتبر في البدایة عشوائیا. استبعاد مستوى أو 

توسیع إجراءات القیاس من الخطوات الهامة في نظریة إمكانیة التعمیم، فهي خطوة ال غنى  عملیةتعتبر 

تمتلك للحد األدنى من  عنها للباحث أو صانع القرار خاصة إذا كانت أداة القیاس المطلوب إعدادها ال

تقدیر الشروط المثلى ألداة المالحظة المستخدمة في عملیة القیاس عن تبحث دراسة القرار ما ك ،الموثوقیة

                                                
75 -  Optimization design 
76 -  What if ? 



97 
 

توسیع ظریة إمكانیة التعمیم هي مرحلة في ندراسة القرار درجة مقبولة من إمكانیة التعمیم. بهدف بلوغ 

المتوقعة ساسیة األخصوصا مكونات التباین  إمكانیة التعمیم تستخدم الدرجات المحصل علیها في دراسة

  المساهمة في خطأ القیاس من أجل تحسین إجراءات القیاس والرفع من فعالیته. 

تحدید نطاق التعمیم (عدد  خطوات أولیة تتضمن بمتابعةصانع القرار أثناء تصمیم دراسة القرار یقوم 

خطأ القیاس  قدیرتل مطلقة وأتحدید تفسیر القیاسات نسبیة و األبعاد التي یود التعمیم علیها)، معاینة و 

مختلف مصادر أهمیة  لتحدید  إمكانیة التعمیم دراسةاستخدام معلومات و تحدید مصادر الخطأ األكبر، و 

 .(Shavelson & Webb, 1991) خطأ القیاس لتقییم فعالیة التصمیمات البدیلة لخفض الخطأ ورفع الثبات

المستخدمة  Spearman-Brownبهة لصیغة التصمیمات البدیلة بطریقة مشا تحسین فعالیةتنجز عملیة و 

مثل زیادة عدد  أبعاد القیاسوتتم عن طریق زیادة عدد شروط  ،لالختبارات في النظریة الكالسیكیة

رفع االختبار تسمح بتخفیض الخطأ و مهام ألن زیادة عدد  ،االختبار ماأو زیادة عدد مه المالحظین

   تصمیم فعال في تحسین إجراءات القیاس. الحصول على، وبهذه الطریقة یمكن الثبات

رفع معامالت إمكانیة التعمیم ة التعمیم لتوسیع عملیة القیاس و توجد طرق متعددة في نظریة إمكانی

Bain)إلى قیاسات ذات موثوقیة عالیة، یمَیزها للوصول  &  Pini  ,  1996;  Mokonzi,  2003a;  Cardinet,  

Sandra & Pini, 2010) استبعاد المستویات غیر  -)2، 77عدد مستویات معاینة الُبعدتغییر  -)1: في

استبعاد  - )4 ،79تغییر عدد وطبیعة األبعاد - )3 ،78)تحلیل أبعاد إمكانیة التعمیم(النموذجیة لبعض األبعاد 

أربعة إجراءات عملیة لتحسین عملیة القیاس  Bertrand & Blais (2004)كما اقترح أیضا  .80تحَیز القیاس

زیادة نطاق المستویات المالحظة  تمَثلت في وبعضها تختلف عنهاطرق المذكورة، ضمن ال بعضها تدخل

استخدام المعامل المحكي و ٕاجراء تحلیل األبعاد، و خفض عدد نطاقات األبعاد األداتیة، و ألبعاد األداتیة، 

Phi (lamda) .إمكانیة التعمیم تتضمنخطوات أولیة لتحسین إتباع الثالثة التوسیع  عملیة ویتطَلب أثناء 

لخطأ، وزیادة عدد مستویات الُبعد، وتحدید مكونات التباین التي تسبب أكثر في ا ،القرار تحدید طبیعة

  .(Bertarnd & Blais, 2004) ٕاجراء تحلیل األبعادو تخفیض عدد مستویات النطاق، و 

 ُبعد من أكثر اإلجراءاتالمعاینة رفع عدد مستویات یعتبر  عد:تعدیل عدد مستویات معاینة البُ  -

تقییم مهام  یمكن رفع عدد مثالف ،استخداما وشیوعا في توسیع تصمیم القیاس بهدف تمثیل ُبعد التعمیم

                                                
77 -  Changing the number of facet levels sampled 
78 - (G-facets analysis)   Eliminating atypical levels for certain facets 
79  Changing the number and nature of facets - 

- 80  Eliminating measurement bias 
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 همإجابات قدیرالمستخدمین في تعدد المقّدرین یمكن أیضا رفع ، و اممه )05(إلى  )03(من أداء الطالب 

أو رفع عدد  امرفع عدد فترات تطبیق المهیمكن وبنفس الطریقة  ،مقدرین )05(أو  )04(إلى  )03( من

مستویات أبعاد أخرى. تعمل هذه التعدیالت عادة على خفض مساهمات خطأ القیاس في الُبعد المطلوب 

حینما نهتم  Spearman-Brownصیغة العملیة وتستخدم هذه  ،رفع ثبات القیاس تؤدي إلىو ه وتفاعالت

  .(Shavelson & Webb, 1991)برفع عدد مستویات ُبعد البنود 

إذا في حین  ،تتم وفق النظریة الكالسیكیة رفع عدد مستویات البند للوصول إلى حَد معین من الثباتو 

 Spearman-Brownفان صیغة  التصمیم على أبعاد أخرى كالفترات والتقدیرات وطرق التقییم... شتملا

مستویات األبعاد األخرى في عدد رفع ا ى غیر البنود، كما ال یمكنهمحدودة ال تعالج أبعاد أخر تصبح 

تضمن زیادة عدد إستراتیجیة التوسیع في نظریة إمكانیة التعمیم یمكن أن ت وذلك ألن. نفس الوقت

ات . وتشترط تقییم(Bain & Pini, 1996; Bertrand & Blais, 2004) وجه األداتیةأبعاد مستویات معاینة 

الصعوبة نفس مستوى من التي ُتختار عشوائیا من نفس النطاق و  امزیادة عدد المه مثال الكفاءاتاألداء و 

  رفع معامالت إمكانیة التعمیم. بهدف 

رفعها،  ولیس الُبعد التوسیع عن طریق خفض عدد مستویات معاینة یمكن إجراء عملیةفي بعض الحاالت 

. ألَنه (Bertrand & Blais, 2004)كبر في خطأ القیاسخفض تمثیل األبعاد ذات التأثیر األ بواسطة تموت

 ،المفحوص إلجابة والتعب وعدم تركیزا وقتإلى عدم كفایة عندما یكون عدد البنود كبیرا یمكن أن یؤدي 

بعض بَینت قد و هذه التأثیرات تساهم في زیادة تباین الخطأ وخفض معامل إمكانیة التعمیم. ألن 

درجات ثبات قلیل أثر الخطأ في إلى تانا أحیبنود إلى الثلث أو الربع یؤدي الأن خفض عدد التحلیالت 

تكلفة االختبار، هذه اإلمكانیة  منقیاس بدون زیادة الدرجات موضوع  إمكانیة تعمیم یمكن رفعو  ،القیاس

  .(Cardinet, Sandra & Pini, 2010) لم تكن موجودة قبل تطویر نظریة إمكانیة التعمیم

 تعتمد الطریقة على :)المستویات غیر النموذجیة لبعض األبعاداستبعاد (تحلیل أبعاد إمكانیة التعمیم  -

تحلیل أبعاد التعمیم، ویشترط استخدامها أن تكون عدد مستویات الُبعد قلیلة، وذلك بالتحقق من تأثیر 

النظریة الكالسیكیة لتحلیل البنود في  ةمماثل طریقةمستویات معینة على ثبات القیاس. تحلیل األبعاد 

تحدید مستوى أو مستویات معینة من أبعاد األداتیة التي تؤَثر أكبر على مكون إلى هدف تلالختبارات 

  . (Bertrand & Blais, 2004)التباین وعلى تباین الخطأ 

وٕاعادة تقدیر معامل  استبعاد المستویات المالحظة الواحدة تلوى األخرىعملیة تحلیل األبعاد تتضمن 

توضیح تأثیرات مستویات لو  ،ف على مدى تأثیرها على ثبات القیاسإمكانیة التعمیم في كل مرة للتعر 
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نحو  ختبار المیولمثاال ال (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)قَدم بعض األبعاد على دقة القیاس 

قسم  یجیب طالبیمكن أن یجیب اإلناث بترَدد على بعض البنود مقارنة بالذكور، أو ، بحیث الریاضیات

مقارنة بطالب قسم آخر. وبهدف تصحیح تحَیز بعض البنود التي تؤدي إلى ضل أفعلى بعض البنود 

ولكن یجب أن غیر النموذجیة من مجموع البیانات.  البنودتأثیرات تفاعل بنود االختبار یمكن استبعاد 

بتغییر  ، وذلكأداة القیاسدرجات ألنها یمكن أن تخَفض من صدق دائما هذه الطریقة بحذر شدید ُتختار 

 Cardinet, Sandra)أو تقنیة /ستخدامها ألغراض نظریة والتبریر  جب تقدیمیعة نطاق التعمیم. لذلك یطب

& Pini, 2010)أیضا . كما ینصح Bain & Pini (1996)  في مجموع تحلیل األبعاد طریقة باستخدام

صغیرة واإلبقاء على تقدیر التباینات في الدراسات التي تحتوي على أكثر من عینات  المربعات في حالة

  مستوى من مستویات ُبعد التمییز.  )100(

مرتفع في مستویات ُبعد التعمیم ألنها تمَثل أبعاد 81ث تغَیرو حد أحیانا یمكن تعدیل عدد وطبیعة األبعاد: -

ویمكن أن تنشأ هذه الوضعیة عندما ترتبط مثال بنود  ،متباینة جاالتمختلفة أو تنتمي إلى م 82أو مقاییس

تجمیع من أجل  اختبار تقییم المعارف بعدد من األهداف أو ترتبط بمواضیع مختلفة في برنامج تعلیمي.

فإنها تؤدي  )في هذه الحالة البنود متداخلة مع األهداف أو المواضیع(البنود وتشبیكها في ُبعد ثابت جدید 

ألنها تصبح متأَثرة فقط بتباین البنود في كل مستوى الُبعد  اس إلى مدى معینإلى خفض خطأ القی

المتشابك ولیس بالُبعد المتداخل في حَد ذاته ألن األبعاد الثابتة ال تحدث أي مساهمة مستقلة في تباین 

واسطة الطریقة في إعادة تحدید نطاق التعمیم بهذه لخص وتُ . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)الخطأ 

استبعاد أو إزالة األبعاد المشوشة أو غیر المالئمة، فالحلول المناسبة تتضمن استبعاد بعض مستویات 

 بأخرى لتعویض انخفاض عدد المالحظات. ضرورة األبعاد أو استبدالها عند ال

الُبعد الذي اعتبر في األصل  83توجد طریقة أخرى یمكن تطبیقها في بعض الوضعیات بواسطة تثبیت

. ةائیعشو  تتعمیم النتائج على أقسام أخرى اعتبر  هاهدفالتي یكون مثال ، ففي الدراسات المقارنة اعشوائی

تثبیت ُبعد أداتي معین یخَفض نطاق مستویاته المالحظة ویؤدي بنفس الشكل إلى خفض الخطأ ألَن 

. لكن تعاني الطریقة (Cardinet, Sandra & Pini, 2010 ; Bertrand & Blais, 2004) المرتبط بهذا الُبعد

 عنتحتمل أثار و  قیاس أخرى مشابهة،على تعمیم النتائج على وضعیات صانع القرار عدم قدرة  من

االستدالالت التي یمكن استخالصها بسبب تغییر أو تخفیض حجم نطاق التعمیم الذي من خالله یمكن 

  توسیع ثبات أداة أو إجراء القیاس.   

                                                
81 - Variability 
82 -  Dimensions 
83-  Fixation 
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وجه  تعالج الطریقةتعالج أبعاد األداتیة أما هذه موصوفة طرق التوسیع الثالثة الاستبعاد تحَیز القیاس:  -

تغیرات ویتعلق بتأثیر  ،تحَیز القیاسفي ساهم منتظم غیر المرغوب الذي تباین البتحدید ال التمییز، وذلك

ألقسام یعني أن االنتماء إلى قسم معین بدال من لمنتظمة في األبعاد األولیة المتداخلة. فالتباین المرتفع 

. في طالب نظرا لبعض الخصائص التي یتمَیز بها مقارنة بأقسام أخرىلآخر تمَثل میزة أو عیبا بالنسبة ل

هذه الحالة تأثیر القسم على درجات الطالب في االختبار یؤدي إلى تحَیز محتمل یساهم في خفض 

 & Cardinet, Sandra)افترض  توضیح ذلك. ومن أجل (Bain& Pini, 1996)الصدق التنبؤي لالختبار 

Pini, 2010, Bain & Pini, 1996) طریقة تعلیم معینة  أَن التمییز بین الطالب في مختلف األقسام یتابعون

من خالل استجاباتهم لبنود االستبیان فإَن األقسام تصبح آلیا ُبعدا للتمییز متداخال مع الطالب بعدما كان 

  في البدایة ُبعدا للتمییز ولیس األقسام. الطالب 

ن آخر في الواقع إذا كان الهدف التمییز بین الطالب فالتباین المرتفع بین األقسام یتعلق بقسم واحد دو 

یؤدي إلى تحَیز القیاس بسبب وجود اختالفات بین  ، وبذلكیكون له تأثیر هام على درجات الطالب

االنحرافات المالحظة بین الطالب تكون ممزوجة مع الفروق فذلك قسام في بعض المتغَیرات. ونتیجة األ

. لتجنب هذه (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)یؤدي إلى تفسیر غیر مضَلل للنتائج  مما بین األقسام

، )متوسط النقاط السنویة(المشكلة یمكن تصحیح التحَیز باستخدام درجات االنحراف عن متوسط القسم 

بتعبیر آخر إعادة تحلیل البیانات باستبدال درجات الطالب األصلیة بدرجات الفروق الموجودة بین و 

استبعاد یر المحتمل على الثبات یصبح التأثتقدیر وبین متوسطاتها المرتبطة بالقسم، ومن أجل  األفراد

  كافیا. إمكانیة التعمیم بین األقسام من بسط معاملمكَون التباین 

المعامل المحكي  استخدام Bertrand & Blais (2004)اقترح  :Phi (lamda)استخدام المعامل المحكي  -

Phi (lamda)  المستهدف من وضعیة القیاس في تحسین درجة موثوقیة القیاسات بشرط أن یكون القرار

نقطة ُتستخدم لتصنیف األفراد إلى فئتین تعكس  تشیر إلىوترتبط الطریقة بتحدید درجة القطع التي  ا،مطلق

بتقدیر  Phi (lambda)معامل  سمحمستویات األداء المختلفة بالنسبة للهدف المراد قیاسه في االختبار. ی

المعامل المحكي  اقترحوقد . (GSSRE, 2010) كفاءة التي حددتللفرد وعتبة الالفرق بین النجاح المالحظ 

حیث بمن أجل مقارنة متوسط أداء األفراد بدرجة قطع معینة،  Brennan & Kane (1977)من طرف 

 كلما ارتفع المعامل المحكي الدرجات المالحظة عن درجة القطع تفترض الطریقة أنه كلما ابتعد متوسط

(Bertrand & Blais, 2004) . د و أن تساعد الطریقة في رفع معامل إمكانیة التعمیم وتخفیض الجه یمكنو

  جراء استخدام طرق التوسیع المختلفة المذكورة.  یفلاوالتك
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  تصمیمات تقدیر مكونات التباین:بعض أنواع  -6

تقدیر مكونات  المستخدمة فيعددا من التصمیمات  Gleser, Cronbach & Rajaratnam (1965)اقترح 

التباین، كما تبعتها أعمال أخرى ألنواع التصمیمات مدرجة بأشكال بسیطة، ومدعمة بأمثلة من طرف 

 ,Brennan, 2001 ; Shavelson & Webb, 1991 ; Webb, Shavelson & Haertel)مؤلفینمجموعة من ال

2006 ; De Gruitjer & Van der Kamp, 2008 ; Meyer, 2010)  عملیة وأمثلة عن إضافة إلى تطبیقات

  . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)تصمیمات تحلیالت إمكانیة التعمیم 

فاَنه على ُبعد واحد اشتمل النطاق الشامل تقدیر مكونات تباین النطاق الشامل، فإذا  فيالتصمیم ستخدم یُ 

ُیعتمد على واحد فعد ، أما إذا اشتمل النطاق الشامل على أكثر من بُ 84تصمیمات أحادیة الُبعد ُیعتمد على

. وال تتوقف أیضا نوعیة التصمیمات على عدد األبعاد التي یشتمل علیها 85تصمیمات متعددة األبعاد

التي تنتج عنها  )عشوائیة أو ثابتة(النطاق وٕاَنما یتوقف بشكل أو بآخر على طریقة معاینة مستویات الُبعد 

متقاطعة (نظیم األبعاد أو بارتباطاتها الداخلیة وتتوقف أیضا على ت ،تصمیمات عشوائیة وأخرى مختلطة

  . وفیما یأتي سوف نقَدم بعض أنواع التصمیمات المستخدمة في تقدیر مكونات التباین.)أو متداخلة

  86التصمیمات العشوائیة: -6-1

  التصمیمات أحادیة الُبعد: -6-1-1

النطاق الشامل للمالحظات في هذا النوع من التصمیمات على ُبعد واحد، وعادة ما یكون الفرد  یشتمل

 .ختباراالعادة بنود التي تكون  )i( بالرمزوُیرمز لشروط الُبعد  ،)p(موضوعا للقیاس ُیرمز له بالرمز 

 حالة التصمیم المتقاطع، وبالرمزفي  (×)وُیرمز للتفاعالت الداخلیة بین الُبعدین أي األفراد والبنود بالرمز 

  في حالة التصمیم المتداخل.  ):(

التصمیم المتقاطع والتصمیم المتداخل بالضرورة ُبعد البنود أو أي نوع آخر من األبعاد كال من یفترض 

لهذا فالحَد الوحید المفروض على التصمیمات  ،عشوائیةأَنها صیغة االختبار...) أو المقَدر، أو (الفترة، 

التي من الممكن أن  ادیة الُبعد أنها تشتمل بالضرورة على ُبعد عشوائي مقارنة بالتصمیمات ثنائیة الُبعدأح

  .(Meyer, 2010) تشتمل على ُبعد ثابت

أبسط التصمیمات في نظریة إمكانیة من ُیعتبر التصمیم المتقاطع  الُبعد: التصمیم المتقاطع أحادي -

المتقاطع التصمیم ألن  ویستخدم عادة في النظریة الكالسیكیة لالختبارات .)i×p(الرمز یرمز له بو  ،التعمیم
                                                

84 -  Single-Facet Designs 
85 -  Multifacet Designs 
86 - Random Designs 
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ویؤدي إلى  ماثلة تجریبیاتتصمیم النظریة الكالسیكیة لالختبارات ألنه یعطي نتائج میقابل أحادي الُبعد 

في حین خالفا للنظریة الكالسیكیة لالختبارات فان تصمیم  .(Bertrand, 2003) نفس تقدیرات الثبات

، )(لة في تباین األفراد متمثَ  تحلیالت نظریة إمكانیة التعمیم تنتج ثالث تقدیرات لمصادر تباین مختلفة

د الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقاسة في التصمیم بن- فردوتباین تفاعل  )،(وتباین البنود 

),( (Meyer, 2010).  إضافة إلى اختالف تقدیرات الثبات في حالة القرارات المطلقة والقرارات

یعة القرار المرغوب طبقا لطب فكل مصدر من مصادر التباین یمكن أن تجتمع بطرق مختلفة النسبیة،

  نسبي أو مطلق.

حیث ُیطبق با ألَنه ال یتمَیز بالتعقید، وُیعَد التصمیم أحادي الُبعد المتقاطع من أكثر التصمیمات استخدام

فإذا افترضنا أَن البنود ُبعد  ،على كل فرد من أفراد العینة نفس عدد البنود التي تفترض ُبعدا عشوائیا

یستجیب لها  ق المالحظات المقبولة تتضمن بنودعشوائي ُسحبت من نطاق شامل غیر محدود فان نطا

  مصدرا للتباین. تعتبر  والبنود رون موضوعا للقیاسفاألفراد في التصمیم ُیعتب ،األفراد

وهو التصمیم الذي تتشابك أو تتداخل فیه الشروط مع موضوع  :الُبعد أحادي 87المتداخل التصمیم -

حیث یتلقى األفراد مجموعة مختلفة من بنود االختبار. هذا بالقیاس أي تتداخل فیه عادة البنود مع األفراد، 

یرمز لهذا و . (Meyer, 2010)األول ألنه یسمح بتقدیر مصدر خطأ واحد فقط من التصمیم أكثر تعقیدا 

متداخل إذا اعتبر أن نطاق القرار تصمیم إمكانیة تعمیم  یمكن أن یستخدم صانعو  ،)(i : p التصمیم بالرمز

ات المقبولة المتقاطع مكَلفا أو المالحظات المقبولة متداخل بشكل طبیعي أو عندما یكون نطاق المالحظ

  . (Webb,  Shavelson & Haertel, 2006)اعتبارات منطقیة یكون نتیجة 

 ألنه أقل استخداما في القیاس السلوكي مقارنة بالتصمیم المتقاطع الُبعد التصمیم المتداخل أحادي عتبری

عتبر أقل وت ،ي التصمیم المتقاطعجزئ الدرجة الشاملة إلى مصادر تباین أقل عددا من مصادر التباین فیُ 

نتج التصمیم المتداخل أحادي یُ . (De Gruijter & Van der Kamp, 2008)فائدة من التصمیم المتقاطع 

البنود مع  تفاعل األفرادالممزوج بتباین البنود و  )(تباین األفراد  راجعین إلى ن للتباینیمصدر الُبعد 

,(الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقاسة  صیغة الخطأ  بینفاصل لتأثیر البند  حدَ ال یوجد . ),

ألَن متوسط البند ومتوسط تفاعل الفرد مع  مقارنة بالتصمیم المتقاطعالتصمیم  فيالنسبي والخطأ المطلق 

بنفس  مكَون تباین الدرجة الشاملةوُیقَدر  ،اقيالبند ممزوجة في التصمیم وتأثیر البند جزء من حَد الب

  . الطریقة مع التصمیم المتقاطع

                                                
87 - Nested Design 
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  التصمیمات متعددة األبعاد: -2 -1 -6

یمكن أن تستخدم نظریة إمكانیة التعمیم في تقدیر موثوقیة أو اعتمادیة القیاسات في مختلف التصمیمات 

ویمكن أن تمتد إجراءات تقدیر وتفسیر مكونات . (Marcoulides & Kyriakides, 2010) 88متعددة األوجه

التباین ببساطة إلى تصمیمات أخرى متعددة األبعاد، ویعتبر هذا النوع من التصمیمات أكثر استخداما في 

اعتبار أَنها تعطي لصانع القرار فرصة لتقدیر مكونات تباین أخرى تؤَثر على  التربیة وعلم النفس تمجاال

إضافة إلى عاد عادة وجود ُبعدین أساسیین تفترض التصمیمات متعددة األببحیث  ،أحیانا على دقة القیاس

وتوجد ثالثة أنواع من التصمیمات ثنائیة الُبعد  .موضوع القیاس الذي ُیمَثل في أغلب الحاالت األفراد

  التصمیمات الممزوجة.و التصمیمات المتداخلة، و التصمیمات المتقاطعة، 

استخداما في القیاسات  89أكثر التصمیمات ثنائیة الُبعدمن ُیعتبر ئیة الُبعد: التصمیمات المتقاطعة ثنا -

فإذا افترضنا تصمیما لتقدیر  النفسیة والتربویة، وأكثر تحدیدا لتأثیرات مصادر الخطأ في وضعیات القیاس.

في السجالت المدرسیة في مادة الریاضیات، وتم  امكتابة مه بواسطةطالب ال لدىجودة التقییم البدیل 

یفترض  فان التصمیم (Nie, Yeo & Lau, 2007) ن تقدیرامیز بواسطة مقَدرین باستخدام  امتصحیح المه

ُیرمز للتصمیم و  .)r(ومع المقَدرین  )t(ام مع المه )p( حیث یتقاطع الطالببثالثة أبعاد متقاطعة كلیا، 

  . )p × t × r(الرمز ب

، وموضوع القیاس هم الطالب، بحیث والمقدرین امالمه هما یتكون نطاق المالحظات المقبولة من ُبعدین

مبدئیا بما أن كل مهمة یتطلب تقییمها من و  ،من نطاقات واسعة غیر محدودةتم معاینة هذه األبعاد 

ال یمكن أن نعتبر و . داخل نطاق المالحظات المقبولةوالمقدرین متقاطعان  امطرف كل مقدر فان المه

  .(Brennan, 2000)شَكلون مجتمعا إحصائیا نطاق المالحظات المقبولة وٕانما ی جزءا من الطالب

) إلى سبعة مصادر أساسیة، وهي تباین األفراد ثنائي الُبعد التباین الكلي في التصمیم أجز یُ  تباین و ، (

) امالمه ) تباین المقَدرینو ، ( ) المهام مع تفاعل األفرادوتباین ، ( تباین تفاعل األفراد و ، (

) مع المقَدرین ) مع المقَدرین امتباین تفاعل المهو ، ( ) تباین الباقيو ، ( , الذي  (

والمقَدرین و/ أو مصادر القیاس األخرى المنتظمة وغیر  امالتفاعل الثالثي بین األفراد والمه عكسی

   منتظمة غیر المقَدرة في التصمیم.ال

                                                
88 - Multifaceted Designs 
89 - Two-Faceted Designs 
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تقدیرات مكونات التباین یمكن الحصول علیها بمعایرة متوسط المربعات المتوقع المساویة لمتوسط  صیغ

في بعض الحاالت یمكن أن نحصل على تقدیرات مكونات و المربعات وحل في آن واحد مجموعة الصیغ. 

De) سالبةتباین   Gruitjer  &  Van  der  Kamp,  ،مستحیال من الناحیة النظریةیكون األمر الذي  (2008 

  91أو خطأ في المعاینة 90وبالرغم من ذلك یمكن أن تنتج مكونات تباین سالبة نتیجة خطأ في المواصفات

.(Shavelson & Webb, 1991) اَنه فإذا كانت تقدیرات مكونات التباین سالبة بسبب خطأ في المواصفات ف

بسبب خطأ في المعاینة  توٕاذا كان ،یة التعمیم وٕاعادة تقدیر مكونات التبایننموذج إمكانبتزام لاال جبی

تتضمن تعویض تقدیرات مكونات التباین  Cronbach & Al (1972)طریقتان األولى قدمها فاَنه تستخدم 

الطریقة و  ،السالبة بتقدیرات منعدمة ألنها تستخدم في حَل المعادالت األخرى في تقدیر مكونات التباین

قدیر كل مكونات مبدأ التقدیر األصلي السالب في تتعتمد على نفس  Brennan )1983( قَدمهاالثانیة 

 منعدمةبعد تقدیر كل مكونات التباین فان مكونات التباین السالبة ُیعَلق علیها أنها التباین األخرى، ف

.(Shavelson & Webb, 1991)  

نظریة إمكانیة التعمیم صانع القرار على استخدام  تساعد 92:ثنائیة الُبعدالتصمیمات المتداخلة  -

دراسة إمكانیة التعمیم  على جبرغم أَنه یو  ،تصمیمات مختلفة في دراسات إمكانیة التعمیم ودراسة القرار

 ,Webb, Shavelson & Haertel)مكان لتجَنب التأثیرات الممزوجةتصمیمات متقاطعة قدر اإلاستخدام 

إَال أَن صانع القرار أحیانا ال یمكنه تحقیق كل متطلبات مواصفات االختبار أو وضعیة القیاس  (2006

اخلة. والتي فإنه یلجأ أحیانا إلى تصمیمات أخرى غیر متقاطعة تسمى بالتصمیمات المتدلذلك المعَقدة، 

ر فعالیة وتؤدي إلى یمكن أن تكون أكث مهمةتمتلك میزة  De Gruitjer & Van der Kamp (2008)عتبرها ا

  التصمیمات.  هثبات مرتفع ألن األفراد یستجیبون إلى عدد أكبر من البنود في هذ

عد األول البُ یكون التصمیم المتداخل ثالثة أبعاد أساسیة، فشتمل ی: 93التصمیمات المتداخلة كلیا -

مصادرا للتباین.  أيا لألداتیة ن ُیمَثالن أبعادوالُبعدان اآلخرا ما یمثَلون األفراد،وعادة  موضوعا للقیاس

ویستخدم  ،التطبیقعملیة أثناء  مستویات األبعاد مع بعضا البعض عدم التقاءوُیفترض تداخل األبعاد 

حاالت تعَذر تطبیق عدد كبیر جدا من البنود التي ترتبط باألهداف التربویة واألقسام، أو في التصمیم في 

  حاالت مالحظة سلوك األفراد من طرف مالحظین في فترات مختلفة. 

                                                
90- Misspecification 
91- Sampling error 
92 - Nested Designs 
93 - Fully Nested Designs 
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تقدیر فیها ال یمكن  تداخل كلیامقارنة بالتصمیم المتقاطع كلیا والتصمیم المتداخل جزئیا فان التصمیم الم

   (Shavelson& Webb, 1991; Webb, Shavelson & Haertel, 2006)تغَیر بشكل منفصلبعض مصادر ال

ا یؤدي إلى مزج بعض مصادر التباین بأخرى، وٕالى عدد قلیل من مكونات التباین في التصمیمات مم

على ات الثنائیة المتداخلة تشتمل التصمیمو  ،المتداخلة مقارنة بالتصمیمات المتقاطعة أو المتداخلة جزئیا

   مكونات في التصمیم الثنائي المتقاطع. مقارنة بسبعة ةتباین منفصلمكونات  ثالثة

نأخذ مثاال عن دراسة لمالحظة التفاعالت في أقسام الریاضیات  توضیح التصمیم المتداخل كلیاوبهدف 

قسما، تم مالحظتهم بواسطة مالحظْین  )30(مكونة من ثالثین  بهدف تقییم بعض ممارسات المعلمین

. وضعیة القیاس عبارة (Bertrand & Leclerc, 1984)فترات مختلفة الل مختلفین، وكل واحد ُیالحظ في خ

    (o) .الفترات ومع (r) المالحظینمع  (c) حیث تتداخل األقسامبعن تصمیم ثنائي متداخل كلیا، 

الحظ ُیالحظ كل قسم في لفة من المالحظین وكل مُ یصف التصمیم أن كل قسم ُیالحظ بمجموعة مخت

تباین األقسام للتباین، مكونات  ویشتمل التصمیم على ثالث(c :r :o) ت مختلفة. یرمز للتصمیم بالرمز فترا

)أو تباین التمییز  )المالحظین الممزوج بتفاعل األقسام مع المالحظین  تباینو ، ( , وتباین  (

) الممزوج بكل من تفاعل األقسام والمالحظین وتفاعل البواقيالفترات  , , , الذي ُیمَثل  (

أو مصادر التباین األخرى المنتظمة أو غیر األقسام والمالحظین والفترات و/ التفاعل الثالثي بین

  المنتظمة غیر المقَدرة في التصمیم.

ة ممزوجة مع بعض، بحیث ال یمكن الفصل بین بعض مكونات التباین في التصمیمات المتداخل معظم

ضعف استخدام هذا النوع من التصمیمات. ولكن في بعض تعتبر نقطة  لهذاتأثیرات األبعاد وتفاعالتها، و 

صعوبة تطبیق أكبر عدد من البنود على االت یتعذر على الباحث استخدام تصمیمات متقاطعة بسبب الح

، لذلك ة أداء األفراد في فترات متعددة من طرف عدید من المالحظینالمفحوص في نفس الفترة أو مالحظ

متداخلة كبدیل للصعوبات والتكالیف التي تعترض صانع القرار في بعض الوضعیات تستخدم تصمیمات 

 التي تتمَیز بالتعقید والتشابك.

قوة نظریة إمكانیة التعمیم مرتبطة بقدرتها  أن Cronbach  (2003)الحظ التصمیمات المتداخلة جزئیا: -

تمتد التصمیمات  لذلك یمكن أن ،، ولكن متداخلة جزئیاعلى تحدید تصمیمات لیست فقط متقاطعة بالكامل

 القیاس. تشتمل على أبعاد متداخلة في وضعیاتل
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وتصمیما تصمیما متداخال  94التصمیم المتداخل جزئیا شتملی :التصمیم الثنائي المتداخل جزئیا -

یفترض تداخل ُبعدین من أبعاد وضعیة القیاس یتقاطعان مع ُبعد  بتعبیر آخرو  ،متقاطعا في آن واحد

مقارنة بالتصمیم المتداخل كلیا، وأقل  االتصمیم كثیر یستخدم و موضوع القیاس. مع كون عادة ما تآخر، و 

بعض مصادر  ال یمكن تقدیر الممزوجةاستخداما مقارنة بالتصمیم الثنائي المتقاطع. في التصمیمات 

   (Shavelson & Webb, 1991).التغَیر بشكل منفصل ألنها ممزوجة مع مصادر تباین أخرى 

بواسطة  (p)دراسة بمالحظة بعض المهارات لدى الطالباهتمت  تداخل جزئیاالتصمیم الثنائي المتوضیح ل

ُیرمز  (Leclerc, Bertrand & Roberge-Brassard, 1979) (o)خالل أربعة فترات مختلفة (r) محكمْین

) تباین الطالب :أربعة مكونات للتباینعلى  لشتموی o :(p × r) لتصمیم الدراسة بالرمز  تباینو ، (

) المحكمین )تفاعل الطالب مع الفترات بالممزوجة الفترات تباین و ، ( , تباین تفاعل و ، (

) الطالب مع المحكمین ) تباین الباقيو ، ( , , تفاعل المحكمین مع الفترات  ذي یمَثلال (

  .غیر المقَدرةلخطأ امصادر ب الفترات الممزوج -المحكمین -طالبالالتفاعل الثالثي بالممزوج 

حیث توجد خمسة أنواع بتتضمن التصمیمات الممزوجة أو المتداخلة جزئیا أنواع أخرى من التصمیمات،  

. فإذا (De Gruitjer & Van der Kamp, 2008 ; Shavelson & Webb, 1991)من التصمیمات الثنائیة 

نعتبرهم موضوعا الذین   (p)طالبُقَدمت لعینة  (i) الریاضیات مفتوحة في بنودافترضنا مجموعة من 

متداخلة جزئیا، ئیة وأردنا تصمیم دراسات إمكانیة تعمیم ثنا، (r)قدرین تقَدر إجاباتهم بواسطة مللقیاس 

  ,Shavelson & Webb, 1991)  :الرموز التالیةبدیلة أخرى ُیرمز لها ب أساسیةتصمیمات  تكون لدینا أربعة

             De Gruitjer & Van der Kamp, 2008)  

× ( 	:	 ) × أو   ( 	:	 ) 

( 	:	 ) 	× 	 	 أو  	× ( 	:	 ) 

∶ ( 	× ) )	:	 أو   	 × ) 

:	( 	 × 	 	 نفس تصمیم ( : ( × 	 ) 

توجد تصمیمات أخرى كثیرة عندما یتداخل موضوع القیاس بأكثر من ُبعدین من األبعاد في وضعیة 

القیاس، وتتمیز هذه األنواع من التصمیمات بنوع من التعقید في تقدیر تباین الدرجة الشاملة ومكونات 

التي تناولناها التصمیمات أثناء اعتبار الُبعد ثابت ألن كل التصمیمات أیضا ویمكن أن تختلف  ،التباین

  تفترض أن األبعاد عشوائیة.لحَد اآلن 

  

                                                
94 -  Partially Nested Design 
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  التصمیمات المختلطة:  -2 -5

ال یتضمن تصمیم جمع البیانات مجرد تحدید عدد األبعاد وتنظیمها (متقاطعة أو متداخلة)، ولكن أیضا 

وضعیات القیاس یمكن أن تشتمل أبعاد ألَن  (Meyer, 2010) 95مواصفات حجم نطاق التعمیمتحدید 

 .96بالتصمیمات المختلطة النماذجتسمى هذه و  ،ثابتة وعشوائیة في آن واحدأي عشوائیة أو أبعاد مختلطة 

وتؤدي حالة معاینة األبعاد إلى تأثیرات على الخوارزمیات المستخدمة في تقدیر مكونات التباین، وفي 

رغم هذه اإلمكانیة إَال ت إمكانیة التعمیم. معالجة الُبعد أثناء تقدیر خطأ القیاس، وكذا في تفسیر معامال

نظریة التأثیرات  نهاأفي األصل أن نظریة إمكانیة التعمیم  إلى أن نشیرالضروري من أنه 

  . (Meyer, 2010 ; Shavelson & Webb, 2009)97العشوائیة

لجمع تصمیمات  علىالممكن أن تشتمل  من إنهافونظرا للمرونة التي تتمتع بها نظریة إمكانیة التعمیم 

بشرط أن یشتمل التصمیم على ُبعد عشوائي واحد ولكن  ،مالحظات على نطاقات ذات معاینات مختلفة

. فال یمكن لألبعاد أن تكون ثابتة كلیا في أي تصمیم، فنماذج (Shavelson & Webb, 1991) ألقلعلى ا

َورت أصال كنظریة للتأثیرات التصمیمات الثابتة غیر موجودة أصال ألن نظریة إمكانیة التعمیم طُ 

  العشوائیة.

تؤدي إلى تأثیرات عشوائیة، في نطاق التعمیم على أبعاد ذات معاینات فیها ل یشتمالتصمیمات العشوائیة 

مقارنة بالتصمیمات أحادیة  ،حین تشیر التصمیمات المختلطة إلى اشتمال نطاق التعمیم على ُبعد ثابت

تفترض دائما اشتمال النطاق على ُبعد عشوائي، إَال أن التصمیمات ثنائیة الُبعد یمكن أن التي الُبعد 

یمكن أن یؤَثر على تحدید  Meyer (2010)حسب 98تثبیت ُبعد ولكنتتضَمن ُبعدا عشوائیا وُبعدا ثابتا. 

في التصمیمات المختلطة مقارنة  مرتفعةثبات ما یؤدي إلى تقدیرات مالنطاق وزیادة تباین الدرجة 

 Bain و Cardinet, Sandra & Pini (2010)اعتبر وقد بالعشوائیة بنفس أحجام عینة الُبعد وتنظیم األبعاد. 

& Pini (1996)  تحسین ثبات أدوات  فيتثبیت الُبعد من بین اإلجراءات المستخدمة في دراسات القرار أن

  معامالت إمكانیة التعمیم. ةدازیتباین مساهمات الُبعد الُمثَبت و ُتخَفض من  ألَنهاالقیاس 

 في تحدید تصمیم مهمةُتعَد عملیة معاینة األبعاد في الحاالت التي تشتمل على معاینات مختلفة مرحلة 

التقدیر، ومن بین الصعوبات المرتبطة بالتصمیمات المختلطة عدم تقدیر التباین بنفس الطریقة للُبعد 

في الُبعد العشوائي ُیقَدر أَنه حیث ب. (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)عد العشوائي الحقیقي الثابت والبُ 

                                                
95 -Generalization Universe  
96 -  Mixed Designs 
97 - Theory of Random Effects 
98 -  Fixing a Facet 
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أما متوسط المربعات في الُبعد .  (N - 1)قسمة مجموع المربعات على درجات الحریةبمتوسط المربعات 

 (N)أي قسمتها على  الثابت ُتقَدر بقسمة مجموع المربعات على عدد مستویات مجتمع الُبعد الثابت

(Cardinet, Sandra & Pini, 2010) . فاألولى  في تقدیر التباینال تتبع نفس المنطق كال من الطریقتین

تختلف طرق ذلك خرى تعطي قیمة قابلة للمالحظة، وبفي حین أن األ ،تعطي تقدیرا لقیمة غیر معروفة

  التقدیر بشكل جوهري. 

 Whimbey, Vaughan & Tatsuoka (1967)ضمان المماثلة بین طریقتي تقدیرات التباین قَدم وبهدف 

وأثبتوا أن التأثیرات ، (N – 1/N) طریقة تصحیح تتضمن قسمة القیمة الناتجة عن تحلیل التباین على

ستویات العامل أو المستوى الثابت المستخدمة في التجربة تزید في المجتمع الكلي عنه في حجم الثابتة لم

في تقدیر مجموع المربعات. التصحیح لیس له أي تأثیر إذا كانت  (N - 1)بـ  (N) العینة، لذلك تم استبدال

إلى ، ولكن بالنسبة ألحجام المجتمعات الصغیرة یمكن أن تؤدي 99أحجام المجتمعات غیر محدودة

العینة عن فان تباین التقدیر الناتج  (r = 2) . في الحالة القصوى عندما تكون عدد مستویات الُبعدتأثیرات

. في هذه الحالة (Cardinet, Sandra & Pini, 2010)العشوائیة أكبر بمرتین من الناتج عن الُبعد الثابت 

مكونات التباین في حالة مكونات التباین العشوائیة والمختلطة، وفي حالة  اتتقدیر  EduGبرمجیة  توفر

  مكونات التباین المصَححة بسبب تأثیر مستویات الُبعد الثابت.

ُبعد عشوائي واحد وُیقَرر عند الضرورة تثبیت أي ُبعد تبعا  على یشتمل التصمیم المختلط على األقل

تم أو كل مستویات الُبعد في عملیة القیاس  اشتملتالُبعد ثابتا إذا  ، ویكونراء القیاسإعادة إج تطلباتلم

في تشتمل كل بنود النطاق ثابتة أن البنود تصمیم الیفترض و كل مستویات الُبعد.  اتمالحظاستنفاذ 

  . (Meyer, 2010) ، وال توجد بنود أخرى أو یمكن تطویرها في إجراء القیاسعملیة القیاس

 ، تعتمدطریقتین لتقدیر مكونات التباین في التصمیمات المختلطة Shavelson & Webb (1991)اقترح 

إجراء  -)1 :على شروط الُبعد الثابت والتي تشتمل على ثالثة خطوات100إجراء تعدیل علىاألولى الطریقة 

تحدید الجزء  -)2، تحلیل التباین بمعالجة كل مصادر التباین كأنها عشوائیة لتقدیر مكونات التباین

تقدیر مكونات التباین للجزء  -)3العشوائي للتصمیم المختلط وحساب مكونات التباین المرتبطة بها، 

                                                
99 - Infinity 

100 - Averaging 
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 (n/1)یضاف إلیه  ، وكل مكَون تباین هذا المصدر)2(تصمیم المختلط المحددة في الخطوة لل يالعشوائ

   من شروط الُبعد الثابت بشكل منفصل. تحلیل كل شرطعلى الطریقة الثانیة  تعتمدو . 101مرة

فتثبیت ُبعد من المحتمل أن یزید  معامالت إمكانیة التعمیم المحصل علیها عند تثبیت الُبعد تكون مرتفعة،

تثبیت ُبعد ، في حین أن زیادة تقدیرات الثباتتؤدي إلى وبذلك  ،تباین نطاق الدرجة ویخَفض تباین الخطأ

درجة النطاق مجددا ویحصر نطاق التعمیم. لذلك تقدیرات الثبات من من األبعاد یؤدي إلى تحدید 

التصمیمات المختلطة تؤدي بالضرورة إلى تفسیرات مختلفة عن التصمیمات العشوائیة فالتعمیمات 

  . (Meyer, 2010)باستخدام الُبعد الثابت تصبح غیر ممكنة 

اثل نظریة إمكانیة التعمیم یمكن أن یهتم تممبدأ إدخال بلسیاق وتبعا للتطورات التي حدثت وفي هذا ا

 (Cardinet, Sandra & Pini, 2010) ییز كحالة خاصة من تثبیت األبعادصانع القرار بتثبیت ُبعد التم

فاالختالف بین أبعاد التمییز العشوائیة  ،102بمعامل  الذي ال یكون مالئما ²یعَوض معامل حینها 

باین بین مواضیع القیاس في الُبعد الثابت قابل للمالحظة مباشرة في حین وأبعاد التمییز الثابتة أن الت

   تقدیره في الُبعد العشوائي غیر المحدود.یجب 

أن یزید من قیمة تباین درجة النطاق ویخَفض تباین الخطأ النسبي وتباین الخطأ  یمكنتثبیت تأثیر الُبعد 

بتثبیت ُبعد  ةمختلطوفي حالة  ةفي حالة عشوائی  (p × i × o)فإذا افترضنا تصمیم ثنائي الُبعد ،المطلق

  رات في صیغ تباین الدرجة الشاملة وتباین الخطأ في التصمیم المختلط.یتحدث تغیفاَنه الفترات 

  

  

  

  

  

  

 

                                                
رمز لمكونات التباین المطلوبة في األبعاد ذات العالقة بالُبعد الثابت بوضع إلى عدد شروط الُبعد الثابت، وی  nیشیر -101

)	 أمام مكون التباین مثال )*(عالمة  ∗) 
 Expected Omega squared ُیقرأ المعامل بأومیغا مربع المتوقع -102
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 التصمیم العشوائي والتصمیم المختلط بینالدرجة الشاملة والخطأ النسبي والخطأ المطلق  ات): مقارنة تباین01جدول (
(p × i × o) 

  الصیغة  التباین  التصمیم

P × i × o 

) ،( 
  عشوائیین

)  الدرجة الشاملة ) = ( ) 

)  الخطأ النسبي ) = 	
( )

+ 	
( )

+
( )

 

(∆)  الخطأ المطلق = 	
( )

+
( )

+ 	
( )

+ 	
( )

+
( )

+ 	
( )

	
 

P × i × o 

  

 عشوائي )(

  ثابت) (

)  الدرجة الشاملة ) = ( ) + 	
( )
′  

)  الخطأ النسبي ) = 	
( )
′ + 	

( )
′ ′  

(∆)  الخطأ المطلق = 	
( )
′ + 	

( )
′ + 	

( )
	 ′ 	 ′

+ 	
( )

	 ′ 	 ′
 

فترة أضیف إلى تباین الدرجة الشاملة في التصمیم -أَن مكَون تفاعل فرد )01(من خالل الجدول نالحظ 

المختلط وُحذف من تباین الخطأ النسبي والخطأ المطلق، كما ُحذف أیضا مكون تباین الفترة من تباین 

 في نفس أحجام عینة الُبعد  و ²إمكانیة التعمیم معامالت الخطأ المطلق. ونتیجة لذلك فان تقدیرات 

المعتمدة على مكونات التصمیم الثابت من المحتمل أن تشتمل على بسط أكبر ومقام أقل من التقدیرات 

حینها یمكن أن یكون تقدیر ثبات التصمیم الثابت أكبر من تقدیر ثبات  ،المقابلة من التصمیم العشوائي

  التصمیم العشوائي.

في كل من التصمیم العشوائي والتصمیم المختلط p × (i :o) میم الممزوج ثنائي الُبعد في حالة التصكذلك 

ثابت فإَن نفس التغَیرات تحدث في تباین الدرجة الشاملة وتباین الخطأ النسبي وتباین (o) فترات بُبعد 

   .)02(رقم ویمكن توضیح ذلك من خالل تقدیرات مكونات التباین الموضحة في الجدول  الخطأ المطلق.
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  التصمیم العشوائي والتصمیم المختلط بینالدرجة الشاملة والخطأ النسبي والخطأ المطلق  ات): مقارنة تباین02جدول (
p ×( i : o)   

  الصیغة  التباین  التصمیم

p ×(i : o)   

 
 (i : o)   

  عشوائیین

)  الدرجة الشاملة ) = ( ) 

)  الخطأ النسبي ) = 	
( )

+
( )

 

(∆)  الخطأ المطلق = 	
( : )

+
( )

+ 	
( )

+ 	
( )

	
 

p ×(i : o)   

 

(i )  عشوائي 

(o)  ثابت  

)  الدرجة الشاملة ) = ( ) + 	
( )
′  

)  الخطأ النسبي ) = 		
( : )
′ ′  

(∆)  المطلق الخطأ = 	
( : )

	 ′ 	 ′
+ 	

( : )
	 ′ 	 ′

 

توقف على التصمیم ی دائما من تباین الدرجة الشاملة ویخَفض من تباین الخطأ ألنهزید تثبیت الُبعد ال ی

تثبیت ُبعد البنود فان صیغة تباین الدرجة الشاملة وتباین  تم. فإذا (Meyer,  2010)الذي ُیثَبت فیه الُبعد 

فالدرجة الشاملة وتباین الخطأ نفسها  .p ×( i : o)  مقارنة بالتصمیم  (p × i × o)الخطأ تتغَیر في التصمیم 

 والتصمیم المختلط بالبنود الثابتة. هذه النتیجة لها داللة من الناحیة p ×( i : o) في التصمیم العشوائي

) والبنود متداخلة مع الفترة، حینها تكون البنود مثال النظریة إذا كان ُبعد الفترة عشوائي (غیر محدود

بواسطة بنود ثابتة یكون له نفس مكونات  p ×( i : o)لذلك فتصمیم  (Meyer, 2010)بالضرورة عشوائیة 

  ببنود عشوائیة.   تباین تصمیم

  خالصـة:  -

 اتبتقدیم موجز لدراس بدایة مفَصل لنظریة إمكانیة التعمیم في مختلف جوانبهااهتم الفصل الحالي بتقدیم 

حصل علیها بطریقة من دیر مكونات تباین القیاسات المتهتم بجمع بیانات تفید في تق التيإمكانیة التعمیم 

كثیر من  والتوصل إلى ،بجمع بیانات تفید في صنع العدید من القرارات تهتم التي القرار اتودراس ،الطرق

أخطاء  في معالجةحدود النظریة الكالسیكیة لالختبارات بعدها انتقلنا إلى عرض . نتاجاتالتفسیرات واالست

في  بمعالجة مختلف مصادر الخطأ  إطار مفاهیمي متكامل یسمحعن ظهور  وقد كشف العرض القیاس،

مفهومها ومزایاها  انا خاللهیسمى نظریة إمكانیة التعمیم، قدمالقیاسات السلوكیة وصدق تقدیر ثبات 

یم ومبادئ نظریة إمكانیة مفاه ناثم تناول ،بشكل متكامل إلثراء فهمنا للنظریة هاتطور نشأتها و أصول و 

المتضمنة في كل مرحلة.  هامفاهیمم و تحلیالت إمكانیة التعمی تصمیم تحدید مراحلالتعمیم من خالل 
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دراسات ثبات كل َن ألانیة التعمیم وفق خطوات منتظمة ویرجع اهتمامنا بتحدید مفاهیم ومبادئ نظریة إمك

  منحى. ال تتبع نفسالقیاسات السلوكیة وصدق 

أبعاد وضعیة القیاس مالحظة الذي یحَدد میم الصتتنطلق المرحلة األولى من تصمیمات إمكانیة التعمیم ب

 .ةالمالحظات المقبولنطاق و ، شروط جمع المالحظاتو ، النطاق الشاملو وتفاعالتها كالمالحظات، 

عشوائیة غیر محدودة، في ال المتمثلة د معاینة مستویات األبعادیحدَ ذي تصمیم التقدیر ال والمرحلة الثانیة

مَیز بین القرارات المطلقة تصمیم القیاس الذي یثالثة المرحلة ال وفي. الثابتةو  ،محدودةالعشوائیة الو 

 .وتباین التعمیم ،التباین األداتي، و تباین التمییز المتمثلة في ثباتالیر تباینات تقدو ارات النسیبة، والقر 

معامل إمكانیة التعمیم عن اختالف معامل الثبات الكالسیكي تصمیم التقییم كمرحلة رابعة تناولنا في 

التعریف و المحكیة)، و المطلقة، و تحدید معامالت إمكانیة التعمیم (النسبیة، و  ،كل منهماوصیغ تقدیر 

   المعیاري للقیاس في حالة القرارات المطلقة والقرارات النسبیة.بالخطأ 

المتمثلة في تغییر عدد  إجراءات القیاس تحسین بتحدید طرقدراسة القرار في المرحلة الخامسة إلى انتقلنا 

، تغییر عدد )تحلیل أبعاد إمكانیة التعمیم(استبعاد المستویات غیر النموذجیة و مستویات معاینة البعد، 

نا بعض أنواع عرضوفي األخیر استبعاد تحَیز القیاس، واستعمال المعامل المحكي.  طبیعة األبعاد،و 

التصمیمات العشوائیة أحادیة الُبعد، وثنائیة الُبعد،  التباین المتمثلة في تقدیر مكونات تصمیمات

  والتصمیمات المختلطة، من حیث مفهومها ومدَعمة بأمثلة واقعیة. 



 

 

  

  ل الثالث ــالفص

  تقییـم الكفاءات وفق الوضعیات المركبـة
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   تمهیـد: -

 ، واعتبر عنصرا هامافي السنوات األخیرة متزایدااهتماما  لقیتمواضیع التي من الیعتبر تقییم الكفاءات 

منهجیة النظریة و توجهات الالمن االنتقال  التعَلمیة خاصة بعد-من عناصر العملیة التعلیمیة ومحوریا

كفاءات بدال من أهداف،  على الممارسات التربویةت ترَكز حیث أصبحب .جدیدةالتوجهات التقلیدیة إلى ال

فئة و ، السیاق جَردةم تت الحیاة الیومیة بدال من محتویامعالجة وضعیاو سوسیوبنائیة بدال من سلوكیة، و 

المتعلم بدال  على زیركتالو كفاءات ممتدة بدال من كفاءات خاصة، و ، الشاملوضعیات بدال من النطاق 

إكساب  التركیز على الوضعیات المركبة كأداة فعالة وضروریة في فيالتوجهات هذه ساهمت  .المعلممن 

 .الطالب كفاءات التعامل مع وضعیات الحیاة المعقدة، وتقییم بواسطتها درجة اكتسابها لدى الطالب

المركبة فإننا سوف نتناول بمزید من  أو المهام وبهدف توضیح أهمیة تقییم الكفاءات بواسطة الوضعیات

تقل ن، وتقییم الكفاءات، ومفهوم الوضعیة المشكلة. لنمفهوم الكفاءةكل من تحدید  اتفصیل صعوبالت

ثم  .، والوضعیة المركبةتقدیم تعریفات لكل منها، مع التركیز على تقییم الكفاءاتإلى توضیح و  هابعد

موارد المعرفیة ال وفقا لكمیةو (وضعیة تعَلمیة، وضعیة هدف)  هانوعلوفقا  ةالمشكل نتناول الوضعیة

بعدها نحاول تحدید  المطلوب تجنیدها (وضعیة مركبة، وضعیة معَقدة) مع تحدید االختالفات بینها.

منتوج الطالب، ودرجة تحدید  من حیثمفصلة الخصائص المطلوب توفرها في الوضعیات المركبة 

  .تجنیدهاطلوب موارد المالالوضعیة، وكفایة معلوماتها، وكمیتا، وذاتیة حلها، ودقة 

  :مفهوم الكفاءة صعوبة تحدید -1

الكفاءة من الناحیة العلمیة كغیره من المفاهیم التي عرفتها التربیة الحدیثة نوعا من الغموض  فهومم عانيی

. المؤلفینالتربیة من طرف العدید من  مجالإدخاله إلى تساؤالت منذ  عدةحوله ت وطرح ،والضبابیة

كل  وصفهحیث بمنظورات، و  معانيعدة اتَخذ ره داخل األدبیات التربویة الحالیة تطَو  األمر الذي جعل

 ،عانيمفهوم غامض وله عدة مأن الكفاءة التربویة األدبیات  أشارتفقد ، منظوره الخاص مؤلف وفق

  .(Perrenoud, 1997; Jonnaert, 2002; Scallon, 2004) الكفاءة مفهوم متعدد المعاني تعتبر ا حیثب

 ،لغوي...)سیاق مهني، سیاق فیه (سیاق تربوي،  ونشأ وتطَور ضعوُ بتغیر السیاق الذي تتغَیر معانیه و 

الحرباء الذي یتغیر لونه بتغیر المكان الذي یرسو فیه، ویتلَون أحیانا الكفاءة بمفهوم یمكن تشبیه لذلك 

 فهومتعرض موفي نفس السیاق  لفترة التي یقضیها في المكان الذي یتواجد فیه.تعددة تبعا لبألوان م

ة استقاللیال یمتلك و في مجال التربیة، ال یمكن استخدامه  هعنالكفاءة لعدة انتقادات، وحسب المتحدثین 

 استخدامات مفهوم الكفاءةتعَددت  كما .(Jonnaert, 2002)عینة من آثار مجاالت أخرى ولیس إَال 
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وفقا لهذا  كذلكیبقى كما   ,Levy-Leboyer) (1997 أكبر د بدقةولكنه لم یحدَ  ةمختلفمجاالت في  تدریجیا

   .(Raynal & Rieunier, 1997) مفهوما افتراضیاالمنظور 

وغیرها  االفتراضیة...وصفه بو  ته،دقعدم و  ،واتصافه بتعدد المعاني الكفاءة فهومأسباب غموض م منو 

تغَیر في التصورات والذهنیات الو  ،حضاو الوعدم تغطیته للمفهوم العلمي  جاالت،عدید من المتطفله في 

الحدیث إلى والمؤلفین ن یالباحثاتجهت أعمال لماذا ولكن  .في مجال التربیة والتكوین هتطبیقاتب رتبطةالم

أن دون اكتسابها وتقییمها  باستراتیجیات المتعَلقة العملیة اجوانبه تطویرعلى  أكثر واز ركو  ،عن الكفاءة

  ؟انظری المفهوم تأطیركیفیة البحث عن تتجه إلى 

التربویة في غموض معناه، إذ اختلفت مفاهیم الكفاءة في الكفاءة داخل األدبیات  ساهمت مسارات تطور

واختلف مفهوم الكفاءة داخل مجال التربیة في حَد  ،والتربیة عملال ه في مجالالقانوني واللغوي عن مجالال

 المنظور من المنظور السلوكي یختلف عنالكفاءة فمفهوم ره. ذاته نتیجة الختالف منظورات تطَو 

تشیر الكفاءة حیث ب .یمهوٕاجراءات تقی اته، وطریقة تكوینه، ومرجعیالبنائي سواء في مفهومه- المعرفي

في  ،لمالحظة ضمن معاییر تحكم موضوعیة ومقننةلى االنجازات الروتینیة المنظور السلوكي إضمن ا

وٕانما تستمد سلوكیتها من  لیست سلوكا فحسبالبنائي -التوجه المعرفي حین اعتبرت الكفاءة ضمن

تشبه وضعیات الحیاة مركبة  اممهإال بواسطة الكفاءة م ییأو تق باكتسال یمكن افالملكات المعرفیة للفرد. 

 ,De Ketele, 1986; D’Hainaut)ره لكفاءات طَو لالبنائي -ُیعرف هذا االتجاه بالتیار المعرفي ،الیومیة

1988; Meirieu, 1988; Perrenoud, 1997; Roegiers, 2000; Bosman, Gerard & Roegiers, 2000; 

Jonnaert, 2002…).  تیارا للكفاءة في مجال التربیة ُیعرف بالمقاربة النسبیة للكفاءات ن المؤلفو اقترح

ووفقا لهذا االتجاه  .عینیاتسبالمنذ مهیمنا على الممارسات التربویة السلوكي الذي ظل  تیارمستقال عن ال

الوضعیات الدینامكیة للعملیات التربویة، وأجبرت المختصین في التربیة على البحث عن غَیرت الكفاءة 

  مواقع أكثر نسبیة وأقل معیاریة وتحدیدا لألهداف التربویة في المناهج الدراسیة.

وضعیفا من الناحیة  الكفاءة في المجال التربوي من غموض في تحدید معناه فهوممُیعاني  زالی ال

لمعارف ا على تجنیدیعتمد على إطار نظري شامل  سسةؤ إلى نظریة علمیة م هال یستند مفهومو  النظریة،

 نظري إطارإلى ظهور تناقض كبیر كانت غایته تكوین  التجنید فهومأدى م فقدوالمهارات واالتجاهات. 

من  التجنیدمفهوم ویعاني  .(Crahay, 2006) حقیقیة في البحث السیكومتري مشكلة یطرح لكنه فهوململ

وتقدیر درجة  انتقال أثر التعلمفهوم من حیث مراحل حدوثه وكیفیة تمییزه عن م تمشكالویطرح غموض 

  حدوثه وتجلیاته األدائیة.
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 في غالب األحیان تصَورهنتیجة  الكفاءةخدام مفهوم ضعف است Le Boterf  (2002)َرر بوفي نفس السیاق 

إلى تطبیقیة، إضافة التطبیق المعارف النظریة و ل مثیلأو  والمهارات واالتجاهاتمجموعة المعارف ل كمثیل

 نظريغیاب إطار  منمفهوم الكفاءة غموض نتج المجزأة. هارة تشبیه الكفاءة في غالب الحاالت بالم

 ،من ناحیة أخرىییم الكفاءة تقطرق و  ةمكونات ووظیفاختالف من ناحیة، و  والمؤلفینبین الباحثین  موحد

   .الكفاءة داخل األدبیات التربویة یتخذ عدة منظورات تطور مفهومفقد جعل 

 فهومالكفاءة كمرادف لم فهومن في التربیة ممختصون في إعداد برامج التكوین والباحثیعموما استخدم ال

نفس  شیران إلىأن الكفاءة واألداء ی (Delory, 2002 ;  Scallon, 2004) بعض المؤلفینحیث یرى باألداء، 

األداء الذي ینجزه الفرد بمستوى معین من اإلتقان. ولكن هل الكفاءة هي حسبهم الكفاءة  المفهوم، وتعني

 كان لهما نفس المعنى فلماذا نتج عنهما توجهین ومنظورین فإذا مؤشراتها؟ نفسها األداء أم مؤشر من

  قییم األداء" و"تقییم الكفاءات"؟في سیاقین مختلفین "تظهرا ، و نمتعارضی

أن   Raynal & Rieunier (1997)اعتبرحیث بنتیجة لذلك كثیرا ما یخلط المؤلفون بین الكفاءة واألداء، و 

نتحدث عن  لماذان أن األداء مكَون ظاهر للكفاءة، ولكن للمؤلفیا وفق شیروی ،األداء هو تحیین للكفاءة

یم األداء؟ أال توجد مؤشرات دالة عن الكفاءة؟ وكیف یمكننا كفاءات إذا كان ال یمكننا إال تقییم التقی

الطالب على تجنید المعارف التي یمتلكها في ذهنه؟ أال تمتلك الكفاءة مكونا ظاهرا  مالحظة قدرة

عین، في اختبار م الفرد مستوى نجاحأو درجة اكتساب  یشیر األداء إلىباإلضافة إلى مكونها الكامن؟. 

األداء دفع في ظل تُ  أخرى بإنجازات تهمقارنبال یقاس األداء إال هنا  ،معینألداء  طالبانجاز  مثل

 ةیأو مهن ةمدرسی اممهكانت سواء مركبة ام انجاز مه إمكانیةتقاس الكفاءة انطالقا من  بالعكسو األدنى. 

(Roegiers, 2000)یم، بحیث أن األول التقی ناحیةن األداء والكفاءة من . یظهر التعریف وجود فرق بی

معین ومقارنته بآخر، أما الثانیة فتقاس بإمكانیة انجاز وضعیات مدرسیة أو مهنیة. ویعتقد  انجازبیقاس 

Delory (2002) یمه هو للتقییم، فالوحید الذي یمكن تقی أن مستوى إتقان المتعلم لكفاءة معینة غیر قابل

قیقي إلتقان الكفاءة التي الذي ینجزه المتعلم، فالذي یتمكن منه فعلیا هو األداء ولیس المستوى الح داءاأل

  هذا األداء.  إلنجازیجندها الطالب 

 ،یم األداء المالحظ مباشرةمن خالل تقیفي هذا الصدد یستدل المعلم على إتقان طالب معین للكفاءات و 

ولكن تبقى مسألة الخلط بین األداء والكفاءة ال مجال لحدوثه، بحیث أن األداء یرتبط بالنشاط والعمل 

ي فترة معینة. في حین ترتبط الكفاءة باستعدادات وٕامكانیات أكثر استقرارا تسمح بظهور هذا واالنجاز ف

مجموعة من األفعال أو  على بشكل مباشر، وال یمكنها أن تتوقف األداء. فالكفاءات لیست قابلة للمالحظة

 ,Bosman, Gerard & Roegiers)عطى األداء بعي مع مُ اتبط ُمعطى الكفاءة بشكل تتر ال یفاالنجازات، 
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تشیر إلى ما یمكن للفرد أن ینجزه في ظروف  هنا بین األداء والكفاءة أن هذه األخیرةیكمن الفرق و  (2000

ظروف فعلیة، على هذه الصورة تتضمن القدرة  ضمنیشیر األداء إلى ما أنجزه فعال  في حین ،مثالیة

افعیة والعاطفیة والوجدانیة التي تؤثر على على الوصول واستخدام بنیات المعارف فضال عن عوامل الد

  .(Gipps, 1994)اإلجابة 

حصر الكفاءة في األداء الذي نالحظه في سلوك المتعلم أثناء  بإمكانیة تتعَلق هامةُأخرى طرح تساؤالت وتُ 

وأما إذا كانت الكفاءة معرفیة فهذا یمكن قبوله ببساطة، انجاز عمل معین؟ هنا إذا كانت الكفاءة أدائیة 

 بحتة فكیف یمكن أن نستدل عن التغیرات التي تحدث في ذهن المتعلم؟ وكیف نفَسر عملیة تجنید

المعلم على التقییم الذاتي في االستدالل اعتمد المعارف والمهارات واالتجاهات في وضعیة تقییم؟ وٕاذا 

أن نحصر كفاءة كثیرة ته؟ لذلك ال یمكن في حاالت ما هو األداء الذي یمكن مالحظفعلى كفاءة المتعلم 

  .داء وتقییم الكفاءاتقییم األبین تاختالفات ظهر یُ  یمكن أن معینة في أداء سلوكي بحت، وهذا ما

ألنه یبدو أن الكفاءة أقل  ،اإلسراع في تجاوز الغموض المفاهیمي جبما تجدر اإلشارة إلیه حالیا أنه ی

ال  لكَنهولكن رغم غموض الكفاءة  ،صعوبة في تحدیدها بدقة لدى المؤلفین وظیفیة إلى درجة أنها أكثر

غموض مفهوم الكفاءة  من أجل تجاوز. (Ubaldi & Al, 2005) بصفة ملموسة تناولهیعیق بشكل كبیر 

الباحثین والمختصین، وذلك من حیث  ُموَحد بیناإلسراع في صیاغة إطار مفاهیمي  فاألولویة تتطَلب

بین ل إلى اتفاق و وصبهدف ال ، وذلكاوتقییمهإجرائیا  اوطرق قیاسه ،اووظیفته، اومكوناته، الكفاءةمعاني 

  .صحبهاالتطبیقات التربویة التي تو األطر النظریة للمناهج الدراسیة 

اتضح  دبیاتعلى بعض األ اطالعنافبعد  یطرح تصنیف الكفاءات أیضا إشكاال آخر من الناحیة النظریة،

حیث ب ،فلكل باحث تصنیف خاص یتفق مع وجهة نظره ،یوجد تصنیف مطلق وموحد للكفاءاتأنه ال 

 ءات دنیا وكفاءات اإلتقان، وصَنفهامن وجهة نظر التقییم إلى كفا الكفاءات Roegiers (2000) َنفص

Wolfs (1998)  هاكما صَنف ة.نتاجیوكفاءات  عملیةعلى أساس مراحل تكوینها إلى كفاءات Rey (1996) 

إلى كفاءة سلوكیة وكفاءة وظیفیة وكفاءة قدراتیة عامة تدمج فیها الكفاءات الممتدة. إضافة إلى تصنیف 

على أساس درجة شمولیتها إلى كفاءات خاصة وكفاءات ختامیة. كما توجد  )2006(وزارة التربیة الوطنیة 

فانطالقا من التصنیفات المذكورة تبین  .تصنیفات أخرى كثیرة تختلف فیما بینها باختالف معیار تصنیفها

أنه ال یوجد تصنیف مطلق وشامل متفق علیه من طرف الباحثین والمؤلفین، وأدى تنوع تیارات تصنیف 

  توضح مبررات تصنیفها.  أدلةالكفاءات إلى توجیه انتقادات متعددة نتیجة عدم تدعیمها بأمثلة ملموسة و 
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الذي  دماجياال هاطابع بسبب هامة وصعبة في آن واحد تساؤالتت حول الكفاءة رحطُ  التقییم ناحیةمن 

تختلف عن األداء وال تالحظ بصفة مباشرة وال تقَیم  بأنها Meirieu (2005)حیث وصفها بتتصف به، 

 نتجت عنهاوضعیات اغة الكفاءة كمحرك وموَجه لممارسات التعلیم والتعلم في مختلف الصی أنو . بسهولة

الكفاءات لدى  عمل طیلة فترة التكوین، خاصة أثناء عملیات بناءالطرق بعض الصعوبات المیدانیة في 

  . ٕادارة عملیات تعلم وتقییم الطالبو  طالبال

یم األداء، وغالبا ما ییم الكفاءات نفسه تقیالكفاءات أن تقالمهتمین بعالوة على ذلك یعتقد معظم المؤلفین 

كرد  نتجذي األداء ال ییمتق من تیاریمكننا أن نستوحي إن كان  مما یجعلنا نتساءل یربطون الكفاءة باألداء

 رغم ذلك یؤكدف یم الكفاءات؟ ال یوجد تأكید في هذا الشأنیتقتأسیس في الموضوعیة  تقییماتلل فعل

Scallon (2004)  تصف ألن المشكالت المقدمة للطالب ت من حدود هامة عانيیُ األداء  تیار تقییمبأن

یم یالتق مع وضعیاتاألداء  تقییم وضعیاتتتفق  .بناء وتبریر اإلجابات المنجزة، و 1یةسیاقبالأساسا 

تقییم  استطالعاتفي  OCDE (2000,2006) منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة المستخدمة من طرف

، 3"تحدیدمحكمة الالمشكالت "التي تتعارض مع و  2"غیر محكمة التحدید" التحصیل التي تستخدم مشكالت

  . لطالباأداء  اتیمیاألمثلة في الكتابات األنجلوساكسونیة واالستطالعات العالمیة حول تق غالبیةظهرت و 

 البحوث والمقاالتفي  ستخدمةالم ما إذا كانت وضعیات األداء حولنتساءل أن جب ی وفي هذا اإلطار

الكتابات المتخصصة المعتمدة على  ت. قدمأم ال؟ یم الكفاءاتیالمجالت تتناسب مع تقالمنشورة في 

یم المهارات أكثر من یركز على تقی تیار تقییم األداءأن بَینت و  ،األداء إجابة واضحة لهذا التساؤل

 ، باعتبار أنالكفاءاتتیار األداء نفسه  تیاربأن  االعتقادالخطأ وهل من . (Scallon, 2004) الكفاءات

 تیاراألداء  ییمن تقبأاقتنعنا ٕان و  ؟عن األداءمن الناحیة المفاهیمیة واإلجرائیة تختلف كما ذكرنا الكفاءة 

في قیاس  في االستطالعات العالمیةعتمدة اختبارات األداء الماستخدم  عندما Bain (1999)وَضحه كشفي 

 ،معلومات المشكالتعدد تعاني من تقییم األداء یأن مسعى  Bain (1999)  أكدلكن و الكفاءات التجریبیة 

  .(Scallon, 2004) بین الطالبال تثیر التعاون بالتجرید و مشكالتها  تتصف ، كماالعالیةصیاغتها درجة و 

  مفهوم الكفاءة في مجال التربیة:  -2

لیس من السهل تقدیم تعریف شامل وكافي للكفاءة، ألنه كما أشرنا یعاني كغیره من المفاهیم التي عرفتها 

التربیة الحدیثة نوعا من الغموض نظرا لتعدد وجهات نظر الباحثین له، واختالف األطر المرجعیة التي 

                                                
1 -  Contextualization 
2 -  problems ill-Defined 
3 -  problems well-Defined 
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الرغم من االنتقادات الموجهة من وعالم التربیة. فعلى شأ في إطارها كالعلوم االقتصادیة، وعالم الشغل، ن

نوعا من الوضوح واالستقاللیة في مجال  هوم الكفاءة إال أنه اكتسب حالیاطرف الباحثین والمؤلفین لمف

مثل، التجنید، التربیة وأصبح یتطور بشكل مستقل تماما عن المجاالت األخرى وأضاف إلیها أبعادا جدیدة 

  وغیرها.، المعرفیةوالموارد  مهام المركبة،والواإلدماج، 

لكفاءة، حتى أن حدیث الساعة في العدید من ل متعددة تعریفات ةالحدیث ةالتربوی یاتوردت في األدب

المجاالت سواء التربویة أو اللغویة أو المعرفیة أو االقتصادیة أو التكنولوجیة...وغیرها ال یكاد یخلو من 

علمیة، كفاءة الفرد في التواصل مع اآلخرین،  الكفاءة (كفاءة طالب في حل وضعیات ریاضیة أو مفهوم

كفاءة الموظفین والعمال، كفاءة برنامج معلوماتي معین...). لهذا أصبح موضة العصر نظرا لألهمیة 

  عدیدة. تبها لدى العلماء والمختصین في مجاال یحضالتي 

التربیة والتكوین بالرجوع إلى األطر النظریة حدیثة العهد ألعمال الباحثین المختصین في مجال 

 ;Meirieu, 1993; Rey , 1996)بالكفاءات، خصوصا في نهایة التسعینیات وبدایة األلفیة الجدیدة

Perrenoud, 1997, 1999; Bosman, Roegiers & Gerard, 2000; Jonnaert, 2002; Le Boterf, 2002; 
Rey, carette, Defrance & Khan, 2003; Roegiers, 2000, 2004; Scallon ,2004; Gerard, 2007…) 

لمناهج الدراسیة في لوأصبح یغذي التوجهات الجدیدة  ،أصبح مفهوم الكفاءة غنیا داخل أدبیات التربیة

  أو تكوین المعلمین أو تكوین المكونین.  طالبسواء ما تعلق بتعَلم ال البلدانالعدید من 

الكفاءة الواردة في أدبیات البحث في مجال التربیة، والتي تبتعد نوعا ما عن  تتعریفانستعرض بعض 

أنها مجموعة من الموارد ب الكفاءة Jonnaert (2002)حیث ُیعَرف بم وتصورات المجاالت األخرى. مفاهی

 قدرة على أنها Perrenoud (1997) التي یمكن للفرد أن یجندها لمعالجة وضعیة بنجاح. ویعَرفها أیضا

الفرد على تجنید مختلف الموارد المعرفیة للتصرف اتجاه نوع معین من الوضعیات. وفي نفس السیاق 

حیث یرى أن بتعریفا أكثر إجرائیة للكفاءة ال یبتعد كثیرا عن التعریفین السابقین،  Roegiers (2004)یورد 

وضعیة مشكلة تنتمي إلى بهدف حل ى تجنید مجموعة مدمجة من الموارد إمكانیة الفرد علالكفاءة هي 

  نفس فئة الوضعیات. 

موارد معرفیة وغیر معرفیة فیه الفرد من التعریفات السابقة أن الكفاءة مفهوم إدماجي ُیجند یتضح 

ال یمكننا البرهنة على كفاءة معینة إال بحدوث و وضعیات مهنیة واجتماعیة مرجعیة،  فيومحتویات دراسیة 

أن الكفاءة ال تنحصر في مجموعة الموارد إلى یات مركبة. إضافة تجنید معرفي داخل وضعیة أو وضع

المعرفیة الداخلیة والخارجیة التي یكتسبها الفرد أثناء مروره ببرنامج تعلیمي أو تكویني معین وٕانما في 
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قدرته على تجنید تلك المعارف والمهارات واالتجاهات بطریقة مترابطة في مواجهة تحدیات الوضعیات 

  التي تواجهه في حیاته الیومیة. 

 De Ketele (1996)كونات محددة تمارس فیها الكفاءة حددها على متعریفات الكفاءة  یتطَلب أن تشتمل

لوب تجنیدها وربطها مع أهداف قدرات والمحتویات المطوال ،فئة الوضعیات التي تمارس فیها الكفاءة في

               من منظورتتحَدد فالكفاءة  ،تجنیدها في وضعیة تنتمي إلى نفس فئة الوضعیاتلخاصة 

De Ketele (1996)  من تجنید قدرات ومحتویات (أهداف خاصة) داخل وضعیات(Roegiers, 2000).  

من ثالثة عناصر أساسیة: محتویات وقدرات ووضعیات تتفاعل  تصبح الكفاءة من هذا المنظور مركبة

یواجه الفرد وضعیة أو وضعیات  - )1: بحیث فیما بینها داخل المنظومة المعرفیة للفرد باستخدام التجنید

ُیحدد الفرد المحتویات الدراسیة والقدرات  -)2تنتمي إلى نفس فئة الوضعیات التي تمارس فیها الكفاءة، 

یربط الفرد بین المحتویات والقدرات كأهداف خاصة من أجل  -)3نیدها في فئة الوضعیات، تج جبالتي ی

یقوم الفرد بتجنید وٕادماج وتحویل المحتویات والقدرات (كأهداف خاصة) في سیاق معین  -)4تجنیدها، 

  للتصرف بفعالیة اتجاه المشكلة المطروحة.

  :یم الكفاءاتیتق صعوبات -3

عملیة تقییم مكتسبات الطالب إشكالیة محوریة في تطویر النظام التربوي، ألنه ال تعمل ككاشف  تعتبر

فحسب "قل لي كیف تقَیم، أقول لك كیف تكَون" ولكن أیضا كقوة تأثیر على الممارسات التربویة: "أنت 

لم به حالیا أن التقییم من المس. و (Gerard, 2006, p. 85) تكَون وفق الطریقة التي سوف ُیقَیم بها الطالب"

تناول  بالضرورةمیة، فتناول مشكلة التقییم هو التعلَ -یعتبر أحد المحاور األساسیة الممیزة للعملیة التعلیمیة

ال یمكن لإلصالحات التربویة أن تتجاهل . وبذلك (Cardinet, 1988)ربیة كل المشكالت األساسیة للتل

  بأهداف المداخل الهامة إلصالح التعلیم فإنها تتعرض للفشل. رتبطتإذا لم  هاتقییم التعلمات المدرسیة، ألن

الكفاءات باعتبار تیار واجهها ییم الكفاءات من االنتقادات الالذعة التي یإشكالیة تق تعتبرفي نفس السیاق 

یواجه الباحثون في كما  ،یمیأن تغییر الممارسات التربویة یتطلب بالضرورة تغییرا في طرق وأدوات التق

هل  یمها؟یتقحكات یم؟ وٕاذا كان األمر كذلك ما هي میهل الكفاءة قابلة للتق: مشكالت هامةالمجال نفس 

م الكفاءات الخاصة یَ م الكفاءات (تكوینیا أم نهائیا)؟ وهل نقیَ كیف نق یم المعارف؟ییم الكفاءات یلغي تقیتق

  وغیرها.؟...متدةأم الكفاءات الم

وخطورة صعوبة  تطرح إشكاال آخر أكثر فإنهامن الناحیة المفاهیمیة،  تإذا كانت الكفاءة تطرح مشكال

 ,Perenoud, 1997; Rey) اتیم الكفاءیبصعوبة تق مؤلفینیعترف العدید من ال حیث، بیمهاییتعلق بتق
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Carette, Defrance & Khan, 2003; Scallon, 2004, Ubaldi & Al, 2005, Gerard, 2007…) في . ویؤكد

بأن الكفاءة تختلف عن األداء، وال تالحظ بصفة مباشرة وال تقَیم بسهولة.   Meirieu (2005)نفس السیاق

في  ،یمه بسهولةیوتق امستدل علیه من مالحظة األفراد أثناء انجاز بعض المهباعتبار أن األداء سلوك یُ 

 على مؤشرات معینة أیضاوتعتمد ، "التجنید" مثلمعرفیة علیا  على قدراتعتمد ی اتیم الكفاءیتق أن حین

ویبدو جَند فیها الفرد مجموعة من الموارد الداخلیة والخارجیة. مركبة یُ  اتیستدل علیها من خالل وضعی

الكفاءة ، بین مستوین من الكفاءة  Jonnaert, Barrette, Boufrahi & Masciorta (2004)تمییزواضحا 

رف وسیاقه، التصتتوقف على التي  المهارةإلى المستوى األول یشیر االندماجیة والكفاءة االنعكاسیة، 

قابلة وجعل الكفاءة تكَیفیة و  تصرفإلى نزع السیاق لمعرفة ال االنعكاسي التفكیر ؤديیُ والمستوى الثاني أین 

بوصفها آنیة توصف  االندماجیةیم الكفاءة یوضعیات أخرى تأملیة. وبالتالي من السهل تقللتحویل إلى 

كز على تكَیف الفرد تیمها ألنها تر یضعیة، أما الكفاءة االنعكاسیة فمن الصعب تقبمؤشرات دالة داخل الو 

  أخرى جدیدة قابلة للتحویل فیها. إلى وضعیات  مع

 Perrenoud (1997)، حیث یرىتواجه الفاعلین التربویین یم الكفاءة أحد المشكالت التيیتق یصبحوبذلك 

 اممه ضمنیستدعي البرهنة علیها مالحظة الكفاءة ه، ألن یم كفاءاتیأسهل من تقطالب یم معارف الیتق أن

 جبأن التقییمات القائمة على الكفاءات ییشیر بعض المؤلفین كما  .ما یفتح المجال أمام الخالف مركبة

 Khan & Ramachandran (2012)  یمَیزال حیث ب. 4أن نسمیها بالتقییمات القائمة على الكفاءات لألداء

غیر  فهومینالقائم على الكفاءات والتقییم القائم على األداء على اعتبار أن الكفاءة واألداء مبین التقییم 

 فهومالذي استخدم م Scallon (2004)تدعم وجهة نظر ال منفصلین عن بعضهما البعض. هذه الفكرة 

االستعدادات المكتسبة متماثلة مع األداء مصرحا أن التعریف الشامل للكفاءة یصف غیر الكفاءة بصفة 

  من طرف الطالب على مستوى من النمو المهني وتتطَور في مجموعة اتصالیة.

والوضعیات المركبة، فانه تتعارض بعض التوجهات  اتیم الكفاءیإذا كان من المستحیل الفصل بین تق

 ,Roegiers, 2000; Scallon, 2004; Gerard) العدید من المؤلفین أمثال إذ یعتقد ،الكفاءاتبللتقییم  الحالیة

، یم الكفاءاتیقبل تقالمعارف والمهارات واالتجاهات یم یأن یمر عبر تق جبی تقییم الكفاءاتأن   (2006

 یةعملیة تشخیص. وبالتالي یصبح تقییم المعارف یم الكفاءاتیتقلمرحلة ضروریة عارف یم المیوأن تق

للموارد المطلوب تجنیدها في  الطالب اكتسابم عدم امتالك الكفاءة ناتج عن عد ألنطالب كفاءات الل

، عارفیم المیم الكفاءات بتقیَ أننا نق وفق هذا التصور أن ال نَدعي یجب وبهذاالمركبة.  وضعیاتحل ال

نستغني جعلنا ال ی. األمر الذي المركبة اتالوضعی يألن المعیار الحقیقي والمؤشر الدال على الكفاءة ه

                                                
4-  competency-based assessments of performance  
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ا لتأثیرات ال یمكننا أن نضع حدَ  حینهافي تقییم الطالب،  الموضوعي التیارعن  عارفیم المیفي تق

فاءات یم الكیتق كما تعتبر عملیةیم الكفاءات. یسیطر على الممارسات التربویة لتقتُ  لتي الزالتا ةالسلوكی

. األمر الذي یجعل عمل المعلم صعبا (Gerard, 2007) معقدة عملیة أیضاوفق الوضعیات المركبة 

میزة تجعله یستجیب للتغیرات الحاصلة في مهنة تیتطلب منه كفاءات مهنیة جدیدة وخصائص شخصیة مو 

أن یضمن قبلیا اكتسابهم  جبالمركبة ی امفإذا أراد معلم ما أن یقَیم كفاءات طالبه باستخدام المه ،التعلیم

   تجنیدها في حل المهمة وٕاتقانها. جبللمعارف التي ی

ین بأن العمل بالكفاءات ال یلغي العمل بالمعارف، وأن تقییم هذه األخیرة أولویة لذلك یؤكد بعض الباحث

احترام االنسجام  بهدف ألَنه یم الكفاءاتیأثناء تقشكلة كما یواجه المعلمون م ضروریة لتقییم الكفاءات.

. طالبمنتوج الیم یتق سهولة فيو  نجازلإلقابلیة كثر یم أیالتق تجعل ألَنها، عاییرصیاغة بعض الم جبی

كفاءات ما یم الیوتق عادلوغیر  سهالُیعتبر یم األداء، ما یولكن مقاومة هذه الممارسات مشروعة بین تق

 . (Ubaldi & Al, 2005) غیر موثوقةیحمل مفهوم الكفاءة إجابة  حینها، اوصعب ُیعتبر عادال

امبریقیة تساهم في بلورة إطار نظري دراسات نقص في بالكفاءات من  تعَلقةمال ةالتربوی یاتعاني األدبت

 فقد ،المركبة تبَین أنها نادرة اممهال باستخدامیم الكفاءات یعلى الكتابات المتعلقة بتق اطالعنافبعد  ،متین

 ; Scallon, 2004 ; Gerard, 2007) تقییم الكفاءاتبحوث وجود نقص فادح في  الباحثین بعض أثبت

Dionne & Laurier, 2010  ،،المركبة متوقفة  نجازاتاالبواسطة یم یالتقحوث أصبحت بحتى ) 2011 طباع

یم ین في مجال تقو . ولم یتوقف األمر عند هذا الحد إذ لم یتوصل الباحث(Scallon, 2004)نوعا ما 

 ,De Ketele & Gerard).المركبة اممهیم وفق الیاختبارات التق أدلةد في تأییالكفاءات إلى إدیومتریة حقیقیة 

2005)     

  تقییم الكفاءات:  -4

، الباحثین والمؤلفین في السنوات األخیرة منیم الكفاءات من المواضیع التي لقیت اهتماما خاصا یال زال تق

لماء القیاس من قلب النقاشات الهامة التي لم تجد لها الحل النهائي، ذلك أنه تقلیدیا تمكن عوأصبح یشكل 

م ییوالمعلمات عن طرق لتق لقدرات، ولكن حالیا مازال یبحث المعلمونیم المهارات وایتطویر أسالیب تق

. (Jonnaert, 2002)م یییفرض تغییرا في طریقة التقیم الكفاءات بدل القدرات أو المهارات یالكفاءات ألن تق

 هاطابع نفس الوقت بسببیم بعض التساؤالت الهامة والصعبة في یتطرح الكفاءة من ناحیة التقكما 

   .الذي تتمیز به اإلدماجي
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أفضت إلى تساؤالت هامة، من بینها تساؤل رئیسي: هل ُطرحت في اآلونة األخیرة إشكالیات متعددة 

أمام مجموعة یمكن لنا أن نقَیم كفاءة طالب في مجال معین أو عدة مجاالت؟ من السهل وضع الطالب 

مركبة  امفي حین وضع الطالب أمام مه ،كتسبهامعارف والمهارات واالتجاهات التي امن األسئلة لتقییم ال

تخذ تقییم مكتسبات الطالب من منظور الكفاءات بعدا جدیدا، ألنه ال یتوقف على ا لیس باألمر السهل.

تحدید عینة من المحتویات أو األهداف الخاصة واإلجرائیة الممثلة للنطاق الشامل لتلك المحتویات 

لكفاءة اوضعیات ضعیات مركبة تنتمي إلى نفس فئة وضعیة أو و  وأهدافها، ولكنه یتعدى إلى اقتراح

 & Gerard, 2005; DeKetele) الوضعیات هو اآلخر لحل تلك االمطلوب تقییمها، وتتطلب إنتاج مركب

Gerard, 2005). قائمة من  اإلجابة علىالمعارف المكتسبة لدى الطالب من خالل  تقییمرغم سهولة ف

من خالل  رغم صعوبة تقییم الكفاءات لدى الطالب، ولكن عملیة غیر كافیةها األسئلة المتفرقة إال أن

للبرهنة على كفاءات  حیث أصبحت الطریقة المثلىب عملیة كافیة.وضعة أمام وضعیات مركبة إال أنها 

   (Scallon, 2004; Roegiers, 2004). وضعیات مركبة في مواجهةالطالب هي وضعه 

إمكانیة تقییمها مقارنة بالقدرة التي تتمیز بصعوبة تقییمها، فالكفاءة سهلة التقییم في الواقع تتمیز الكفاءة ب

ه یتطَلب باعتبارها تقوم على نوعیة انجاز المهمة ونوعیة المنتوج المحصل علیه. وما تجدر اإلشارة إلیه أن

انجاز من خالل  ةالكفاء ییمیمكننا تق َنهنعترف كلیة بأن الكفاءة قابلة للتقییم بالمعنى التام للكلمة، ألأن 

الجودة في  عاییرقَیم الكفاءة بداللة ما ینتجه المتعلم آخذین بعین االعتبار ممشكالت. لذلك تُ وضعیات 

  .(Roegiers, 2000)اإلنتاج ومطابقة اإلنتاج للمطلوب 

یتوَفر أن  جبولكن ی ،أداة فعالة في البرهنة على تحكم الطالب في كفاءة معینةتعتبر الوضعیات المركبة 

أن تصاغ الكفاءات جب ی -)1في:  Roegiers (2005)عض الشروط التي حددها في تقییم الكفاءات ب

وأكثر  أردنا تقییم الكفاءة فمن الضروري صیاغتها أكثر تحدیدا، وأقل إطنابا بطریقة قابلة للتقییم، فإذا

محدودة، بمعنى صیاغة كفاءتین أو  تكون الكفاءات جب أنی -)2واقعیة وملموسة لتكون قابلة للتقییم، 

سنة دراسیة كحد أقصى، وتجاوز هذا العدد یؤدي إلى خفض التركیب في ثالث كفاءات في كل مادة 

أن تشتمل اختبارات التقییم على وضعیات مركبة تكون  جبی -)3وتقییم أكثر للمهارات ولیس الكفاءات، 

أن تصاغ اختبارات التقییم بطریقة تشبه  جبی -)4، ه ولیست عبارة عن تقییمات تقلیدیةنادحدشاهدة لما 

  التقییم الذي تقوم علیه كفاءات الطالب وتكون مضبوطة. 

  (Roegiers, 2004; Gerard, 2006) الباحثین المهتمین بتقییم بالكفاءات بعضم قدَ  في هذا الصددو 

تحدید -)1 في: تتمثلاالختبارات، خاصة  طالبخطوات منهجیة تساعدنا على بناء أدوات تقییم كفاءات ال

بناء أو اختیار وضعیتین أو ثالث وضعیات تنتمي إلى نفس فئة الوضعیات  - )2الكفاءة المراد تقییمها، 
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تتضمن  إعداد شبكة تصحیح دقیقة -)3التركیب...)، و المكونات األساسیة، و األصالة، و الجدة، على تتوفر 

اختبار التقییم ( صدق درجات تأكد من الشروط السیكومتریة لال -)4ومؤشرات التقییم الضروریة،  حكاتم

  وثبات) بتجریبه على عینة من الطالب.

 ازدادو  ختبارات محكیة المرجعاالیندرج تقییم الكفاءات ضمن التقییم محكي المرجع، فقد استخدمت 

االهتمام بها في كثیر من األنظمة التربویة، خاصة في تطویر برامج التعلیم والتقییم التي تستند إلى 

تشخیص جوانب القوة والضعف في األداء ب تسمحالكفاءات. فهي تصف قدرات الطالب وصفا دقیقا 

ذا النوع من المعرفي والسلوكي والوجداني في كفاءات األفراد في حل المشكالت الحقیقیة. یستخدم ه

االختبارات في كثیر من األغراض التربویة التي تتعلق بتقییم كفاءات األفراد وما یمتلكونه من معارف 

). وُتحَدد 2000 ومهارات وظیفیة مكتسبة من برامج تعلیمیة أو تدریبیة محددة األهداف والنواتج (عـالم،

، ویكمن رلمستویات محددة قبل بناء االختباأن تكون ا نات تبعا لمستویات األداء، ویجبلحصول على بیال

منهجیة التقییم محكي   (De Landsheere, 1988).في تقییم وضعیة كل فرد بالمقارنة مع مستویاته ههدف

التحصیل من منظور  ىإل هانظر مستحدثة أثرت تأثیرا واضحا في  المرجع باعتبارها منهجیة إدیومتریة

محددة بنجاح  امعلى أنه تقییم للكفاءات، أي القدرة على تنفیذ مهجدید، فأصبح ینظر إلى قیاس التحصیل 

بدال من اختزان بعض المعلومات والمعارف المتفرقة، وهذا ما یجعلنا نفسر التحصیل بأنه أداء أو قدرة 

على انجاز شيء ما. فالكفاءة تتضمن توسیع نطاق المعرفة والفهم وتنمیة مهارات متعددة ومتكاملة 

   ).2000(عـالم، األسالیب السیكومتریة الكالسیكیة بواسطة االختبارات التي تصمم وفق یصعب قیاسها 

تقییم الكفاءات ضمن االتجاه اإلدیومتري الذي تنتمي إلیه االختبارات المحكیة المرجع،  أیضا یندرج

مع محك ات بالمقارنة ویتضمن تقییم الكفاءات األساسیة النظر إلى تقدیر درجة اكتساب الفرد للكفاء

یطلق على التقییم المحكي المرجع و  ،هدف إلى ترتیب كل فرد من األفراد ومقارنته باآلخرینمعین، وال ی

المبنى على السیاق، یركز على ثالثة مسائل رئیسیة: "كیف یعرف األفراد ما یعرفونه  مبنسق التقیی

  فاءاتهم؟".بالفعل؟"، و"ما یقدرون على فعله؟" و"الطریقة التي تمكنهم من تحسین ك

تستخدم في تقییم الكفاءات وسائل متعددة لتقدیر درجة اكتساب الطالب للكفاءة المطلوبة من أجل كما 

هذا الصدد مشكالت. ُیحدد في عیات وضمتنوعة عن األداء الفعلي في حل الحصول على معلومات 

(1996)  De Ketele & Roegiers 1عملیة التقییم:  من هاحصولأنواع من المعلومات التي یمكن  أربعة(- 

اإلنجازات المحققة من طرف الطالب الكتساب كفاءات أو أهداف خاصة أو معارف أو مهارات أو 

اتجاهات، ونحصل على هذا النوع من المعلومات إما بإنجاز أداء أو إعداد مشروع أو تنفیذ مهمة أو 

لمكلفین بالتعلمات المدرسیة إضافة إلى تصورات الفاعلین ا - )2انجاز اختبارات شفهیة واختبارات كتابیة، 
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الطالب في حد ذاته وزمالئه في القسم وأولیائه والمعلمین واألشخاص الذین یهتمون به كالمربین والنفسیین 

الوقائع المالحظة في القسم أو خارجه ذات العالقة بمكتسبات الطالب كرد  -)3واالجتماعیین وغیرهم، 

، طرح سؤالوتظهر ردود األفعال في:  أو معرفة أو مهارة أو اتجاه،ازها انج مطلوبفعل اتجاه مهمة 

استثمار خاص للمكتسبات اهتمام خاص، انتباه/المباالة، سرعة/بطء، نقص في الفهم، طلب توضیح، أو 

من وثائق أصلیة استخدمها الطالب في القسم أو خارجه: مذكراته  لصةمعلومات مستخ -)4 الدراسیة،

االنجاز وغیرها. یمكن أن تكون هذه المعلومات متنوعة وبعدة  اتالیومیة، دفاتره، كراسات التمارین، وملف

یقابل كل نوع من أنواع ات، سلسلة دروس، وغیرها. و أشكال: تعلیقات عفویة، نتاجات دراسیة، رسوم

لوبا أو منهجیة في الحصول على البیانات، كما توجد طرق متنوعة هامة للمعلم في تقییم المعلومات أس

كفاءات طالبه. منها ما یستخدم في التقییم التكویني وأخرى في التقییم النهائي والتشخیصي، ومنها ما 

  التقدیر...وغیرها. ، االختبارات، ساللم االنجاز اتلمقابلة، المالحظة، ملفیصلح لكل فترات التقییم، وهي: ا

تستخدم في التقییم أدوات تربویة فعالة في قیاس االنجازات المركبة لدى الطالب، وتعتبر االختبارات من 

إال أن استخداماتها بكثرة یدل بوضوح على أهمیة ما  هارغم قدم ظهور ، فأفضل وأكثر األدوات المستخدمة

إعدادها وتصحیحها بالمقارنة بأدوات التقییم  توفره من معلومات عن كفاءات الطالب من جهة وسهولة

، الكفاءات ُبعدا آخر هاما الختبارات التحصیل بإدخال مفهوم المشكلة المركبةى تیار األخرى. وقد أعط

أصبحت  وبذلك، ام المركبةلطالب من خالل أدائه للمها نجازإلذات معنى  عاییرمتوفر یشترط  ذيوال

  وسیلة لتقییم الكفاءات. اختبارات الوضعیات المركبة أفضل

  صعوبة تحدید مفهوم الوضعیة المشكلة: -5

فقد كثر الحدیث عن الوضعیة  ،ارتبط مفهوم الوضعیة المركبة منذ سنوات بتعلیم العدید من المواد الدراسیة

المشكلة في األدبیات التربویة (الكتب المدرسیة، المجالت العلمیة، المجالت المتخصصة، مواقع إنترنیت 

إال أن  األبحاث عن حل التعلم القائم على المشكالت تعَددرسمیة، وثائق مرافقة للبرامج التربویة). فرغم 

لق مزیدا من َنها لم تلك (Boilevin, 2005)في المجال المدرسي الوضعیة المشكلة اعتبرت طریقة متطورة 

أن القلیل جدا من الباحثین الذین قدموا  Scallon (2004) رىحیث یبالوضوح والدقة العلمیة المطلوبة، 

   .المختصینخصوبة وشیوع استخداماته من طرف تعریفا دقیقا لمفهوم الوضعیة المشكلة رغم 

الوضعیة  فهومبیة الحدیثة في مجال تطبیق عدد كبیر من المواد الدراسیة مستخدم في التر غالبا ما ی

لى شیر إفقد انصهر كغیره من المفاهیم التربویة بطریقة برغماتیة في علم التدریس، لی ،المشكلة

 ,Fabre, 1999, 2006 ; Rey, Carette)إلى خلق غموض وتعدد في معانیه تاستخدامات متعددة أد
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Defrance & Khan, 2003; Boilevin, 2005; Scallon: 2004a) . ولم یتوقف مفهوم الوضعیة المشكلة على

"الوضعیة المشكلة"  مفهوم ، فقد اختلفت أیضا التسمیات التي أطلقت علىفحسب غموضه وتعدد معانیه

   .لدى الباحثین والمؤلفین

"الوضعیة المشكلة" واستخداماته في المجال التربوي  دبیات التربویة التي اهتمت بـبعد اطالعنا على األ

 ,Meirieu)" مشكلة-"وضعیةُیعرف عادة لدى أغلب الباحثین حیث ب ،وجدنا أن المفهوم اتخذ عدة تسمیات

1993; Fabre, 1999; Magnaldi & De Vecchi, 2002; Boilevin, 2005).  لدى آخرین كما ُیعرف

ستبدل كما امفهوم. النفس  للداللة على (Roegiers , 2000, Jonnaert , 1996, 2002)باختصار "وضعیة" 

تقییم من  قتربلی (Scallon, 2004)مركبة"."مهمة  فهومأیضا لدى بعض المختصین في تقییم الكفاءات بم

 ; National Council Research, 2002)"مهمة" في معظم أدبیات تقییم األداءیسمیه كذلك  ذيوال ،األداء

Johnson,  Penny  &  Gordon, "مهمة إلى  الواقعيالتقییم بعد ظهور تدریجیا  لتتحول تسمیته .(…2009 

  (Wiggins, 1989 ; Linn, Baker & Dunbar, 1991)جودة ال عاییرمب هتمینمركبة" لدى بعض الباحثین الم

مرجعیات انتمائه  عَددت نتیجةنوعا من الغموض  تتعدد التسمیات التي أطلقت على الوضعیة المشكلة خلق

یحدث داخل یمكن أن یمكن أیضا أن یشیر اختصار مفهوم "الوضعیة" إلى ما و  ،معرفیةال سلوكیة أوال

ها تعالجم جبالتي ی "المهمة" أو "المهمة المركبة" أن یعنيدون  (وضعیة امتحان) حجرة االمتحان

مهمة" لتفادي -حینها ُیفَضل في أغلب الحاالت استخدام مفهوم "وضعیة لالستدالل على كفاءة معینة.

   . (Scallon, 2004a)"وضعیة" واحترام استخدامات كلمةالغموض 

ما یخلط الباحثون والمؤلفون في عدید من الحاالت بین مفهومین استخدما بكثرة في  من جهة أخرى عادة

على نفس المعنى ویستخدمان  شیرانمشكلة" وُیعتقد أنهما یمجال التربیة، وهما "الوضعیة المشكلة" و"حل ال

  مفهوم الوضعیة المشكلة یختلف تماما عن مفهوم حل المشكلة، حیث یرىإَال أن في نفس السیاق. 

Jonnaert & Vander Borght (2003)  على العملیة الذهنیة لحل المشكلة تتوقفأن الوضعیة المشكلة ال 

. لذلك تختلف "الوضعیة المشكلة" عن "حل المشكلة" حیث یمكن ياإلدماجانتمائهما إلى نفس المكَون  رغم

للوضعیة المشكلة أن تثیر عملیة حل المشكلة، فإدراك الفرد للوضعیة المشكلة التي یعالجها یتطلب 

 & Jonnaertمع  Roegiers (2010)یتفق و  بالضرورة إرفاقها بالعملیات المعرفیة التي تسمح له بالحل.

Vander Borght (2003)  یرى أن "حل المشكالت" تشیر إلى الذي في تحدید االختالف بین المفهومین، و

فعل معالجة التعلیمة أو المهمة التي تتضمنها الوضعیة، فهي لیست حالة "الوضعیة المشكلة" التي تشیر 

لف الوضعیة المشكلة عن حل المشكلة، . من هذا المنطلق تخت)2009، إلى أمور كثیرة (روجیي وآخرون

إذ ینصب جهد بیداغوجیا الوضعیات المشكالت على التنظیم الدقیق للتفاعل الذي یحدث بین سیاق 
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وحل المشكلة، یضمن لنا في نفس الوقت وجود  إنجاز عملیات التعلم ومعلومات وتعلیمات الوضعیة بهدف

  .ممشكلة للحل مع استحالة حل مشكلة بدون وضعیة تعلَ 

 الوضعیة المشكلة:مفهوم محاولة تحدید  -6

ا البعض وغیر قابلین لالنفصال في معضهبب مفهومین رئیسیین مرتبطینعلى الوضعیة المشكلة تشتمل 

عیة وجود فرد وسیاق ومعلومات، الوضهما: "الوضعیة" و"المشكلة". تتطلب و  ،األحوال حال منأي 

یبدو . (Roegiers, 2010)تجاوزها ومعلومات ترتبط فیما بینها  جبعائق ومهمة ی وجودمشكلة ال وتتطلب

واضحا أنه ال یكفي أن نطلق على الوضعیة المشكلة تسمیة "مشكلة" ألن الوضعیة المشكلة ال ترتبط 

أن كید أن المشكلة حتى تكون واقعیة تتطَلب "وضعیة" للتأ فهومأن نضیف إلیها م جببمشكلة فقط، إنما ی

   .(Perrenoud, 1997)ضعیة" تعطیها معنى أو داللة توضع في سیاق "و 

اختلفت استخداماته في مجال التدریس عن  المشكلة في البدایات األولى من ظهور مفهوم الوضعیة

من عدید من المختصین  Meirieu (1989)الممارسات والتطبیقات المعتمدة حالیا، فهي مقاربة استعارها 

في علم التدریس. في حین تمثلت الوظیفة األساسیة للوضعیة المشكلة في إطار الكفاءات في بناء 

عملیات التعلم واستثمارها في نشاطات البحث واالستكشاف واإلدماج، فبواسطة تخطي عائق أو عوائق 

  عیات اجتماعیة ومهنیة. عدیدة یحقق الطالب تعلمات جدیدة تسمح بتوظیفها أثناء مواجهة وض

كعنصرین ، لى حدةني كال من "الوضعیة" و"المشكلة" كل عتحدید معا الوضعیة المشكلة یجبتعریف قبل 

ألول مرة  مفهوم "الوضعیة" أدخله .أساسیین یمتلكان معاني تربویة هامة داخل "الوضعیة المشكلة"

Wiggins (1989)  حین استخدم في  التقییم األصیل، تناوله خالل -في حدود علمنا–في أواخر الثمانیات

إدخاله طریقة بفي بدایة الخمسینیات من القرن الماضي  "Deweyمفهوم "المشكلة" ألول مرة من طرف "

  "حل المشكالت" في التعلیم.

رأینا أن الكفاءة ُتعَرف من خالل قدرة الفرد على تجنید مجموعة الموارد من أجل مواجهة وضعیات 

إذ تعتبر الوضعیة قطب رئیسي من أقطاب عملیات  ،نى تنتمي إلى نفس فئة الوضعیاتمختلفة ذات مع

التعلم والتعلیم التي تساهم في تنمیة الكفاءة، ألن كفاءة الفرد ُتبنى وُیستدل علیها أثناء حل فئة من 

قیمها فرد أو "وضعیة" في معناه الشائع والمتداول یشیر إلى العالقات والتفاعالت التي ی مفهوم الوضعیات.

تعني الوضعیة في الحیاة الیومیة ي یعیش فیه في فترة زمنیة معینة. كما مجموعة أفراد في المحیط الذ

. أما في المجال التربوي (Roegires, 2000)عادة المحیط الذي ُینجز فیه النشاط أو تجري فیه األحداث 

لتي تحدث بین المعلم والطالب، وبین تشیر الوضعیة إلى التفاعالت الصفیة اللفظیة وغیر اللفظیة ا
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 التعلمیة. فالوضعیة ال تثیر بالضرورة مشكلة كما في حالة حفلة أو-الطالب أنفسهم أثناء العملیة التعلیمیة

إحداث عملیات عطي للوضعیة معاني ودالالت قویة في رغم أن المشكلة ت )2009روجي وآخرون، (نزهة 

  التعلم والتقییم لدى الطالب. 

الناحیة التربویة یشیر المؤلفون عادة إلى الوضعیة بأنها فئة من األنشطة المقترحة على الطالب بنفس من 

حلها، نشاطات تحلیل أو تركیب، انجاز  جبالشكل الذي تتخذه تمارین منهجیة، مشكالت ی

نجزها مختلف األنشطة التي یُ  إلى الوضعیةوفقا للتعریف یمكن أن تشیر . (Jonnaert, 1996)ألعاب...

الطالب في شكل تمارین ومشكالت وانجازات وأعمال یدویة. وتستخدم هذه األنشطة في تحقیق تفاعالت 

االستثمار واالستكشاف واإلدماج والتقییم. كما و عملیات البحث التعلیمیة من خالل  بین عناصر العملیة

أو  مركبةام نجاز مهالطالب ربطها من أجل ا على تفرضتعني الوضعیة سیاق من المعلومات التي 

التي  مجموع التفاعالتفي الحقیقة بأن الفرد في وضعیة ألن الوضعیة تتضمن ببساطة  القولیمكن 

   . (Fabre, 2006) بین الفرد والمحیط تحدث

معلومات  اتها،معنى الوضعیة المشكلة ألنها تتالءم مع مكوننفس  الوضعیة فهوموبهذا الشكل یكون لم

 ;Jonnaert & Vander Borght, 2003 ; Roegiers, 2000)المؤلفین بعض وسیاق وعائق. وُیفضل عادة

Jonnaert, 1996, 2002) أن أي باعتبار "وضعیة" بدال من "وضعیة مشكلة" كاختصار لها  استخدام

ت إلى وضعیات وضعیة یتعدى مجاالت العلوم والریاضیاال فهوموضعیة تتضمن بالضرورة مشكلة وأن م

  التواصل ووضعیات التاریخ وغیرها.  

ج إلى مفهوم "المشكلة" في المعاني الواردة في القوامیس والمعاجم اللغویة تتحدد في تساؤل یحتا في حین

ویستدعي هذا التساؤل من الفرد البحث عن الحل،  حل ونقاش یقوم على صعوبة یتطلب تجاوزها،

في مؤلفه  Fabre (1999)فالمشكلة عبارة عن لغز، غموض، تساؤل، عائق. في هذا السیاق قدم 

استخرج ، 5ایتیمولوجیةدراسة "الوضعیات المشكالت والمعارف المدرسیة" تحلیال رفیعا لمفهوم المشكلة بناء 

شكلة"، لتعني أحیانا نشاط مبادرة أو مشروع، وعن صعوبة أو عائق، شرح كلمة "مثالث شبكات لغویة في 

ادا إلى أبحاث علم النفس األبعاد الثالثة للمشكلة استن مؤلفكما تعني البروز أو التبلیغ. طرح نفس ال

، وبعض وجهات النظر اإلبستمولوجیة. فانطالقا من وجهة النظر النفس معرفیة تتحدد المشكلة المعرفي

واسطة وصف مهمة، وابستمولوجیا بواسطة وظیفة التفاعل بین الفرد والمهمة، حیث یكَون موضوعیا ب

یتطلب سؤال له معنى وٕاجابة  Dumas-Carré & Goffard  (1997) وفقالتفاعل الوضعیة. وجود مشكلة 

                                                
  یقصد بالدراسة اإلیتمولوجیة دراسة أصول المفاهیم والمصطلحات العلمیة وٕابراز معانیها اللغویة والعلمیة.  -5
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غیر معروفة وٕاال ما هو إال استرجاع للمعارف المخزنة. في حین یتضمن حل المشكلة بناء تصَور 

عملیة فقط هي فوٕاذا كان مسلك الحل معروفا  ،جابة عن السؤال بتوظیف المعارف المكتسبة من قبللإل

عدم حالة ث و حد أثناءیكون مشكلة فالبرهنة على وجود . (Boilevin, 2005)استرجاع للمعارف المكتسبة 

  .(Fabre, 2006) بحثا علیه فرضوت صورهابتمباشرة  تسمح لهلفرد ال لدى االتوازن 

، فیكون في البدایة في حالة حیرة وعدم عینیوضع الفرد أمام مشكلة من أجل تحقیق هدف أو مشروع م

التوازن نتیجة حدوث صراع معرفي في الوضعیة األولیة لیتحول إلى حالة التوازن المعرفي في الوضعیة 

المشكلة منذ البدایة " حول النمو المعرفي. تكون Piagetیندرج الصراع المعرفي ضمن أبحاث "و  ،النهائیة

لیس لها حل فوري أو بدیهي من أجل االنتقال من الوضعیة األولیة إلى الوضعیة النهائیة ألنها تتصف 

  بنوع من التركیب أو الصعوبة، فالمشكلة ُتحدث قطیعة مع خبرة الفرد. 

 شتملأولیة توضعیة  -)1 أنها:ببعض الجوانب األساسیة للمشكلة  Magnaldi & De Vecchi (2002) حدد

ُتجَند  -)4 تتطلب بناء سلسلة من األنشطة، -)3 تحقیقه، جبُتحدد هدفا ی - )2 على بعض المعلومات،

تكون  -)7بهدف الوصول إلى نتیجة نهائیة،  -) 6ُتحدث إدماجا في مسعى البحث،  -)5 نشاطا معرفیا،

منظور الجوانب التي حددها من . وال یكون الحل متاحا فوریا -)8 هذه النتیجة غیر معروفة في البدایة،

ساعدنا في الوصول إلى تعریف دقیق لها، حیث أن المشكلة یبوضوح عن معنى المشكلة ُتعَبر مؤلفان ال

تحقیقه ببناء سلسلة من األنشطة التي ُتجَند  جبتحدد هدفا یو  ،على معلوماتشتمل عبارة وضعیة أولیة ت

المشكلة نهائیة غیر معروفة وحلها غیر متاح في البدایة. معرفیا ُیحدث مسعى البحث للوصول إلى نتیجة 

العمل بهذا یعیشها الطالب في حالة تناقض. و هي وضعیة بحث ترتبط بعائق یحمل تصورات خاطئة 

بناء بلمجال بتجاوزها العائق یعتمد باألساس على الصراعات المعرفیة والسوسیومعرفیة التي تفتح ا

  . (Boilevin, 2005) المعارف

وفقا لهذا التصَور فإن المشكلة موقف یكون الفرد بحاجة إلى الوصول إلى الحل، وقد تكون المشكلة 

واقعیة أو افتراضیة تؤدي به إلى مواجهة تحدي فكري بتوظیف معارفه المكتسبة من محتویات دراسیة 

رد معرفیة ومعارف أولیة، ویكون حل المشكلة غیر معروف في البدایة لتفرض على الفرد تجنید موا

متنوعة (معارف، مهارات، اتجاهات) بهدف إیجاد حل أصیل لها. كما تستخدم كلمة "مشكلة" عادة لتعني 

"وضعیة مشروع" أو  "مهمة" على الرغم من المعاني التي تحملها هذه األخیرة مقارنة بالمشكلة لتعني 

مشكلة التي تقترح علیهم وفق في الواقع یتصرف المتعلمون اتجاه الو "وضعیة بحث" أو وضعیة إبداع". 

رغم أن یة األكادیمیة تختلف فیما بینها مسعى معین، مع العلم أن المشكالت الیومیة والمشكالت المدرس
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المختصین في علم التدریس وصائغي المناهج والكتب الدراسیة یحاولون قدر اإلمكان تقریب المشكالت 

  ة التي یتعامل معها الفرد.المدرسیة من حقیقة المشكالت االجتماعیة والمهنی

  تعریف الوضعیة المشكلة: -7

مات المدرسیة المنتمیة إلى الكفاءات من البدیهي أن نعترف بأن الكفاءة ال تتطور وال في إطار التعلَ 

فتنمیة  ،تمارس وال یبرهن علیها إال بواسطة حل وضعیة مشكلة تنتمي إلى نفس فئة الوضعیات المشكالت

كفاءة معینة یعني جعل الطالب قادرا على حل وضعیة مشكلة ذات معنى مرتبطة بالحیاة الواقعیة. ومن 

أن ینجز شیئا ملموسا أو  جبأجل إصدار حكم صادق على فرد معین على أنه كفء أو غیر كفء ی

 . (Scallon, 2004; Jonnaert, Lafortune & Ettayebi, 2007)یحل مشكلة 

معالجتها وقاعدة بعد یبقى تأثیر الوضعیات المشكالت معیارا یسمح بالتحقق ما إذا كان الفرد كفؤا أم ال 

الفرد بمعزل عن الوضعیات التي تمثل القلب لدى كما نعرف ال یمكن بناء كفاءات ألننا  ،لتطویر كفاءاتهم

وعلیه یتفق التربویون المنظرون  .(Jonnaert, 2002) التعَلمیة- النابض للبرامج الدراسیة واألنشطة التعلیمیة

للكفاءات بأن أفضل وسیلة لبناء الكفاءة أو ممارستها أو تقییمها هي الوضعیة المشكلة. لذلك توجه 

كیفیة مساعدة الطالب على إعادة استثمار المكتسبات المدرسیة في معالجة وضعیات  نحوالتفكیر حالیا 

رغم صعوبة تحدید مفهوم الوضعیة المشكلة إال أن فا من الواقع. اجتماعیة ومهنیة أكثر تركیبا واقتراب

واضحة للوضعیة المشكلة كمفهوم حدیث نسبیا ظهر في  نظریةحاولوا تقدیم تصورات  مؤلفینبعض ال

مجال التربیة وعلم التدریس، ویتالءم مع اإلطار المدرسي الذي یستخدم فیه. وأصبح مفهوما محوریا في 

 فيالتعَلمیة، خصوصا في السنوات األخیرة ضمن ما یعرف حالیا -یة التعلیمیةمعظم ممارسات العمل

  . مقاربة التدریس بالوضعیة المشكلةمنظور الكفاءات ب

في هذا الصدد قَدم بعض المؤلفین والباحثین تعریفات للوضعیة المشكلة تختلف فیما بینها من عدة زوایا و 

من أوائل المؤلفین الذین قدموا تعریفا  Meirieu (1993)یعتبر و  ،خاصة من حیث الهدف من بنائها

میة تقترح للفرد مهمة تقوده في النهایة إلى تحقیق عرفها على أنها وضعیة تعلَ للوضعیة المشكلة، حیث یُ 

تعلم معین، هذا التعلم یؤسس هدف حقیقي للوضعیة المشكلة تحل بإزالة العائق وانجاز المهمة. باستثناء 

"الوضعیة المشكلة"  فهومفان القلیل جدا من المؤلفین الذین قدموا تعریفا دقیقا لم Roegiers (2000)أعمال 

أن  جبمن المعلومات موضوعة في سیاق یوالذي اقترح التعریف التالي: "الوضعیة المشكلة هي مجموعة 

للوضعیة  Scallon (2004, P.112)كما تبعه تعریف شامل قَدمه . تكون مترابطة بهدف انجاز مهمة محددة

 یها موارده.ُیجَند فكل مشروع یثیر تحدیا للطالب المشكلة التي تعني وفقا لتصوره كل مهمة مركبة و 
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فیها المعیار الذي ُیظهر بأن وضعیة معینة هي وضعیة مشكلة تظهر بدایة من اللحظة التي ال یستطیع و 

 & Jonnaert)ى األقل عائقا أثناء حلها وٕالى نتائج المعالجة ویواجه عل ،الطالب أن یصل مباشرة إلى الحل

Vander Broght, 2003). 

انطالقا من التعریفات المقدمة للوضعیة المشكلة فان هناك اختالفات ضمنیة بین تعریفات الباحثین، حیث 

تعَلمیة). مع الوضعیة التي تستخدم بهدف اكتساب تعلمات جدیدة (وضعیة  Meirieu (1993)یتفق تعریف 

بشكل أو بآخر سواء مع الوضعیة التعَلمیة  Roegiers (2000)و Scallon (2004) تتالءم تعریفاتفي حین 

تقییم للبرهنة على قدرة الطالب على تجنید تلك ات واتجاهات جدیدة أو مع وضعیة الكتساب معارف ومهار 

  مركبة.  امالمعارف في حل مه

بمترادفات، مثل: مهمة مركبة، وضعیة  ار عنهأخرى ُتعبَ  فاهیمیمكن للوضعیة المشكلة أن ُتستبدل بم

التي فاهیم مركبة، مهمة، مشروع، نشاط. ویعتبر مصطلح "وضعیة مركبة" أو مهمة مركبة" من أفضل الم

ترتبط  عندماتكون مركبة  المهمة. ف6خاصة من زاویة تقییم الكفاءات الوضعیة المشكلة عَبر بوضوح عنتُ 

. وبهذا (Leroux, 2010) الطالب أن ُیجَند العدید من الموارد علىبالكفاءة أو بالعدید من الكفاءات وتشترط 

   .(Scallon, 2004 ; Roegiers, 2004)المهمة المركبة نفس معنى الوضعیة المركبة تتخذ 

انینات نتیجة تأثیرات ظهور "مهمة" منذ فترة زمنیة تعود باألساس إلى بدایة الثم فهومفي حین استخدم م

حیث أن تعبیر "مهمة" یشیر إلى ب ،األداء" في الكتابات األنجلوساكسونیة خاصة في أمریكا ات"تقییم

عناصر كثیرة مثال: نشاط، هدف نشاط، كیفیة انجاز نشاط أو أي أداء نشاط، ویشیر في التربیة إلى 

. (Johnson, Penny & Gordon, 2009, P.313)على الطالب اإلجابة علیه جبتمرین أو موضوع دراسي ی

توجد و المهمة بمعناها الواسع أنها الموضوع الذي یرعى نشاط الفرد.  Meirrieu (1993) وصف أیضاكما 

ترجع إلى الممارسات المرجعیة خارج عن المدرسة. بتعبیر  اممدرسیة بحتة ومه اموضعیة تكوین مهفي 

 ,Roegiers, 2004)صورة لما ینتظر من الطالب أن ینجزه أثناء حَله للمشكلة  إلىأكثر دقة تشیر المهمة 

P.356).  كما یرىCarette (2009) ع في سیاق تقَدم غایة والتي لها معنى لدى أن المهمة تعني نشاط ُوض

  الطالب، غیر أن من الضروري أن ال یتضمن مفهوم المهمة جانب عملي أو نفعي فقط.

 المشكلة" یسمح لنا باستخالص أنهللعدید من الكتابات حول موضوع "الوضعیة اإن الفحص المتأني 

أو تحریر  ،مشروع فإنجاز ،بالضرورة إلى مشكالت ینبغي حلها بالمعنى التام للكلمة شیریعام ال  مفهوم

                                                
متبادل لیدل كل  لمهمة المركبة" بشكلكال من مصطلحي "الوضعیة المركبة" و"االحالیة الدراسة  طیلة یستخدم الباحث -6

  .Scallon (2004)متفقین مع توَجه في مجال تقییم الكفاءات نفس المعنى  على منهما
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ال  مركبة ُتعَبر بوضوح عن كفاءة الفرد. كما امعن مهأیضا عبارة  أو إجراء تجربة ،أو تركیب آلة ،مقال

 همجال الریاضیات، فتوسع استخدامات علىالوضعیة المشكلة منحصر فقط  فهومینبغي االعتقاد بأن م

  المواد االجتماعیة...وغیرها.و العلوم، و من المواد الدراسیة األخرى مثل: اللغة،  یده یدخل مجال عدتجعل

، ما كان الهدف منهامشكلة ثالثة عناصر أساسیة ال یمكن االستغناء عنها مهیتضمن بناء وضعیة 

السند إلى  -)1ویشیر .(Roegiers, 2000)في السند والمهمة والتعلیمات  De Ketele (1996)حددها 

مجموعة العناصر المادیة التي تقدم في شكل: نص مكتوب، رسومات، صور، جداول...ویتحَدد في ثالث 

و المعلومات التي یمكن أن  عناصر: السیاق الذي یصف المجال أو المحیط الذي یوضع فیه الطالب،

تكون كاملة أو ناقصة، مالئمة أو مشوشة یعتمد علیها الطالب في التصرف اتجاه المهمة المطلوبة، 

 - )3المهمة المنتظرة من الطالب،  -)2والوظیفة التي ُتحدد بدقة الهدف من قیام الطالب بإنتاج معین، 

  للطالب بكیفیة واضحة.  التعلیمات التي تشیر إلى إرشادات العمل التي تقدم

تتصل عناصر الوضعیة المشكلة فیما بینها بشكل مالئم تحدد مالمح المهمة المنتظرة من الطالب، 

والسیاق الذي یضفي على الوضعیة نوعا من المحیط الذي توضع فیه تتوج بتساؤل أو مجموعة من 

ماسكا المكونات األساسیة للوضعیة المشكلة بناء مت ُتعطيو . أن یقوم به جبالتساؤالت تبین للطالب ما ی

في وضعیة في وضعیة مبنیة ككل متكامل، و  ، ألن الفصل بینها لیس له معنى إالهاال یمكن الفصل بین

  كما یلي: طبیعیة تنتج هذه العناصر بشكل آلي وطبیعي من الوضعیة في حد ذاتها

  ار بشكل مادي.الوظیفة إجرائیة مادامت تؤدي إلى حل مشكلة ُتث -

  من یحل الوضعیة یعرف السیاق جیدا مادام أنه یشتغل في إطاره. -

  تنتج المعلومات عن تحلیل الوضعیة میدانیا. -

  ُتعطى المهمة وفقا لنوع الحل المقترح. -

، فهي تنعدم في وضعیة طبیعیة مادامت ترجمة لما یجب القیام به إنجازهأما التعلیمة تترجم ما ینبغي  -

 .(Roegiers, 2010) فهي تفرض الوضعیة نفسها من ذاتهالیست ضروریة ولیس هناك مقترح للوضعیة، 

تمتلك بناء خاصا بها یجب أن وضعیة مشكلة بطریقة علمیة تتالءم مع شروطها الموضوعیة  وبهدف بناء

ساسیة (سیاق ومعطیات ومهمة یتعین انجازها، وتعلیمات واضحة تعطي معنى على العناصر األ شتملی

الوضعیات المشكالت من طرف المشتغلین في المجال التربوي ممن  عادةبنى للمطلوب انجازه). كما تُ 

المختصین و  وكذا الباحثین ،تلقوا تكوینا علیها كالمعلمین والمشرفین التربویین وصائغي المناهج الدراسیة

  تدریس المواد الدراسیة.  في



133 
 

  أنواع الوضعیات المشكالت: -8

قد تختلف الوضعیات المشكالت فیما بینها من الناحیة النظریة ومن الناحیة العملیة، فقد تستخدم الوضعیة 

المشكلة بهدف اكتساب معارف ومهارات واتجاهات جدیدة أو تستخدم بهدف تقییم قدرة الطالب على 

تجنیدها أي درجة جب كما یمكن أن تختلف من حیث كمیة الموارد المعرفیة التي ی ،توظیف مكتسباته

نتیجة ذلك اهتم بعض الباحثین بالتمییز بین الوضعیة التعًلمیة والوضعیة الهدف و تركیب الوضعیة. 

  والوضعیة المركبة والوضعیة المعقدة من جهة أخرى. ،(الوضعیة المركبة) من جهة

عموما بها یقصد  التي الوضعیة التعَلمیة الوضعیات: منن یوجد نوعا لمشكلةنوع الوضعیة احیث من 

 موارد جدیدة  اكتساببالوضعیة التي ینظمها المعلم لكافة جماعة القسم في سیاق تعلم جدید بهدف 

أنها وضعیة تعَلمیة ُیعَدها التربوي  Raynal& Rieunier (1997)یعَرفها و (معارف، مهارات، اتجاهات). 

بهدف خلق فضاء للتفكیر والتحلیل لدى الطالب حول مشكلة لحلها أو حول عائق بهدف تجاوزه، وتمكین 

ال تهدف الوضعیة و مشكلة. -الطالب من اكتساب تصورات جدیدة حول موضوع معین انطالقا من فضاء

ت فحسب بل تهدف أیضا إلى إحداث عملیة التعلم لدى إكساب المعارف والمهارات واالتجاهاإلى التعلمیة 

أكبر عدد ممكن من الطالب، وبالتالي تصبح كعملیة تستخدم من أجل تحسین عملیات التعلم. فالوضعیة 

التعَلمیة ترمي إلى الكشف عن المعارف الجدیدة في المجال الدراسي المطلوب، فهي وضعیة استكشاف 

بواسطتها یكتشف الطالب المعارف والمهارات التي قاموا ببنائها  هألن ) 1996De Ketele(من منظور 

  . )2009، وآخرون روجیي(واستطاعوا التفكیر فیها وأنجزوا بحثا حولها 

عبارة عن تنظیم ُیصاغ من طرف المعلم  ة التعَلمیةالوضعیأن   Meirrieu (1993)یرى عنىوبنفس الم

جب ی -)2أن تثیر لدى الطالب الرغبة في التعلم،  -)1یة: لالستعداد لتعلم الطالب یراعي الخصائص التال

تفرض علیه المهمة تعلیمات بهدف إتمام تنفیذ  -)3على الطالب أن ینجز المهمة التي تشكل لدیه مشكلة، 

یتضمن هدف التعلم  - )5یؤدي التعلم إلى بناء العملیة المعرفیة المراد البحث عنها،  - )4عملیة التعلم، 

ُتحَدد تحدیات المهمة تجاوزا لبناء المعارف وتدمج استراتیجیات متنوعة. وعلى هذا  -)6 الهدف العائق،

األساس تساعد الوضعیة التعَلمیة الطالب على اكتساب تعلمات جدیدة (مفاهیم، إجراءات، قواعد...) 

من جدید، كما  هیئه إلى إرساء مكتسبات جدیدة أو ترسیخهاأداة أولیة تُ  اعتبارهابهدف التحكم فیها جیدا ب

  جعل المراحل التعلیمیة الالحقة ذات فعالیة في اكتساب الكفاءة المنتظرة.ت

ف فقد الوضعیة الهدف أما تمثل صورة لما ینتظر من الطالب أن  بأنها وضعیة Roegiers (2010) هاعرَ

"وضعیة إدماج" أو "وضعیة  فاهیمیؤدیه تتویجا لمجموعة التعَلمات للمعارف والمهارات، وتكون مرادفة لم
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یلجأ المربون إلى الوضعیة الهدف في نهایة مرحلة تعَلم أو مجموعة و إعادة استثمار المكتسبات". 

مات كفرصة لتدریب الطالب على اإلدماج الوظیفي للمكتسبات واالستدالل على قدرته على ربط عدة التعلَ 

فیها الطالب مجبرا على ربط وتولیف موارد مركبة. یكون  اممعارف ومهارات واتجاهات في انجاز مه

اكتسبها في فترة أو عدة فترات من التعلم. وبهذا فوضعیة هدف هي عملیة مكملة للوضعیة التعَلمیة 

تستخدم لتعلم اإلدماج واالستثمار األمثل للموارد المعرفیة الخام المخزنة في ذهن الطالب والناتجة عن 

إلى وضعیة هدف بوضعیة "تنفیذ"  Raynal& Rieunier (1997). یشیر عملیة التعلم في الوضعیة األولیة

لكن تختلف وضعیة تكون فیها إجراءات الحل معروفة من طرف الفرد وقابلة للتطبیق بشكل مباشر. 

عارف دون إحداث یعتمد فیه المتعلم على استرجاع الم ُتعبر على تطبیق أو تمرین بسیط"تنفیذ" التي 

وضعیة تنفیذ تدل أیضا على وضعیة مركبة تربط عدة  بأن  Roegiers (2010)منتوج مركب. یضیف

   وضعیة هدف إال فئة من وضعیات تنفیذ مركبة. فهومم -حسب رأیه –مفاهیم ومهارات وال یغطي 

حیث یتعلق "اإلدماج" ب ،الغرض األساسي من استخدام الوضعیات الهدف إدماج المكتسبات وتقییمها

كیفیة ربط  دریبهباقتراح وضعیة مركبة على الطالب بعد نهایة عدد محَدد من التعلمات، وذلك من أجل ت

مكتسباته الجزئیة وٕاعادة استثمارها من جدید. في حین یتعلق "التقییم" بالبرهنة على الكفاءة المراد ترسیخها 

لة الصعوبات والنقائص في تعلمه أو ألهداف نهائیة لدى الطالب، سواء ألهداف تكوینیة بغرض معاج

ما ینبغي التنویه إلیه أنه ال یوجد اختالف ولكن بغرض الوقوف على قدرته الفردیة على حل مهمة معینة. 

  دماجیة أو ألهداف تقییمیة. یمكن استغالل نفس السند ألهداف ا بین وضعیة إدماج ووضعیة تقییم، حیث

الوضعیة و(المركبة)  الوضعیة الهدف بین معاییر االختالفRoegiers (2010)  قَدم في نفس السیاقو 

نوع وكمیة المعارف والمهارات التي و درجة التوجیه، و نوع الحل المطلوب، و من حیث األهداف،  التعَلمیة

وصف هذه المعاییر في  طبیعة المنتوج المنتظر من الطالب، ومن حیث الوظیفة. وقدو تجنیدها، جب ی

  یبین فیه االختالف بین الوضعیة التعَلمیة والوضعیة الهدف على النحو التالي: صلمف جدول
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  معاییر االختالف بین الوضعیة التعَلمیة والوضعیة الهدف): 03رقم (جدول 

  الوضعیة المشكلة التعَلمیة الوضعیة المشكلة الهدف

إدماج مكتسباته أو تقییم كفاءته  طالبتعلیم كل 

 .لتجنیدها بطریقة مترابطة

فسح المجال لتعلمات جدیدة (مفاهیم، طرق) 

 بهدف اكتساب جید لها.

 الهدف المنشود

یكون الحل فردي أو إسهام فردي في إنتاج 

 .جماعي: التجنید المعرفي

یكون الحل من جماعة الفصل أو 

 .مجموعات صغیرة: الصراع السوسیومعرفي

 نوع الحل المستهدف  

 درجة توجیه النشاط .توجیه قوي نسبیا .توجیه ضعیف

عند بعض المعارف والمهارات جدیدة   الطالبمكتسبة من  المعارف والمهارات المجندة

 .طالبلا
نوع المعارف والمهارات 

 المجندة

مجموع المعارف والمهارات المكتسبة خالل عدة 

 .أیام أو عدة أسابیع)

كمیة المعارف  .ومهارات محدودة (درس أو درسین)معارف 

 والمهارات المجندة

 طبیعة المنتوج المنتظر .منتوج "ناقص"یستغل الحقا ألهداف تعَلمیة .إنتاج هادف یستغل ألهداف إدماجیة وتقییمیة

وضعیة مشكلة عادة ما تكون وظیفیة تقترب من 

 وضعیة الحیاة الیومیة.

عادة الكتساب  وضعیة مشكلة ُتبنى

المعارف والمهارات المراد ترسیخها لدى 

 .طالبال

وظیفة الوضعیة 

 المشكلة

  )Roegiers, 2010:(المصدر

وضعیة االنطالق الجدیدة التي تحفز المتعلم على  حول Rey (2001) یتفق هذا التمییز مع ما اقترحه

الوضعیة الثانیة التي ال یمكن للمتعلم أن یحلها بإمكانیاته الراهنة إال عن اكتساب الموارد المعرفیة، و 

 ,Parmentier & Paquay)ادة مناقشة وطرح تصوراته األولیةعتماد على معارفه الموجهة نحو إعباال

القدرة على فهم الوضعیة المشكلة وتأویلها من التي ُتظهر تتعلق الحالة الثانیة بالوضعیة الهدف،  .(2002

توظیفها في اكتساب كفاءة جدیدة. یبدو أن  جبجل البحث عن اإلجراءات ذات التأثیر القوي التي یأ

الوضعیة التعلمیة تختلف عن الوضعیة الهدف في إجراءات بنائها ووظیفتها، وكذا درجة توجیه نشاط 

ل اكتساب كفاءة أو هدف إلى إثارة عملیات معرفیة أكثر تعقیدا وفترات تعلمیة معینة من أجذي یالمتعلم ال

بین نوعین من الوضعیات المركبة،  Scallon (2004)التحقق من امتالكها لدى المتعلم. في حین ُیمَیز 

كثیر مع األولى هي وضعیات المهارة التي تحتاج لحلها إلى إجابة بسیطة تتالءم إلى حد كبیر مع 
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أداء الطالب مركبا یقَدم فیها ركبة یكون والثانیة هي وضعیات م ،وضعیات األهداف أو االختبارات المقننة

  فیه تبریرا إلجابته تتالءم مع وضعیات الكفاءة.

درجة  فيیمكن أن تختلف الوضعیات المشكالت  كمیة الموارد المعرفیة المطلوب تجنیدهاحیث  أما من

مفهوم  إذ یتخذ. الوضعیة المعقدةو الوضعیة المركبةبین  كذلك Roegiers (2010)مَیز فقد ،هاتركیب

التركیب معاني مخالفة نوعا ما، ذلك أن التركیب ال یتعلق عادة بنوعیة األنشطة التي یتعین ممارستها أو 

 جبتجنیدها، بل یتعلق بكمیة المعارف والمهارات واالتجاهات التي ی تطَلببنوع المعارف والمهارات التي ی

 ذها بل بترابط هذه العملیات فیما بینها تنفی تطلبتجنیدها، بحیث أن الصعوبة ال تنجم عن كل عملیة ی

(Roegiers, 2010) وضعیة ُتجَند مكتسبات ذات مستوى معرفي ووجداني عن  الوضعیة المعقدة. ُتعَبر

ل معارف ومهارات فهي ُتشغَ  (Roegiers, 2004)وحركي عالي ألنها أقل معرفة واتقانا لدى الطالب 

إلى الوضعیة  نلجأو  ،روفة أو أقل اتقانا من طرف الطالبجدیدة من أجل حلها، وتكون غیر مع واتجاهات

من نتظر صورة لما یُ  إلى الوضعیة المركبةوتشیر المعقدة أثناء نشاطات اكتساب التعلمات الجدیدة. 

. ویتم اللجوء إلیها في (Roegiers, 2004) مات المعارف والمهاراتكتتویج لمجموعة من تعلَ  ؤهأداالطالب 

مجموعة من التعلمات كفرصة لتدریب الطالب على إدماج مجموعة من  نهایةختام التعلم أو في 

حینها یمكن استغالل الوضعیة . (Roegiers, 2010)راجعة قدرته على ربط عدة مكتسبات المكتسبات وم

  رة زمنیة.المركبة في تقییم المكتسبات الفعلیة للطالب التي تعلمها خالل فت

في أن األولى تربط بین موارد معروفة  الوضعیة المعقدةو الوضعیة المركبةیكمن معیار االختالف بین 

عدة مرات وفي مناسبات عدیدة، ولكن بصفة منعزلة وفي سیاق وتنظیم مختلف.  الطالبأتقنها واستخدمها 

مترابطة غیر منعزلة أو وبالتالي یتعلق بعناصر معروفة من طرف الطالب ولكن استخدمها بصفة 

(Gerard, 2007)جدیدة من أجل حلها،  فتشغل موارد جدیدة (معارف، مهارات، اتجاهات) . أما الثانیة

أثناء تقییم كفاءات الطالب على وتكون غیر معروفة أو أقل اتقانا من طرف الطالب. یمكن االعتماد 

في نفس الوقت، ومركبة  على وضعیات معقدةأو (معارف ومهارات واتجاهات أقل اتقانا) معقدة وضعیات 

ال نعرف حین یفشل الطالب في حل الوضعیة المشكلة ما إذا كان یعود إلى لكن في بعض الحاالت و 

  تركیب الوضعیة أو تعقید الوضعیة. 

ما یجب التنویه إلیه أن االعتماد على الوضعیة المركبة أثناء تقییم الكفاءات أمر ضروري للغایة ألن 

ءة یتطلب معاینتها بدرجة كافیة من التركیب والواقعیة واالنفتاح، حیث تتطلب كمیة كافیة من الكفا

المعارف والمهارات االتجاهات كما تتطلب أن توضع في سیاق واقعي یتضمن معلومات مشوشة أو غیر 

  محددة بشكل جَید.
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  لوضعیات المركبة:اخصائص  -9

أن یوضع المتعلم أمام وضعیة  جبأجل تحقیق كفاءة معینة أو تنمیتها أو البرهنة على امتالكها ی من

اكتسبها نتیجة مروره ببرنامج التي مشكلة مركبة، ُیجند فیها مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات 

ز الوضعیة المشكلة أن تتمی جبة. لذلك ییحل وضعیة مشكلة حقیق بهدفتعلیمي معین بطریقة مترابطة 

ضمن بجملة من الخصائص حتى تعطي صورة واضحة لما هو منتظر من الطالب أن ینجزه فعلیا 

  ضروریة.مجموعة معاییر وشروط موضوعیة 

 ةالمشكل ةالوضعی المعتمدة علىعلى الكتابات التربویة المتخصصة في مجال التعلم والتقییم  اطالعنابعد 

ها في وفر المطلوب ت أو الشروط تبَین وجود اختالفات واضحة بین المؤلفین والباحثین حول الخصائص

وضعیات  بینما یركز آخرون علىأكثر على وضعیات التعلم، بعضهم یركز حیث ب الوضعیات المركبة.

اتفاقها إلى حَد اآلن  بعدمأدبیات الوضعیة المشكلة نتیجة لذلك تمَیزت  المركبة. امبالمهتعرف یم التي یالتق

والسبب في ذلك اهتمام أغلب  ،رها في وضعیات تقییم الكفاءةتوف جبحول الخصائص الضروریة التي ی

  بخصائص وضعیات التقییم. أكبر الباحثین بتحدید خصائص وضعیات التعلم دون أن یولوا اهتماما

مجموعة قد ساهم في بلورة  مؤلفبعض الكتابات التربویة المتعلقة بالوضعیة المشكلة تبَین أن كل  بَینت

 ;Scallon, 2004; Reogiers, 2004) في الوضعیة المشكلة الجیدة ُیفترض توَفرهاشروط خصائص و 

Magnaldi & De Vecchi, 2002; Astolfi & Al, 1997; Meirieu, 1988) . د السیاق حدَ  هذاوفيScallon 

أن یحمل  - )1لت في: أن تتصف بها وضعیات تقییم الكفاءات تمثَ  جبخصائص أساسیة ی سبعة (2004)

حكات أن تستند إلى م یتطَلبالمنتوج المنتظر من الطالب دالالت عن الموارد المعرفیة التي ُیجندها، و 

أن تكون الوضعیة واقعیة (حقیقیة)، ذات معنى للطالب وتطرح علیه تحدیا،  جبی -)2، للمنتوجتقییم 

مركبة، فمن  جند موارد عدیدة أوتُ أن  یتطَلب -)3أن تكون الوضعیة موضوعة في سیاق،  بمعنى

یترجم هذا الشرط بواسطة و ، اتواالستراتیجی المهاراتالضروري أن نمیز بین وضعیات المهارة ووضعیات 

أن تكون الموارد المطلوب تجنیدها محددة بدقة  جبی -)4الزمة للمهمة المطلوب انجازها، التحدیات الم

أن تكون الوضعیات المشكالت غیر  -)5، ةالمطلوبیتطلب أن یخطط للوضعیة لتوظف فیها الموارد 

ناقصة أو زائدة (معطیات مشوشة)،  لوماتأن تكون المع جبی -)6حلها غیر بدیهي، یكون معروفة، وأن 

، وتنتمي إلى فئة الوضعیات كل وضعیةعطاء الطابع المركب لتحدید المدة أو المسافة إل جبی - )7

أن تعتمد على النشاط الذاتي للطالب ألنه من الصعب االستدالل  -)8المشكالت لالستدالل على الكفاءة، 

  على كفاءة معینة في وضعیات أین یتلقى الطالب مساعدة. 
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تقییم ام بمزید من التفصیل حتى نصل إلى تحدید خصائص مهالمذكورة سوف نتناول الخصائص 

وتقدیر  لدراسةالكفاءات، وذلك قصد تضمینها في اختبار التقییم الذي سوف نعتمد علیه في جمع بیانات ا

  .بواسطة نظریة إمكانیة التعمیم شروطه السیكومتریة

تنبعث من منتوج ة ال بد أن الوضعیف: َندةالمج منتوج التلمیذ دالالت عن الموارد المعرفیةیحمل . 1

أو كتابة مقال بأسلوب خاص، أو عزف مقطوعة موسیقیة، أو بحل مشكلة، یتعلق وذلك عندما ملموس، 

أن المنتوج الملموس  Roegiers (2000)یعتبر و إنجاز تجربة...وغیرها. أو إعداد مخطط لتصمیم معین، 

أن یكون المنتوج مركبا أو تكون اإلجابة المطلوبة  جبی . كماالمطلوب إعدادهاخاصیة هامة للوضعیة 

ي حاالت فو . (Scallon, 2004)  فیه الطالب تبریرا أو شرحا إلجابته ا ُیقَدمبمركالمنتوج لكن یكون بسیطة 

 عاییرتقدیرها وفقا لعدید من األبعاد والم تطلباإلجابة في حد ذاتها أیضا مركبة وییجب أن تكون أخرى 

أن تنتهي بمنتوج معین وتفضیل تعلیمة على سؤال  جبإن وضعیة التقییم ی. (Roegiers, 2004) المالئمة

األسئلة باالبتعاد عن . ویسمح لنا استخدام مفهوم المنتوج المنتظر (Roegiers, 2004)أو مجموعة أسئلة 

  أو االختبارات المقننة.الموضوعیة في اختبارات األهداف كثیرا المستخدمة 

أفضل وأهم أنواع المشكالت التي تشبه المشكالت االجتماعیة تعتبر  غیر محكمة التحدید: مشكالت. 2

المشكالت المركبة غیر ف .(Wiggins, 1989)غامضة ومفتوحة  هاأصلفي لسیاسیة والعلمیة التي تكون وا

حتى أو  هامكونات ال وشكا لدى الفرد، وتكون بعضمحكمة التحدید هي مشكالت متعددة الحلول ُتحدث جد

 رمن غیأقل تحدیدا ألنه و حیث تكون حدود المشكالت المركبة سیئة التحدید بغیر مؤكدة. جمیعها 

 .دائما الحصول على كل المعلومات الضروریة للوصول إلى حل یتمَیز بدرجة عالیة من الیقین الممكن

مقدار  -)1في ثالث جوانب:  تحدیدعن مشكالت غیر محكمة ال تحدیدتختلف مشكالت محكمة الو

مقدار المعرفة  - )3تحقیقها،  رغوبدرجة وضوح األهداف الم -)2المعلومات المتاحة في الموقف، 

بالوسائل التي تساعد على إحداث التغییر المطلوب في الموقف الراهن لتحقیق األهداف المرغوبة 

(Scallon, 2004) عكس المشكلة محكمة المشكلة غیر محكمة التحدید تفكیرا عالي المستوى تتطلب . كما

ة التي نصادفها تقلیدیال امفي المهف ،البناء التي تتطلب تفكیرا بسیطا بهدف إیجاد حل للمشكلة المطروحة

كل المعلومات مقَدمة للفرد والمطلوب منه فقط  انتمنذ سنوات ك عَدةفي اختبارات التحصیل الدراسیة الم

التحدید بناء المشكلة أو إعادة صیاغة السؤال فما فال یحتاج الطالب في المشكلة محكمة  ،حل المشكلة

   هو مطلوب واضح وبدیهي. 

حیث تغیب ببالمقابل تشیر المشكلة غیر محكمة التحدید إلى مفهوم لم یتناوله المؤلفون بنفس الطریقة، و 

ها ویتطلب من الفرد إعادة تحدیدها وٕاثرائ ،في المشكلة غیر محكمة التحدید المعلومات من نص المشكلة
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. فالطبیب یكون بدون شك في نفس (Scallon, 2004)جمعها  جببأسئلة إضافیة وٕاظهار المعلومات التي ی

 ،یتطلب منه صیاغة تشخیص یستند إلى معلومات غیر متاحة فورا فقدالحالة عندما یستقبل مفحوصا، 

تقني سامي في اإلعالم اآللي الذي یعمل مؤسسة تربویة غالبا ما یجد نفسه أمام مشكلة  عندنفس األمر بو 

الوضعیة  ، ففيغامضة عندما یعمل الكمبیوتر بشكل سيء، تطرح علیه مشكلة عطب ولكنها غیر محددة

  .متعددةأن یطرح أسئلة  جبفي البدایة والمهني ی متاحةكل المعلومات غیر  المركبة

إلى المشكلة تستند مشكالت غیر محكمة التحدید فحسبه بالمقصود  بوضوح Tardif (1992)یصف 

عدم الیقین  -)2 اب الهدف المرغوب في نص المشكلة،غی -)1خاصیة أو الخصائص الثالثة التالیة: 

احترامها أو  جبمسؤولیة الفرد تكمن في اإلحاطة بالتحدیات التي ی -)3الموجود، الذي یصاحب الحل 

سوء تحدید المشكلة هي خاصیة ممیزة لوضعیة  (In Scallon, 2004). ائق المطلوب تجاوزها تحدید العو 

أن تتصف بها مشكالت الریاضیات الموصوفة في برامج التكوین في المدرسة  جبالكفاءة التي ی

فالمشكلة الریاضیة محكمة التحدید یكون الهدف المرغوب والمعلومات األولیة والتحدیات الجزائریة. 

یمكن أن تكون المشكلة الریاضیة غیر محكمة التحدید بینما  ،الطالب قبل تناولها لدىصیغت بوضوح 

في نص  عندما تكون خاصیة أو مجموعة خصائص (األهداف، المعلومات أو التحدیات) غیر واضحة

  (Tardif, 1997 in Hébert, 2006) لة المشك

المشكلة المفتوحة هي األخرى مع المشكالت غیر محكمة التحدید، فهي مرتبطة عادة وقد تتفق أیضا 

ففي مؤلفه حول الوضعیات المشكالت والمعارف  ،بمشكالت تتضمن العدید من اإلجابات الممكنة

للمشكلة المفتوحة یتالءم بدرجة كافیة مع  هذا التوجه وأعطى تعریفا Fabre (1999)المدرسیة أدخل 

نص المشكلة  -)1بالخصائص التالیة: حسبه تتصف المشكلة المفتوحة و  ،المشكلة غیر محكمة التحدید

 - )3نص المشكلة ال یشیر ال للطریقة وال للحل (ال توجد أسئلة وسطیة)،  -)2قصیر ُیفهم بشكل سریع، 

یسمى كثیرا بما  Fabre (1999)اهتم أیضا كما لدى الطالب.  المشكلة تستند إلى مجال مفاهیمي معروف

، وركز أیضا على عادة  التي تتعارض مع مشكالت ذات الحل البسیط المطلوب من الطالب 7باألشكلة

  الطالب. طرف أن ُتبنى وُیعاد حتى بناؤها من  جبالمشكلة التي ی

المؤلفین الذین عزلوا هذه الخاصیة التي  القلیل جدا من عدم كفایة المعلومات (ناقصة أو غامضة):. 3

مشكالت الحیاة باقتراب المشكلة المطروحة  التي ُتحَددو  ،یمكن أن ترتبط بالتحدید غیر المحكم للمشكلة

عدم كفایة المعلومات خاصیة ألن  . یمكننا الحدیث أیضا عن الواقعیة(Scallon, 2004)الیومیة والمهنیة 

                                                
7-  Problematisation  
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العدید من وضعیات الحیاة الیومیة كل المعلومات غیر متاحة على ، ألن نسبیة یمكن معالجتها كما هي

من  العدید في ت كثیراستخدم، والتي ااألقل بشكل بدیهي وفوري عكس المشكالت الدراسیة المجردة

  استطالعات التقییم العالمیة. 

یز الطالب على أداة لتحفتكون في كثیر من الحاالت عدم كفایة المعلومات المقدمة في نص المشكلة 

انطالقا من الكتابات المتخصصة حول مسألة واقعیة المشكالت الحیاة الیومیة ف ،إعادة بناء المشكلة

غالبا ما تدفع الوضعیة و  ،معالجتها في المشكلة جبتعیین كمیة المعلومات التي ی تتطلبوالمهنیة التي 

من طرف  لوماتتتطلب معالجة المع تقریبها من الوضعیة الطبیعیة.طالب إلى معالجة المعطیات ببال

 - )3مشوشة،  لوماتمع -)2معطیات على الطالب أن یبحث عنها،  -)1الطالب أن تتمَیز بما یلي: 

  . (Roegiers, 2010) المطروحةتتالءم مع متطلبات الوضعیة تحویلها حتى تطلب لومات تمع

 وضعیاتفي  معلومات أساسیة ومعلومات مشوشة ماجإد عن طریقواقعیة المشكالت  تقریبیمكننا 

مالئمة وأخرى مشوشة في  لوماتفإدخال مع ،یسمح للطالب بالمحاكاة أثناء انجازهااألمر الذي ، التقییم

بهدف إعداد وضعیات تقییم  Roegiers (2000)و De ketele (1993)الوضعیة المشكلة طریقة اقترحها 

یمكن أن یصادفها الطالب في ثر اقترابا من الوضعیات الطبیعیة التي تتمَیز بدرجة كافیة من التركیب وأك

تختلف فال تحفیز الطالب من أجل  مالئمةمشوشة لومات معاختیار  جبة والمهنیة. ولكن یالیومی تهحیا

 ,Roegiers)الضروریة لحل الوضعیة  لوماتالمالئمة، وأن تكون من نفس طبیعة المع لوماتكثیرا عن المع

ال تتدخل في حل أو الناقصة أن المعلومات المشوشة أو غیر المالئمة وما تجدر اإلشارة إلیه . (2010

  . أیضا هاما وضروریا للحل مكَوناعَد وٕانما تُ فحسب المشكلة 

كما أشرنا في البدایة في  ُأدخل مفهوم األصالة أو الواقعیةالقیمة الداللیة للوضعیات واألصالة: . 4

لوساكسونیة في أواخر الثمانینات من القرن الماضي بعد انتشار مفاهیم تقییم األداء، كتابات التقییم األنج

. منذ 8الختبار الحقیقي: نحو تقییم أكثر أصالة وٕانصافا"افي مقال شهیر " Wiggins (1989)وذلك بواسطة 

اختبارات تلك الفترة أصبح التقییم األصیل موضة التقییمات الحدیثة التي اتجهت نحو وضع المتعلم أمام 

، عَقدةحقیقیة موضوعة في سیاق واقعي، أین یكون المحتوى له معنى یفرض تحدیا للقدرات المعرفیة الم

 ,Wiggins)طالب تي یصادفها الال مشكالت الحیاة الیومیة غیر مجزأة وغیر جامدة تشبهام وتكون المه

1989 ; Cumming & Maxwell, 1999) . اضیعتكون المشكالت المطروحة على الطالب واقعیة والمو و 

. أثناء حل المشكالت معنى محددا لدیهم، مما یثیر لدیهم قدرات معرفیة أكثر عمقا وثراء شَكلواألحداث ت

                                                
8- A True Test: Toward More Authentic and Equitable Assessment   
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واالجتماعي الذي توضع فیه المهمة وتولد لدى الطالب ة بالمحیط الطبیعي یترتبط المشكالت الحقیقو 

  . (Wiggins, 1993)ماته معنى لتعلَ 

 الیومیة إلى حد بعید مع الحیاة تالءمت التي المشكالت اقعیةتعود فكرة أصالة وضعیات التقییم إلى و 

البحث عنه هو معنى أو داللة الوضعیات  جبتتناسب في الواقع مع تعلیم الطالب. وما یوالمهنیة، و 

   .(Scallon, 2004)أو المشاریع التي نقدمها في وضعیة التعلم أكثر منها في وضعیة التقییم  اموالمه

أو المشكالت التي نقدمها للطالب للبرهنة على كفاءتهم لیس باألمر السهل،  امإعطاء القیمة الداللیة للمه

تتصف التي بأن العدید من الوضعیات المستخدمة في التقییم التقلیدي االحتفاظ على األقل  جبلذلك ی

أن تمتلك  جبحیث مهما كانت أعمار الطالب المرغوب مالحظتهم یب، منزوعة السیاقأو بالتجرید 

الوضعیة المشكلة تستند إلى ثالث جوانب تكشف  داللةفان   Fabre (1999)الوضعیة معنى لدیهم. فحسب

المعارف بالنسبة للطالب (قیمة المحتویات  معنى -)1اهتمامات التعلم أكثر من اهتمامات التقییم: 

وصول المعرفة والفعل إمكانیة  -)3عالقة النشاطات الدراسیة بالعالم الخارجي للمدرسة،  - )2والتعلمات)، 

  أن تعود علیه. الفائدة التي یمكن  الطالب، بمعنى إلىالتكویني 

أن توضع مهمة التقییم في سیاق واقعي یضمن صدق وضعیات التقییم من جهة ویضمن ارتباطها  جبی

. حینها تتمیز الوضعیة (Cumming & Maxwell , 1999)بعملیة التعلم وتقییم التعلمات من جهة أخرى 

ئمة لتفسیر نتائج تقییم التعلمات التي تتفق مع الموضوعة في سیاق طبیعي بالصدق كنواتج للتعلم ومال

أن تكون موضوعة في سیاق وذات معنى بالنسبة جودة الوضعیة  عیاریضمن مو صیغ التقییم الجدیدة. 

تأثیرات ایجابیة ذات داللة على التعلم واألداء له لسیاق األن بالتعلم وتقییم التعلمات  عالقتهاللطالب، و 

(Wiggins, 1993) درات حل یمكن للسیاق الواقعي للمهمة أن تشجع عملیات التفكیر العلیا وق. كما

بسهولة إلى و ر أثره أكب، فاالكتساب الجید في المدرسة من الممكن أن ینتقل المشكالت ذات معنى للفرد

  الحیاة خارج المدرسة.

رف، مهارات، اتجاهات) قدرة الفرد على تجنید موارده (معا تجنیدها (التركیب):مطلوب كمیة الموارد ال. 5

فحص العالقة التي  یجبهنا و  ،جوهر الكفاءة في حد ذاتها، ما یجعله مركز اهتمام في مسعى تقییمها

بوضوح إلى الفكرة أغلب المؤلفین لم یشر تجنیدها.  المطلوبكمیة الموارد بین تركیب الوضعیة و تربط 

  . (Scallon, 2004)االتجاهات ومقارنة وضعیات التقییم بوضعیات المهارة ولكن یمكننا استخراج بعض 

حین وضعیة الكفاءة تجَند جب تجنیدها بسیطة وقلیلة جدا، في في وضعیات المهارة المعارف التي ی

یسمح الوضعیة تركیب فلمعارف المتنوعة وربطها ببعض. معارف متعددة ومعقدة تسمح بانتقال أثر ا



142 
 

. فالتركیب كما المعرفیة والمهاریة واالتجاهیة تجنید العدید من مكتسبات الطالبب Roegiers (2000) حسب

أشرنا فیما سبق خاصیة من خصائص الوضعیة المركبة التي تستخدم في إدماج وتقییم كفاءات الطالب، 

نیدها، بل تج جباألنشطة التي یتعین ممارستها أو بنوع المعارف والمهارات التي یحیث ال یتعلق بنوعیة 

عملیة التجنیدها، بحیث أن الصعوبة ال تنجم عن  المطلوبیتعلق بكمیة المعارف والمهارات واالتجاهات 

  .(Roegiers, 2010)العملیات بین تنفیذها بل بترابط  المطلوب

تتحدث عن ال یمكن فصل هذه الخاصیة عن سابقتها التي  تجنیدها: المطلوبلموارد التحدید الدقیق ل. 6

ینبغي أن نعترف بأن درجة تركیب وضعیة ، و تجنیدها أو تركیب وضعیة التقییم الموارد التي یجب كمیة

على الطالب تجنیدها (جانب كیفي). هذا التمییز  جب(جانب كمي) ال یحدث بدون معرفة الموارد التي ی

یمكن أن تخدم ي التوالمشكالت  امتصور المه تتمثل في المقصود یبرهن على أول خطوة في عملیة التقییم

  في نفس الوقت بالتدریب أو تسمح بالبرهنة على الكفاءة. 

تجنیدها ألدائها جیدا، ما هي المعارف  المطلوبوضعیة من الضروري التعرف على الموارد أثناء إعداد 

 .؟على الطالب أن یستمدها بنفسه من مجلد موارده المتنوعة بما فیها اتجاهاته وقیمه یجبوالمهارات التي 

التي مكونات العدید من التصور وضعیة تتطلب من الطالب تجنید الذي یفرض نفسه التحدي األكبر 

تجنیدها والمشار إلیها في نص الكفاءة  المهارات. جرد الموارد التي یجبتتصل بكل بمهارة أو عدید من 

الصعب تحدید كل . فمن (scallon, 2004)ال تصبح دائما كافیة من أجل خلق وضعیات تقییم مالئمة 

الرجوع إلى وضعیات تنتمي إلى نفس فئة  جبتجنیدها في وضعیة معینة، لذلك یمطلوب الموارد ال

  الوضعیات.

بمجرد أن یطلب من الطالب تجنید موارد متنوعة (معارف، مهارات، اتجاهات) لمعالجة سیاق الذاتیة: . 7

یفرض أیضا على الطالب وم التجنید خصوصا أن مفه ،وضعیة مشكلة یتطلب أن یوضع في سیاق منفرد

عرف فعله بدون أن نطلب منه ذلك. وقد اتخذ مبدأ الذاتیة أن یستخدم بدرایة جیدة وبنفسه ما یعرفه وما ی

أثناء تقییم الطالب باستخدام الوضعیات المركبة مكانة هامة في العملیة التربویة، على اعتبار أَن الطالب 

علیه التصرف وحیدا في الغالب، فالذاتیة تعتبر دلیال على صدق  في وضعیات الحیاة الیومیة یفرض

مسألة صدق وضعیات التقییم عندما "ال تحث على الموارد التي  Beckers (2002). فقد طرح الكفاءات

ض الصدق خفَ ل آخر من المساعدة التي یمكن أن یشك تجنیدها"، فالتعاون بین الطالب هو جبی

  .(Scallon, 2004)االستداللي لبعض الكفاءات 
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  خالصـة: -

متعدد مفهوم الكفاءة أن من خالله تبَین الذي تقییم الكفاءات وفق الوضعیات المركبة تناولنا في الفصل 

رغم ذلك تتفق تعریفات و  ،فكریة للمنظرین، وتعدد مجاالت استخدامهتعدد التوجهات ال بسببالمعاني 

مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات في حل وضعیة أنها قدرة الطالب على تجنید على الكفاءة 

نتیجة مقارنة بتقییم األداء  تقییم الكفاءاتمشكلة  ثم انتقلنا إلى مركبة تنتمي إلى نفس فئة الوضعیات.

الوضعیات المركبة استخدام  اتفق المنظرون أنولكن  ت،تقییم الكفاءال متینةومرجعیة أطر نظریة غیاب 

احدة لتتعدى إلى وضعیات متعددة عدم االكتفاء بتقدیم وضعیة و و ، على كفاءة الطالبنة للبرهضروري 

      ومؤشرات األداء. عاییرموازین تقدیر تتضمن مو محكیة المرجع  تتطلب قرارات

 ما أدى إلى المؤلفینها لدى تسمیاتوتعدد معاني الوضعیة المشكلة، واختالف  غموضوأوضحنا أیضا 

تفرض حدوث  التي لوضعیةایم معنى وحاولنا تقد ،الوضعیة المشكلة تسمیاتعدد عدم دقة تعریفات، وت

تفرض تحدیا أو صعوبة أو عائقا یتطلب المشكلة  ، وتقدیم معنىمعلوماتالسیاق و الفرد و ال تفاعالت بین

ة أو المهمة المركبة بشكل مفهوم الوضعیة المركب دراسةستخدم طیلة الأننا سوف نوأوضحنا  ،تجاوزه

تثیر تحدیا لدى الطالب ُیجَند فیها موضوعة في سیاق طبیعي مترابطة و معلومات ، والتي تعَبر عن متبادل

وضعیة  ،مختلفین المشكالت تتضمن نوعین الوضعیاتأن ثم أوضحنا  موارده بهدف انجاز مهمة معینة.

تقییم قدرة الطالب تستخدم ل ووضعیة هدف، كتساب معارف ومهارات واتجاهات جدیدةتستخدم التعَلمیة 

تربط بین موارد أتقنها الطالب درجة تركیبها وضعیة مركبة  ومن حیث ،مكتسباتهوتجنید على توظیف 

   غیر معروفة أو أقل اتقانا.موارد جدیدة توَظف  واستخدمها بطریقة منفصلة، ووضعیة معَقدة

 یعَبربتقدیم الطالب لمنتوج مركب  التي ترتبط الوضعیة المركبةإلى تحدید خصائص  خیرفي األ انتقلنا

یر واضحة الهدف، ویكون حَلها غیر غو ، وتكون المشكالت غیر محكمة التحدید مجندةالموارد العن 

المقدمة في نص الوضعیة ُتقَربها من وضعیات  عدم كفایة المعلوماتو  ،تطلب تفكیرا استداللیابدیهي ی

ترتبط لالواقعیة بوتتمَیز  ،ات المشَوشة وتحویلهامن المعلوم، وانتقاء المعلومات الضروریة طبیعیةالحیاة ال

تتطَلب و  ،وتثیر عملیات التفكیر العلیا ماتتعلَ للمعنى عطي للطالب حتى ت والمهني االجتماعيالمحیط ب

أن ینجز ، و إلى تحدید الموارد المجندة بدقة أن تكون مركبة تضمن تجنید كمیة معتبرة من الموارد، إضافة

    بمفرده.الحیاة في المستقبل یواجه وضعیات  هألنبدون تلقي مساعدة  منفردوضعیة في سیاق الطالب ال
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   تمهیـد: -

عرفت التربیة تغییرا شامال فانتقل أثر المعرفة من التعلیم المركز على المعلم إلى التعلیم المركز على 

متطلبات سوق العمل سریعا لالستجابة لهذا التغییر انطلق و  ،الكفاءاتاألداء و والتعلم القائم على  ،المتعلم

 ،كفاءات بدال من معارف ومهارات منعزلة یمتلكونن ومتكیفیأفراد ذوي مرونة إعداد تطلب یالمتغیر الذي 

التعلیم والتعلم  علىهذه التغییرات  فرضت. ر السریع في المحیط االقتصاديقادرین على االستجابة للتغیَ و 

تطویر طرق تقییم جدیدة بهدف تحدید اكتساب هذه الكفاءات بشكل مالئم. وبهدف تطویر تقییمات جدیدة 

صالحیتها، درجات تقدیر و  أدوات التقییمالكالسیكیة إلعداد  عاییرتجاوز بعض الم جبی لكفاءات الطالب

األداء والكفاءات االنتقال من  اتفي تطویر أدوات تقییم فنیةالبعض االعتبارات الشكلیة و  تتطلبوبذلك 

التقییمات  نحوباألساس جه التو بضرورة الموضوعیة والمقننة إلى تقییمات األداء والكفاءات و  تقییماتال

. جودة جدیدة عاییرالجودة الكالسیكیة إلى م عاییرمالتركیز فقط على إضافة إلى االنتقال من  ،األصیلة

الخطأ مصادر التحكم في و واالعتماد على موازین تقدیر إلصدار أحكام صادقة وثابتة على أداء الطالب، 

معالجة الكفاءات التي تحَد من ثباتها، والبحث عن طرق أكثر فعالیة في ات األداء و المؤَثرة على تقییم

في تقدیر أنظمة تقییم الكفاءات. لذلك بهدف استغاللها  الكفاءاتاألداء و تقییمات درجات انخفاض ثبات 

  . والرؤى سوف نتناول في هذا الفصل كل هذه االعتبارات بمزید من التفصیل ومن مختلف الزوایا

  تقییمات الموضوعیة إلى تقییمات األداء والكفاءات:المن  -1

االختبارات التي رَكزت على التقییمات التقلیدیة المعتمدة على جاءت تغییرات الممارسات التربویة 

طویلة، ومن األسباب التي أدت إلى شیوع زمنیة لمدة  تالموضوعیة ذات االختیار من متعدد بعدما سیطر 

وتغطیتها للمحتوى الدراسي، وسهولة تصحیحها،  ،وتطبیقها ،هولة إعدادهاسهذا النوع من االختبارات 

على  غیر قادرة هذه التقییمات بقیت ومع ذلكالموضوعیة والصدق والثبات. درجة عالیة من ب هاز میَ وت

 Ruiz-Primo) بحوثالمشكالت وٕانجاز درة على حل قیاس مهارات التفكیر العلیا ذات قیمة في التربیة كالق

& Shavelson, 1996) التحلیلك ذات قیمة في التربیةأخرى علیا  قیاس قدرات وغیر قادرة أیضا على، 

  . 1ومهارات التفكیر ما وراء معرفیة ،والتجنیدواالستدالل، 

اختبارات التحصیل ذات االختیار من متعدد بقیاس المعارف الفعلیة والمهارات الحركیة  اهتمت في الحقیقة

اختبارات االختیار من متعدد إال أن . (Haladyna, 2004) كیة للطالب في مجال معینواالتجاهات السلو 

                                                
1 - Meta-cognitive skills 
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على اختیار محدودة في اعتمادها البسیط ضبط مهارات الفهم وحل المشكالت، و قدرتها على محدودة في 

  . إجابات مبنیة من الطالبدون اعتمادها على إنتاج  ،إجابة من بین مجموعة من اإلجابات

تقییمات القائمة على األداء جهود الحالیة لتطویر طرق جدیدة للربما العامل األول واألخیر للمن هنا 

فقد بینت االنتقادات حدود كثیرة لالختبارات المقننة  ،عدم الرضا عن االختبارات الموضوعیةوالكفاءات 

رف الفعلیة والمهارات التأكید على المعا - )1انتقادات:  في تسعة  Linn, Baker & Dunbar (1991)لَخصها

النموذجیة الواحدة مقابل اإلجابة صیغة اإلجابة الصحیحة أو  -)3السرعة في اإلجابة،  - )2المنفصلة، 

 - )6اإلجابات القصیرة المصطنعة،  - )5والمعلمین،  طالبالتأثیرات السلبیة على ال -)4احتماالت متعددة، 

، انفرادعلى العمل على طالب إرغام ال -)7عدم القدرة على تغطیة مختلف محتویات أو مجاالت المعرفة، 

  . 2مشكالت التدریس من أجل االختبار -)9االهتمام بمشكلة اإلنصاف،  - )8

إلى أربعة انتقادات الستخدام االختبارات الموضوعیة والمقننة في  )2000(عـالم  أشاروفي نفس السیاق 

عن تختلف قیاسها لنواتج تعلیمیة  -)2عدم قدرتها على قیاس المهارات العقلیة العلیا،  -)1اس التحصیل: قی

(اعتماد تقییم المعلم  مشكالت التدریس من أجل االختبار -)3التي یرغب المعلم في تحقیقها لدى الطالب، 

 - )4على نتائج طالبه في االختبار قد یغفل في عملیة التدریس مواضیع أخرى ربما تكون أكثر أهمیة)، 

وتقییمها تقییما مباشرا  ،الكفاءات المطلوبة طالبتركیزها على مبدأ الفروق الفردیة ولیس على إكساب كل 

  .دون التركیز على الفروق الفردیة

عن نب قوة للحاجة والبحث ثالثة جوا إلى Baxter, Shavelson, Goldman & Pine (1992)وقد أشار أیضا 

 طریقةمن ستیاء اال -)1تحصیل العلوم للمستویات الوطنیة والوالئیة والمحلیة: البدیلة في  تقییماتال

مما إصالح مناهج العلوم.  -)3التقدم في بحوث المعرفة والتدریس، و -)2االختیار من متعدد السائدة، 

عن الختبارات التخلي في ا جبویتزوید بقیاسات تربویة صادقة ودقیقة  للتحصیل، بال اُیوَضح اهتمامه

والقدرة على  ،، ومهارات حل المشكالتطالباإلجابة الصحیحة والتركیز على المعارف المفاهیمیة لل

  .أكثر تعقیدا واقترابا من الواقع المعرفة والفهم في وضعیات جدیدة تطبیق

 نقائصة تعَوض یفعالأكثر إیجاد بدائل جدیدة و بمختلف هذه االنتقادات فرضت على المهتمین بالتربیة 

أنظمة التقییم التقلیدیة (االختیار من متعدد، اإلجابات القصیرة، إجابات الصحة والخطأ...). سلبیات و 

البحث عن بدائل أو إضافات أخرى لالختبارات نحو األخیرة في السنوات اتجهت جهودهم ولتحقیق ذلك 

  المعتمدة على األداء والكفاءات. اهتمت بالتقییمات البدیلةالتقلیدیة 

                                                
2-  problems of teaching to the test 
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ذات العالقة مباشرة بما ینجزه  امیفترض تقییم األداء استدعاء عملیات التفكیر العلیا أثناء انجاز المه

عملیات التفكیر العلیا، لذلك تشَكل خصائص مهمة  إثارةب سمحتقییم األداء تام مه، فداخل القسم طالبال

یمكن أن تؤدي بهم إلى  طالبالتي تزَود بتعلیمات عملیة لل امالتقییم مفتاحا أساسیا باعتبار أن المه

تقییم ام فإذا كانت مه .(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996)ما یستطیعون القیام به عالبحث عما یعرفون و 

ما عاالستدالل ب طالبعلى التقییم أن یسمح لل جبعملیات التفكیر العلیا فانه ی قیست اءاتوالكف األداء

وبالتالي تصبح المهمة وبناء اإلجابة مسألة  ،ما یستطیعون القیام به بدال من أدائهم المباشرعیعرفون و 

ات على قدر أكثر ذلك تطویر قیاسات تحصیل تركز في أساسیة في تصمیم تقییمات األداء. والغایة 

 وبذلكعلى توظیف المعارف، واستیعاب المفاهیم، ومهارات حل المشكالت في وضعیات جدیدة،  الطالب

طرق التقییم الجدیدة .  (Shavelson, Baxter & Gao, 1993)ركزت أنظمة التقییم على عملیات التفكیر العلیا

رف والمهارات منخفضة المستوى، والتي تهدف إلى تقییم عملیات التفكیر العلیا والكفاءات بدال من المعا

مفتوحة من أجل إثارة مهام تطَلب التي توالكفاءات لقیت اهتماما بالغا في مختلف أنواع تقییمات األداء 

   .(Jonsson & Svingby, 2007) مستویات التفكیر العلیا

 وبعیدة عنمجردة من السیاق ام إنجاز مه علىوالكفاءات األداء  اتتوقف جهود الباحثین في تقییمولم ت

بمعنى رغبة لألداء  واقعيزاد الطلب بكثرة إلى استخدام التقییم ال سنوات الثمانینیاتففي أواخر  ،الواقع

مستخدمي االختبارات التوجه نحو تقییم أكثر تحدیدا متجها نحو مهارات معینة عوضا عن التوجه نحو 

  .(Wiggins, 1989, 1993; Keller, Clauser & Swanson, 2010) االختبارات االختیار من متعدد التقلیدیة

أیضا تقیس أكثر القدرة المدمجة على حل مشكالت فإنها تشجع والكفاءات بسبب أن مهام تقییم األداء 

تقییم أفضل من اختبارات االختیار من متعدد، لذلك فان عددا من المختصین في المناهج الدراسیة  طرق

، وبناء علیه لم تكن المسألة تتعلق واقعيدون على الصدق العالي لمحتوى التقییم الوصانعي القرارات یعتم

 & McBee) أخرى ضمن نفس نطاق المحتوى عمم على مهامما إذا كانت نتائج االختبار سوف تُ فقط فی

Barens, 1998) . محددة بنجاح بدال من اختزان  امالكفاءات على قدرة تنفیذ مهو  األداءیركز تقییم وبذلك

 ،بعض المعلومات والمعارف المتفرقة، ما یجعلنا نفَسر التحصیل بأنه أداء أو قدرة على انجاز شيء ما

توسیع نطاق المعرفة والفهم وتنمیة مهارات متعددة ومتكاملة یصعب قیاسها وفق الكفاءة تتضمن و 

  .)2000، عـالم( األسالیب الكالسیكیة

منذ بدایة خاصة  ساسیةالكفاءات كفیال بحل مشكالت التقییم األنحو تقییمات األداء و  لم یكن التوجه

تحدیات من حیث جودة قیاساتها، حتى أصبح الثبات أحد المسائل بعض التواجه اعتمادها ُوجدت أنها 

 ;Shavelson, Baxter & Gao, 1993)والكفاءات التي لقیت انتقادا الذعا من منظور تقییمات األداء
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Brennan, 2000 ; Parkes, 2001;…) . مفتوحة وغیر  امتتطلب إعداد مه والكفاءات تقییمات األداءألن

، وتكون إجاباتهم متباینة تحتاج إلى مقدرین إلصدار تقدیم تبریرات طالبال على فرضمحكمة التحدید ت

ي إلى ضعف في تؤد محدودةام مهمجموعة إعداد  أن أحكام حول إجاباتهم. تشیر هذه الخصائص إلى

تمریرها و  امفي إعداد المه وجهودتكالیف  تؤدي إلى كثیرةٕان كانت المهام تغطیة المحتوى المطلوب، و 

وٕالى تباین في مصححین، الوفي تقدیرات  ام،إضافة إلى وجود تباینات في أداء الطالب للمه ،قدیرهاتو 

 والكفاءات على تطویر تقییمات األداءون من هذا المنطلق یواجه القائمو استقرار الدرجات عبر الزمن. 

من الموضوعیة والصدق والثبات إضافة إلى تحدیات الیة تحدیات كثیرة قد تحول دون بلوغ مستویات ع

  جودة عالیة. ذات  اتتقییمفي تحقیق 

والكفاءات األداء  اتبعدما اتجهت أعمال الباحثین منذ فترة نحو إیجاد طرق حول كیفیة إدخال برامج تقییم

 ،انظمتهأ ثباتصدق و مواجهة تحدیات انخفاض  أسالیبإلى األنظمة التربویة عكست التوجهات الحالیة 

أخرى  عاییرمجهود، وتوفیر بخفض التكالیف والتسمح جودة  عاییرإیجاد حلول لتحقیق مكیفیة إضافة إلى 

مة مالئ هامة...وغیرها كجوانب ، واإلنصافاألصالةو التعقید المعرفي، و المصداقیة،  :مثللتقییمات ل

   ات األداء والكفاءات.تقییمألنظمة 

  والكفاءات: ءاألدا اتتقییم جودة معاییر -2

طرق تطویر تأسست عملیات التعلیم والتعلم شیئا فشیئا على الكفاءات، مما أدى إلى المناداة بضرورة 

طریقة تقییم  االعتماد علىعملیة معقدة و  اتألن تقییم الكفاء ،تحدید اكتساب الكفاءاتفي  مةئمالتقییم 

 في التقییم جدیدةالطرق الالعدید من  إدماجإلى  3اتبرامج تقییم الكفاء في تطلبما مواحدة غیر كافیة. 
(Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006; Baartman, Prins, Kirschner & Van 

der Vleuten, 2007) ال یمكن تطبیقها  التقلیدیة تقییماتالمستخدمة في الالكالسیكیة  4الجودة عاییرم وأن

  عوضا عن طریقة واحدة.  متعددةأسالیب وطرق ألنها تستخدم  اتالكفاءاألداء و في برامج تقییم كما هي 

  جودة الكالسیكیة:المعاییر  -1 -2

بمسألة  علم القیاسن في و المنظَر ، اهتم يفي بدایة القرن الماضفي التربیة ظریة القیاس منذ ظهور ن

التربویة خاصة في أدوات التقییم في  هاتوفر تطَلب الضروریة التي ی عاییرمواعتبرت من ال ،الثبات والصدق

اهتماما أكثر في إطار السیكومتریة قد لقیت مسألة الثبات لذلك ف. التقییمات التقلیدیة لالختیار من متعدد

ات ظهور خاصة مع بدای(Linn, Baker & Dunbar, 1991)  الدراسي التحصیلفي اختبارات و الكالسیكیة 

                                                
3- )CAPs (Competency  Assessment  Programs  

Quality  Criteria -4 
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مسألة الصدق كخاصیة أخرى هامة من بعدها إلى نتقل االهتمام لی، االختبارات الموضوعیة والمقَننة

  إضافة إلى الثبات. تقییماتخصائص ال

على تقییمات األداء والكفاءات المعتمدة  اتأو الصیغ الجدیدة في التقییمبعد ظهور التقییمات البدیلة 

ضروریة ال یمكن  عاییرمالصدق والثبات ك بمسألةازدادت الحاجة إلى االهتمام  ةاألصیل اتوالتقییم

ولكن المسألة لم تكن حول مدى أهمیة الصدق والثبات في هذا النوع من التقییمات،  االستغناء عنها،

ما إذا كانت أیضا على المسألة  وتمحورت والكفاءات. كیفیة تطبیقها في برامج تقییمات األداء حولولكن 

 ,Baartman, Bastiaens)الجودة عاییرمبرامج تقییم الكفاءات نفسها مثل الصیغ التقلیدیة من حیث 

Kirschner & Van der Vleuten, 2006; Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007).  

، أو المهام واالتساق بین البنود درجات القیاس عبر إعادة الفترات،بین تساق االإلى تقلیدیا یشیر الثبات 

والذي یعتمد في عملیات تقدیر االتساق على مؤشرات إحصائیة  ،صَححینمال تقدیرات واالتساق بین

إعادة التطبیق، االتساق  -متعددة تتالءم مع طبیعة األبعاد التي یهتم بها صانع القرار (طریقة التطبیق

 التقلیدیة في الثبات ال یمكن تطبیقها في برامج تقییم الداخلي، االتفاق بین المقدرین). ولكن وجهات النظر

 غیرالكالسیكیة المستخدمة في االختبارات الموضوعیة لتقدیر الثبات  سالیبالكفاءات ألن األاألداء و 

بعض الصیغ الجدیدة للتقییم  أَن و  .(Scallon, 2004 ; De ketele & Gerard, 2005) مناسبة لتقییم الكفاءات

اختبارات محكیة على  تقدم طرقا تقلیدیة غیر مالئمة لتحلیل خطأ القیاس، خاصة أن التقییم الحدیث یعتمد

تطَلب . نتیجة لذلك (Cronbach,  Linn,  Brennan & Haertel, 1997) مفتوحة ومركبةام مهو  ،المرجع

 Gipps, 1994; De Ketele) موثوقة ومالئمةفیة و اك إصدار أحكامجدیدة تضمن البحث عن قیاسات أخرى 

& Gerard, 2005) .   

بمعنى تالؤم الصدق إلى قدرة االختبار على قیاس ما ُأعَد لقیاسه بالفعل، تقلیدیا یشیر  ومن جهة أخرى

صدق المحتوى، ب متعَلقةعلى ثالثة أنواع ویعتمد في تقدیر الصدق  ،تحقیقه طلوباالختبار مع الهدف الم

والتي تهتم عادة باستخدام معامالت االرتباط في للتأكد من  ،وصدق المحك، وصدق التكوین الفرضي

 عَلقةالصیغ الجدیدة للتقییم المتمفهوم الصدق بعد ظهور  فيتحَول التفكیر حالیا لكن صدق االختبارات. و 

   .(Scallon, 2004) األداء وتقییم الكفاءات ییمبتق

األداء في برامج تقییم  هاإهمال جبیو باألساس  یعني أن فكرتي الصدق والثبات خاطئةال  وفي هذا الصدد

األبعاد و الممَیزة  فیها نظرا للخصائصأو ُیعاد النظر  ق بطریقة مختلفةولكن ینبغي أن تطبَ ، الكفاءاتو 

أن  National Research Council (2002) مجلس البحث القومياعتبر فقد  ،الجدیدةللتقییمات  المتعددة
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ي وف أن تتوفر بدرجة عالیة في تقییمات األداء. جبالجودة الكالسیكیة (الصدق والثبات) أساسیة ی عاییرم

إلى أن المبادئ األساسیة للنظریة الكالسیكیة لالختبارات یمكن  (Kane, 1992, 2004)أشار نفس السیاق 

 (Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006) في التقییمات النوعیة للكفاءات تطبیقها

الصدق والثبات یمكن أن تفید اختبارات تقییم  عاییرمالفكرة واعتبر  Scallon (2004) وقد دعم أیضا

غیر  في برامج تقییم الكفاءاتفي أساسها  خاطئة تالكالسیكیة لیسوالصدق الثبات  تيفكر  نأل ،الكفاءات

  مشكالت. بعض الأنها تواجه 

جودة الكالسیكیة المعروفة بالصدق والثبات، ال عاییرمساهمت تقییمات األداء والكفاءات في تطویر 

والثبات لیست خاصیة من خصائص الصدق كل من  فأصبح ،تقدیر قیاساتهاواعتبرتها أیضا مهمة في 

على ُبعد  تكما ال تركز عملیة تطویر االختبارا .ا خاصیة من خصائص درجات االختباراالختبار وٕانم

أو الفترة) في تقدیر الثبات، وٕانما أصبحت تهتم بمختلف  واحد من أبعاد وضعیة القیاس (البند أو المقدر

تكامل بح الصدق أیضا خاصیة استداللیة تعتمد على وأص مصادر تباین وضعیة القیاس في نفس الوقت.

 ,AERA, APA & NCME)صدق التكوین الفرضي دلة في مفهوم موحد تندرج ضمنواندماج مختلف األ

1999; Messick, 1995) . اعتمد اإلطارنفس في وMessick (1995) فهوم صدق التكوین الفرضي كم على

أنواع الصدق اعترفت به أیضا الجمعیة األمریكیة للبحث التربوي والجمعیة  على جمیعمل تشی رئیسي

التطَورات هذه جاءت وقد . ),1999AERA, APA & NCME( األمریكیة لعلم النفس والمجلس القومي للقیاس

 إعادة تحدیده الكفاءات، لذلك تطَلباألداء و تقییم من منظور والثبات الصدق مفهومي  غموض فينتیجة 

 Scallon 2004; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van)والكفاءات األداء بما یتالءم مع متطلبات مهام

der Vleuten, 2006 ; Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007).  

، ولكنهما في تقییمات األداء والكفاءات الصدق والثبات الكالسیكیان اهتماما متزایدا فهوممكال من لقي 

 ألنجدیدة جودة  معابیرالبحث عن  طَلبلذلك تو  ،التقییماتهذه للحكم على جودة  نكافییغیر بقیا 

 أكثر، إلى تحدید انتحتاج امهالكفاءات لكناألداء و بالنسبة لبرامج تقییم  تینكرتي الصدق والثبات هامف

الثبات والصدق في قد اعتبر و  .تقلیدیةال تقییماتال المستخدمة في تختلف عنتقدیر  طرق انتتطلبو 

الصیغ الجدیدة للتقییمات اقترحت إضافة إلى  إال أَن ، ذات أهمیةجودة التقلیدیة عادة كقیاسات  تقییماتال

 ; Linn, Baker & Dunbar, 1991; Linn, 1994)جودة حدیثة أخرى متعَددة ومتنوعة معاییروالصدق  الثبات

Johnson, Penny & Gordon, 2009 ; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006; 
Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007)  
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  جودة الحدیثة:ال عاییرم -2 -2

 ،التحصیلاختبارات  فيالصدق والثبات  عاییرمبمنذ فترة زمنیة تمحورت اهتمامات العدید من التربویین 

 یةاالختبار العملیة ثقافة جدیدة انتقلت من ثقافة عنه الكفاءات نشأت األداء و إدخال برامج تقییم بعد لكن و 

ضروریة ولكنها غیر  عاییرمالثبات والصدق العدید من التربویین أن اعتبار ما أدى إلى  إلى ثقافة التقییم

 & Lin, Dunbar) أمثال ومؤلفونقَدم باحثون  نتیجة لذلكو الكفاءات. و األداء كافیة لتطویر برامج تقییم 

Baker, 1991; Linn, 1994; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006; Baartman, 

Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007; Johnson, Penny & Gordon, 2009) جدیدة هامة  عاییرم

  .وموثوقة مالئمةغیر الصدق والثبات تساهم بفعالیة في إعداد تقییمات 

 متصلة اشتملت على ثمانیةتقییمات األداء  عاییرم Linn, Baker& Dunbar (1991)في البدایة قدم 

شمولیة و ، 9جودة المحتوىو ، 8التعقید المعرفيو ، 7انتقال األثر وٕامكانیة التعمیمو ، 6اإلنصافو ، 5العواقبب

 ,Baartman, Bastiaens)أیضا حدد عاییرإضافة إلى هذه الم. 12التكلفة والفعالیةو ، 11الداللةو ، 10المحتوى

Kirschne & Van der Vleuten, 2006; Baartman, Prins, Kirschner & Van der Vleuten, 2007)  عجلة

 Linn,  Bakerالتي اقترحها عاییرالكفاءات استوحیت معظمها من الم اتتقییمجودة  عاییرم عشرة تضَمنت

& Dunbar (1991)  15التربویة عواقبالو ، 14الشفافیةو ، الداللةو التعقید المعرفي، و ، 13األصالة تمثلت في ،

هؤالء  . وقد اعتمدالتكالیف والفعالیةو ، 18التشابهو ، 17قراراتاتخاذ إعادة ٕامكانیة و ، 16الوجاهةو اإلنصاف، و 

وٕادراجها في  هذه المعاییرمدى أهمیة  على خبراء عالمیین مختصین في التقییم بهدف معرفة نثیالباح

 یتطَلب عاییرثمانیة م Johnson, Penny & Gordon (2009)في نفس السیاق أیضا حَدد و نموذج متكامل. 

تعمیق و التعقید المعرفي، و ، 19السیاقو األصالة، األداء تضمنت  االعتبار أثناء استخدام تقییماتأخذها ب

                                                
5-  Consequences 
6-  Fairness 
7 -  Transfer and Generalizability  
8-  Cognitive Complexity 
9-  Content Quality 

10 - Content Coverage   
11-  Meaningfulness 
12 -    Cost and Efficiency 
13 -   Authenticity 
14 - Transparency 

- 15 Educational  consequences 
- 16 Directness 
- 17  Reproducibility  of  decisions 
- 18  Comparability 

19- Context 
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وفي سیاق  .23اإلصالحو التكالیف، و ، 22المصداقیةو ، 21بناء اإلجابة من المفحوصو ، 20شمولیة المحتوى

واألثر، وٕامكانیة ، واإلنصاف بالمحتوى، ةمرتبطعاییر م Linn (1994)أنظمة الفحوصات القومیة ذكر 

التي یمكن أن تفیدنا في جوانب  عاییرالمعرض باختصار معظم هذه سوف نوٕامكانیة المقارنة. التعمیم، 

  التقییم ومحاولة تحریها في مختلف إجراءات تقییم الكفاءات. اممه إعدادفي  دراسةال منمتعددة 

تماثل تقییم الكفاءة مع الحیاة الكفاءات تعَبر عن مدى خاصیة هامة جدا في تقییمات األداء و  :األصالة .1

األصالة أو شیر وت ،في جودة تقییمات األداء عتمدأن یُ  جبمفتاحا ی وتعدَ ، في المستقبللألفراد المهنیة 

التقییم المعارف والمهارات الهامة في المجال التي یمكن تطبیقها فیه إلى المدى الذي یعكس أیضا الواقعیة 

یا سبویعتبر مفهوم األصالة حدیث ن. (Johnson, Penny & Gordon, 2009) في الحیاة الیومیة أو المهنیة

 & Gulikers, Bastiaensحَددوقد التقییم،  امكز أساسا على أبعاد مهدخل كنوع جدید من التقییم یر أُ 

Kirschner (2004)  سیاقالو الطبیعي،  سیاقالو تقییم المهمة،  اشتملت علىخمسة أبعاد في األصالة 

  التقییم.  عاییرمو نتیجة أو صیغة التقییم، و االجتماعي، 

ام بهدف سیاق تصمیم المهأو ترتبط جودة السیاق أساسا باألصالة، فتقییم األداء یحیط بإطار  السیاق: .2

الكفاءات األداء و اتجه تیار تقییم الطبیعي الذي تطَبق فیه.  محیطفي وضعیات ال عَقدةتقییم المهارات الم

سیاقیة وواقعیة أین یمتلك محتوى المهمة معنى لدى الطالب، ویفرض تحدیا  اممهنحو وضع المتعلم أمام 

 ,Wiggins)الیومیة  مشكالت الحیاة غیر مجزأة وغیر جامدة تشبه ام، وتكون المهعَقدةللقدرات المعرفیة الم

1989; Cumming & Maxwell, 1999). تقییم األداء في سیاقات متصلة  اممهُتقَدم أن  المعیاررض ویف

  أن تستخدم خارج المدرسة. جبالطالب بأن مهاراتهم یفیه بالعالم الطبیعي الذي یتعلم 

تقییمات القائمة على األداء للالمستقبل الباهرة  عاییرمتعتبر من أفضل أنواع : التعقید المعرفي .3

لمهارات حل المشكالت، والفهم، والتفكیر النقدي، واالستدالل،  هامةالكفاءات التي أعطت مكانة بارزة و و 

األصالة بالمعنى ب رتبط التعقید المعرفيیو .(Linn, Baker & Dunbar, 1991) والعملیات ما وراء معرفیة

كز أكثر على اقع تر الذي یتصل بالعملیات المعرفیة المطبقة في الحیاة المهنیة المستقبلیة، ولكنها في الو 

 ,Baartman, Bastiaens)حضور المهارات المعرفیة العلیافي االعتبار ب هاخذأأیضا  المطلوبالتقییم  اممه

Kirschner & Van der Vleuten, 2006) في تقدیر استخدام والكفاءات . یمكن أن تستخدم تقییمات األداء

المفحوصین لالستراتیجیات المعرفیة العلیا من مثل تركیب مشكلة أو مهمة تقییم، وٕاعداد مخطط لتوجیه 

                                                
20 - In-Depth Coverage 
21 -  Examinee-Structured Response 
22 -  Credibility 
23- Reform  
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لعملیات المستخدمة في البحث عن لتبریر تقدیم ، وبناء إجابات، وشرح و المعلوماتمشكلة، وتطبیق 

أن تكون أكثر  یتطَلبأن المشكالت االعتقاد  جبوال ی. (Johnson, Penny & Gordon, 2009) اإلجابة

فالمشكالت الریاضیة المفتوحة  ،تعقیدا، فصیغة المهمة هي التي تفرض استخدام مهارات التفكیر العلیا

األحكام المتعلقة بالتعقید وأن  ،مثال تتطلب بالضرورة من الطالب استخدام عملیات معرفیة أكثر تعقیدا

وطبیعة اإلجابات  امص التعقید المعرفي للمهفحام أي تحلیل المهإجراء المعرفي للتقییم ال تحتاج فقط إلى 

 ,Linn)االعتبار معرفة الطالب للمشكالت وطرق حلهاالب، ولكن تتطلب أیضا األخذ بالتي یتبناها الط

Baker & Dunbar, 1991)  .  

تتضمن تغطیة المحتوى والكفاءات هي خاصیة أخرى في جودة تقییمات األداء  المحتوى: شمولیة .4

القائمة  قییماتعلى مطوري الت جبی لكلذ ،للمعارف والمهارات المطلوب تقییمها لدى الطالبوشمولیته 

لمحتوى جب على االكفاءات أن یكونوا حذرین فیما إذا كان المحتوى قد تم تغطیته بدقة، فال یو  على األداء

وٕانما أن یغطي أیضا عملیات  ،داء الریاضیاتأن یغطي مثال عملیات الجمع والطرح فقط في تقییم أ

تقییم األداء شمولیة المحتوى بشكل جید مع تصل ت. (Linn, Baker & Dunbar, 1991)الضرب والقسمة 

تقییم األداء  امج مهمز أیضا مقارنة بتقییمات االختیار من متعدد ام یملي استخدام عدد قلیل من المه الذي

ام عدد قلیل من المهمن . فإذا تألف التقییم (Johnson, Penny & Gordon, 2009)باالختیار من متعدد 

 إدماجفي أیضا هذا یمكن أن یكون سببا  ،مقاالت الكتابة ال یمكن تعمیم الدرجات على نطاق واسعمثل 

 حاالت بنود االختیار من متعدد لتوسیع نطاق المحتوى.كثیر من الفي والكفاءات برامج تقییمات األداء 

إلى تهدیدین یمكن أن یؤَثرا على صدق التقییمات متعَلقة بضعف  Messick (1994 ; 1995)ار وقد أش

  تمثیل التكوین الفرضي والتباین غیر المالئم للتكوین الفرضي.

 علمینقیمة ذات معنى لكال من الم فعلیا اتمج تقییم الكفاءامتلك بر ت أن یجب :أو ذات معنى الداللـة .5

 اتصبح ذها أیضا أن تأین یمكنویتم ذلك بإشراك المتعلمین في عملیة التقییم  ،والمتعلمین على حَد سواء

یكونون قیمة عالیة لدى المتعلمین عندما یستطیعون بأنفسهم تحدید متى یكونوا مستعدین للتقییم، وبالتالي 

 ,Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten)فائدة أكثر من التقییم اكتسابعلى قادرین 

التحقق من مدى داللة التقییمات  تطَلبیلك . داللة التقییم جدیرة باالهتمام بالنسبة للطالب لذ(2006

 Linn, Baker & Dunbarحیث یرى ،امودافعیة الطالب لألداء الجید للمهوالكفاءات القائمة على األداء 

داء المتقن في بعض التقییمات المقننة یمكن أن یساهم في أن انعدام الدافعیة لدى الطالب لأل (1991)

انخفاض الدرجات أكثر من المتوقع، فالتقییمات السیاقیة من أكثر المبادئ المنطقیة التي تهیئ الطالب 

أو معنى للتعامل مع المشكالت الدالة التي تؤدي إلى خبرات تربویة جدیرة باالهتمام. كما تفرض داللة 
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             تحفزه وتعطیه الرغبة فيمعها الطالب على ربط عالقة وجدانیة ایجابیة  رةقدالتقییم  اممه

   .(Roegiers, 2000) األداء

صدق نظام  النسبة لكل فئات المجتمع جوهریة فيباإلنصاف في العملیة االختباریة مسألة : اإلنصاف .6

التفسیر الخاطئ للفروق بین المجموعات و عدم التكافؤ بین بعض مجموعات األقلیات،  وتظهر في ،التقییم

الكفاءات على تقییمات األداء و  جبی (Linn, 1994) عدم اإلنصاف في الفرص التربویةو في متوسط األداء، 

على جوانب ثقافیة غیر مألوفة لدى أغلب  امالمه شتملأن توافق بین مختلف مستویات المتعلمین وأن ال ت

حیث ال ُیظهر برنامج التقییم  (Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006) المتعلمین

تحَیزا لبعض الفئات من المتعلمین ویعكس المعارف والمهارات واالتجاهات المتصلة بالكفاءة المرهونة 

 .(Linn, Baker & Dunbar, 1991)  باستثناء التباین الذي ال عالقة له بالموضوع خطار التي تنتجهاباأل

، ومن الخطأ االعتقاد أن امالتحقق منها في أي تقییم خاصة أثناء إعداد المه جباإلنصاف هي خاصیة ی

سوف  والكفاءات ختبارات المقننة ذات اإلجابة الثابتة إلى التقییمات القائمة على األداءاالاالنتقال من 

 دفق. بین الطالب وي في األداءنتقال یؤدي إلى تسااالأن االعتقاد أو  معینة یزیل التحیز تجاه ثقافات

أن الفرق في متوسط التحصیل بین  مثال 24النتائج التي توصل إلیها التقییم القومي للتقدم التربويأشارت 

الطالب األمریكیین ذو األصول اإلفریقیة والبیض جوهریا نفسها بغض النظر عن طبیعة االختبار، 

طة مقاالت مفتوحة وتقییم القراءة بواسطة أسئلة االختیار تأسست نتائج المقارنة على تقییم الكتابة بواسو 

  . (Linn, Baker & Dunbar, 1991) من متعدد 

الكفاءات نیة تعمیم درجات تقییم األداء و الخاصیة إلى إمكا هذه تشیر إمكانیة التعمیم وانتقال األثر: .7

ام تكون درجة إمكانیة التعمیم بین المهیمكن أن و  ،، والمقدرین، وفترات التقییماممن المه واسععلى نطاق 

 ,Linn)الكفاءات م برامج تقییمات األداء و االعتبار في تصمیییم األداء، ویتطلب أن تؤخذ بمحدودة في تق

Baker & Dunbar, 1991) أخرى  امإلى مهمن مهمة . وینتقل أثر التعلم لدى الطالب(Parkes, 2001 ; 

Parkes, Zimmaro, Zappe & Suen, 2000)  . ما ُیعرف لدى بعض الباحثینأیضا إلى  عیارالم شیریو 

Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten (2006)  فالقرارات  قرارات، اتخاذبإمكانیة إعادة

وأن القرارات ام، المتخذة على أساس نتائج برنامج تقییم الكفاءات دقیقة وثابتة عبر الزمن والمقَیمین والمه

أن برنامج هذا وال یعني المتخذة بدقة على المتعلمین ال تتوقف على المقَیمین أو وضعیة تقییم معینة. 

بین استقرار أو  امبین المهاتساق تقدیرات المصححین أو  فيأن یكون موضوعیا  جبتقییم الكفاءة ی

 .عمیم على مختلف أبعاد وضعیة القیاس، وٕانما البحث قدر اإلمكان الوصول إلى درجات قابلة للتالفترات

                                                
24 - National Assessment of Educational Progress 
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متسقة وموثوق منها، فالشروط التي یتطَلب تقییمات الذي  المقارنة بإمكانیةأیضا  عیاروُیعرف هذا الم

ح بطریقة متسقة مكان بالنسبة لكل المتعلمین وُتصَح أن تكون نفسها قدر اإل جبجرى وفقها التقییم ییُ 

واستخدام عینة واسعة من  ،معاینة شروط التقییمزیادة المقارنة  ة. وتشتمل إمكانیعاییرنفس الم بواسطة

  .(Baartman, Bastiaens, Kirschne & Van der Vleuten, 2006) الكفاءة المعنیة مهامالمحتوى و 

التقییمات واسعة النطاق إیجاد طرق لالحتفاظ بمستویات مقبولة تفرض في الواقع  التكلفة والفعالیة: .8

الكفاءات اعلة في تطویر أنظمة تقییم األداء و إذ تنادي العدید من األطراف الف ،والجهودمن التكالیف 

الورقة والقلم واالختیار من  تقییماتألَن  .(Parkes, 2000) بضرورة خفض التكالیف والجهود الناجمة عنها

. وجهود معتبرة التي تتمَیز بتكالیف البدیلة األخرى تقییماتأثبتت فعالیتها إلى حد بعید مقارنة بالمتعدد 

التقلیدیة وأكثر صعوبة في  تقییماتعلى العموم بالتعقید أكثر من الوالكفاءات األداء كما تتمیز برامج تقییم 

 (Linn, Baker & Dunbar, 1991; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006)إجرائها

مقارنة  اتالكفاءاألداء و  اتتقییم وتصحیحبالوقت والموارد الضروریة لتطویر وٕاجراء  عیارهذا الم علقیتو 

الوقت والموارد نتیجة التأثیرات إضافة  عن طریقالستثمارها  أدلةإیجاد جب لذلك ی ،بالمزایا التي یتمتع بها

فالتكالیف اعتبار آخر في تحسین في التعلم والتدریس. التي تحدثها تقییمات األداء والكفاءات االیجابیة 

طبیق وتصحیح تقییمات في تكثیرة ومتطلبات  صعوباتفي استخدام تقییمات األداء ألنها تؤدي إلى 

نفقات في استخدام شخص معین  Johnson, Penny & Gordon (2009)تتضمن التكالیف حسب األداء، و 

 ،باستخدام صیغة تقییم األداءالوقت المطلوب للتقییم و المفحوص، نتاجلمالحظة أداء و/أو تصحیح 

لتطویر جهودا إضافیة و  ةخل جدیداوالكفاءات بإیجاد مدتقییمات األداء  إضافة إلى ضرورة اهتمام

  منتوج الطالب.قدیر ت عملیاتو جمع البیانات عملیة  أثناءتصمیمات فعالة 

في  ُذكرت كما أشرنافاَنه معانیها ودالالتها،  من حیثتفصیل نوع من الب ذكرناهاالتي  عاییرإضافة إلى الم

 ،بعض الباحثینحددها  الكفاءاتأن تكون هامة في تقییمات األداء و أخرى یمكن  عاییراألدبیات التربویة م

برنامج تقییم الكفاءات التي ترتبط بمدى وضوح وٕامكانیة فهم  الشفافیةمثل واعتبرها الخبراء هامة جدا 

 (Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006)عملیة التقییمكل المشاركین في لدى 

 العواقبو .على عملیة التصحیحوالقائمین قدیر التعاییر هدف التقییم وم معرفةالمتعلمین یتطَلب من ألنه 

أدلة على عملیات التعلم والتعلیم، فمن الضروري جمع  اتالكفاءاألداء و تتصل بتأثیرات برنامج تقییم  التي

االیجابیة والسلبیة حول كیفیة رؤیة المعلمین والمتعلمین  المرجوة وغیر المرجوةتأثیرات التقییم عن 

.  (Messick, 1994; Linn, Baker & Dunbar, 1991)لألهداف التربویة وضبط أنشطتهم التعلیمیة وفقها

من المفحوص  مطالبتها والكفاءات األداء اتالسمة الممیزة لتقییم ألن المفحوصبناء اإلجابة من طرف و
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 Johnson, Penny)كصیغ اإلجابة االختیاریة  ،بناء إجابة بدال من اختیار إجابة من مجموعة االختیارات

& Gordon, 2009) . رسومات ٕاعداد عزف مقطوعة موسیقیة، و تتطَلب مثال  تقییمات األداءألَن صیغ

التي تساهم في استخدام التقییمات القائمة المصداقیة و .أو علمیة مشكلة ریاضیة، وحل ، وكتابة مقالفنیة

ختیار من متعدد االكفاءات الطالب. فإثبات األداء یتجنب استخدام بنود  التأكد منعلى األداء في عملیة 

وال تعَبر بصدق عن  (Johnson, Penny & Gordon, 2009)صیغة اإلجابة تفتقد إلى المصداقیة ألن 

تقییمات ألَن  اإلصالح. وبمهام تقییم األداء والكفاءاتاألداء الفعلي للفرد وال تبرهن على كفاءاته مقارنة 

إطارا فكریا لمطوري  عیارُیقَدم الموبذلك  اإلصالحات التربویة، توجیهبهدف استخدمت  والكفاءاتاألداء 

بتقییمات  هامزجاستخدام تقییمات األداء أو في سواء  اتخاذ قراراتاالعتبار عند بهدف أخذها ب التقییم

بالدرجة التي یمكن التي تهتم االستقامة . و(Johnson, Penny & Gordon, 2009)االختیار من متعدد 

مباشرة  یكشفاالختبار النظري ال تأویالت ألن أو المقَیمین مباشرة تفسیر نتائج التقییم بدون  نللمدرسی

 ,Baartman)الفعليفي تقییم األداء كذلك المتعلم في وضعیة عمل، في حین یكون  كفاءةمدى 

Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006 ; Baartman, Prins, Kirschner & Van der 

Vleuten, 2007)  نبئ بالنجاح في تُ التي یمكن الحصول على بعض الشواهد من طرق التقییم المباشرة و

  ل أفضل من الطرق غیر المباشرة. العم

لكن ال و الكفاءات المطلوب توفرها في تقییمات األداء و الجودة  عاییرتعددت وجهات نظر الباحثین حول م

أصال رَكزت  اشتملت على عینةالمتفق علیها  عاییرالمحیث أن أغلب بمختلفة في معظمها،  هایعني أن

 شمولیةاألصالة، والسیاق، والداللة، واإلنصاف، وٕامكانیة التعمیم وانتقال األثر، والتعقید المعرفي، و  على

هامة في تطویر برامج  یمكن أن تكونأخرى  عاییرماشتملت أیضا على المحتوى، والتكلفة والفعالیة. كما 

لمفحوص، واالستقامة، والمصداقیة، ، وبناء اإلجابة من اإمكانیة المقارنة مثلالكفاءات و  ات األداءتقییم

لصدق والثبات التي رغم قدمها لكالسیكیة ال عاییرعن الم االستغناء إلى عدموتجدر اإلشارة واإلصالح. 

 . األداء والكفاءات اتتقییمأسالیب بما یتالءم مع متطلبات  هاإال أنها ضروریة تحتاج إلى إعادة تحدید

  نحو التقییمات األصیلة: التوجه -3

في التربیة وحماسا استخداما واسعا التقییم الحقیقي أو األصیل أو الواقعي  فهومفي السنوات األخیرة لقي م

صانعي القرارات أو مطوري المناهج أو الممارسین، وتم تقدیسه في أدبیات المناهج طرف سواء من 

اعتبر عنصرا كما  .(Cumming & Maxwell, 1997) التربیةالدراسیة والتقییم التربوي كخاصیة مرغوبة في 

توجهت األنظمة  فقد. (Gulikers, Bastiaens & Kirschner, 2004)هاما في استراتیجیات التقییم الجدیدة 

إلى تقییمات ما إلى الممارسات التربویة في فترة متأخرة نوعا  الذي انتقلالتربویة إلى التقییم األصیل 
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مات من تعلَ في العملیة التربویة  حدثما یبین ربط أن یباعتباره حال بدیال وجدیدا یمكنه والكفاءات  األداء

یختلف جوهریا عن تقییمات ال التقییم الحقیقي أن أیضا إلى تجدر اإلشارة و  .ما یجري خارج المدرسةو 

   (Cumming & Maxwell, 1997) التقییم الحقیقي ها وتقییماتهاتدریس شتملیمكن أن یألَنه األداء والكفاءات 

في البدایة ف ،الكفاءاتو اعتبر التقییم الحقیقي ُبعدا أساسیا من أبعاد التدریس والتقییم القائم على األداء 

التقییم على أن یضفي  -"التقییم األصیل" مفهوم أول من أشار إلى الذي یعتبر - Wiggins (1989)حاول 

"السیاق" على تقییمات األداء  تمَیزت مهامها بنوع من التجرید  اترواج استخدام تقییم بعداألصیل ُبعد 

تأثیرات ذات معنى على التعلم یؤدي إلى الحیاة الواقعیة، على اعتبار أن السیاق  اممهمع  وعدم تشابهها

  .(Wiggins, 1993)واألداء 

هامة وُبعدا نحو التقییمات األصیلة، واعتبرت خاصیة  الكفاءاتو  األداءتوجهت التقییمات القائمة على 

 & Roegiers: 2004; Scallon, 2004; Gulikers, Bastiaens)أن تتضمنها مهام التقییم جبأساسیا ی

Kirschner, 2004)  كما تقییمالفي مهام  هاتوفر شروط األساسیة التي یتطَلب األصالة من الأصبحت و 

عـالم، (الضروریة في تقییمات األداء والكفاءات الحدیثة الجودة  عاییراعتبرت أیضا كما أشرنا من م

2000 ،2004 (Linn, Baker & Dunbar, 1991; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 

2006; Johnson, Penney & Gordon, 2009)  

نتاجات أداء من المتعلم إنجاز أنشطة أو  Wiggins (1993)یتطلب التقییم األصیل أو الواقعي حسب 

وفي هذا الصدد  تظهر تعَلمه، وهذا التقییم یسمح للمتعلمین إبراز ما یمكنهم أداؤه في وضعیات واقعیة.

التقییم األصیل أنه التقییم الذي یفرض على الطالب Gulikers, Bastiaens & Kirschner (2004)  ُیعَرف

إلى تطبیقها في  ونالتي یحتاجاستخدام نفس الكفاءات أو مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات 

اثل المهمة مع الوضعیة درجة تمبوضعیات محكیة من الحیاة المهنیة، وُیحدد حینها مستوى أصالة التقییم 

إذا قام الطلبة بإعداد مهام  )34 ص، 2004(على حَد تعبیر عـالم كذلك التقویم أصیال المحكیة. ویكون 

تقییمیة تكون مماثلة ألنشطة التعلم، ولیست اختبارات تقلیدیة، مفیدة، وذات معنى وداللة، وهذه المهام ال

قیمة األعمال الجیدة، وذلك واسع من المعرفة، وُتخبر الطلبة بوتتطلب مهارات تفكیر علیا، وتنسیق نطاق 

  التي یستند إلیها في الحكم على مستوى جودة هذه األعمال. عاییربتحدید الم

طرق التدریس والتقییم الحدیثة إلى االهتمام بتكوین أفراد قادرین على مواجهة مشكالت الحیاة  توجهت

م والتقییم المستخدمة أثناء التدریس التعلَ  امإیجاد طرق كفیلة لتقریب مهبوذلك الیومیة مهنیة أو اجتماعیة، 

التقییم  اتاستخدامیوجد سببین رئیسیین أكثر أهمیة لالتجاه نحو لذلك الحیاة الواقعیة.  اموالتعلم بمه

تأثیرها على تعلم الطالب و ، صدق تكوینها الفرضي األصیل في التقییمات القائمة على الكفاءات، هما
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صدق التكوین  عَلقیتبحیث . (Gulikers, Bastiaens & Kirschner, 2004)المعروف بالصدق المنطقي 

أن  ویشیر الصدق في تقییم الكفاءات إلى ما إذا كان التقییم یقیس ما یفترض أن یقیسه،فیالفرضي للتقییم 

واقعیة تمثل  امأن یشتمل محتوى التقییم على مهوبشكل مالئم الكفاءة المطلوب تقییمها،  امتعكس المه

تفكیر تتطَلب عملیات تقییم ام یستخدم الخبراء مه أنو  المقَیمة،مشكالت من الحیاة الیومیة لنطاق المعرفة 

 اتمة على الكفاءالتقییمات األصیلة القائ امتالك أیضا بمدى یرتبطو  علیا لحل مشكلة من الحیاة الیومیة.

 & Gulikers, Bastiaens)على االختبارات التقلیدیة قائمة أكثر من التقییمات ال صدق تكوین فرضي عالي

Kirschner, 2004) .ثیرات المتوقعة وغیر المتوقعة للتقییم على التعلیم أو أما الصدق المنطقي فیصف التأ

التقییم كمؤشرات لنواتج التعلم ام بتجدید فكرة مالءمة مهیرتبط هذا االعتبار و التدریس وتعلم الطالب. 

 تنسجمو. (Cumming & Maxwell, 1997)المطلوبة، ومالءمة تفسیر نواتج التقییم كمؤشرات للتعلم 

   .)Gipps, 1994( السیاق مع النموذج الجدید للتقییم ضمن هذاتصورات الصدق 

أما االعتبار اآلخر یتصل بالحاجة إلى أن یكون التعلم وتقییم التعلم موضوعا في سیاق وذات معنى 

التعلم واألداء على السیاق  اعتمادبشكل عام من  25 ةاللفقد نشأ البحث في السیاقیة والد ،بالنسبة للطالب

دافعیة تمكن الطالب من إدراك اتصال فوائد متصلة بال أن تنتجیتوقع و. (Wiggins, 1993)والدافعیة 

االعتبارات النظریة االهتمام بانتقال تدمج كما  ،تعزیز نواتج التعلم إلى التي تؤديو نشاطات التعلم بالتقییم، 

أثر التعلم من سیاق تربوي إلى آخر، من التربیة الرسمیة إلى الحیاة الشخصیة ومكان العمل، ومن الحیاة 

  ومكان العمل إلى التربیة الرسمیة. 

 (Roegiers, 2000)یتطلب التقییم األصیل من الطالب إدماج معارف ومهارات واتجاهات مثل المهنیین 

مهمة تكون أن وفقها ال یعني و  ،مهمة التقییم درجة تركیب المهمة المحكیة أو تشابه أن تماثل جبوی

خصصات متعددة تصل بتتكون مركبة تٕانما جدا أكثر من المعروفة في المشكالت الواقعیة، و  معَقدةالتقییم 

المشكالت الواقعیة بسیطة . یمكن أن تكون (Wiggins, 1993) تلك عدة حلول ممكنةوضعیفة البناء وتم

الكفاءات ألن منتوج الطالب ا ال تناسب مشكالت تقییم األداء و ومحكمة البناء وتتطلب إجابة واحدة لكنه

المهنیة  اممهمة التقییم المه أن تشبه جبیكون عبارة عن إعادة إنتاج ولیس إنتاج حقیقي. لذلك ی ربما

، وتدخل التركیب ىمن حیث مستو ت المحكیة الواقعیة الوضعیا فياألفراد  صادفهالتي یواالجتماعیة ا

تشیر المهمة الواقعیة إلى مهمة مشكلة یواجهها الطالب في النشاطات و  مشَوشات، وغیر بدیهیة الحل.

                                                
25 -  and meaningfullness  Contextuality 
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من المتفق علیه أن المهمة الواقعیة وحدة محوریة  في الواقعو التي یقوم بها أیضا في الممارسة المهنیة. 

  . (Wiggins,  1993; Gulikers, Bastiaens & Kirschner, 2004) في التقییم األصیل

,Gulikers اشترط وقد   Bastiaens  &  Kirschner ذات سیاق و مركبة،  واقعیةالمهمة ال تكونأن (2004) 

 امصیغة أو نتیجة التقییم (نوعیة األداء، البرهنة على الكفاءة، مه ذاتو وسیاق اجتماعي،  طبیعي،

رض إدماج الواقعیة مركبة تفالمهمة تكون أن  تطَلبحیث یب ،تقییم عاییروذات ممتعددة، تقدیم األداء)، 

الحیاة المهنیة. وذات سیاق طبیعي تفرض تحدیات  ومهارات واتجاهات وتكون مشابهة لمهام معارف

الدقة  ات سیاق عاليام الطبیعیة. وذیضاهي المه ووقت كافي وذات قیمة وقابلة للتحویل، وتتطلب موارد

سیاق ذات و  (Wiggins, 1989) مة، كما تتطلب وقتا أكثر ألدائهامن حیث الموارد المقدمة في مواجهة المه

  .اجتماعي یؤثر على أصالة التقییم ألن التعلم خارج المدرسة ذات مكانة كبیرة في النظام االجتماعي

، بمعنى في سیاقات الحیاة الیومیة وجودةاالجتماعیة الماالعتبار العملیات نموذج التقییم األصیل یأخذ ب 

ضمن التنافس بین المتعلمین. تتصل صیغة التقییم بنوع وكمیة تو رض التعاون والتفاعل االیجابي، تفأنها 

أو نتیجة التقییم بأربعة  مخرجات مهمة التقییم التي تكون مستقلة عن محتوى التقییم، تتصف صیغة

 األداءیسمح و . (Wiggins, 1989)لمنتوج الذي یمكن أن نطالبه في الحیاة الواقعیة نوعیة اعناصر متصلة ب

بالقیام باستدالالت صادقة على الكفاءات المسطرة، ألن البرهنة على الكفاءات المالئمة ال یمكن أن تنتج 

ددة ومؤشرات متع امأن یتضمن التقییم األصیل مجموعة كاملة من المه جباختبار واحد، لذلك یمن 

على الطالب تقدیم عملهم لآلخرین في صیغة كتابیة  جبكما ی ،منصفة نتائجللتعلم بهدف الوصول إلى 

معاییر أن تتوفر و . (Wiggins, 1989)إتقانه الظاهر  حقیقة لیضمنعملهم تقدیم أو شفهیة ألنه من األهم 

وتوضیحها وتقدیمها للمتعلمین فتحدیدها  ،خصائص ذات أهمیة بالغة تتصل بنتیجة التقییم ألنهاللتقییم 

   .التعلمعملیة قبل عملیة التقییم هامة في التقییم الحقیقي ألنها توَجه 

 :والكفاءات تقدیر تقییمات األداء -4

أو استجاباتهم، وذلك  طالبالكفاءات على تقدیر درجات مستویات متعددة ألداء الو  ات األداءعتمد تقییمت

وموازین تقدیر  عاییریستند التقییم إلى م ة أو خاطئة لمهام األداء، لذلكیحأنه ال توجد إجابة محَددة صح

أثناء تصحیح اختبارات اختیار من متعدد أو أي اختبارات مقننة تعتمد على على العكس ). 2004(عـالم، 

 تصحیح في حین أثناء، إجابات واحدة، حینها یكون االتفاق بین المقدرین أو داخل المقَدرین مرتفعا

د عملیة تصمیم بسبب تعقَ أكبر یوجد تباین أن تقییم األداء األخرى فمن المحتمل أو مهام  إجابات المقال

ومن أجل تفادي إصدار أحكام عشوائیة  .(Gipps, 1994) عن المقَدرین التصحیح وذاتیة األحكام الصادرة
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، موازین تقدیرتطویر  لطرقأن یستخدم ممارسو التقییم طرقا لتحسین دقة التصحیح، وتتضمن هذه ا جبی

تنظیم مسبق و ، قدرینصمیم وتدریب المتو اإلجابات التي تقَدم أمثلة عن كل مستوى الكفایة،  درجة تحدیدو 

اإلشراف على و دلیل التصحیح،  یعتمدوا علىالذین یجب أن  قدرینإلجابات المفحوص للكشف عن الم

  .(Johnson, Penny & Gordon, 2009) خبراءال من بواسطة فریققدیراتهم ت

(مثال، قوائم  قدیروازین تهي تطویر م صحیحالتعاییر الخطوات أكثر أهمیة لضمان تطبیق متسق لممن 

أنه  Welch (2006) یؤكد ، إذاألداء درجات) واضحة وكاملة وموضحة بوصفیة موازین تقدیرمراجعة، 

الحصول  تمكننا منالتصحیح  دید واإلشراف على عملیةباستخدام موازین تقدیر واضحة ومحكمة التح

    (Johnson, Penny & Gordon, 2009)على مستویات مقبولة من الثبات بالنسبة لجمیع أنواع االستدالالت

یمكن باستخدامه تحدید مستوى كفاءة الطالب في أدائه لمهمة  27بأنه نظام تقدیر 26میزان التقدیرشیر ی

هذا النظام المستویات المختلفة للكفاءة لكل محك من  ویحَدد ،معینة، أو توظیفه للمعارف أو المفاهیم

میزان  Roegiers (2004)). ویعَرف 2004المحكات المحددة تحدیدا إجرائیا واضحا ودقیقا (عـالم، 

ذو مدخل ثنائي یأخذ في نفس الوقت محك بمحك مؤشرات كل سؤال التصحیح تعریفا إجرائیا بأَنه جدول 

 Brualdi یشیرالمخصصة، وتوجد لكل وضعیة میزان تقدیر. و ات درجأو جزء من الوضعیة وعدد ال

وقدرته  طالبمیزان التقدیر هو نظام تصحیح بواسطته یمكن للمعلمین تحدید مستوى كفاءة ال أن (2002)

 وتحدید مختلف مستویات الكفاءة في كل محك. مفهوم معین، إبرازعلى إنجاز المهمة أو 

 28كفاءة الطالب ونتاجاته، وهما الطریقة الكلیة والطریقة التحلیلیة وتستخدم طریقتان هامتان في تقدیر

(قوائم مراجعة، موازین تقدیر "رقمیة"، "بیانیة"، "وصفیة"). تقَیم الطریقة الكلیة جمیع جوانب محكات األداء 

ت أو االستجابة دون فصل بینها، وٕاعطاء درجة كلیة واحدة لهذه الجوانب مجتمعة على اعتبار أن مكونا

 ، تنقصه نوع من الدقة لكنتزَود فقط بمقیاس واحد للتقدیر الشامل). و 2004مهمة معینة مترابطة (عـالم، 

. في (Perlman, 2002) وتستخدم على نحو مشترك أكثر في التقییمات واسعة النطاق ،إضافیةفعالیة  ذات

ج الكلي إلى عناصر منفصلة تعتمد الطریقة التحلیلیة على تجزئة الوصف العام للعملیة أو النتاحین 

وُیعطي تقدیرا لكل عنصر منها. ویتم ذلك بإجراء تحلیل سلوكي للعملیة أو النتاج المراد تقییمه، وذلك 

بهدف تحدید مكونات المهمة وصیاغتها صیاغة وصفیة واضحة في مستویات متدرجة وفقا لمیزان تقدیر 

االعتبار النتاج أو األداء بمیزان التقدیر التحلیلي یأخذ ). كما 2004قیمي لكل من هذه المكونات (عـالم، 

                                                
26  - Rubric  
27  - Rating System 
28  - Holistic and Analytic Method 
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تفاصیل عن نوع من المعلومات التي تساعد التواصل مع قَدم تقدیره في خصائص متعددة، وی جبالذي ی

 . (Perlman, 2002) لتدریسالطالب وتصمیم وتحسین ا

دة، منها ما یرتبط بتحسین یعدائد فو بتحقیق استخدام موازین التقدیر في تقییمات األداء والكفاءات یسمح 

مثل زیادة  ،المقَدرین، ومنها ما یرتبط بتحسین عملیة التعَلم والتدریسأو داخل اتساق التقدیرات بین 

، (Smit & Birri, 2014) كفاءات الطالبعن  ةم صادقاحكأاالتساق في التصحیح، وٕامكانیة إصدار 

واالتساق في التصحیح، وتوثیق العملیات المستخدمة في إصدار في تحقیق الدقة، وعدم التحَیز، یساهم و 

تحسین ثبات أحكام المقدرین وتعزیز وُتعتمد كذلك في  .(Perlman, 2002)الطالب  أداء أحكام هامة حول

أیضا موازین التقدیر  هدفوت .(Shumate, Surles, Johnson & Penny, 2007) في التصحیح 29اإلنصاف

ألداء الطالب بین المقدرین، وبین مهام التقییم، وبین مواضع التقییم، وغیرها من  ضمان تقدیر ثابتإلى 

 ,Johnson, Penny & Gordon, 2009 ; Shavelson, Baxter & Pine, 1992 ; Gipps)الشروط األخرى

فقط في تقییم أداء الطالب، وٕانما  تستخدم لیس عاییرموازین التقدیر مكذلك أن تقَدم  . ومن الممكن(1994

 . (Arter,  2002) لتعزیز جودة أدائهأیضا 

جمع بیانات حول الطالب بهدف  من أجل Arter (2002)وتستخدم موازین التقدیر في القسم حسب 

مساعدة   وكذلك، تصمیم التدریس لمتابعة تقدم الطالب نحو أهم أهداف التعلم، ونقل التقدم نحو اآلخرین

موازین  تقَدم والنتاجات التي سوف یتم تقییمها. وبتعبیر آخر في األداءكثر كفاءة ب أن یصبحوا أالطال

هي ، ففقط من أجل تقییمه أن تستخدم لتعزیز جودة أداء الطالب، ولیسبواسطتها یمكن  عاییرالتقدیر م

توصلت مراجعة قد و  .(Smit & Birri, 2014) الطالب على اكتساب كفاءات معَقدةوسائل تساعد أیضا 

Jonsson & Svingby (2007) دبیات البحث عن فوائد استخدام موازین التقدیر في العدید من البحوث أل

یمكن تعزیز ثبات تقییمات األداء باستخدام موازین  دراسة توصلت إلى أنه )75( التجریبیة، ففي مجموع

تسَهل و  تدریب المقدرین،أنجزت أمثلة وباصیل الموضوع، و التقدیر خاصة إذا كانت تحلیلیة، ومتضمنة تف

یز التعلم كانیة في تعز ٕامو عملیة إصدار أحكام صادقة لتقییمات األداء، وتأیید الصدق على میزان التقدیر، 

 واضحة تسَهل أیضا التغذیة الراجعة والتقییم الذاتي.  عاییرُیحدث توقعات ومتحسین التدریس، و و 

   :تباین تقییمات األداء والكفاءات في الریاضیات مصادر -5

تها ضمن تطلب معاینألنها تالكفاءات ء و األدا اتاعترف المهتمون بجودة التقییمات بمشكلة ثبات تقییم

األداء المركبة  اتبما أن تقییم، و طالبفي اتخاذ قرارات صائبة حول أداء الالسیما و وضعیات ملموسة، 

                                                
29  -  Equity  
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  تتأَثر تؤَثر فیها عوامل كثیرة فان أغلب المؤلفین یعترفون أن درجات أداء الطالبالكفاءات عملیة معقدة و 

 اتمراجعة الدراسات والبحوث التي عنیت بتقییم أظهرتفقد ُتعرف بمصادر التباین. أكثر من جانب في 

درجات ة لاالعتبار عند تقدیر الشروط السیكومتریأخذها ب تطَلبمصادر للتباین یأربعة األداء والكفاءات 

وقد تحدث بینها.  إضافة إلى التفاعالت التي ، وطرق التقییمالفتراتام، والمقدرین، و الختبارات، وهي المها

أیضا الدراسات والبحوث في عدد األبعاد أو مصادر التباین المدرجة في تصمیماتها تبعا لألهداف  تختلفا

  مكنة في وضعیة القیاس. معظم المصادر الم تغیر أن الدراسات المثلى أخذ ،المرجوة

,Shavelson شارأعاد وضعیات قیاس تقییمات األداء والكفاءات لتوضیح أب  Baxter  & Gao (1993)  أن

والفترات  امعبارة عینة من أداء الطالب مسحوبة من نطاق مركب من تجمیع كل المه تقییمات األداء

ال لمحتوى الموضوع الدراسي، ویشتمل ُبعد الفترة ُبعد المهمة ُممثَ  عتبروا ،المقدرین وطرق التقییم الممكنةو 

عتبر ُبعد المقدر قبول درجة تقییم األداء، وا صانع القرار بواسطتهاكل الفترات الممكنة التي یرغب على 

حیث اعتبرت الجوانب الثالثة تقلیدیا مصادرا باألفراد الذین یمكن تدریبهم لتصحیح األداء بشكل ثابت، 

  (p.350)لنقص ثبات القیاس 

الریاضیات  اتتقییمدرجات لالشروط السیكومتریة  دیرتشیر أدبیات البحث في مجال تق نفس السیاق في

یتفق و  ،خطأ تؤثر على درجات الطالبلنظریة إمكانیة التعمیم أنه توجد مصادر متعددة لوفق 

والمقدرین  امالمه متمَثلة في ن أن مصادر التباین تتمحور أساسا في أربعة أبعاد أساسیةاألخصائیو 

نتیجة لذلك . ثنائیة أو ثالثیة أو رباعیة هاوالفترات، وطرق التقییم إضافة إلى التفاعالت التي تحدث بین

  .بحوثالنتائج  بواسطة تحلیلالكفاءات األداء و  اتسوف نتناول مساهمة مكونات تباین تقییم

  مكون تباین المقدر:  -1 -5

 في نفس الفترة تقییمال امتصحیح مهدرجات أداء الطالب على أكثر من مقَدر بهدف  ثباتعتمد تقدیر ی

من بحوث د یعدُأنجزت و  ،م مختلفة ومقدرین متعددینقواعد تقییوفق نجز ن أن یُ أداء الطالب یمك ألَن 

مكون  إلى انخفاض نسبي في، فتوصلت أغلبها للتأكد من إمكانیة تعمیم المقدروالكفاءات األداء  اتتقییم

  أو مع الفترات.  اممهتباین المقدر ومكونات تباین تفاعل المقدر مع ال

مع  ینومكونات تباین تفاعل المقدر  ،مكونات تباین المقدرضعف نسبي في توصلت معظم الدراسات إلى 

,Shavelsonتوصل  فقد ،الفتراتو  امالمهو الطالب   Baxter  &  Gao مكونات تباین المقدر  أن (1993) 

. مشكالت ملموسةأداء الطالب باستخدام  اتمقدر كانت ضعیفة في تقییم- همةم، و مقدر- وتفاعالت فرد

تباینات الخطأ مفادها أن نفسها نتائج إلى  Lane, Liu, Ankenmann & Stone (1996)كما توصل أیضا 
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 في نفس االتجاهو مهمة ضعیفة جدا. - مقَدر، وتفاعل مهمة-عة إلى المقَدرین، وتباین تفاعل مقَدرالراج

معامالت  أن (Güler & Gelbal, 2010; McBee & Barens, 1998)عدید من الباحثین  بحوثنتائج  أكدت

مع المهام  مكونات تباین المقدرین وتفاعل المقدرینكانت الثبات بین التقدیرات بلغت مستویات مقبولة، و 

اتساق التقدیرات بین مسألة أن  ظهریفي الریاضیات ئج البحوث انطالقا من نتاضئیلة جدا.  الطالبو 

ویعود  ،الكفاءاتاألداء و  اتمشكلة في تقییم عدَ لم ت مهام والفتراتالمقدرین مع ال وحتى تفاعل ،المقدرین

لمقدرین محكمة البناء وتدریب ا موازین تقدیرعلى إعداد إلى الحرص الشدید من الباحثین  ذلك في السبب

  تصحیح إجابات الطالب.على 

تباین المقَدر یمكن أن یساهم بشكل دال في خطأ القیاس الكلي في أن  في حین أشار بعض الباحثین إلى

فقد  .ریاضیاتلخاصة في مجاالت أخرى غیر ا (Clausser, Clyman & Swanson , 1999) تقییمات األداء

مصدرا النخفاض  ال زالمكون تباین المقدر  أن البحوث التيعدد من ل Parkes (2001) تحلیالت أكدت 

األطباء في كفاءات الطالب تقییم  في Clyman & Swanson (1999),Clausser  توصل. و معامالت الثبات

مهارات المحاكاة باستخدام الكمبیوتر أن تباین المقدر ال استخدام اختبار وفحص ومعالجة المفحوصین ب

نتائج  أثبتتكما . امتزج بمصادر أخرى كفترة التصحیح ولجنة المقَدرزال موضوعا لالهتمام خاصة إذا 

,Dunbar أخرى وجود تباین في تقدیرات المحكمین، فقد توصلت مراجعةدراسات   Koretz  &  Hoover  

  0.99و 0.33 تراوحت ما بینمتباینة بین المحكمین تقدیرات  إلىفي مجال الكتابة  بحوثتسعة ل (1991)

(Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; Brennan, 2000).  

في مجال الكتابة في بدایات التسعینات أو قبلها اعترفت خاصة یبدو واضحا أن الدراسات التي أجریت 

اعترفت التباین، في حین  كَوناتهاما من م كَوناالمقدرین یعتبر في كثیر من الحاالت متباین بأن 

أواخر التسعینات خاصة في مجال الریاضیات أن تباین المقدر لم ُیعد مصدرا التي ُأجریت في دراسات ال

، وتفاعل نسب مكون التباین الراجعة إلى المقدرین ضعفمن مصادر الخطأ ألن أغلب النتائج أثبتت 

  المقدر مع المهام والفترات.

  مكون تباین المهمة:  -2 -5

فعندما یكون تباین  ،طالبال جمیعأو صعبة بالنسبة لعندما تكون المهمة سهلة ینتج مكون تباین المهمة 

ص خلُ  ، فقدطالبللحصول على تقییمات ثابتة ألداء ال اممن المهإلى عدد هائل المهمة كبیرا فإننا نحتاج 

Linn & Burton (1994)  انخفاض  األداء، في حین اتتقییمفي أن الثبات بین المقدرین لیس مشكلة

لدى المختصین  أصبح مكون تباین المهمة محل نقاشكما  .(Huang,  2009) إمكانیة تعمیم المهمة كذلك
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على  امتأثیر تماثل المهحول  McBee & Barnes (1998) تحلیالتأكدت و  ،الكفاءاتو األداء  اتفي تقییم

وجود انخفاض  اإمكانیة تعمیم تقییمات أداء الریاضیات لدى طالب مستوى الخامسة خالل فترتین، وأثبت

كَلما استخدمت وبذلك  ،عالیة التماثل امبشكل كبیر أثناء تحلیل زوجین من المه اممكونات تباین المهفي 

  مكَون تباین منخفض. تنتج همهام متكافئة أو متماثلة في تقییم األداء فإن

الذین فحصوا إمكانیة تعمیم تقییمات األداء Gao, Shavelson & Baxter (1994) كشف من جهة أخرى 

في تصمیم  )46%(أكثر من حوالي بلغ إلى أن نسبة مكون تباین المهمة  النطاق في الریاضیاتواسعة 

إلى  Lane, Liu, Ankenmann & Stone (1996)توصلت نتائج كما  ،امتضمن طالب ومهأحادي الُبعد 

) من %17و 07(صیغ االختبار) بین ( اممجموعة المه في تراوحت لمكون تباین المهمة فاوتةنسب مت

التباین  من مكونات )%21( إلى حوالي Hébert (2006)توصلت تحلیالت و مجموع التباینات األخرى. 

(درجة واقعیتها، مالءمة معلوماتها، طریقة بنائها، المجال الریاضي الذي تنتمي راجعة إلى صیغة المهام 

معظم  تتفقلذلك ین بین المهام. ألَن اختالف سیاق وبنیة المهمة ومالءمتها تؤَثر على مكَون التبا إلیه).

التي تقییمات األداء في مختلف المواد الدراسیة حول  Huang (2009) مراجعةنتائج الدراسات واألبحاث مع 

  . األخرى من مجموع مكونات التباین %)12( نسبة مكون تباین المهمة بلغت في مجملها

ومن جهة أخرى توصلت نتائج بعض البحوث والدراسات إلى انخفاض في مكَون تباین المهمة، فقد 

مكونات  إلى  (Güler & Gelbal, 2010; McBee & Barens, 1998 ; Liu, Yeo & Nie, 2007)نتائج توصلت

   الطالب.، والتي تشیر إلى مستویات صعوبة متساویة بین المهام عند تباین ضعیفة بین المهام

، مما یؤَكد أن مكَون تباین المهمة تباین المهمة اتمكوننسب  اختالف نتائج البحوث فيتحلیالت بَینت ال

صل إلى ال ت هالكنو  الكفاءاتو  تقییمات األداء إمكانیة تعمیمتؤثر على درجة  یمكن أنأیضا مشكلة  اعتبر

  سوف نناقشه. الذيالمهمة - مكون تباین تفاعل الفردى مستو 

   مكون تباین الفترة: -3 -5

ُیعَد مكون تباین الفترة أیضا من مكونات التباین التي تؤثر بشكل كبیر على درجة إمكانیة تعمیم تقییمات 

داء إلى أن التغَیر في درجات األ Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson (1993)أشار  ، فقدوالكفاءات األداء

من فترة إلى أخرى، في المهام تغَیر أداء الطالب  وأكدوا على إمكانیةم أیضا، الراجع إلى معاینة الفترة مه

تباین الفترة  مكون ُیعتبر ذلكوب .من فترة إلى أخرى امیمیل الطالب إلى تغییر طرق انجازهم للمهحیث ب

هامة للتباین التي ال یمكن  اوحتى تباین الفترة في تفاعله مع مصادر التباین األخرى أیضا مصادر 

  تجاهلها أثناء تقدیر ثبات درجات الطالب.  فاحصلل
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تغیر معاینة الفترة فان عددا ضئیال من الدراسات التي أجریت حول استقرار الدرجات خالل  أهمیةرغم 

الفترات، والتي یمكن االستناد إلیها في تحدید األهمیة النسبیة الختالف الفترة في درجات تقییم األداء. 

 ,Brennan, 2000; Webb)ات التي أدرجت الفترة في تصمیمات القیاسنظرا لنقص البحوث والدراسو 

Schlackman & Sugrue, 2000)  خاصة في مجال الریاضیات إال أنها اعتبرت مكونا رئیسیا في عدم

معظم الدراسات التي تناولت استقرار تقییمات األداء أو أدمجت الفترة كُبعد من ف ،اتتقییمالثبات أنظمة 

في سنوات  Shavelson & Alأبعاد وضعیة القیاس أجریت في العلوم من طرف شافلسون وزمالئه 

  الریاضیات. أداء اتالتي اهتمت بتقییم McBee &  Barnes (1998)باستثناء دراسة  التسعینات

التي عنیت بدراسة االستقرار عبر الزمن واالتساق بین  McBee & Barnes (1998)ة أشارت نتائج دراس

أداء الریاضیات إلى ضعف في معامالت االستقرار عبر الزمن تراوحت معامالت  اتفي تقییم امالمه

أَثرت فترتي التطبیق األول والتطبیق الثاني على نسب مكونات التباین  كما ،)0.54(و )0.28(الثبات بین 

 مهمة بنسبة حوالي-فترة-مكون التباین تباین تفاعل فرد وجاءتبین الفترتین  )%05(األخرى بفارق حوالي 

  من مجموع التباینات األخرى. ) 39%(

 أوائل الباحثین الذین تناولوامن  Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson (1993) عتبرا في نفس السیاق

كونات التباین من م) %47، %44(توصلوا إلى حوالي  ، فقداألداء المركبة في العلوم استقرار تقییمات

 امتصمیم أحادي الُبعد الذي نتج من تغییر الطالب في طرق انجازهم للمهالفترة في - راجعة إلى تفاعل فرد

إلى تأثیر كبیر للفترة في أداء  Shavelson, Baxter & Gao (1993) كدت نتائجكما أ .من فترة إلى أخرى

فترة - مهمة-ن للتباین كان راجعا إلى تفاعل فردحیث أن أكبر مكو بالعلوم على درجة ثبات التقییمات، 

) % 4.49(من مجموع مكونات التباین األخرى. في حین بلغ مكون تباین الفترة فقط حوالي  )59%(بحوالي 

تفاعل الفترة مكَون تباین تباین الفترة مكونا مثیرا لالهتمام لكنه لم ُیعَد مشكلة في حَد ذاته وٕانما یعتبر  لذلك

  كذلك. الطالب والمهام مع 

رغم إمكانیة ارتفاع تغیر معاینة الفترة إال أنه اعتبر مكونا خفیا من مكونات التباین امتزج غالبا بمكون 

من  معامالت استقرارإلى ستقرار درجات تقییم األداء حول ا اتدراس توصلتبحیث  ،تباین المهمة

 ;McBee & Barnes, 1998; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999)بین الفترات ةإلى متوسط ةمنخفض

Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993)توصلت تحلیالت الباحثین إلى أن المهمة  . إضافة إلى ذلك

كانت راجعة إلى خلیط بین في الواقع بأن تغیر معاینة المهمة أظهروا و والفترة اعتبرت مصادرا للتباین، 

 ,McBee & Barnes, 1998; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley) فترة-مهمة- مهمة وتفاعل فرد-تفاعل فرد

1999; Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993) .  
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مسألة تفسیر تغیر معاینة الفترة كمصدر رئیسي  Cronbach, Linn, Brennan & Haertel (1997)رح ط

حیث یمكن لتغیر معاینة الفترة أن یصبح مصدرا خفیا هاما  ،وأبرزوا أن المسألة معقدةالبحوث، للخطأ في 

دة ال یمكن تحدید ما إذا كان االختالف تقییم في فترة واح امالطالب مه إنجازفعند  ،للتباین في القیاس

، أو ما إذا كان االختالف راجع إلى امبین الدرجات راجع إلى االختالف المنتظم في اإلجابات عن المه

عند تقدیم التقییم في فترة واحدة یكون حینها تغیر معاینة المهمة مختلطا بتغَیر فعامل الفترة أو كالهما. 

خالل فترة واحدة قابلة أن تتكرر خالل  امإذا كانت الفروق في األداء بین المه ، فال نعرف مامعاینة الفترة

 (Webb, Schlackman & Sugrue, 2000). فترات أخرى

مستقرة بین الفترات حینها یصبح التفسیر الصحیح أن تغیر معاینة المهمة  امإذا كانت الفروق بین المه

لیست مستقرة بین  امإذا كانت الفروق بین المه ، أماالمصدر األهم لتغَیر الخطأ ولیس معاینة الفترة

ففي  الفترات حینها كال من معاینة المهمة ومعاینة الفترة یمكن أن تكونا مصادرا هامة لتغَیر الخطأ.

الریاضیات، وفي في تقییم أداء  (McBee & Barens, 1998 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993) راساتد

تحلیل البیانات في فترة واحدة  توصلت إلى أن (Webb, Schlackman & Sugrue, 2000)تقییم أداء العلوم 

فان تغیر معاینة المهمة یكون مصدر رئیسي لخطأ القیاس، في حین أثناء تحلیل البیانات من فترات 

 متعددة فان مزیجا بین معاینة المهمة والفترة المصدر الرئیسي لخطأ القیاس.

 مهمة: - مكون تباین تفاعل فرد -4 -5

فقد أشارت  ،مهمة- اء الطالب في مكون تباین تفاعل فردالمشكلة الرئیسیة في ثبات درجات أد تتمثل

عتبر مصدرا هاما مهمة تُ -طالبسألة تباین تفاعل معظم نتائج الدراسات التي اهتمت بهذا المجال أن م

ت تقییمات األداء یجة لذلك تمیَز للخطأ یؤثر تأثیرا سلبیا على معامالت إمكانیة تعمیم درجات الطالب. نت

 بسبب ارتفاعتقییمات األداء ذي أصبح میزة أساسیة من ممیزات الكفاءات بنقص فادح في الثبات الو 

 & Miller & Linn, 2000; Parkes, 2001; Lane, Liu, Ankenman) مةمه- طالبتباین تفاعل مكَون 

Stone, 1996; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999; Shavelson, Baxter & Gao, 1993...).  زدادتو 

 ل الطالب على انجازات متغیرة من مهمة إلى أخرىو حصبالمهمة -مكون تباین تفاعل الطالبقیمة 

(Parkes, 2001; Lane, Liu & Ankenmann & Stone, 1996) . 

 تقییم األداء عددا من أنظمةمهمة من المشكالت األساسیة التي تتصف بها -تفاعل طالبتباین یعتبر 

في إلى اختالف في درجة الطالب  ذلكویعود  ،وفي مجاالت أخرى الكفاءات في الریاضیاتالمركبة و 

 األداء المركب اتانجازها، ویتعلق األمر بمصدر خطأ هام في تقدیر ثبات تقییمالمطلوب  امنفس المه
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 مهام ملموسة فيالطالب ل داءأفي  Shavelson, Baxter & Gao (1993) حلیالتتوصلت توقد الكفاءات. و 

سیاق في نفس الو  ،%)49(مهمة بلغ حوالي - تفاعل طالب أكبر مكَون تباین راجع إلى أنالریاضیات 

جزء المهمة ُیمثل -تباین تفاعل طالب أن مكونإلى  Lane, Liu, Ankenman & Stone (1996)توصل 

 & McBeeحلیالت النتائج مع ت هذه تتفق. وا%)73(و %)53(بین  ت قیمتهكبر من خطأ القیاس تراوحاأل

Barens (1998)  مهمة -تفاعل طالبفي مجال حل المشكالت المركبة في الریاضیات إلى أن مكونات

  من مجموع مكونات التباین األخرى.  )%38(و )%45(بلغت حوالي 

 (Hébert, 2006; Lau, Yeo & Nie, 2007; Güler & Gelbal, 2010)وفي نفس السیاق أكد باحثون آخرون 

أكدت وت ،ةممه- اءات الریاضیات راجع إلى تفاعل طالبكفر مكون للتباین في تقییمات أداء و أن أكب

دراسة  )50(تحلیل في دراسة شملت  Huang (2009)مهمة ما توصل إلیه -تأثیرات مكون تباین تفاعل فرد

-األداء حول مقدار اختالف معاینة المهمة  اتمجموعة بیانات مستقلة تناولت تقییم )130(تضمنت 

من  %)26(مهمة حوالي - مكون تفاعل فردقیمة فیها  تلغب -)مجموعة بیانات 49(أغلبها في الریاضیات 

  مكونات التباین.

األبحاث التي أثبتت أن أكبر مكون تباین یؤثر على درجة ثبات تقییمات األداء في نتائج إضافة إلى 

اعتبرها مهمة -إلى تفاعل فرد اخرى كان راجعالمجاالت الدراسیة األالریاضیات وحتى في 

 (Hébert, 2006; Scallon, 2004; Parkes, 2001; Parkes, Zimmaro, Zappe & Suen, 2000)بعضال

فانصبت جهودهم في إیجاد  ،مركز اهتمام ومشكلة أساسیة في تطویر تقییمات األداء المركبة والكفاءات

 حولكامال  مقاالParkes   (2001)تناول  إضافة إلى ذلكمهمة. -مكون تفاعل فردل كفیلة لخفض حلو 

مهمة مشكلة معرفیة - لى أن تفسیر ارتفاع مكون تباین فردحیث أشار إب، مهمة- مشكلة تباین تفاعل فرد

مسألة الفكرة التي خُلص إلیه في إرجاع  Scallon (2004)دعم و  ،تعود باألساس إلى انتقال أثر التعلم

  مهمة إلى انتقال أثر التعلم.-ارتفاع مكون تباین تفاعل فرد

 ،الكفاءاتء و األدا اتمهمة أكبر مصدر للتباین في تقییم-الزال مكون تباین تفاعل فرد من هذا المنظور

التي تحَد من إمكانیة تعمیم الدرجات في مختلف المستویات وفي مختلف  رئیسیةواعتبر من المشكالت ال

هذا ال یعني استثناء تأثیر مكونات التباین األخرى التي أشرنا إلیها في البدایة إذ  ،المجاالت الدراسیة

 اتوالتفاعالت التي تحدث بینها أن تؤثر بدرجة أكبر على تقییم امیمكن أن للفترات أو للمقدرین أو المه

  مهمة.-الریاضیات بغض النظر عن مكون تفاعل طالب
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  :والكفاءات ثبات درجات تقییمات األداء ىمستو  -6

اتساق یة افالكفاءات الحصول على درجة ثابتة تعكس بدقة كألساسي لمستخدمي تقییمات األداء و الهدف ا

یرى مجلس البحث و مثال في العلوم أو الریاضیات أو الكتابة.  ،في مجال االهتمام ینالمفحوصالسمة بین 

جوهریا أن درجة الفرد  تضَمنأن المعنى الحقیقي للثبات ی National Research Council (2002)القومي 

قدمت له مجموعة  إذا ماالتقییم عملیة أثناء  یجب تكون نفسها تحت مختلف الشروطفي اختبار معین 

أو حینما ینجز االختبار في فترة أو  ،مقدر أو آخربأو عندما تقَدر إجاباته  ماثلة،لمتا واحدة من المهام

المقدرین و ، امالمهو الفترات،  عدد من األبعاد مثل رنقصد بالثبات اتساق درجات المفحوص عبكما أخرى. 

(Johnson, Penny & Gordon, 2009) . ما إذا كانت درجة المفحوص نفسها ع بتعبیر آخر یبحث الثباتو

ن ومن ح أداؤه بمقدرین مختلفیَح ُص ، و نجز فیها الطالب مهمة مختلفةوأ ،ُأخذ االختبار في فترة مختلفةإذا 

واستخدام مقدرین متعددین  ،متعددة في االختبار امإدخال مه جبمعالجة هذه الظروف أو الشروط یأجل 

  فترات مختلفة. ، وتطبیق االختبار في امفي تصحیح المه

اتخاذ قرارات  تشترط أغلبیة تقییمات األداء واسعة النطاق أو التقییمات النهائیة المستخدمة ألغراض

فالمستویات لة من الثبات أو إمكانیة التعمیم، بلوغ مستویات مقبو التربویة المسؤولیة متعلقة بالمحاسبة و 

تخاذ قرارات نسبیة الأو أكثر سواء كانت ) 0.80( ةوصولها قیمالمقبولة لمعامالت إمكانیة التعمیم تتطلب 

تخاذ قرارات مطلقة (مقارنة أداء الطالب باألهداف المرجوة ال(مقارنة أداء الطالب بالجماعة المرجعیة) أو 

فإذا كانت نسبة تباین الدرجات المالحظة إلى تباین الدرجة الشاملة الناتجة عن أو بمحك خارجي). 

 طرق البحث عن جبی )%80(تعتبر مقبولة، وٕاذا كانت أقل من ) %80(ت أو فاقت مصادر التباین قد بلغ

  .(Cardinet, 1988) تحسین أداة القیاسل

الثاني ویتعَلق  اتخاذها المطلوبأهمیة القرارات باألول  یتعَلق ،یخضع مستوى الثبات إلى عاملین أساسیین

ألهداف تدریسیة تعتبر  ةستخدمالم 30النطاقألن أغلب التقییمات محدودة  وحدة التحلیل المستخدمة،ب

عن  أدلةفي جمع  نسبیا قلیلةانخفاض مستویات الثبات مقبوال إلى حد ما، ألنها تحتاج إلى إنفاق موارد 

التقییمات الفردیة المعروفة ب المسؤولیةالمحاسبة و التقییمات الخارجیة ألهداف تتطَلب  في حینالثبات. 

كز على نتائج التقییم وتتطلب إنفاق الثبات، ألن القرارات المتخذة تر مستویات عالیة من  31واسعة النطاق

 ,National Research Council)ائبة عن الثبات لالستناد إلیها في اتخاذ قرارات ص أدلةجمع لموارد معتبرة 

2002).  

                                                
30 - Low-Scale assessments 
31- Large-Scale assessments 
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في  اتخاذهاالتي یمكن  الكفاءات بمصادر متعددة تجعل القراراتات األداء و تقییم اتدرجتأثر ثبات ی

الكفاءات تعاني من و األداء  اتأن أنظمة تقییم دراسةال مشكلةأشرنا في  ، فقدبعض األحیان غیر صائبة

أنه ال زال موضوعا  فرغم أهمیة الثبات من الناحیة النظریة ومن الناحیة التطبیقیة إال ،ضعف في الثبات

في درجات مقبولة من الثبات هم إلى صعوبة بلوغ توصل العدید من وقدالباحثین.  یشغل اهتمام العدید

 ,Shavelson, Baxter & Gao, 1993;  Ruiz-Primo)الكفاءات في مختلف المجاالتتقییمات األداء و 

Shavelson & Baxter, 1993 ; McBee & Barens, 1998 ; Miller & Linn, 2000; Brennan, 2000; 
Parkes, 2000, 2001; Hébert, 2006 ; Lau, Yeo & Nie, 2007 ; Gebril, 2009 ; Chen, Niemi, Wang & 

Mirocha, 2007 ; Keller, Clauser & Swanson, 2010)والكفاءات األداء  ات. واعتبر ضعف ثبات تقییم

بالتقییمات الخارجیة ألهداف المحاسبة والمسؤولیة ت صانعي القرارات خاصة إذا تعلقتواجه مشكلة حقیقة 

  . (National Research Council, 2002)لتربویة التي تحتاج إلى مستویات عالیة جدا من الثبات ا

إلى انخفاض معامالت الثبات في تقییم األداء انخفاض في  كثیر من األحیانمن األسباب التي تؤدي في 

ال ف (Keller, Clauser & Swanson, 2010)إلى الطالب  تقدیم عدد قلیل من المهام نتیجة اممعاینة المه

كما تتطلب  قدیرهاوتوتمریرها،  في إعدادها،تحتاج إلى وقت كبیر ام، ألَنها مهالیمكن إدراج عدد كبیر من 

، تتعلق األولى في عاني من مشكلتین أساسیتینات األداء والكفاءات تمعتبرة. وبالتالي تقییموجهود تكالیف 

 ; Miller & Linn, 2000) تقییماتهافة المرتفعة إلجراءات إعداد انخفاض في معامالت الثبات والثانیة بالتكل

Parkes,  2000). إعادة النظر في عدم  جبی أساسیةأكدت األبحاث أن تقییمات األداء تعتبر مشكلة و

، مقدرین، فترات وبعض امقدرتها بلوغ مستویات مقبولة من الثبات على نطاقات واسعة من األبعاد (مه

انصبت جهود الباحثین حول كیفیة إیجاد حلول كفیلة برفع معامالت إمكانیة  صددهذا ال تفاعالتها). وفي

  األداء والكفاءات دون زیادة جهودها وتكالیفها.  اتالتعمیم تقییم

تقدیم و أسبابها  معرفةبعد الكفاءات، وذلك ات األداء و تقییمثبات  ضعف معالجةحاول بعض الباحثین 

 فكانت تفسیرات الباحثین ،اهیم النظریة المعرفیة في النظریة السیكومتریةإدخال مفلمشكلة بتفسیرات ل

(Parkes, 2000, 2001; Parkes, Zimmaro, Zappe & Suen, 2000) مشكلة ارتفاع على سبیل المثال ل

 اقترحوا استخدام خریطة المفاهیم كطریقة فعالةو  انتقال أثر التعلم، مسألةتعود إلى  مهمة- تباین تفاعل فرد

مهمة. كما اقترح آخرون طرقا أخرى متنوعة للحصول على تقدیرات - للتغلب على مشكلة تباین تفاعل فرد

 األداء اتالمحتوى على ثبات تقییم طبقیةتأثیر  معرفةثبات عالیة من مثل استخدام جداول المواصفات ل

 ,Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley)واقترح آخرون. (Keller, Clauser & Swanson, 2010)والكفاءات

سوف نتناول في و مهمة. -إدماج ُبعد الفترة في وضعیة القیاس لخفض تغَیر معاینة تفاعل فرد  (1999

  الكفاءات.تقییمات األداء و درجات ثبات طرق معالجة انخفاض العنصر الموالي 
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  الكفاءات:األداء و  اتتقییم درجات انخفاض ثبات طرق معالجة -7

الكفاءات واسعة النطاق أمام مشكلة كبیرة تتعلق بكیفیة اتخاذ على تقییمات األداء و بح اهتمام القائمین صأ

وبذلك انصبت جهودهم في  ،ذات مستویات ثبات منخفضة تقییماتحول أداء الطالب أمام صائبة قرارات 

خفض مكونات التباین المؤثرة على درجات ، وأصبح اتأنظمة التقییمثبات إیجاد طرق كفیلة بتحسین 

لثبات من أولویات دراسات القرار في نظریة إمكانیة التعمیم. وبهدف خفض مكونات التباین المؤثرة على ا

تتالءم مع طبیعة التي اقترحت عددا من الطرق واإلجراءات  والكفاءات األداء درجة ثبات أنظمة تقییم

  . أكبرتتالءم مع مكون التباین المؤثر بشكل  بمعنىالمشكلة المطروحة 

 عالیة التحدید موازین تقدیربهدف مواجهة مشكلة تباین المقدر اتفقت معظم األبحاث أن استخدام أوال 

ألَن  (Gipps, 1994; Brennan, 2000) یمكنها أن تخفض األخطاء الراجعة إلى المقدرینوتدریب المقدرین 

یمكن أن قدیر ة التمنتوج الطالب واإلشراف على تدریبهم طیلة فتر  تقدیرعاییر اتفاق المقدرین حول م

  والفترات.   امساهم بشكل فعال في خفض مكون تباین المقدر وتفاعل المقدر مع الطالب والمهی

 (Parkes, 2001) امتقنین المه تضمنت اقترحت عددا من االستراتیجیاتا لخفض مكون تباین المهمة ثانی

 ,Laveault & Grégoire, 2002; Scallon, 2004 ; Hébert) التقییم وفحصها امأو إعادة بناء وصیاغة مه

بعضهم اقترح و . (Parkes, 2001) نادى عددا من المؤلفین إلى خفض مجال انتماء المهمةكما  .(2006

  . (McBee & Barens, 1998) متجانسة أو متماثلة اماستخدام مه

 بعض الحاالت إلى في خفض مكون تباین المهمة غیر أنها تؤدي فيبشكل أو بآخر الطرق تساهم هذه 

 ،عاد التقییم عن الواقعیةإلى إب امیؤدي تقنین المهحیث ب ،اتالتقییم منفعالیة مشكالت أخرى قد تحَد من 

إلى جهود وتكالیف معتبرة إضافة إلى خفض مجال انتماء ام كما یؤدي إعادة بناء وصیاغة وفحص المه

  للمجال الدراسي المطلوب.  املمهالمهمة یؤدي إلى تعمیمات مضللة وٕالى خفض تغطیة محتوى ا

 ,Huang)زیادة عدد فترات التقییم  نالباحثی بعض اقترحللتغلب على مشكلة ارتفاع مكون تباین الفترة  ثالثا

2009; Brennan, 2000; Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993) تزید هي األخرى  أن الطریقة غیر

  إجاباتهم.  قدیرالتقییم على الطالب والمكلفین بت اممه المكلفین بعملیة تمریروتكالیف من جهود 

طرق اهتمت غالبیتها بزیادة عدد مهمة اقترحت -مشكلة ارتفاع مقدار مكون تباین فردللتغلب على  رابعا

واقترحت   (Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Lau, Yeo & Nie, 2007; Lee & Kantor, 2007)امالمه

  (Zimmaro, Zappe & Suen, 2000; Parkes, 2001)التعلم  خرائط المفاهیم لزیادة انتقال أثر تعتمدطریقة 

 . هاوتصحیح هاتمریر و  امإعداد المه أثناء عتبرةهي تكالیف وجهود م امنفس التحدیات تواجه زیادة عدد المه
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 اماستخدام عدد واسع من المهفترة -مهمة- مشكلة ارتفاع مكون تباین تفاعل فرد التغلب علىیمكن  خامسا

مهمة -فض تباین المهمة وتفاعل فرداقترحت طرقا أخرى لخ كما. (Brennan, 2000) و/أو عدد الفترات

تمَثلت من مراجعته للعدید من األبحاث والدراسات في مجال تقییمات األداء  Huang (2009)استخلصها 

استخدام تصمیمات متقاطعة بدال عن و  ،إدماج أكبر عدد ممكن من األبعاد في وضعیة القیاس في

  الفترة كُبعد من أبعاد القیاس.  ٕادماجو  ،تصمیمات متداخلة

خفض نسب مكونات تباین و تحسین إجراءات القیاس بشكل أو بآخر  االستراتیجیات المذكورة فيتساهم 

فترة في تقییمات -مهمة- فردوتباین تفاعل  ،وتباین الفترة ،مهمة-وتباین تفاعل فرد ،وتباین المهمة ،المقدر

ول المناسبة لبلوغ درجات أن توسیع عدد مستویات وضعیة القیاس أحد الحل واَتضح الكفاءات.األداء و 

 بعید مع متطلبات تقییمات األداء والكفاءاتإلى حَد  یتالءم امعدد المه ، فزیادةإمكانیة التعمیممقبولة من 

عادة إلى زیادة عدد مستویات الُبعد عملیا تؤدي ضافیة. من تكالیف وجهود إالطریقة  رغم ما تتطلبه

 امتكالیف وجهود إضافیة أثناء تقییم أداء الطالب وتوفیر مزید من الوسائل أثناء تطبیق وتصحیح المه

(Parkes, 2000) . فعالیة الطرق المقترحة وعزیمة الباحثین في التغلب على مشكالت ارتفاع مكونات  غمفر

مستویات  الوصول إلى ُتحَد منمهمة تبقى مسألة صعبة -طالبالتباین إال أن ارتفاع مكون تباین تفاعل 

  الكفاءات. و  ات األداءتقییم إمكانیة تعمیم مقبولة من

  خالصـة:  -

لكنها  ،وتصحیحهاسهولة إعدادها، وتطبیقها، بشمولیة محتواها، و تتمَیز الموضوعیة  التقییماتأوضحنا أن 

طبیعة وضعیات الحیاة المتغَیرة، مع وال تتناسب  بصدق عملیات التفكیر العلیاقیاس على  غیر قادرة

، وواقعیتهاا، مهامهوتعَقد نفتاح التتمَیز باالتي األداء والكفاءات تقییمات  لتتوجه الممارسات التربویة نحو

 .لتصحیحها مقدرینتطلب وت، واستدالالت وتقدیم تبریراتمهارات تفكیر علیا، قیاسها و ، وعدم تحدیدها

الصدق  المتمَثلة في تقدیر جودة قیاساتهاإعادة النظر في  تتطَلبتقییمات األداء والكفاءات  ألنونظرا 

ها إضافة إلى معیاري الصدق متطلباتتتالءم مع جودة جدیدة  عاییرتطویر مساهمت ، لذلك والثبات

بین مختلف فئات الطالب،  اإلنصافو  المرجوة وغیر المرجوة للتقییم، العواقب، منها ما یرتبط بوالثبات

الدرجات بین المهام والفترات، والمقدرین، وأن تتمَیز مهام األداء بالتعقید  أثر وٕامكانیة التعمیموانتقال 

وفعالیة الیف تكخفض و المهام لدى الطالب، واقعیة، و توى الدراسيوتغطیة المحالمعرفي، وشمولیة 

  . تحقیق المالءمة فيالجودة التي تساهم  عاییراإلجابات من المفحوص، وغیرها من م، وبناء التقییمات
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التي یجب أن تتوفر في مهام  األساسیة عاییرأحد المأو الواقعیة  صیلةالتوجه نحو التقییمات األویعتبر 

حتى تشبه وضعیات الحیاة الیومیة، وتكون ذات معنى للطالب وتفرض علیهم إدماج معارف  التقییم

 موازین تقدیربتتطَلب تصحیحها  فإنهاونظرا لتعَقد مهام األداء والكفاءات  ،ومهارات واتجاهات متعددة

  على مستویات مقبولة من الثبات.واضحة للحصول 

 ، وطرق التقییمالفتراتو ام، المهمتعددة ترتبط بالمقدرین، و  تباینبمصادر الكفاءات ات األداء و تقییمتأَثر ت

اعتبر الذي مهمة - تباین تفاعل طالبمصدر ، وخاصة إضافة إلى التفاعالت التي یمكن أن تحدث بینها

ساهم المصادر وفي النهایة ت. الطالب درجاتالتي تحَد من إمكانیة تعمیم  رئیسیةمن المشكالت ال

ستویات ثبات أو إمكانیة تعمیم تقییمات األداء والكفاءات، خاصة إذا كانت التخاذ خفض مالمذكورة في 

انخفاض ثبات هذه التقییمات ُطَورت العدید من الطرق ترتبط  أداء الطالب، وبهدف معالجة لىقرارات ع

بتدریب المقدرین، وزیادة عدد المهام، وزیادة عدد الفترات، وغیرها من الطرق الكفیلة لبلوغ مستویات 

 .مقبولة من إمكانیة تعمیم درجات الطالب



 

 

  

  سـل الخامــالفص

  ـات األداء والكفاءاتة صـدق تقییمـأدل 
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   تمهیـد: -

وقد تطَور سریعا في  ،بناء وتقییم االختبارات ر المسائل واالعتبارات أهمیة فيمن أكثالصدق  عدَ یُ 

ظهور نتیجة ذلك في مجال التقویم التربوي، و التي حدثت سریعة العشریتین الماضیتین نتیجة التطَورات ال

هذه الكفاءات، والتقییم الواقعي. ألن  اتاألداء، وتقییم اتالتقییمات البدیلة ألداء الطالب بما فیها تقییم

، وتتطَلب مهام معَقدة، ومفتوحة، وواقعیة، وتدمج معارف الفرضیة هاتكوینات التقییمات تتمَیز بتعَدد أبعاد

جدیدة للصدق  تحدید معاییرإعادة ومهارات واتجاهات متعددة، وتتطلب أحكام ذاتیة. األمر الذي تطَلب 

 أسالیب هافرضت التيوبهدف االستجابة للتحدیات  ،ب مع تطَورات تقییمات األداء والكفاءاتبما یتناس

 وفي أدلة تأییدهاأنماطه الكالسیكیة في إعادة النظر في مفهوم الصدق و تطَلب األداء والكفاءات  اتتقییم

طرق ، و الحدیثتطَورات مفهوم الصدق  الفصلهذا یتناول ولتوضیح ذلك  .في التقییمات التقلیدیة المعتمدة

 Messick (1995)صدق التكوین الفرضي التي حَددها كما ُتعرف بأدلة أو المختلفة  تحدید مصادر أدلته

تناول  إلى ضافةباإل .AERA, APA & NCME, (1999) ووثیقة معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة

الثبات من منظور نظریة إمكانیة مفهوم الصدق و  مفهوموالعالقة بین مسألة تكامل أدلة الصدق المتعددة، 

 Kane (1982)نموذج  من منظورتقییمات األداء والكفاءات  درجات صدق في األخیرنتناول  ، ثمالتعمیم

  .حل المهام المركبة فيلدرجات تقییم كفاءة الطالب  الصدق التقاربيأدلة في تأیید الذي سوف نعتمده 

  :الصدق مفهوم -1

وُیعد مسألة ، التربویة والمقاییس االختباراتدرجات جودة ل الكالسیكیة عاییرمالمن أهم  1یعتبر الصدق

یتحَدد في األدلة التي یمكن أن نقدمها و ، درجات االختبار واستخداماتهتفسیر فیما یتعلق بوهامة أساسیة 

تغَیرت النظرة إلى الصدق الذي ُیعَد  وقدلتدعیم القرارات التي یمكن اتخاذها على أساس نتائج االختبار. 

خالل مفهوم الصدق وقد تطَور  ،ولیس خاصیة من خصائص االختبارللدرجات خاصیة استداللیة 

 نحو يسعإلى اللیتحَول  للسمة المطلوبةكالسیكیا في مدى قیاس االختبار  اعتبر بعدماالعقدین السابقین 

  درجات االختبارات. واستخدام تفسیر مالءمة أهمیة مدى تأسیس 

تقویم ال هو تطَور استراتیجیات ومن األسباب التي أَدت إلى توَسع مفهوم الصدق خالل العقدین السابقین

لصدق ال ل متعددة مشكالتبدورها إلى أدت  ، التيوتقییمات الكفاءات األداء اتالبدیل بما فیها تقییم

بحث عن جدیدة لل عاییرالبحث عن م تتطلب، و المعروفة الطرق التقلیدیة استخدامیمكن معالجتها بسهولة ب

والكفاءات تعطي للطالب حریة اعتبار أن تقییمات األداء على  (Moss, 1992 ; Scallon, 2004)صدقال

                                                             
1  - Validity    
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المهام التي تتمَیز بالتعقید، وتعكس إدماج معارف ومهارات متعددة، وتتطلب أحكام  لىع إلجابةفي ا أكبر

جدیدة للصدق بما یتناسب  عاییرألمر الذي فرض على خبراء القیاس تحدید ما. تقدیرالعملیات  في براءخ

، وقابلیة مقارنة التقییماتٕامكانیة التعمیم، شمولیة المحتوى، و ، مثل مع تطَورات تقییمات األداء والكفاءات

 ,Lin, Baker & Dunbar, 1991 ; Moss, 1992 ; Linn, 1994 ; Baartman)وتعقید العملیات المعرفیة

Bastiaens, Kirschner & Van Der Vleuten, 2006 ; Baartman, Prins, Kirschner & Van der 

Vleuten, 2007; Johnson, Penny & Gordon, 2009)  .أن القیاس والتقویم التربوي خبراء حیث یرى ب

غیر یاس غیر مباشرة لألداء، وهذه المعاییر الصدق المتعارف علیها ُصَممت أساسا لتقییم أدوات ق عاییرم

ات التقلیدیة في ألن تقییمات األداء تختلف عن التقییمو  )2000عـالم، ( حساسة لخصائص التقییم المباشر

  سابقا. المعتمدة أنماطه الكالسیكیةفي و تطَلب إعادة النظر في مفهوم الصدق  جوانب متعددة،

 بمسألة الصدق فرضته التطَورات الحاصلة في التقویم الحدیث، وعلى رأسها  إن اهتمام خبراء القیاس

رات في مفهوم الصدق في نتیجة لذلك حدثت تطَو و  ،الكفاءاتو  تقییمات األداءالتقییمات البدیلة و ظهور 

القیاس  دوریاتبتعدد المؤلفات والمقاالت المنشورة في له التعریفات المقدمة أیضا تعددت حَد ذاته، و 

بغرض أو أغراض  مرتبطةیتعلق بمدى فائدة أداة القیاس في اتخاذ قرارات فالصدق . التربوي والنفسي

. (Messick, 1994) معینة، ولیس خاصیة من خصائص األداة ذاتها، فالصدق یعَد خاصیة استداللیة

دَعم مدى مالءمة االستدالالت التي اتخذت حول لجمع البراهین التي تُ تستخدم عملیة  الصدقأیضا و 

   .(Moskal & Leydens, 2002) إجابات الطالب الستخدامات تقییم معینة

أهمیة في التقییمات، والذي یعَرفه بشكل واسع بأنه مدى  مسائلالصدق من أكثر ال Linn (1994)واعتبر 

عدید من أنواع االستدالالت التي نحتاجها لبلوغ ال وتوجد ،لنتائجكفایة ومالءمة استخدامات وتفسیرات ا

وهي: المحتوى، حكم متكامل عن صدق استخدام وتفسیر نتائج نظام الفحوصات القومیة التي ناقشها 

 Crocker & Alginaحسب أیضا یشیر الصدق و  كانیة التعمیم، وٕامكانیة المقارنة.واإلنصاف، واألثر، وٕام

وضعت  إلى االستدالالت المستمدة من درجات االختبار لهدف معین ضمن مجموعة شروط (1986)

لى العملیة التي یتم من خاللها جمع األدلة التجریبیة لتدعیم استخدام إ 2مسبقا، ویشیر تأیید الصدق

وثیقة "معاییر العملیات االختباریة التربویة وقد عَرفته  الموضوعة.درجات االختبار لألهداف 

الدرجة التي تؤَید بها األدلة والنظریة تفسیر درجات االختبارات التي تتطلبها ب 3)1999(والنفسیة"

 عَد أكثر االعتبارات أهمیة عند بناء وتقییم االختباراتقترحة لالختبار، ولذلك فان الصدق یُ استخدامات م

(AERA, APA & NCME, 1999, P.9).  

                                                             
2  - Validation  
3 - Standards for Educational and Psychological Testing (1999)    
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فیها هذه  شیرت يتالو ، للصدق ةالتقلیدی اتالتعریفن في عدة جوانب ع تختلف ات السابقةیبدو أن التعریف

بقیاسه فان  نيُع االختبار ال یقیس ما  لقیاسه، وٕاذا كان س ما ُصَمماقیقدرة االختبار على إلى  األخیرة

. ومن الجوانب التي أضافتها نظریة الصدق (Gipps, 1994 ; Urbina, 2004) مضَلال صبحاستخدامه ی

  :مترابطة في ثالث جوانبالمقَدمة  اتتعریفال فيضمنیا  تظهر  الحدیثة إلى مفهوم الصدق

الصدق یهتم ، وبذلك واستخداماتهالتدعیم تفسیرها  من كل األدلة المجمعة نتجختبار تصدق درجات اال -

تي بواسطتها تتم جمع أدلة الصدق العملیة ال یشیر إلىتأیید الصدق و  ،مقداربالالدرجة أو باألحرى بدائما 

  .مطَور االختبار لإلطار المفاهیمي واألساس المنطقي لالختبار بتوضیحبدأ ت

محصلة صدق االستدالالت الفم نظري ودلیل امبریقي لتفسیر درجة االختبار المجَمعة، و فهالصدق م -

أعلنت معاییر  فقد ،مختلف األهداف المطلوبة یمكن تعزیزها أو تقلیلهامن على أساس درجات االختبار 

تبار مطَور االخ بین مسؤولیة مشتركةتأیید الصدق أن ب AERA, APA, NCME (1999)العملیة االختباریة 

ألدلة الموجودة الذي یقَدم أدلة وأسس منطقیة لالستخدام المرجو لالختبار، ومستخدم االختبار الذي یقَیم ا

  .(p. 11) ستخدم فیه االختبارضمن السیاق الذي ا

یمكن أن تطَبق فیها درجات االختبار، فاألسس االستداللیة لتفسیر درجة ألغراض المتعددة التي ل نتیجة -

مساهمات أدلة صدق درجات االختبار ویمكن الحصول على  ،كن أن ُتستمد من طرق متنوعةاالختبار یم

  . یقوم بها بغض النظر عن الذي یقوم أو متى دَعم أو یضیف إلى داللتهامن أي بحث منظم یُ 

وتفسیراتنا أن یتأَثر بمصادر خطأ استدالالتنا للصدق أیضا كما یتأَثر الثبات بمصادر خطأ متعَددة یمكن 

في مصدرین أو تهدیدین أساسیین رئیسیین هما: ضعف تمثیل التكوین  Messick (1994 ; 1995)حَددها 

 شمولیة. یتعَلق التهدید األول للصدق بمحدودیة وبخس 5والتباین غیر المالئم للتكوین الفرضي4الفرضي

 ،لفرضي موضع االهتمام في التقییم، واألبعاد، أو األوجه المتصلة بالتكوین اتقییم األداءالمحتوى في 

للتباین غیر المالئم وغیر المرتبط بتفسیر التكوین الفرضي. وقد  إضافيالتهدید الثاني باتساع ویتعَلق 

المصدرین وأشارت إلى ضعف تمثیل  )1999(تناولت وثیقة "معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة 

االختبار في قیاس التكوین الفرضي، وأشارت إلى التباین فیها التكوین الفرضي إلى الدرجة التي یفشل 

غیر المالئم للتكوین الفرضي إلى الدرجة التي تتأثر بها درجات االختبار بالعملیات غیر جوهریة في 

إضافة إلى هذین العاملین توجد عوامل أخرى  . (AERA, APA & NCME, 1999)التكوین الفرضي المطلوب 

یمكن أن تحد أو تخَفض من صدق التفسیرات منها ما یرتبط بخصائص الطالب (قلق، انخفاض الدافعیة، 

                                                             
4  - underrepresentation Construct  
5  - Construct-irrelevant variance 



177 
 

تطبیق االختبار وٕاجراءات تقدیر الدرجات (تقدیم تعلیمات غیر بإجراءات تزییف اإلجابة) ومنها ما یرتبط 

، عدم اتساق أو تحَیز التقدیرات) ومنها ما یرتبط بالتعلیم والتدریب الخاص لألفراد مناسبة، محدودیة الوقت

  المختبرین.

  صدق التكوین الفرضي:مصادر أدلة  -2

عبر مختلف أبعاد وضعیة القیاس أو الثبات الكفاءات باالتساق ات األداء و أن تتصف تقییمجب كما ی

من الناحیة . ولكن تفسیرات درجاتها صدقكذلك أن تتصف أیضا ب جب...) ی(مهام، مقدرین، فترات

 الطرق باستخدامصعوبة مهام المركبة تطرح الوفق الكفاءات األداء و ختبارات ا تأیید صدقفإن العملیة 

ال زالت ك لذل .(De Ketele & Gerard,  2005; Scallon 2004) أبعادها تعددبسبب  الختباراتلالكالسیكیة 

هذه التي تناولت  تقییمات األداء والكفاءات غامضة وغیر واضحة، وقلة الكتابات درجات مسألة صدق

من تحَول الاستدعى  مما (Scallon, 2004)فقد استوحیت من طرق النظریة الكالسیكیة  كانت، وٕان المسألة

أدلة الصدق أنواع الصدق إلى مصادر االنتقال من و ، لحدیثةا صدقطرق الإلى  لصدق الكالسیكیةا طرق

  . المندرجة ضمن صدق التكوین الفرضي

لتقییمات القائمة جودة ا عاییرإعادة تحدید ملبدیلة أدى بالعدید من الباحثین إلى إن استخدام التقییمات ا

وذلك ألن التقییمات البدیلة عموما تهدف إلى قیاس تكوینات  ،الصدق اصةخ الكفاءاتعلى األداء و 

صدق االستدالالت  -)1 :البرهنة علىفي م تقییم ثریة، وأكثر صعوبة دة وتستخدم مهافرضیة معقَ 

  .  (Bachman, 2002)المستهدفة  جاالتتقدیر استقراء االستدالالت أبعد على المو  - )2، تفسیرهاالمطلوب 

 یرى حیثبالصدق،  متعددة مرتبطة أساسا بمعاییر جودة تقییمات األداء والكفاءات عاییرم أنكما أشرنا و 

Linn, Baker & Dunbar (1991)  وغیر رجوة الم عواقبتتعلق بالمتعددة أن تأیید الصدق یتطلب أدلة

ة، وانتقال األثر من مهام إلى النطاق الشامل لهذه المهام، وٕانصاف التقییم، ودرجة تعقید العملیات رجو الم

م للطلبة، ونوعیة المحتوى ومدى المعرفیة التي یستخدمها الطلبة في انجاز مهام األداء، وفائدة هذه المها

  كلفة عملیة التقییم. تشمولیته، وتبریر 

كمفهوم  تأیید صدق التكوین الفرضي في Messick (1995) تبعا لإلطار المفاهیمي للصدق الذي قدمه

Miller  (2000)ربطهاأساسیة یشتمل على ستة جوانب تكامل مموَحد و   &  Linn التقییمات  توجیه بهدف

إمكانیة أدلة و ، ةیالبنائاألدلة و التأصیل النظري، و  العملیات أدلةو المحتوى، أدلة األداء، وهي:  القائمة على

 أدلة شتمل علىإطارا مفاهیمیا ی   Messick (1995)من هنا قَدمو  العواقب.أدلة و ، ةالخارجیاألدلة و التعمیم، 

  :جوانبفي ستة  هاوقد لَخص تقییمات األداء.درجات تفسیر استخدام و تأیید 
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، 7مدى تمثیله، و 6وثیقة الصلة بالمحتوى أدلةجانب المحتوى من صدق التكوین الفرضي یتضمن  -

  .8الجودة الفنیة ومعاییر

 المفحوص فياستجابات إلى أساس المنطق النظري التساق یشیر  النظري والعملیات جانب التأصیل -

 المرتبطةاالمبریقیة إضافة إلى األدلة داء، االختبار، متضمنة تمثیل العملیات المستخدمة في مهمة األ

  مهام التقییم. فعال في العملیات أثناء أداءن المستجیبیس اانغمب

   الجانب البنائي یقَیم مدى دقة بنیة التقدیر في بنیة مجال التكوین الفرضي موضع االهتمام. -

وتفسیراتها عبر مجموعات األفراد،  اتخصوصیات الدرجتعمیم جانب إمكانیة التعمیم یفحص مدى  -

  االختبار.  والمؤسسات، والمهام، متضمنة تعمیم صدق ارتباطات محك

متعددة الطرق، مثلها -الجانب الخارجي یشتمل على دالئل تقاربیة وتمییزیة من مقارنات متعددة السمات -

  المحك وفائدة التطبیق.ب متعلقةأدلة 

المرجوة وغیر یمة في تفسیر الدرجات كأساس للنشاط، مثل العواقب جانب العواقب یقَیم تضمینات الق -

النظر إلى مصادر عدم الصدق المتعلقة بمسائل التحَیز، المرجوة الستخدام االختبار، بصورة خاصة 

  واإلنصاف، والعدالة التوزیعیة. 

ضي ضمن سوف نتناول بمزید من التفصیل مصادر أدلة الصدق المعروفة بأدلة صدق التكوین الفر 

 Messick (1995)نظریة الصدق الحدیثة، وطرق جمع األدلة من كل مصدر من المصادر التي حَددها 

التقییمات األخرى من  نواعاألوالكفاءات، وفي تفسیر  تأیید تفسیر تقییمات األداءل مفاهیميال هإطار  في

  .النفسیة والتربویة

  المحتوى: أدلة تعتمد على  -2-1

بالمحتوى إلى دقة تمثیل محتوى االختبار لمحتوى مجال التقییم الذي ُتستنبط منه  یشیر الصدق المرتبط

فانه یتم ) 1999(التربویة والنفسیة"  حسب وثیقة "معاییر العملیات االختباریة). و 2005االستنتاجات (بابام، 

ین الفرضي رتباط بین محتوى االختبار والتكو االمن خالل الحصول على األدلة المتعَلقة بالمحتوى 

,AERA) المستهدف قیاسه  APA  &  NCME,  1999,  P.11) . دراسات تأیید صدق تتم وعلى هذا األساس

على أحكام الخبراء  اأساس، وتعتمد والمنهاج، ومجال النظریة تحلیل محتوى المهام،عن طریق المحتوى 

                                                             
6  - Content relevance  
7  - Representativeness  
8  -Criteria  Technical Quality  
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لمهام. ویشتمل جانب حول حدود التكوین الفرضي، والمنهاج، والمهارات، والمحتوى المقاس بواسطة ا

,Messick)ة فنیبالموضوع، وتمثیلیة المحتوى، والجودة ال عن االرتباط أدلةالمحتوى   1995  ;  Miller  &  

Linn ; 2000) .لیشمل تحلیالت ارتباطیة للتقییمات المعتمدة على  صدق المحتوى ویمكن أن یتسع

المحتوى  شمولیةوثوق من  یكونوا حذرینأن ت القائمة على األداء التقییما يمطور جب على یو  ،المحتوى

,Linn) تهمومالء  Baker  &  Dunbar,  امتطویر مه -)1صدق المحتوى یمكن أن یتم في مرحلتین:  .(1991 

تقییمها، وتتم العملیة بواسطة مواصفات نوع  جبالتقییم األولیة بالبحث عن أدلة المحتوى والمهارات التي ی

فحص بناء عملیة التقییم بواسطة أدلة حول أحكام  -)2المهام واألنشطة التي تتالءم مع أهداف التعَلم. 

الذي التقییم، وتتركز العملیة عن خصائص المهام وارتباطها بالتكوین الفرضي، وفحص المحتوى  يمطوَر 

 .(Miller & Linn, 2000)الت التي یمكن اتخاذها من درجات التقییم تعریف حدود االستدالإلى یؤدي 

فحص العالقة بین محتوى االختبار والتكوین الفرضي أو الحصول على أدلة قَیمة في كذلك یمكن و 

األفكار الرئیسیة التي یشتمل على ویشتمل محتوى االختبار  ،النطاق الذي ُصمم االختبار من أجل قیاسه

 التعلیمات المرتبطة بتطبیق االختبار وتقدیر درجاته ایاغتها وصیغتها وأسئلتها، وكذعلى المهمة وص

(AERA, APA & NCME, 1999) قد ذكر . وReynolds (1989)  أن أدلة الصدق التي تعتمد على محتوى

االختبار تركز على جودة معاینة مفردات االختبار للسلوكات التي ُیصمم االختبار من أجل قیاسها. 

تضمن جمع أدلة الصدق عادة على قیام محكمین خبراء بالمراجعة المنظمة لالختبار، وتقییم التناظر وی

بین محتوى االختبار والتكوین الفرضي أو النطاق موضع القیاس، وخالل هذه المرحلة یتناول الخبراء 

  ).2013ون، عادة مسألتین رئیسیتین هما: مواءمة المفردات وشمول المحتوى (رینولدس، لوفینقست

  التأصیل النظري:و  أدلة تعتمد على عملیات االستجابة -2 -2

تؤكد عملیات االستجابة في التكوین الفرضي على دور نظریات التأصیل ونماذج العملیات في تحدید 

نقطتین هامتین: على وتشتمل ، مجال العملیات المعرفیة والنفسیة المطلوب أن تكشف عنها مهام التقییم

الحاجة إلى التزَود بمعاینة مالئمة لمجال العملیات، إضافة إلى الشمولیة التقلیدیة لمجال باألولى تتعَلق 

المحتوى إلى إنتاج  حولالحاجة إلى االنتقال إلى أبعد من األحكام التقلیدیة باألخرى تتعَلق العملیات، و 

. (Messick, 1995)داء المهمة أدلة امبریقیة بأن معاینة العملیات ینغمس فیها المستجیبون فعال في أ

 مهامة المستخدمة كأساس ألداء ویفحص جانب التأصیل النظري النظریات الجوهریة للعملیات المعرفی

فان التحلیالت النظریة  )1999(. فحسب وثیقة معاییر العملیة االختباریة (Miller & Linn, 2000)التقییم 

لعملیات استجابة المفحوص یمكن أن تزَود دلیال فیما یتعلق بصلة التكوین الفرضي بطبیعة  واالمبریقیة

  . (AERA, APA & NCME, 1999, P.12)األداء أو االستجابة التي ینغمس فیها المفحوص فعال 
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التي یستثیرها اختبار معین، وذلك بتحلیل  أدلة الصدق التي تعتمد على عملیة االستجابةتتضمن و 

طابق بین أداء وأفعال المختبرین المنغمسین بالفعل في األداء، وبین التكوین الفرضي موضع التقییم الت

 ).2013(رینولدس، لوفنجستون، 

یمكن أن ُیضاف جانب عملیات االستجابة إلى جانب المحتوى بمعرفة مدى تمثیل العملیات المعرفیة 

ولكن مسألة شمولیة  ،ي قیاس التكوین الفرضيللتكوین الفرضي، والدرجة التي تعكس هذه العملیات ف

لكن أیضا إلى تمثیل العملیات فحسب، و المجال ال تشیر إلى تمثیلیة المحتوى لمقیاس التكوین الفرضي 

  :بواسطة صدق عملیات االستجابةطرق التي یتم فیها جمع أدلة عن للتكوین الفرضي. وال

 هااستراتیجیات أدائه أو استجاباته لمهمة معینة یمكنعن  ستجابات الفردیة، بسؤال المفحوصتحلیل اال -

ویمكن أیضا تطویره بتحلیل االرتباط عبر صیغ االختبار  ،ُتغني تحدید التكوین الفرضيأن تقدم أدلة التي 

دراسات عملیات االستجابة على المفحوص فقط، ویمكن أن تنحصر وال وبین االختبار ومتغیرات أخرى. 

أو نتاجات المفحوص، وتتضمن مدى  حكمین في تسجیل و/أو تقییم أداءأو المتعتمد على المالحظین 

  اتساق عملیات المالحظین أو المحكمین مع تفسیر الدرجات المعنیة. 

تحلیل استجابات المفحوصین بطریقة التفكیر المسموع أثناء حل المشكلة، أو یصفوا بعد حل المشكلة  -

 ةعرف، وذلك بم (Messick, 1995)العملیات واالستراتیجیات التي استخدموها في الوصول إلى الحل

تقویمیة لمطابقتها مع أثناء أدائهم للمهام الها المفحوصون العملیات (المهارات واالستراتیجیات) التي وظف

  العملیات التي یحَددها التكوین الفرضي المراد قیاسه.

تقییم األداء حول عالقة التكوین الفرضي بالعملیات المعرفیة والنفسیة، وتقدیر درجة ل براءأحكام الخ -

من طرف موضع القیاس، إضافة إلى مراجعة المهام وموازین التقدیر  تضمنها في التكوین الفرضي

  .(Miller & Linn, 2000) الدرجات اإلتمام الناجح للعملیاتفیها تعكس  الدرجة التي ةعرفالخبراء لم

تقدیر الدرجات  بطریقة متسقة، ولم یتأثروا  عاییرالتأكد من مدى تطبیق المالحظین أو المحكمین لم -

   ;AERA, APA & NCME, 1999). 2013 رینولدس، لوفنجستون،( بالعوامل غیر متصلة بالتفسیر المرغوب

دراسات ارتباط األداء عبر مختلف نماذج العملیات أو فحص ارتباط األداء عبر مختلف نماذج  -

بواسطة تصمیم االختبار  الئمةس كیفیة حدوث العملیات المت أو الدراسات التجریبیة التي تدر العملیا

  .(Miller & Linn, 2000) االختبار البعدي  -القبلي
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عملیات واستراتیجیات استجاباتهم، وتدوین مؤشرات سلوكیة، مثل  معرفةإجراء مقابلة مع المختبرین ل -

 ; Messick, 1995) زمن االستجابة، أو حركات العین، أو حتى تحلیل أنواع األخطاء التي یقعون فیها

AERA, APA & NCME, 1999)  .  

طرق إجاباتهم على المهام أي تحلیل تأویالت إضافة إلى فحص منطقیة إجابات األفراد، وتحلیل  -

مفحوصین وتحلیل أخطاء ال ،بتحریرها كتابیا أو لفظیا لتبریر منطق وطرق استخدامها واقام استدالالتو 

  بواسطتها یصل المقَوم إلى استدالالت.علقة بالتمثیل المعرفي للمشكلة، والتي العملیات المتالناتجة عن 

  تعتمد على البنیة الداخلیة:  أدلة -2-3

نماذج التصحیح كانعكاس بكذلك  Messick (1995)وُتعرف األدلة التي تعتمد على البنیة الداخلیة لدى 

د ما إذا كانت العالقات بین مفردات حدَ فحص البنیة الداخلیة الختبار معین تُ و  ،للمهمة وبنیة المجال

 ,AERA, APA & NCME, 1999)المقترح تفسیر درجاتهاالختبار وعناصره متسقة مع التكوین الفرضي 

P.13) موضع االهتمام  بمجال التكوین الفرضي ومدى ارتباطهعلى فحص نظام التصحیح كذلك عتمد ت. و

(Miller & Linn, 2000)فان تحلیالت  )1999(وثیقة معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة  . فحسب

یمكن أن تشیر إلى مدى تطابق العالقات بین بنود االختبار ومكوناته مع التكوین البنیة الداخلیة لالختبار 

  .  (AERA, APA & NCME, 1999, P.13)الفرضي الذي تقوم علیه تفسیرات درجات االختبار

لجمع أدلة الصدق  أساسیالتأیید أدلة البنیة الداخلیة، والذي ُیعَد مدخال  9ویستخدم عادة التحلیل العاملي

 ینطوي علیها االختبار أو بطاریة من االختباراتالتي تحدید العوامل واألبعاد المتمایزة مفاهیمیا  طریقعن 

في فحص البنیة الداخلیة الختبار  علیها ). كما ُتستخدم مداخل أخرى یعتمد2013(رینولدس، لوفنجستون، 

وقد ، یندرج ضمن هذا السیاقمعین، فأي أسلوب یستخدم لفحص العالقات القائمة بین مكونات االختبار 

ألسلوب آخر ألدلة البنیة الداخلیة، مثاال  )1999(ذكرت وثیقة معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة 

إذا كانت بنود االختبار تعكس متصال یتراوح بین السهل جدا والصعب جدا، فان األدلة االمبریقیة للنمط 

صدق، وٕاذا اعتبرنا أن اختبارا معینا یقیس تكوینا فرضیا أحادي للكدلیل  استخدامهاالصعب جدا یمكن 

  .(AERA, APA & NCME, 1999) الُبعد، فان مقیاس تجانس البنود قد یكون مفیدا

توجد خیارات متعددة لتصحیح االستجابات المعَقدة واالستجابات والكفاءات فیما یخص تقییمات األداء 

تقدیر تركز على أجزاء من التقییم (طریقة تحلیلیة) أو تركز على باستخدام موازین  ذات النهایة المفتوحة

اختیار طریقة التصحیح تعَد بؤرة لفهم ف تقییمات الورقة والقلم التقلیدیةعكس  )كلیة التقییم كلیة (طریقة

                                                             
9  -  Factor analysis  
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یساعد نظام  محتوىفي نماذج العملیات المعرفیة والمكن أن تنتج من تقییمات األداء. و االستدالالت التي ی

تعریف حدود التكوین الفرضي المرغوب قیاسه، ویتوقف على مراجعة الخبیر، واتساق على التصحیح 

تنفیذ إجراءات تصحیح صارمة ومنظمة عملیة حاسمة جال التكوین الفرضي. طریقة التصحیح مع م

وفرة لتحقیق تصحیح ثابت هو ولكن النماذج القویة المت قدرین،للحصول على درجات قابلة للمقارنة بین الم

أحكام، وتدریب المقدرین، ومعایرة التصحیحات ، ومعاییر، وٕاصدار قدریناشتمال عملیة التقییم على عدة م

 ,Brennan) تؤدي إلى مستویات عالیة من اتساق المقدرین الناتجة التقییمات واسعة النطاق. هذه النماذج

1996; Miller, 1998; Shavelson, Baxter & Gao, 1993)  الموازنة والمعادلة ءمة وكفایة إجراءات مالف

معا، أین  عندما توزن االستجابة المبنیة وبنود االختیار من متعدد، فأیضا مرتبطة بجانب بنیة الصدق

  (Miller & Linn, 2000) للنوعین من البنود متسقة مع تفسیر نتائج التكوین الفرضي تكون الموازین النسبیة

أن تكون متسقة منطقیا مع العالقات  جبفان نماذج التقدیر ی نب البنیة في التكوین الفرضيبناء على جا

بمعنى نظریة مجال التكوین  ،البنائیة المالزمة في التجلیات السلوكیة للتكوین الفرضي موضع االهتمام

لكن أیضا التطویر المنطقي أن ترشد لیس فقط اختیار أو بناء مهام تقییم وثیقة الصلة  جبی الفرضي

األسلوب الذي یدمج مؤشرات السلوك فالتصحیح القائمة على التكوین الفرضي وأنظمة التقدیر. لمعاییر 

 ،تأثیراتالستند إلى معرفة كیفیة اإلدماج بفعالیة العملیات األساسیة إلنتاج أن ی جبإلنتاج الدرجة ی

اء المهمة والمهام الفرعیة) أد قدیراطات المتبادلة بین جوانب تالبنیة الداخلیة للتقییم (االرتبفان وبالتالي 

نماذج ال التكوین الفرضي. وتسمى هذه الخاصیة في أن تكون متسقة مع األدلة الداخلیة لمج یجب

   (Messick, 1995)الثبات البنائيبالتصحیح المنطقیة التي تقوم على التكوین الفرضي 

   ها:، منتعتمد على البنیة الداخلیة تفسیرات درجات االختبارات عن لجمع أدلةمتعددة وتستخدم أسالیب 

  استخدام طرق تقدیر معامالت صعوبة وسهولة مهام االختبارات. -

  تقدیر معامالت االرتباط بین بنود أو مهام االختبار للتأكد من االرتباطات الداخلیة بینها. -

  باالختبار ككل. تقدیر معامالت االرتباط بین المهام أو البنود -

 سواء استخدام نماذج نظریة إمكانیة التعمیم لمعرفة مصادر التباین الناتجة عن أبعاد وضعیة القیاس -

  مفحوصین، أو مهام، أو مقَدرین، أو ظروف التطبیق، أو أبعاد االختبار، أو التفاعالت الناتجة عنها.
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  أدلة تعتمد على العالقات بمتغیرات أخرى: -4 -2

متغیرات خارجیة مصدرا آخر هاما ألدلة موضع االهتمام و تحلیالت العالقات بین درجات االختبار  ُتقَدم

إلى عالقات درجات التقییم مع قیاسات أخرى تعكس عالقات ضمنیة تفاعلیة هذه األدلة الصدق. وتشیر 

مكن أن تتضمن . وی (Messick, 1995)متوقعة في نظریة التكوین الفرضي موضع التقییم عالیة، ومنخفضة

االرتباطات باختبارات أخرى  كذلك، و أن یتنبأ بهاالتي یتوقع  رات الخارجیة قیاسات لبعض المعاییرالمتغی

 ُیفترض أن تقیس نفس التكوین الفرضي، واالختبارات التي تقیس تكوینات فرضیة متقاربة أو مختلفة

(AERA, APA & NCME, 1999) یبیة وأدلة متغیرات أخرى أدلة تجر . یمكن أن تتضمن أدلة العالقات مع

عالقة  عالقات بمتغیرات أخرى تتضمن أدلةعلى ال ةعتمدالمفحص أدلة الجانب الخارجي أو ارتباطیة. ف

  .(AERA, APA & NCME, 1999)  ق بین المجموعاتو االختبار بالمحك، وأدلة تقاربیة وتمایزیة، والفر 

وُیستخدم كالسیكیا نوعان مختلفان من دراسات الصدق لجمع أدلة محك: الأدلة العالقة بین االختبار و  -

دلة الصدق عن العالقة بین االختبار ومحك معین، هما: الدراسات التنبؤیة والدراسات التالزمیة. وتتعلق أ

باین درجات اختبار تنبؤي بتباین درجات اختبار محك ُیطَبق بعد مرور مدة زمنیة بدرجة اقتران ت ةالتنبؤی

وتتعَلق أدلة الصدق التالزمي بدرجة اقتران درجات اختبار معین معینة تفصل بین تطبیق كل منهما، 

معیار االختالف بین أدلة الصدق ). 2000عـالم، ( بتباین درجات اختبار آخر یطَبق في الوقت نفسه تقریبا

 في حینین االختبار والمنبئ، التنبؤیة وأدلة الصدق التالزمیة هو أنه في األولى توجد مدة زمنیة فاصلة ب

من االعتبارات الهامة في الدراسات التنبؤیة والتالزمیة الدرجة التي و ال توجد في الثانیة مدة زمنیة فاصلة. 

ُتعَمم بها هذه الدراسات في مواقف جدیدة، أي في ظروف مماثلة لتلك الظروف التي أجریت فیها دراسات 

. ; AERA, APA &NCME, 1999)   2013 ولدس، لوفنجستون،رین(الصدق، ولكن لیست الظروف نفسها

، وال المحك ثابتة وصادقةدرجات ون كمثل في أن تتت بارات أخرى هامة في اختیار المحكإضافة إلى اعت

أن تؤَثر الدرجات المنبئة في درجات المحك، وطبیعة القرارات المطلوب اتخاذها من استخدام  یجب

تقدیر عالقات االختبار بالمحك طرق متعددة تعتمد على معامالت  وُتستخدم في االختبار المحك.

بین االختبار التنبؤي واختبار المحك، ومعادلة االنحدار في التنبؤ بدرجات االختبار المحك،  االرتباط

  إضافة إلى طریقة جداول الَتوقع، وطریقة نظریة المنفعة.

 تقییم تكوینات فرضیة مشابهةیاسات أخرى ُتعنى بات االختبار بقعالقات درج أدلة تقاربیة وتمایزیة: -

تُقَدم أدلة تقاربیة، في حین عالقات درجات االختبار بقیاسات ُتعنى بتكوینات فرضیة مختلفة ُتقَدم أدلة 

قیاس تكوین فرضي معین مفیدة  . ویمكن أن تكون مختلف طرق(AERA, APA & NCME, 1999)تمایزیة 

وتعتبر كال من األدلة التقاربیة والتمایزیة أساسیة  داللة وتفسیر الدرجات.بصورة خاصة في قوة وتوسیع 
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في االختیار،  ةستخدمالتقییم والقیاسات المحكیة الم لتأیید صدق التكوین الفرضي بین درجاتوذات أهمیة 

 (Messick, 1995) 10والتصنیف، ومنح الشهادات، وبرامج التقویم، أو أهداف أخرى للمحاسبة والمسؤولیة

ویمكن أن تعتمد األدلة التقاربیة والتمایزیة على تقدیر معامالت االرتباط بین مختلف طرق قیاس التكوین 

التي تضَم الطریقة التقاربیة والتمایزیة معا)،  11الطرق المتعَددة-الفرضي (طریقة مصفوفة الَسمات المتعددة

  عن استخدام نظریة إمكانیة التعمیم.  أو تحلیل مكونات التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم الناتجة

صدق بفحص مجموعات مختلفة ُیتوقع استنادا إلى اللة دیمكن تجمیع أ المجموعات:الفروق بین أدلة  -

، وُیطلق على ذلك دراسات نظریة أن تختلف بالنسبة إلى التكوین الفرضي الذي ُصَمم االختبار لقیاسه

تشكیل مجموعات متناقضة من تعتمد على . و )2013لوفینجستون، رینولدس، ( المجموعات المتناقضة

هذا النوع من دراسات الصدق عبارة  ،األفراد بناء على درجة قطع معینة تمَیزهم في السمة موضع القیاس

ذین تم إخضاعهم عن دراسات تجریبیة من حیث التصمیم، وتهدف إلى تطبیق االختبار على األفراد ال

إلحداث تغییرات في درجات األفراد في التكوین الفرضي عن الذین لم یتعرضوا  ممتلمعالجة معینة ُص 

Crocker) للمعالجة التجریبیة  &  Algina, سیرات تدل فإذا ُوجدت فروق في هذه الدراسات فان التف (1986 

 ، ومالءمة االختبار في قیاس التكوین الفرضي. معینة تأكید نظریةعلى نجاح التجربة في 

   أدلة تعتمد على جانب إمكانیة التعمیم: -5 -2

أبعاد عملیة التقییم درجات عبر مستویات مختلفة من ال شابه وتماثلتإمكانیة التعمیم تركز على إمكانیة 

یتعَلق جانب إمكانیة التعمیم بتقدیم والكفاءات األداء  وفي مجال تقییمات ،)، فتراتمقدرین ام،(مثال مه

الدرجات في  ، وذلك بضمان عدم محدودیة تفسیروعملیات التكوین الفرضيلمحتوى ا شمولیة عنأدلة 

 (Messick, 1995) مجال التكوین الفرضي فيأن تكون قابلة للتعمیم بشكل واسع  عینة المهام ألنها یجب

درجة ارتباط مهام التقییم مع مهام أخرى ممثلة للتكوین الفرضي أو  وتتوقف أدلة إمكانیة التعمیم على

عبر المهام والسیاقات تعتبر القلب النابض لداللة  اتفمسألة إمكانیة تعمیم استدالالت الدرج ه،من جوانب

تتأَثر بدرجة إمكانیة التعمیم  فان تفسیرات داللة الدرجات Messick (1995)لكن حسب و  ،تفسیرات الدرجات

عبر الفترات، وعبر المالحظین أو المقدرین في مهمة األداء، ألن عدید من مصادر خطأ القیاس تتصل 

  بمعاینة المهام، والفترات، والمصححین.

ة عتمدماألدلة ال AERA, APA & NCME )1999(لم تذكر وثیقة معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة 

أن األدلة  اعتبارعلى  Messick (1995)لـ المفاهیمي  إمكانیة التعمیم، في حین وردت في اإلطار لىع

                                                             
10  - Accountability  
11  - Multitrait-Multimethod Matrix 
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وأصبحت  ،عن تطورات نظریة إمكانیة التعمیم ناتجاما مهتوجها التي تعتمد على إمكانیة التعمیم ُیعَد 

إدماج أبعاد متعَلقة بالصدق،  عن طریقإمكانیة تعمیم الدرجات محكا ُیعتمد علیه في تأیید أدلة الصدق 

  .(Kane, 1982)من مثل طرائق قیاس األداء 

 ;Kane, 1982) فحص صدق التكوین الفرضي نظریة في میم تقییمات األداء مركز اهتمامكانت إمكانیة تع

Linn, Baker & Dunbar, 1991; Messick, 1995; Miller & Linn, 2000 ; Shavelson & Webb, 2009) 
 ; Shavelson, Baxter & Gao ; 1993)اهتمام دراسات میدانیة في فحص صدق التكوین الفرضيومركز 

Huang, 2012). األداء والكفاءات تقییمات فحص ثباتاهتمام في  مركزبصورة خاصة و(Shavelson, 

Baxter & Gao ; 1993; Lane, Liu, Annkenman & Stone, 1996; McBee & Barens, 1998; Lee & 

Kantor, 2007…)  على ةعتمدلماتكون أكثر تعقیدا من ما عادة  الحدیثةفي القیاسات ألن شروط التقییم 

  القیاسات التقلیدیة في اتساق أو ثبات درجات التقییم. 

أو اتساق نتائج التقییم عبر مستویات متعددة من األبعاد  12إمكانیة إعادة تطبیق فان في هذا الجانب

 عددكذلك فان و . (Kane, 1982) بهدف فهم حدود التكوین الفرضي موضع الفحصحَدد تُ العشوائیة للتقییم 

وتوجد تصمیمات  ،األبعاد العشوائیة التي ُتحدث أخطاء القیاس واسعة في تقییمات األداء والكفاءات

(مثل: المهام، فحص إمكانیة التعمیم التي تشتمل مختلفة ل على أبعاد متعددة، منها ما یرتبط بالثبات 

والمقَدرین، والفترات، والصیغ)، ومنها ما یرتبط بأدلة الصدق (مثل مختلف طرق التقییم، ومختلف 

  .(Shavelson & Webb , 2009)محتویات االختبار، ومختلف موازین الفترات) كمصادر لخطأ القیاس 

مكونات التباین الناتجة عن بعض أبعاد وضعیة التقییم  أن Huang (2012)وفي نفس السیاق اعتبر 

نظریة وأشار إلى أن  ،كأدلة مهمة في صدق التكوین الفرضي الدرجاتأصبحت محل اهتمام في تفسیر 

أیضا طریقة لفحص  قَدمتو َورت في األصل كمقاربة شاملة وفعالة في تقییم دقة القیاس، إمكانیة التعمیم طُ 

 .یزيافحص كال من الصدق التقاربي والصدق التم ، من خاللصدق التكوین الفرضي لتقییمات األداء

في نفس التكوین الفرضي باستخدام  13درجات ثابتةالحصول على  من خالل ةالتقاربی دلةاألُیستدل على و 

زیادة مكون تباین األفراد (الطالب) و  أسالیب قیاس مختلفة (مقدرین متعددین، قیاسات متعددة، وغیرها)

  وانخفاض في مكونات التباین األخرى تعتبر أدلة مهمة على صدق التكوین الفرضي.

المتضمنة في تصمیم دراسة  مقادیر مكونات التباینبة یزیاوالتم ةالتقاربیاألدلة فحص كال من یمكن 

التغَیر في فأنجزها الطالب،  الریاضیاتم مهاصحیح ت، مثال إذا ُطلب من مقدرین متعددین إمكانیة التعمیم

-مهمة، طالب-طالب تفاعلو مقدر، مكن أن تنقسم إلى سبعة مكونات: طالب، مهمة، درجات الطالب ی
                                                             

12  -  Replicability  
13  - Invariant  
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كل مكون  مهام الریاضیات فان اتبهدف فحص صدق قیاسو مقدر. -مهمة-مقدر، طالب-مقدر، مهمة

 ب ال یشكل تغَیر الخطأ ألن األفراد موضوع القیاسالتغَیر الراجع إلى الطالف ،ةمنفصل یتطلب دراسةتباین 

یشیر إلى الصدق  یةكاف درجةزیادة مكون تباین األفراد بفلذلك  ،أن یكون أداؤهم متمایزایتوقع الذین 

  .(Huang, 2012)یزيالصدق التمعن ا قَدم أدلةالطالب یُ  أداء مقدرین مختلفین ُیصَححوناتساق ، و التقاربي

، فالتكوین الفرضي 14عدكتكوین فرضي أحادي البُ  الریاضیات اعتبرتالسابق إذا كانت قدرة  نامثالفي 

صدق المهمة یشیر إلى -ن فردمكون تبای فيقیمة أصغر  وأَن بین المهام، یكون الوحید المطلوب قیاسه 

مطلوب قیاسه بین  15فهم كتكوین فرضي متعدد األبعادتُ ریاضیات إذا كانت قدرة الفي حین زي. تمایال

هذه الحالة أن تكون  في ، ویجبالتمایزيیشیر إلى الصدق  المهام مكون تباینفي  أكبرقیمة  فانالمهام 

ضئیلة لالستدالل على الصدق  مقدر وغیرها-مهمة-فردو مقدر، -فردو مصادر التغَیر األخرى للمقدر، 

  .الطالب قدرةوعدم صدق قیاس  أیزي ألنها تساهم في الخطالتما

   أدلة تعتمد على عواقب العملیة االختباریة: -6 -2

وقد نالت األدلة التي تعتمد على عواقب العملیة االختباریة اهتماما متزاید في السنوات األخیرة، متمثلة في 

وقد نوقش هذا  ،المترتبات المرجوة وغیر المرجوة الستخدامات االختبار التي ُأدرجت إلى مفهوم الصدق

الجانب من أدلة الصدق في السنوات القلیلة الماضیة، واعتمدته أیضا وثیقة معاییر العملیة االختباریة 

,AERA )1999( التربویة والنفسیة  APA  &  NCME من تحلیالت المتخصصین في نظریة القیاس مستفیدة 

بأن أدلة عواقب العملیة االختباریة تعتبر  Shepard (1993)أكد فقد  .Messick (1989) السیما أعمال

كما أَكد و  ،ككل درجات االختبارلجزءا مكَمال للصدق ألنها تؤَثر على استخدام وتفسیر التكوین الفرضي 

Messick (1995) وMiller & Linn (2000) (1999) ووثیقة معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة 

AERA, APA & NCME  فحص عواقب استخدام وتفسیر درجات االختبارات.  أهمیةعلى  

تتدعى أدلة عواقب العملیة االختباریة أحیانا بصدق النوتُ  ركز عواقب التكوین ت، و 16ائج أو المترتبا

 & Miller).وتفسیر درجات االختبارالمترتبات المرجوة وغیر المرجوة الستخدام االختبار  علىالفرضي 

Linn, 2000)   ت المرجوة وغیر عواقب صدق التكوین الفرضي أدلة وأسس منطقیة لتقییم المترتباوتتضمن

 وكذلك فان. (Messick, 1995) القصیرالمدى الطویل أو درجات تستخدم سواء على المرجوة لتفسیر 

                                                             
14  -  Unidimensional  
15  -  Multidimensional  
16 -  Consequential validity   
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صدق االستدالالت عملیة تتابعیة في التحقق من صدق التكوین الفرضي، وهذا یتطلب تقییم أدلة متعددة 

  .)2004عـالم، ( درجات االختبارات مترتبات الناتجة عن تفسیر واستخدامال عن

وُیحَقق فوائد ومزایا متعددة  تنتج عنه قرارات صائبة وایجابیة خدام اختبار معین فانه ُیفترض أناست أثناء

لكن یمكن أن تترتب عن استخدام و  ،من تقییم األفراد، مثل تكلفة أقل، ونجاح أكبر، وتمییز أفضل

ت، أو تفسیرات التحَیز، أو انخفاض الدرجا هعنتنتج وقرارات غیر صائبة االختبار آثار أو عواقب سلبیة 

ونتیجة لذلك یتطَلب التمییز بین عواقب التقییمات التي ال تؤَثر على األدلة ُمضَللة للدرجات. 

قب التقییمات التي ُتؤَثر على األدلة واالستخدامات واالستخدامات ألنها لیست جزءا من الصدق، وعوا

تغییرات المنهاج تقییمات األداء والكفاءات فان  . ففي مجال(Miller & Linn, 2000) ألنها جزءا منه

، فان العواقب غیر مرجوة طالبإلى بیئات تعلم أفضل لل التدریسیة للمعلمین الذین یؤدون والممارسات

، واتجاهات سلبیة للمعلمین، وضعف في 17التقییم المؤدي إلى تفسیرات مضللةیمكن أن تتضمن تحیزا في 

التكوین في مجال التقییم. أما العواقب االیجابیة ُیمكن أن تتضمن تطویر طرق ووسائل التدریس، وتحسین 

العملیة التعلیمیة، والحصول على تقییمات عادلة ومنصفة ألداء الطالب، وتفسیرات غیر متحَیزة. ولكن 

ما یستدعي العملیة االختباریة،  عواقب األدلة التي تعتمدتوجد القلیل من الدراسات التي تناولت فحص 

   .(Miller & Linn, 2000) درجات االختبارات البحث عن أدلة عواقب تفسیر واستخدام

  تكامل أدلة الصدق: -3

 ومع ذلكیندرج ضمن صدق التكوین الفرضي،  متكاملو  أن الصدق مفهوم موحد Messick (1995) أكد

نب جوا ستةأن تدمج  جبأن تأیید صدق تقییمات األداء مثلها مثل أشكال التقییم األخرى یإلى فقد أشار 

التأصیل  -)2 مجال،لل وقدرة تمثیله االختبار مالءمة محتوى -)1صدق التكوین الفرضي: متكاملة ل

إمكانیة  - )4نماذج التصحیح كانعكاس للمهمة وبنیة المجال،  -)3، النظري، ونماذج العملیات واالنغماس

 عواقبال -)6یزیة مع المتغیرات الخارجیة، عالقات التقاربیة والتماال -)5التعمیم وحدود داللة الدرجات، 

   كأدلة للصدق.

 متضمنة تقییمات األداء التربویة والنفسیة ى كل التقییماتالجوانب الستة للتكوین الفرضي ُتطَبق عل

إلجابة علیها تقدیم لفهي تُقَدم أسلوبا لتوجیه مسائل الصدق المتعددة والمتبادلة التي تتطلب  والكفاءات،

 18بأن العالقة بین األدلة واالستدالالت Messick (1995)تبریرات الستخدام وتفسیر الدرجات. وقد ذكر 

مقنعة بأن ظریة و العالقة حجج منطقیة ن ، بحیث تدمج هذهقأن ُتحَدد بؤرة تأیید الصد جبالتي أثارها ی

                                                             
17  - Misinterpretations  
18  - Evidence and inferences 
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 (1999)وقد أشارت معاییر العملیة االختباریة التربویة والنفسیة األدلة المحصل علیها ُتدَعم االستدالالت. 

AERA,  APA  &  NCME  تقَدم وصفا متماسكا إلى الدرجة  مغزى حجج الصدق تدمج أدلة متعددة أَن إلى

مل تتشو  ،والنظریة التفسیرات المرجوة لدرجات االختبار الستخدامات معینةتاحة األدلة الم التي ُتدَعم بها

  األدلة المستفادة من البحوث المنشورة.  إضافة إلى دراسات جدیدة مناألدلة المجَمعة 

 منفصلة، وأن قوة وحدة المفهوم تنشأالهي مالءمة وداللة وفائدة االستدالالت غیر  19جوهر وحدة الصدق

رجة تفسیر الد معنى وقیمةكما رأینا فان كال من و  ،ةامبریقی على تقدیم أدلة ات التي تقوممن تفسیر الدرج

تتبع إجراءات مناسبة لتشكیل  أنأسلوب تشكیل أدلة الصدق  ه یتطلبأنمتكاملة مع مفهوم الصدق خاصة 

التي تركز على أهمیة الدور التكمیلي ألدلة المحتوى وأدلة المحك في تأیید صدق و األدلة التكاملیة، 

االعتبار مدلوالت القیم جب أخذ بأنه یمنهجیا هذا ویعني التكوین الفرضي في العملیة االختباریة. 

ر تعتمد صدق التفسیرات المرغوبة لدرجات االختباو  ،والعواقب االجتماعیة في اإلطار المفاهیمي للصدق

بناء ب تتضمن أدلة العنایةو على كل األدلة المتاحة المناسبة للجودة الفنیة لنظام العملیة االختباریة. 

، الموازنةو دقة درجة الموازین، و ار، تطبیق وتصحیح مالئم لالختبو درجة ثبات مالئمة،  كل من االختبار

  .(AERA, APA & NCME, 1999) ینالمستویات المؤسساتیة، والعنایة الشدیدة باإلنصاف بین كل المفحوصو 

 كمفهوم متكامل، ویرتبط األبعاد المترابطة للصدق حَدداإلطار المفاهیمي لتكامل أدلة الصدق تجتمع لت

األدلة المؤیدة لداللة الدرجة أو العواقب  تقییممصدر تبریر العملیة االختباریة التي تقوم على بالُبعد األول 

من تفسیر وظیفة أو نتیجة العملیة االختباریة بالُبعد اآلخر ویرتبط  ،التي تساهم في إعطاء قیمة للدرجة

مدلوالت قیم الدرجات مدلوالت القیم أو أسس عواقب أسس ریر (ُبعد التب یتقاطع، بحیث واستخدام الدرجات

  تفسیر أو استخدام االختبار). نتیجة (مع ُبعد تأدیة وظیفة أو 

 اوقد قَدم إطار  ،والخفیة الستخدام االختبار ظاهرةاالعتبار الدالالت والعواقب الب Messick (1995)أخذ 

على كال من  رَكزیُ  رباعي تصنیف بواسطة تقدیممتعددة  أو أبعاد ذات أوجه للصدقموحدا  امفاهیمی

  .االختبار تفسیرواستخدام في كال من بالعواقب  المتعَلقةواألسس  باألدلة األسس المتعَلقة

  

  

  

  

                                                             
19 -  unified  validity  
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  لإلطار المفاهیمي للصدق Messick): أبعاد 04جدول (

  استخدام االختبار  تفسیر االختبار  

صدق التكوین الفرضي+ مالءمة المحتوى/   صدق التكوین الفرضي  أسس متعلقة باألدلة

  المنفعة

 +الفرضيصدق التكوین   أسس متعَلقة بالعواقب

  مدلوالت القیم

صدق التكوین الفرضي+ مالءمة المحتوى/ 

  مدلوالت القیم+ العواقب االجتماعیة +المنفعة

دلة األعلى  بالتركیز هتحقیقیتم صدق التكوین الفرضي الذي  )04(من الجدول عالجت الخلیة األولى 

وعالجت الخلیة الثانیة صدق التكوین الفرضي  ،لتدعیم النظریة المتضمنة في تفسیر درجة االختبار

أما الخلیة الثالثة تضمنت كال من أدلة صدق التكوین  فسیر درجات االختبار.في تمدلوالت القیم وعواقب 

وتضمنت الخلیة الثالثة كل االعتبارات  ار،الفرضي، ومالءمة محتوى االختبار، وفائدة استخدام االختب

  لیة االختباریة في تفسیر واستخدام درجات االختبار.المتعَلقة بأدلة وعواقب العم

استخدام وتفسیر االختبار من جهة أبعاد و  ،من جهة بالعواقبالمتعَلقة و األبعاد المتعَلقة باألدلة تقسیم 

ة االختباریة العواقب االجتماعیة للعملی ألن لیست مرتبطة فقط وٕانما متداخلة أیضا ال یعني أنها أخرى

عواقب. عالوة على ذلك لتفسیر االختبار التتضمن التي أخرى من األدلة تنشأ من األدلة، وأشكال مثال 

في یتطلب استخدامه، واستخدامات االختبار األخرى ترتبط أیضا بالوضوح أو الضمنیة فضال عن المنفعة 

  أدلة الصدق وأهمیة القیمة. من كال 

أخرى فان األدلة تتغَیر وتتضاعف أثناء االنتقال من تقییم  إذا انتقلنا في التصنیف الرباعي من خلیة إلى

إلى تقییم سس المنطقیة الستخدام االختبار أدلة تفسیر التكوین الفرضي وفقا لتقییم األدلة المدعمة لأل

عواقب قیمة تفسیر الدرجة، وفي األخیر إلى تقییم العواقب االجتماعیة أو إلى القیمة العملیة الستخدام 

مع یتالءم ألنه  ،من خالیا التصنیف صدق التكوین الفرضي یظهر في كل خلیةإن ظهور  .االختبار

في نفس و  ،صدق التكوین الفرضي مفهومتكامل  نتكوَ التي الصدق  ةوحد ةلمسأُیدمج بقوة و داللة الدرجة 

 األبعادأن عكس تبریر ووظیفة العملیة االختباریة، ویصبح واضحا فإن تمییز أبعاد الصدق یالوقت 

  .تطلب تأكیدهاالمتمَیزة واألبعاد الفرعیة لصدق التكوین الفرضي ی
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  العالقة بین الصدق والثبات في إطار نظریة إمكانیة التعمیم: -4

أن الصدق والثبات مفهومان مترابطان، ویمكن أن یندرجا تحت اسم مقاییس  Gleserو Cronbachیرى 

. لذلك )2000عـالم، (الفرق الرئیسي بینهما في األبعاد التي نود التعمیم علیها ، ویكمن 20إمكانیة التعمیم

ُتعَد نظریة إمكانیة التعمیم من نظریات القیاس المعاصرة التي ساهمت في إبراز التكامل بین مفهومي 

، الثبات والصدق، ویمكن استغالل نتائج ثبات القیاسات السلوكیة في التأكد من صدق أنظمة التقییم

عن طریق تحلیل مكونات التباین التي ذلك . وُیجرى 21خاصة إذا تعلق األمر بصدق التكوین الفرضي

تُفَسر تباین األداء في االختبارات. ویساعد ذلك بتحدید النطاق الشامل للشروط المقبولة ألن التحقق من 

الفرد من تعلیمات  لهاصدق إجراءات قیاس معین یتطلب تحدید ووصف مختلف المثیرات التي یستجیب 

   وقواعد لتقییم استجاباته.

ت في نظریة ابن التمییز بین الصدق والثأ  (Quellmalz, 1991 ; Moss, 1995 ; Berker & Al, 1993)أشار

لكال  أدلةكام االعتبار في تقییم األداء العالقات بین المهب إمكانیة التعمیم أصبح ضئیال، حیث یمكن أخذ

أصبح غامضا ومن الممكن أن یصبح أقل  فهومینمن الثبات والصدق، فالتمییز التقلیدي بین هذین الم

 أیضا برزأكما . (McBee & Barnes, 1998) لتقییمات األداء فنیةفائدة في قیاس الخصائص ال

Shavelson & Webb (2009) ضوء  أنه یمكن اعتبار بعض أبعاد وضعیة القیاس أبعادا للصدق في

(اختیار من متعدد، مفتوحة،  امنظریة إمكانیة التعمیم، وركزا على مجاالت المحتوى المتعددة وأنواع المه

  في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم.  23تكون ضمنیة أو خفیة 22یدویة...) كأبعاد للصدق

أیضا  قَدمتُ نظریة فإنها في تقییم دقة القیاس إذا كانت نظریة إمكانیة التعمیم تستخدم كطریقة فعالة وشاملة 

وذلك من خالل تحلیل وتفسیر مكونات التباین  ،األداء طریقة لفحص صدق التكوین الفرضي لتقییمات

ومن منظور نظریة الناتجة عن مختلف أبعاد وضعیة القیاس (أفراد، مهام، مقدرین، فترات، طرق تقییم). 

اإلطار  ، فانامل أدلة الصدق ضمن مفهوم التكوین الفرضيالصدق الحدیثة التي أَكدت على تك

كمصدر هام من مصادر أدلة التعمیم  إمكانیةأدرج  Messick (1995) قدمهالذي للصدق المفاهیمي 

النتائج عبر مستویات مختلفة ألبعاد عملیة التقییم (مثال، مقدرین أو  تماثلركز على إمكانیة ی الصدق

مكونات التباین الناتجة عن اختالف مستویات األبعاد ُتقَدم أدلة أن  Huang (2012)وقد اعتبر  ).اممه

، فكَلما ازدادت تقییمات األداء درجات أیضا طریقة لفحص صدق قَدمتصدق التكوین الفرضي، و لمهمة 

                                                             
20 - Measures of Generalizability 
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22 -  validity facets 
23 -  Hidden 
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مكونات تباین بعض األبعاد  تاعتبرت دلیال على الصدق، وكلما انخفضمكونات تباین بعض األبعاد 

تقییمات األداء (المهام، درجات بعض أبعاد ثبات اعتبرت لذلك  ، على عدم الصدقدلیال اعتبرت 

  المقدرین، الفترات) أدلة هامة من أدلة الصدق.

أن أبعاد الثبات (مهام، مقدرین، فترات،  Shavelson & Webb (2009)مثل  مؤلفینفي حین اعتبر بعض ال

فإذا  ،فة، مختلف محتویات االختبار، مختلف الفترات)صیغ) تختلف عن أبعاد الصدق (طرق تقییم مختل

فإننا قد انتقلنا مرتبطة بالصدق إلى إدراج أبعاد  نموذجیة المرتبطة بثبات االختبارانتقلنا من أبعاد القیاس ال

 خارج الحدود التقلیدیة للثبات في نظریة إمكانیة التعمیم إلى مجال الصدق التقاربي. وقد أبرز أیضا

Shavelson, Baxter & Gao (1993) في إطار نظریة إمكانیة التعمیم في بین الصدق والثبات  لالتكام

متغَیر معاینة مختلف طرق تقدیم المهمن خالل فحص  تقییم أداء كدلیل على الصدق التقاربي  24ا

أنه یمكن اعتبار بعض أبعاد وضعیة القیاس أبعادا  Shavelson & Webb (2009). وأشار 25لالختبار

(اختیار من  امدق في ضوء نظریة إمكانیة التعمیم، وركزا على مجاالت المحتوى المتعددة وأنواع المهللص

  في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم.  تكون ضمنیة أو خفیة متعدد، مفتوحة، یدویة...) كأبعاد للصدق

مختلف إجراءات القیاس التي ُتعنى بقیاس نفس السمة وُتعطي نفس الصورة دلیال على یمكن اعتبار 

الصدق التقاربي، ویمكن اعتبار أیضا تعمیم عینة مهام أو بنود االختبار على مجال واسع دلیال على 

 إلىالفترة تمتد مثال  تإذا كاناعتبار مقدار التغَیر الموجود داخل القیاس أیضا ویمكن  ،صدق المحتوى

إلى فترات أشهر أو إلى أبعد من  26بعض األسابیع أین ُیفترض أن یكون الطالب في حالة معرفة مستقرة

   .(Shavelson & Webb, 2009)فإنها دلیال على الصدق التنبؤي سنة 

صدق اختبارات  علىتقییم الكفاءات مؤشر دال  امتكافؤ مه أَن  مؤلفینال بعضأشار وفي نفس السیاق 

 ،(Roegiers, 2003, 2004 ; De ketele & Gerard, 2005; Gerard, 2007) من الناحیة التجریبیةالتقییم 

لم یفترضوا استخدام نظریة إمكانیة التعمیم إَال أنهم یتفقون مع نماذج تقییم األداء أَن االتساق  همورغم أن

التقییم  اممهویمكن التحقق من تكافؤ  ،یمتبارات التقیالخ 27على الصدق الظاهري دلیال ام ُیعتبربین المه

باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم كنموذج للتعرف على مدى تغَیر  امإلى نفس فئة المه امأو انتماء المه

كلما حیث ب (Scallon, 2004 ; De Ketele & Gerard, 2005) امالتقییم التي تنتمي إلى نفس فئة المه اممه

كلما دل على  اماتساق المهبمعنى التي تنتمي إلى نفس الفئة منخفضا  امراجع إلى المهكان التباین ال

                                                             
24 -  Method-Sampling  Variability across Several Methods of Task Presentation 
25 Convergent Validity -  

26  -  “steady knowledge state”  
27 -   Face Validity 



192 
 

 االختبار.درجات االختبار، والعكس كلما كان التباین كبیرا دل على انخفاض دالئل صدق درجات صدق 

والتي  التقییم، اموفق نظریة إمكانیة التعمیم من خالل تباین مه أصبح ُینظر إلى الصدق الظاهري وقد

التقییم، فإذا  امبین مه ذلك من خالل تفسیر مكونات التباینیتم التأكد من و  ،اعتبرت كالسیكیا ُبعدا للثبات

مرتفعا دل  اماالختبار، والعكس إذا كان تباین المهدرجات التقییم منخفضا دل على صدق  امكان تباین مه

  االختبار.  درجات ذلك على عدم صدق

یمكن عاد التكامل بین الصدق والثبات من منظور نظریة إمكانیة التعمیم، فاَنه مختلف أبمن خالل عرض 

  :عَدة طرقالكفاءات باألداء و  اتفي تقییمصدق البثبات ربط الاستخدام نظریة إمكانیة التعمیم في  یفیدأن 

من وسع أتتعَلق باالستدالل على صدق المحتوى عن طریق إمكانیة تعمیم عینة المهام على نطاق  -

مرتفعا دلَ  على ضعف  التباینمكَون  وذلك بتقدیر مكونات التباین الراجعة إلى المهام، فإذا كان ،المهام

  االختبار. درجات على صدق منخفضا دلَ أدلة صدق المحتوى، وٕاذا كان 

على الصدق التقاربي بواسطة إمكانیة تعمیم طرائق أو صیغ مختلفة تقیس نفس تتعَلق باالستدالل  -

. وذلك ...)، معالجات یدویةوین الفرضي (مهام مفتوحة، مهام محكمة التحدید، مهام اختیار من متعددتكال

على ضعف یدل ارتفاع مكون تباین ُبعد الطرق التي تبَین أن الراجعة إلى الطرق مكونات التباین  بتقدیر

  التقاربي.الصدق ارتفاع على  دلیأدلة الصدق التقاربي، وانخفاض مكون تباین الطرق 

یمكن و تتعَلق باالستدالل على الصدق التمایزي بواسطة إمكانیة تعمیم قیاسات تقیس سمات مختلفة،  -

فإذا استخدم مقَدرین مختلفین  ،المتضمنة في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم مقادیر مكونات التباینبتأكیدها 

أدلة عن الصدق  قَدمالطالب ی أداءمقدرین مختلفین یقدرون  بیناالتساق في تقدیر أداء الطالب فان 

  ال تقَدم أدلة عن الصدق التمایزي. مختلفین   م االتساق بین مقدریندعفان والعكس  ،زيالتمای

تتعَلق باالستدالل عن الصدق التنبؤي عن طریق إمكانیة تعمیم فترات ُیفترض استقرار أداء الطالب من  -

ویتم ذلك بفحص  ترة أبعد من شهور أو أبعد من سنة،بعض أسابیع مثال) إلى ف فترة قصیرة (أسبوع أو

  مكونات تباین فترات مختلفة من أداء الطالب.

  :Kane (1982)صدق تقییمات األداء والكفاءات وفق نموذج  -5

لكنها أو ثبات القیاسات السلوكیة، في األصل كمقاربة شاملة لتقدیر اتساق  نظریة إمكانیة التعمیمُطَورت 

فهي مقاربة لتقدیر ثبات وحتى صدق درجات  ،طریقة تسمح باالستدالل على صدق القیاساتأیضا 

التساع استخدام نظریة إمكانیة التعمیم وشیوعها في السبعینات من القرن  األداء والكفاءات. ونظرا اتتقییم
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واقتراح نموذجا جدیدا متعدد  ،نظریة إمكانیة التعمیمبمسألة الصدق ربط ب Kane (1982)28الماضي اهتم 

مكونات التباین الناتجة عن استخدام نظریة تحلیل  واسطةاألبعاد لتقدیر صدق تفسیر درجات االختبارات ب

صبح حینها معامل إمكانیة التعمیم مؤشرا للصدق. ضمن ما یعرف بالصدق التقاربي، وأ إمكانیة التعمیم

تفسیرا دقیقا ومباشرا لتفسیر الصدق في صیغة دقة تقدیرات نطاق الدرجات، َدم نموذج المعاینة كما یق

  . (Kane, 1982)والثبات في صیغة اتساق بین هذه التقدیرات 

یقَیم الصدق التقاربي في شكل ارتباطات بین قیاسات سمة معینة بواسطة طرق متعددة، فإذا كانت 

ات المالحظة یشوبها تباین الطریقة، وصدق طرق قیاس السمة تكون االرتباطات منخفضة فان الدرج

. ولكن (Kane, 1982)مشكوك فیها، وٕاذا كانت االرتباطات مرتفعة فان الصدق التقاربي قد استدل علیه 

فترض ددة متاحة في قیاس السمة، ولذلك ییفرض منطق الصدق التقاربي أن تكون مختلف الطرق المتع

  ة عامة ولیست درجة ألسلوب مالحظة معین. السمة خاصیتكون أن 

مسألة صدق ل تناولهما في ثنایا Kane (1982)نموذج  Crocker & Algina (1986) ذكروفي نفس السیاق 

وُیحَدد تقدیر الصدق من  ،التقییمات درجات التكوین الفرضي ما یدل على أهمیة النموذج في تقدیر صدق

مالحظات الفرد على التكوین الفرضي ال تتباین عبر طرائق القیاس ما إذا كانت منظور النموذج في 

من خالل عناصر تحلیل مكونات التباین الناتجة عن تطبیق نظریة  Kane (1982) وفقا لـ ، وذلكالمختلفة

إمكانیة التعمیم. ویفترض أَن كل قیاس ُیؤخذ على الفرد ُیمثل عینة عشوائیة من نطاق القیاسات المحتملة 

مكن الحصول علیها، وهذا النطاق قد یتغَیر عبر أبعاد متعددة تسمى عوامل، والتي یتم تشكیلها التي ی

  . (Crocker & Algina, 1986)بطرائق قیاس مختلفة 

ویعتمد تحدید األبعاد المناسبة في التكوین الفرضي على النظریة الخاصة بالباحث للتكوین الفرضي 

لطالب على حل مشكالت الریاضیات على سبیل المثال تقییم مهارات اف ،والنطاق الذي سیتم التعمیم علیه

خطأ، بنود -باستخدام صیغ مهام متنوعة (اختیار من متعدد، صح تكوین الفرضيمن الممكن قیاس هذا ال

مفتوحة...). وسوف یكون التكوین الفرضي أكثر قابلیة للتعمیم فیما لو كانت درجة المفحوص النسبیة 

  عن صیغ المهام المستخدمة في القیاس.  نفسها بغض النظر

باستخدام إمكانیة التعمیم  فإذا رغبنا في معرفة مدى جودة تعمیماتنا عبر صیغ المهام فإننا نصمم دراسة

ضع (تو  "N"دراسة وتم اختبار كل طالب بصیغ مهام عددها فترض أننا صممنا یُ  ،صیغ مهام مختلفة

                                                             
من األوائل الذین ساهموا في تطویر نظریة إمكانیة التعمیم من ناحیة الصدق، وأعَد نموذجا هاما  Kane (1982) عتبری -  28

  .مكونات التباین الراجعة إلى طرق التقییم المختلفةتحلیل یعتمد على  للصدق التقاربي
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عینة عشوائیة لصیغ المهام المحتملة " G"رنا صیغ المهام في دراسة مهامها في ُبعد الصیغة) واعتب

یكون ، وهنا ُتعَد صیغ المهام ُبعد عشوائي، و القرار في دراسة ها مستقلةمكن استخدامتي یجمیعها وال

 : وفقا للصیغةمعامل إمكانیة التعمیم المالئم 

= + +  

) حیث أن   تباین األفراد.ترمز إلى  (

)ترمز و    تباین تفاعل األفراد والصیغة.إلى  (

)ترمز و   إلى عناصر التباین غیر المفَسر للدرجات. (

هو معامل صدق مع مالحظة أنه یمكن تفسیره على  معامل إمكانیة التعمیمإلى أن  Kane (1982) ویشیر

العشوائي لطرائق مختلفة تقیس السمة نفسها من  أنه متوسط معامل الصدق التقاربي الناتج عن االختیار

ونالحظ أن تركیب معامل إمكانیة التعمیم هذا تقدیرا لمعامل الصدق وال یختلف  ،نطاق الطرائق الممكنة

  في التركیب عن معامل إمكانیة التعمیم المقدم على أنه تقدیر للثبات. 

,Shavelsonوقد أبرز  Baxter  &  Gao  (1993)  Kane   (1982)إمكانیة تقدیر الصدق التقاربي وفق نموذج  

من خالل تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم في تقییمات أداء الطالب في العلوم، والذین فحصوا تغَیر معاینة 

Shavelson أشارو  ،كدلیل على الصدق التقاربي لالختبار مختلف طرق تقدیم المهام  &  Webb أنه  (2009) 

أبعاد وضعیة القیاس أبعادا للصدق في ضوء نظریة إمكانیة التعمیم، وركزا على یمكن اعتبار بعض 

تكون  مجاالت المحتوى المتعددة وصیغ المهام (اختیار من متعدد، مفتوحة، یدویة...) كأبعاد للصدق

  في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم. ضمنیة أو خفیة

درجات التقاربي لصدق الفي تقدیر  Kane (1982)الدراسة على تطبیق نموذج هذه سوف یعتمد الباحث في 

اختبار تقییم الكفاءات وفق المهام المركبة، وذلك من خالل اعتبار أنواع المهام صیغ عشوائیة (مهام 

في  من بین صیغ االختبار األخرى الممكنة محكمة التحدید، مهام غیر محكمة التحدید، مهام مشوشة)

  .تقدیر أداء الطالب في الریاضیات

   خالصـة: -

لتدعیم  درجات االختبارات مدى قدرة وأهمیة االستدالالت المستمدة منیشیر مفهوم الصدق الحدیث إلى 

وتشیر عملیة تأیید الصدق إلى العملیة التي  ،درجات االختبار لتحقیق أهداف معینةوتفسیر استخدام 

وتوجد عَدة مصادر تهدید للصدق، لتدعیم استخدام درجات االختبار.  تسمح بجمع أدلة تجریبیة ومنطقیة
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وقد تعددت مصادر وأكثرها تأثیرا ضعف تمثیل التكوین الفرضي والتباین غیر المالئم للتكوین الفرضي. 

أدلة مالءمة محتوى االختبار وقدرة تمثیله للمجال المطلوب قیاسه، وأدلة  منها أدلة صدق التكوین الفرضي

أداء المهام، وأدلة نماذج  التأصیل النظري والعملیات المستخدمة من طرف المفحوص وانغماسه الفعلي في

التصحیح التي تعكس المهمة وبنیة مجال التقییم، وأدلة إمكانیة تعمیم درجات االختبار عبر مختلف 

تغَیرات الخارجیة، وأدلة العواقب مویات أبعاد وضعیة القیاس، وأدلة العالقات التقاربیة والتمایزیة مع المست

في إطار الصدق أدلة نب الستة من جواالأن تدمج  یجبكما  المرجوة وغیر المرجوة الستخدام االختبار.

أسس متعَلقة باألدلة  ىیعتمد علصدق التكوین الفرضي  ضمنمفهوم موحد یندرج  فيمتكامل و  مندمج

  وأسس متعَلقة بالعواقب من جهة، وبتفسیر واستخدام درجات االختبار من جهة أخرى.

أیضا طریقة  قَدمتفإنها شاملة وفعالة في تقییم دقة القیاس،  طریقةنظریة إمكانیة التعمیم كونتیجة تطَور 

 منظور نظریة إمكانیة التعمیم فان، لذلك فمن والكفاءات لفحص صدق التكوین الفرضي لتقییمات األداء

یختلفان فقط في األبعاد التي یوَد صانع القرار التعمیم علیها.  الصدق والثبات مفهومان مترابطان كال من

، االختبار صیغالتقاربي لطرق أو صدق الفي تقدیر  Kane (1982)نموذج  من الممكن اعتمادوفي األخیر 

  .اربیة لدرجات االختباروالذي یعتمده الباحث في جمع أدلة تق



  

  

  

  ادس ـل الســالفص

  قيــي والتطبیـجـار المنهـاالط
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  تمهیـد:  -

هامة في إعداد  ةحلالتي تعتبر مر على األدبیات النظریة والبحثیة لموضوع الدراسة  االطالعبعد استكمال 

ذو الطبیعة القیاسیة، ثم ننتقل منهج الدراسة بتحدید  بدایةنتناول في هذا الفصل اإلطار التطبیقي البحث، 

، وتقدیر بالتفصیل امهامهووصف ، وتصنیف اإلى أداة جمع البیانات من خالل وصف مراحل بنائه

وصف عینة الدراسة وكیفیة إعداد موازین تقدیرها. بعدها نحاول  صدق محتوي كل نوع من أنواع المهام،

 اتتصمیمعناصر عرض حسب المؤسسات التعلیمیمة، ومرات التطبیق، وفترات التطبیق، ثم ننتقل إلى 

من حیث األبعاد ورموزها، وعدد مستویاتها، وطریقة  التعمیم المعتمدة في تحلیل بیانات إمكانیةالقیاس 

، بدء بتصمیم انجاز تحلیالت إمكانیة التعمیمأساسیة في  عرضها في خمسة مراحلن سوف، والتي معاینتها

في  ثم ننتقل. بتصمیم التوسیع نهایةالقیاس وتصمیم التقییم، و المالحظة، وتصمیم التقدیر، ثم تصمیم 

  لیل بیانات الدراسة.التي سوف نستخدمها في تح EduGتعریف ببرمجیة ال إلىنهایة ال

  منهج الدراسة: - 1

(الصدق التي تهتم بتقدیر الشروط السیكومتریة ول إلى طبیعة الدراسة القیاسیة أشرنا في الفصل األ

اختبار تقییم الكفاءات باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم، لذلك فاَن تحدید المنهج المناسب درجات لوالثبات) 

متغیرات اعتبرت على مفاهیم و نظرا العتماد الباحث  في الدراسة الحالیةوغیر أساسي لیست له أهمیة 

بیعة ذات ط في األصل الدراسات السیكومتریة الغالب أن في كما هو معروف، و ذات طبیعة قیاسیة

  .وصفیة استكشافیة

رغم ذلك فان المنهج المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي الذي یهتم باستكشاف مكونات التباین  ولكن 

أكثر تأثیرا على ثبات وصدق درجات التقییم، ومعامالت إمكانیة التعمیم النسبیة والمطلقة، إضافة إلى 

  لتعمیم وموثوقیة درجات أداء الطالب لمهام االختبار.استكشاف األبعاد ذات فعالیة في زیادة من إمكانیة ا

 ، والفترات وتفاعالتها البینیة،عبر المهام، والمقدرینالطالب درجات بتقدیر اتساق تهتم الدراسة الحالیة 

كذلك بإمكانیة االستدالل والبرهنة على درجات الطالب ضمن طرق أو صیغ التقییم المعتمدة  تهتمو 

في حالة تعدیل  قرارات صائبة حول درجات الطالبكیفیة اتخاذ ب اهتمامها إضافة إلى وتفاعالتها البینیة.

التقییم أو زیادة عدد المقدرین أو زیادة  اموذلك في حالة زیادة عدد مه ،مستویات أبعاد تصمیم المالحظة

في لها نعرض  دراسةال اتوفیما یتصل بعناصر تصمیم على رفع درجة دقة اتساق القیاس، عدد الفترات

  ثنایا هذا الفصل بمزید من التفصیل.
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  أداة جمع البیانات: -2

لما كان هدف البحث األساسي تقدیر ثبات وصدق درجات اختبار تقییم الكفاءات وفق المهام المركبة 

مهام مركبة في  )09( تسعة بواسطة تطبیق مبادئ نظریة إمكانیة التعمیم، فإن الباحث قام بإعداد

الریاضیات في میدان الحساب واألعداد، وذلك بما یتناسب أیضا مع برنامج طالب السنة الرابعة ابتدائي. 

  ویشتمل البرنامج على أربعة كفاءات محَددة في أربعة مجاالت، هي:

) ومقارنة حل مشكالت في میدان األعداد والحساب تتعلق بتعیین األعداد (الطبیعیة والعشریة والكسور - 1

  األعداد وترتیبها، والحساب على األعداد بكل أنواعه.

حل مشكالت في میدان التناسبیة وتنظیم المعلومات المتعلقة بتنظیم معلومات في جداول والتناسبیة  - 2

  وخاصیتا الخطیة، وقراءة جداول وبیانات بسیطة وتفسیرها.

بالتعرف على أشكال مستویة ووصفها وتسمیتها حل مشكالت في میدان الفضاء والهندسة تتعلق  - 3

ونقلها وٕانشائها، وتمییز عالقات خصائص بعض األشكال المستویة (التوازي والتعامد والتناظر)، والتعرف 

  على المجسمات ومالحظتها ووصفها وتسمیتها وصنعها وٕانجاز مثیالت لها، ومقارنة زوایا ورسمها ونقلها.

س تتعلق باستعمال أدوات مالئمة لقیاس مقادیر فیزیائیة وهندسیة، حل مشكالت في مجال القیا - 4

  )70ص ،2011 ،(وزارة التربیة الوطنیة ة لقیاس مقادیر فیزیائیة وهندسیةواختیار وحدات مالئم

ا لبرنامج الریاضیات للسنة الرابعة ابتدائي، ووفقا لألدبیات التربویة في مجال تقییمات األداء وفق

في مجال وضعیات مركبة شتمل على ی الباحث في تقییم الطالب على إعداد اختبار والكفاءات، اعتمد

، األعداد والحساب. ألن تقییم الكفاءات یتطلب معاینة أداء الطالب ضمن مجموعة من المهام المركبة

,Shavelsonووفقا للباحثین   Baxter&  Gao عبارة عن عینة من أداء الطالب  فان تقییم األداء (1993) 

  رین وطرق التقییم الممكنة. والفترات والمقدَ  امالمه من مجموعة منمن نطاق مركب  ةمسحوب

وبما أن تقییم الكفاءات یتطلب إعداد مهام متنوعة یجب أن تكون محكمة التحدید، وغیر محكمة التحدید، 

وبة بناء وذات معلومات مشَوشة، والتي تتطلب هي األخرى تقدیم تبریر من طرف الطالب، ونظرا لصع

مهام ذات صیاغة مشتركة لألنواع الثالثة المذكورة فان الباحث قام بإعداد ثالثة صیغ مختلفة من المهام 

  . داء الطالب بینها كدلیل على صدق درجاتهاتسمح بمعرفة تباینات أ
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  :مهام االختبار إعداد مراحل -2-1

تحدید الكفاءة التي سوف نعتمد علیها في تقییم الطالب، وهي الكفاءة المتعلقة بمجال الحساب  بعد

حل مشكالت في میدان األعداد والحساب تتعلق بتعیین األعداد (الطبیعیة والعشریة والكسور) واألعداد "

 ).70، ص 2011وطنیة، ومقارنة األعداد وترتیبها، والحساب على األعداد بكل أنواعه" (وزارة التربیة ال

استعان الباحث في إعداد مهام االختبار على مجموعة من معلمي ومفَتشي المرحلة االبتدائیة، وبمساعدة 

 )03(مهام مركبة في الریاضیات، مقَسمة إلى ثالثة صیغ  )09(هؤالء المختصین والممارسین قمنا بإعداد 

 وعيُر وقد  مهام ذات معلومات مشوشة. )03(مهام غیر محكمة التحدید، و )03(مهام محكمة التحدید، و

  التالیة:األساسیة الشروط في إعداد المهام المكَونة لالختبار توَفرها على المعلمات أو 

  .من قبل طالبتناولها الی ُیصادفها أوجدیدة لم  -

  .المهمة، والتعلیمات)و (السند، على مكوناتها األساسیة  تتوفر  -

  (واقعیة). حقیقیة هاسنداتللطالب، و الحیاة االجتماعیة والمهنیة  إلى ممارسات المهمة سیاقانتماء  -

  .وذات صعوبة مالئمةللطالب  الدراسي للمستوىمهام المالءمة  -

  .تعلیمات مركبةوذات  (معارف، ومهارات، واتجاهات) تجنید موارد متنوعةمركبة تسمح ب -

  . ودقیقة ال تحتمل تأویالت مختلفةذات تعلیمة واضحة  -

بتقدیمها للمختصین في مجال التربیة من مشرفین تربویین وأساتذة  االختبار، صدق مهامالتأكد من  -

  جامعیین، وتجریب المهام على عینة مصغرة من الطالب.

  الطالب.  نتاج قدیرتلكخطوة أساسیة (شبكة تصحیح) لكل مهمة  إعداد میزان تقدیر -

على تصحیح منتوج الطالب بمساعدتهم على استخدام موازین التقدیر في تصحیح أداء  المقدرین تدریب -

  الطالب في المهام.

للتحَقق من مدى توفر المهام المركبة على المعلمات (البارامترات) الضروریة قام الباحث بإعداد شبكة و 

ُتحَدد مْعلمة  )22(لت على اشتم )287-286ص  01(أنظر إلى الملحق  صدق في شكل قائمة مراجعة

درجة توَفرها في كل مهمة من مهام االختبار، وذلك بتقدیمها إلى مجموعة من المختصین (معلمین، 

  مفتشین، أساتذة جامعیین) كما ُطلب منهم تقدیم تعدیالت واقتراحات ممكنة لتحسین المهام.

  :االختبار مهامتصنیف  -2-2

تقییم الكفاءات إعداد مهام مختلفة ومتعددة تسمح بالبرهنة على أداء الطالب، لذلك اعتمد الباحث  یتطلب

في تصنیف مهام االختبار على أنواع مختلفة من المهام المركبة. فبعد االطالع على األدبیات التربویة 
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ُتحَدد بدقة، أو یكون حَلها  في مجال تقییم األداء والكفاءات تبَین أَن المهمة لكي تكون مركبة تفترض أن

غیر بدیهي، أو تحمل معلومات مشَوشة. لذلك اهتم الباحث بإعداد مهام تأخذ باالعتبار كل ُبعد من هذه 

األبعاد، وهذا ما فرض علینا إعداد ثالثة أنواع من المهام تستجیب لألبعاد المحَددة في أدبیات البحث. 

ام ُعرفت بمهام محكمة التحدید، ومهام غیر محكمة التحدید، وفي النهایة تم إعداد ثالثة صیغ من المه

  ومهام ذات معلومات مشوشة.

 طالبتكون فیها المعلومات كاملة، والعمل المطلوب من ال وهي وضعیات. وضعیات محكمة التحدید: 1

ت فمشكلة الریاضیات محكمة التحدید یكون الهدف المرغوب والمعلومات األولیة والتحدیات صیغ ،واضح

  بوضوح في أعین الطالب قبل تناولها.

غیر بدیهي، أو خفي والعمل المطلوب ال  هاوضعیات یكون حلَ  هي . وضعیات غیر محكمة التحدید:2

المعلومات أو و األهداف، فیها مشكلة الریاضیات غیر محكمة التحدید یمكن أن تكون ف ،یبدو واضحا

  في نص المشكلة. التحدیات غیر واضحة

معلومات ضروریة للحل ومعلومات إضافیة  شتمل علىهي وضعیات ت. وضعیات بمعلومات مشوشة: 3

وتستخدم المعلومات المشوشة لتتمَیز بدرجة كافیة من التركیب وتكون أكثر اقترابا  طالب،ش الطفیلیة تشوَ 

  .الیومیة والمهنیة حیاته فيطالب من المهمة الطبیعیة التي سوف یصادفها ال

المهام في ثالثة أشكال لالستجابة لمتطلبات المهام المركبة، وتغطیة خصائصها من جهة،  وقد صیغت

 )03(واستغاللها في التحَقق من صدق االختبار من جهة أخرى. واشتملت كل صیغة من الصیغ على 

ب مهام مركبة في محاولة لتنویع سیاقات وسندات وتعلیمات المهام بهدف توضیح التباین في أداء الطال

  الذي یمكن أن یرجع إلى صیغ المهام أو یرجع إلى المهام في حَد ذاتها.

  وصف مهام االختبار:  -2-3

وفق ثالثة كما أشرنا بمساعدة المعلمین والمفتشین، وذلك تقییم الكفاءة المطلوبة  امقام الباحث بإعداد مه

سوف بمعلومات مشَوشة. ام غیر محكمة التحدید، ومه اممحكمة التحدید، ومه اممه اشتملت علىصیغ 

  االختبار على النحو التالي: امنعرض مه

یمكن أن طالب محكمة التحدید سیاقات مألوفة لدى ال امالمه تناولتمهام محكمة التحدید:  -2-3-1

كل المعلومات اشتملت أَنها  امالسمة البارزة في هذه المهو  ،یصادفها في حیاته االجتماعیة والمهنیة

واضح. فمشكلة الریاضیات محكمة التحدید طالب أیضا العمل المطلوب من الیكون و  ،الضروریة للحل

   والمعلومات األولیة والتحدیات صیغت بوضوح في أعین الطالب. طلوبیكون الهدف الم
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"محمد" و"عبد اهللا" بتوزیع كراسات صغیرة مجانیة حول 1 لمهمةا : كَلفت إحدى المؤسسات اإلشهاریة 

تلمیذا،  148 تالمیذ المدارس، خصصت لـ "محمد" مدرستین تتكَون كل واحدة منعروض التكوین على 

ساعد "محمد" و"عبد اهللا" على تلمیذا.  136 وخصصت لـ "عبد اهللا" أربعة مدارس تتكَون كل واحدة من

   .هاو التي وزع كراساتمعرفة عدد ال

بدایة أو نهایة كل سنة دراسیة  اشتملت المهمة على سیاق مألوف ومعتاد عند الطالب، حیث كالعادة في

تهتم المؤسسات االشهاریة بتوزیع مطویات مجانیة على طالب المدارس لتعریفهم بعروض التكوین التي 

تقدمها سواء للطالب أو لألشخاص المتواجدین خارج المدرسة. أما األعداد فقد تناولت المهمة أعداد 

  لجمع فقط.بسیطة تتطلب استخدام عملیتي الضرب والجمع، أو ا

في مدرسة "الشیخ االبراهیمي" قدم األستاذ إلى تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي امتحانا في  :2 المهمة

. إذا أجاب التلمیذ على التمرین األول یحصل 10 الریاضیات یتكون من ثالثة تمارین مختلفة ُتَنقط من

ساعد زمالئك على معرفة من النقاط.   من نقاط االمتحان، وفي التمرین الثاني یحصل على  على

  .الكسر الذي یمَثل نقاط التمرین الثالث

اشتملت المهمة سیاقا آنیا یعیشه الطالب في المدرسة في حَد ذاتها، ویمكن أن ینطبق هذا السیاق على 

سیاقات اجتماعیة ومهنیة أخرى، واشتملت على كسور وذات تعلیمة بسیطة یمكن اإلجابة علیها بانجاز 

  ملیات حسابیة أو بتمثیلها في شریط بسیط.ع

تتابع األم "نوارة" زیادة وزنها أثناء الحمل في مركز صحي في الحي الذي تسكن فیه، حیث  :3المهمة 

في  Kg  2.10 في الشهر طیلة األشهر الثالثة األولى من الحمل، وتزید kg  1.25أخبروها أنها تزید بـ

  .أشهر من الحمل 09 ساعد األم "نوارة" على معرفة زیادة خاللأشهر األخرى.  )06( الشهر طیلة

اشتملت المهمة سیاقا مألوفا یتمَثل في المتابعة الطبیة لألم الحامل، وتمَرر قیما صحیة هامة للطالب 

خاصة اإلناث، واشتملت على أعداد عشریة بسیطة تعتمد لإلجابة على تعلیمة المهمة على ضرب وجمع 

  ام الجمع فقط.األعداد أو استخد

، ومتنوعة من حیث األعداد التي سوف من الطالب تفكیرا متوازیامحكمة التحدید  امتتطلب المه -

من حیث السندات والسیاقات فهي  أما. في حَلها (أعداد طبیعیة، وأعداد كسریة، وأعداد عشریة)یستخدمها 

واقعیة یمكن أن یصادفها الطالب أیضا في حیاته الیومیة االجتماعیة والمهنیة، أما المعلومات فهي أصلیة 

ُعرضت ببساطة ولغة سهلة، وكذلك تعلیمات المهام بسیطة ال تحتمل التأویل، والعمل المطلوب من 

  الطالب خاللها واضح.
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عند  عروفةغیر محكمة التحدید أیضا سیاقات م امالمه تناولت التحدید:مهام غیر محكمة  -2-3-2

المطلوب غیر بدیهي أو خفي والعمل المطلوب غیر ولكن یمكن أن یواجهها في حیاته الیومیة، و  الطالب،

(األهداف،  المهمة خصائصمن خاصیة على  شتملغیر محكمة التحدید یمكن أن ت واضح. فالمهمة

  في نص المشكلة.   یات) غیر واضحةالمعلومات أو التحد

ذهب األب "عمار" واألم "جمیلة" وأطفالهم الثالثة إلى معرض بیع المالبس واألحذیة، ثمن  :1المهمة 

للواحد. بعد الوصول إلى الشباك لدفع  DA 35، وثمن الدخول للصغار للواحد DA 75 الدخول للكبار

للدخول إلى المعرض فاقترحت  DA 200 تدفع كل العائلةرت األم معرضا قریبا منه تكالیف الدخول تذكَ 

 .هل أحسنت األم "جمیلة" االختیار؟ عَلل إجابتكالذهاب إلیه. 

سیاق المهمة واقعي یعیشه الطالب باستمرار مع عائلته، وتمَرر قیما اجتماعیة واقتصادیة هامة في حیاة 

وواضحة، واألعداد بسیطة، ولكن تعلیمة المهمة ال الفرد، أما المعلومات فهي أصلیة ولغة المهمة سهلة 

تتطلب منه تفكیرا  ُتحَدد للطالب الحل بشكل بدیهي. وتتطلب التعلیمة إجراء عملیات حسابیة ومقارنة

  استداللیا.

في نهایة األسبوع تعَود الطفل "عمر" الذهاب إلى البقال لشراء بعض اللوازم ألمه، وبعد أن  :2المهمة 

أكیاس  03 للواحدة، و DA  180من القهوة بـ g  250للواحد، وعلبتین ذات DA85  سكر بـ Kg  2مأل القفة بـ

، تعَجب الطفل من مبلغ DA 755 للواحد. وعندما قَدم صاحب المحل للطفل حسابا قدره DA 75 صابون بـ

  .إجابتك هل قول الطفل صحیح؟ عَلل. DA 650 الدفع، وأخبره أنه تعَود على شرائها بثمن ال یتعدى

سیاق المهمة واقعي یعیشه الطالب باستمرار، وتمَرر المهمة قیما اجتماعیة (التعاون وطاعة الوالدین 

والثقة) واقتصادیة هامة في حیاة الفرد، أما المعلومات فهي أصلیة اشتقت من الواقع ولغة المهمة سهلة 

بدیهیة تتطلب تفكیرا استداللیا یسمح  وواضحة، واألعداد بسیطة، ولكن االجابة على تعلیمة المهمة غیر

  بین األعداد. بإجراء عملیات حسابیة وٕانجاز مقارنة

 وعرضها m 5 أراد "كمال" وضع البالط ألرضیة منزله الجدید مستطیلة الشكل. طول األرضیة :3المهمة 

3 m .1 قطعة لبنة لكل 16 یحتاج إلى m² .البناء "كمال" أن  قطعة لبنة. أخبر 200 اشترى صاحب المنزل

أي منهما عدد اللبنات ال تكفي لتبلیط كامل أرضیة المنزل، فتعَجب صاحب المنزل وأخبره أنها كافیة. 

  .على حق؟ عَلل إجابتك

المهمة ذات سیاق واقعي أیضا فهو اجتماعي ومهني ذات أهمیة في حیاة الفرد، وتمَرر المهمة قیمة 

مات المهمة واقعیة وبسیطة. ولكن التعلیمة تفرض على الطالب مهنیة هامة (الثقة في العامل)، ومعلو 
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تحدیا غیر بدیهي في البدایة یحتاج إلى القدرة على التفكیر االستداللي بواسطة انجاز عملیات حسابیة 

  ومقارنة لإلجابة علیها.

داد التي یعتمد تتطلب المهام غیر محكمة التحدید من الطالب تفكیرا استداللیا لالجابة علیها، أما األع -

أما من في االجابة على التعلیمات بسیطة (أعداد طبیعیة) تتطلب إنجاز مقارنات لتبریر االجابة المقَدمة، 

حیث السندات والسیاقات فهي متنوعة وواقعیة یمكن أن یصادفها الطالب في حیاته الیومیة االجتماعیة 

  لغة سهلة. والمهنیة، أیضا معلومات المهام أصلیة ُعرضت ببساطة وب

محكمة التحدید ألنها تبدو  امال تختلف كثیرا عن المه امهذه المه مهام بمعلومات مشَوشة: -2-3-3

 تناحیافكثیرا ما تصادفنا في  .یجعلها تختلف عنها مشَوشا أو أكثرُأضیفت لها ولكن وكأنها نفسها، 

معلومات ضروریة للحل ومعلومات إضافیة طفیلیة  شتمل علىتالیومیة هذا النوع من المشكالت التي 

أكثر اقترابا  صبحتوالواقعیة لكي  وتستخدم المعلومات المشوشة لتتمَیز بدرجة كافیة من التركیب مشَوشة،

   الیومیة والمهنیة. تهحیاة التي سوف یصادفها الطالب في من المهمة الطبیعی

 ورقة نقدیة ذات       13فسجلت في الخزانة في إحدى األیام  ،تعمل "أمینة" في خزینة الدائرة :1 المهمة

DA 1000، ورقة ذات 31 و DA 500 ،ذاتورقة  75 و DA 200 .قسیمات دفع ذات مبالغ  5 إضافة إلى

ساعد "أمینة" على معرفة قیمة المبلغ الذي لوالیة. لالخزینة العامة  فيمختلفة. ویجب أن تودعها مساء 

  .الوالیةتودعه في خزینة 

واقعیة یتعدى سیاقها حدود الخزینة إلى سیاقات أخرى اقتصادیة ومهنیة للعاملین في میدان المهمة 

في حیاة الفرد. أما معلومات المهمة فهي أصلیة ولغة تقدیمها التجارة، وتمَرر قیما مهنیة واقتصادیة هامة 

تفكیرا استداللیا، وٕانما تتطلب القدرة  سهلة وواضحة، وأعدادها بسیطة، وتعلیمة المهمة واضحة ال تتطلب

  ) . قسیمات 5على انتقاء المعلومات الضروریة للحل واستبعاد المعلومات المشَوشة (

في إحدى األیام كَلف مدیر مدرسة الموظفة "مریم" ترتیب الكتب الجدیدة التي اشترتها المدرسة  :2المهمة 

قصة،  50مجلة و  175كتاب. إضافة إلى  4500 ریتفي رفوف المكتبة، فوجدت أن عدد الكتب التي اشت

ساعد "مریم" على معرفة عدد رفوف كبیرة.  3 وبقیت في المكتبة واجهتین فارغتین تحتوي كل واجهة على

  .الكتب التي ُترَتب في كل رف من الرفوف

واقعیة ذات سیاق مدرسي ومهني یمكن أن یصادفها الطالب في حیاته المهنیة، وتمَرر أیضا قیما المهمة 

في حیاة الفرد. أما معلومات المهمة فهي أصلیة ولغة تقدیمها سهلة وواضحة، مهنیة واجتماعیة هامة 
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ستغناء عن وأعدادها بسیطة، وتعلیمة المهمة واضحة تتطلب انتقاء المعلومات الضروریة للحل، واال

  ). قصة 50مجلة و  175المعلومات المشَوشة (

  DAثمن الكراءبكراء سیارة عند وكالة "السریع".  من أجل زیارة أجداده في الریف، قام "سلیم" :3 المهمة

 1 كل إضافیة عن سیر DA 10 في الیوم الواحد فانه یدفع km 300 للیوم الواحد. بشرط إذا تجاوز 1500

km ."أیام لمسافة 3 سار "كمال km 9503000 . وصرف أیضا DA  .ساعد في الهدایا والتغذیة والنشاطات

 ."سلیم" على معرفة ثمن الفاتورة التي سوف یدفعها لصاحب الوكالة

واقعیة یعیشها الطالب مع عائلته باستمرار، وتمَرر قیما أخالقیة واجتماعیة واقتصادیة هامة في المهمة 

أما معلومات المهمة فهي أصلیة ولغة تقدیمها سهلة وواضحة، وأعدادها بسیطة، وتعلیمة المهمة حیاته، 

  .)DA 3000(واضحة ال تتطلب تفكیرا استداللیا، وٕانما تتطلب إلغاء المعلومات المشَوشة 

وتمَرر  یمكن أن یصادفها في حیاته الیومیة، السیاق وواقعیة متنوعة ام ذات المعلومات المشَوشةالمه -

وتتطلب لحَلها استخدام  مختلفة لدى الطالب (اجتماعیة، أخالقیة، مهنیة، اقتصادیة).قیما ایجابیة 

لمعلومات ل انتقائیا اتفكیر األساسیة (الضرب والجمع والقسمة)، وتعلیماتها واضحة تتطلب فقط العملیات 

  الحل بشكل صحیح. إلنجازوغیر الضروریة الضروریة 

  مهام االختبار:صـدق محتوى  -2-4

، وهو إجراء تتفق على تقدیرات المحكمین مهام االختبار محتوىاعتمد الباحث في التحقق من صدق  

علیه معظم الكتابات في مجال القیاس التربوي، وُیعَد صدق المحتوى من أدلة صدق االختبارات التي 

االتفاق بین المحكمین للتأكد من تعتمد علیها تقییمات األداء والكفاءات. لذلك استخدم الباحث معامل 

درجة توفر مهام التقییم على المعلمات أو البارامترات الضروریة التي حَددتها األدبیات التربویة المرتبطة 

بتقییم الكفاءات باستخدام المهام المركبة. وقد تم التأكد من ذلك من خالل بناء شبكة صدق في شكل 

. بحیث یجیب علیها المحكم یجب توفرها في الوضعیات المركبة مْعلمة )22(اشتملت على  1قائمة مراجعة

الستجابته بـ "ال" لكل معلمة من المعلمات  )00(وتقدیر  ،الستجابة المحَكم بـ "نعم" )01(بإعطاء تقدیر 

المحَددة في قائمة المراجعة. وتم تقدیر معامل االتفاق بین المحكمین بقسمة عدد اتفاقات المحكمین في 

  ل معلمة على مجموع اتفاقات واختالفات جمیع المحكمین.ك

                                                
1  - Check-list 
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محكما ذوي  2)16(وقد اعتمد الباحث في التحقق من صدق المحتوى على عینة من المحكمین عددهم 

أساتذة جامعیین  )05(، وخمسة مفَتشي التعلیم االبتدائي )05(خبرة في المجال التربوي، منهم خمسة 

وبعد تقدیر معامالت . معَلمین ممارسین ذوي خبرة في التدریس )06( ستةیهتمون بتقییم الكفاءات، و 

وضعیات التي تم إعدادها ُوضعت في ثالثة جداول، وكل جدول الاالتفاق بین المحكمین لكل وضعیة من 

یشتمل على نوع من الوضعیات (محكمة البناء، وغیر محكمة التحدید، وذات معلومات مشوشة) في كل 

  المْعلمات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

محكمین لعدم إجابتهم على بعض معلمات الوضعیات المركبة، ألَن العدد اإلجمالي  )04(تم االستغناء عن أربعة  -  2

 محكما.) 16() محَكما، لذلك اعتمدنا في تقدیر معامالت االتفاق بین المحكمین على 20للمحكمین في البدایة بلغ (
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  صدق محتوى المهام محكمة التحدید:  .1

  محكمة التحدید مهام): معامالت االتفاق بین المحكمین لل05(جدول 

 الرقم معلمات (بارامترات) الوضعیة المركبة معامالت االتفاق بین المحكمین

 1الوضعیة  2الوضعیة  3الوضعیة 

 01 الوضعیة بتقییم المكتسبات الفعلیة للطالب. تسمح 1.00 0.93 0.93

 02 تسمح الوضعیة إدماج معارف ومهارات واتجاهات مختلفة لدى الطالب. 0.87 0.81 0.75

 03 معلومات الوضعیة ذات معنى (ذات داللة) بالنسبة للطالب. 0.81 0.87 0.87

 04 دعامة، تعلیمة).تشتمل الوضعیة على المكونات األساسیة (سیاق،  0.87 0.87 0.93

 05 تعلیمة الوضعیة واضحة. 0.81 0.68 0.81

 06 العمل المطلوب من الطالب واضح. 0.81 0.56 0.87

 07 الوضعیة قابلة لإلنجاز في فترة لیست طویلة. 1.00 0.75 0.87

 08 یرتبط السیاق المعروض بوضعیات الحیاة االجتماعیة والمهنیة للطالب. 0.93 0.93 0.87

 09 الوضعیة المرفقة هي وضعیة مستهدفة للتقییم. 0.93 1.00 0.93

 10 تتجه الوضعیة نحو انجاز مهام مركبة. 0.93 0.75 0.93

 11 (أي لم تعالج من قبل). طالبجدیدة بالنسبة لل الوضعیة 0.75 0.75 0.81

 12 تقَیم الوضعیة المعروضة الكفاءة المطلوبة لدى الطالب. 0.93 0.93 0.93

 13 بنیت الوضعیة بالطریقة المنهجیة المطلوبة. 1.00 1.00 0.93

 14 تمرر الوضعیة قیم ایجابیة مرتبطة بمحیط الطالب. 1.00 0.93 0.93

 15 هي وضعیة تقییم وٕادماج المعارف ولیست وضعیة استرجاع. 0.93 0.81 0.93

 16 واالتجاهات.تثیر الوضعیة إدماج مترابط للمعارف والمهارات  0.93 0.87 0.93

 17 الوضعیة ذات درجة صعوبة مطلوبة. 0.93 0.81 0.93

 18 عرض الوضعیة بسیط وقابل للفهم. 0.87 0.81 0.93

 19 اعتمدت الوضعیة على وثائق ومعلومات أصلیة. 0.93 0.86 1.00

 20 تتالءم تعلیمة الوضعیة مع متطلبات الكفاءة المستهدفة. 1.00 0.86 0.68

 21 تفادت الوضعیة سندا أكثر حشوا وٕاطنابا من الجانب اللغوي. 0.93 0.75 0.87

 22 .الوضعیة یشتمل السند على معلومات ضروریة لحل 0.93 0.93 0.93



207 
 

 )0.80(أن معظم معامالت االتفاق بین المحكمین كانت مرتفعة تفوق  )05(یتضح من خالل الجدول رقم 

في أغلب مْعلمات الوضعیات الثالثة، لذلك تمتاز الوضعیات محكمة التحدید بصدق محتوى عالي. 

باستثناء انخفاض معامالت االتفاق في بعض مْعلمات المهام التي أخذها الباحث بعین االعتبار في 

 المحكمین. اقتراحاتتعدیل صیاغة المهام بناء على 
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   محكمة التحدید:غیر صدق محتوى المهام  .2

  مهام غیر محكمة التحدید): معامالت االتفاق بین المحكمین لل06(جدول 

 الرقم معلمات (بارامترات) الوضعیة المركبة معامالت االتفاق بین المحكمین

 1الوضعیة  2الوضعیة  3الوضعیة 

 01 الوضعیة بتقییم المكتسبات الفعلیة للطالب. تسمح 1.00 0.93 0.93

 02 تسمح الوضعیة إدماج معارف ومهارات واتجاهات مختلفة لدى الطالب. 1.00 1.00 0.93

 03 معلومات الوضعیة ذات معنى (ذات داللة) بالنسبة لطالب. 0.93 0.93 0.87

 04 دعامة، تعلیمة).تشتمل الوضعیة على المكونات األساسیة (سیاق،  1.00 1.00 1.00

 05 تعلیمة الوضعیة واضحة. 0.68 0.56 0.86

 06 العمل المطلوب من الطالب واضح. 0.75 0.62 0.68

 07 الوضعیة قابلة لإلنجاز في فترة لیست طویلة. 0.81 0.75 0.81

 08 یرتبط السیاق المعروض بوضعیات الحیاة االجتماعیة والمهنیة للطالب. 1.00 0.93 0.87

 09 الوضعیة المرفقة هي وضعیة مستهدفة للتقییم. 0.93 1.00 0.93

 10 تتجه الوضعیة نحو انجاز مهام مركبة. 0.87 1.00 1.00

 11 جدیدة بالنسبة للطالب (أي لم تعالج من قبل). الوضعیة 0.87 1.00 0.93

 12 تقَیم الوضعیة المعروضة الكفاءة المطلوبة لدى الطالب. 0.93 0.93 0.87

 13 ُبنیت الوضعیة بالطریقة المنهجیة المطلوبة. 0.93 0.87 0.87

 14 تمرر الوضعیة قیم ایجابیة مرتبطة بمحیط الطالب. 1.00 1.00 0.93

 15 هي وضعیة تقییم وٕادماج المعارف ولیست وضعیة استرجاع. 1.00 1.00 1.00

 16 واالتجاهات.تثیر الوضعیة إدماج مترابط للمعارف والمهارات  0.93 0.93 0.93

 17 الوضعیة ذات درجة صعوبة مطلوبة. 1.00 1.00 1.00

 18 عرض الوضعیة بسیط وقابل للفهم. 0.62 0.62 0.56

 19 اعتمدت الوضعیة على وثائق ومعلومات أصلیة. 1.00 0.87 0.93

 20 تتالءم تعلیمة الوضعیة مع متطلبات الكفاءة المستهدفة. 0.93 1.00 0.93

 21 تفادت الوضعیة سندا أكثر حشوا وٕاطنابا من الجانب اللغوي. 0.87 0.93 0.93

 22 .الوضعیة یشتمل السند على معلومات ضروریة لحل 0.93 0.93 1.00
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أن أغلب معامالت االتفاق بین المحكمین كانت مرتفعة في الوضعیات الثالثة،  )06(یبَین الجدول رقم 

مما یقَدم أدلة على صدق محتوى الوضعیات غیر  .)0.80(وفي أغلب المْعلمات والتي فاقت قیمتها 

، والتي )0.80(محكمة التحدید رغم أن معامالت االتفاق في بعض المْعلمات جاءت منخفضة تقل عن 

اعتمد الباحث على نتائجها في تعدیل الوضعیات بناء على تلك المعلمات وبناء على اقتراحات 

 المحَكمین.
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   :ذات معلومات مشَوشةصدق محتوى المهام  .3

  ذات معلومات مشوشة لمهام): معامالت االتفاق بین المحكمین ل07(جدول 

 الرقم معلمات (بارامترات) الوضعیة المركبة معامالت االتفاق بین المحكمین

 1الوضعیة  2الوضعیة  3الوضعیة 

 01 الوضعیة بتقییم المكتسبات الفعلیة للطالب. تسمح 0.93 0.81 0.75

 02 تسمح الوضعیة إدماج معارف ومهارات واتجاهات مختلفة لدى الطالب. 0.93 0.81 0.81

 03 معلومات الوضعیة ذات معنى (ذات داللة) بالنسبة للطالب. 0.87 0.87 0.87

 04 دعامة، تعلیمة).تشتمل الوضعیة على المكونات األساسیة (سیاق،  0.93 0.81 0.81

 05 تعلیمة الوضعیة واضحة. 0.56 0.68 0.68

 06 العمل المطلوب من الطالب واضح. 0.68 0.62 0.75

 07 الوضعیة قابلة لإلنجاز في فترة لیست طویلة. 0.62 0.62 0.56

 08 یرتبط السیاق المعروض بوضعیات الحیاة االجتماعیة والمهنیة للطالب. 0.81 0.93 0.87

 09 الوضعیة المرفقة هي وضعیة مستهدفة للتقییم. 0.93 0.87 0.93

 10 تتجه الوضعیة نحو انجاز مهام مركبة. 0.87 0.81 0.87

 11 جدیدة بالنسبة للطالب (أي لم تعالج من قبل). الوضعیة 0.87 0.87 0.81

 12 تقَیم الوضعیة المعروضة الكفاءة المطلوبة لدى الطالب. 1.00 0.87 0.93

 13 ُبنیت الوضعیة بالطریقة المنهجیة المطلوبة. 0.75 0.87 0.68

 14 تمرر الوضعیة قیم ایجابیة مرتبطة بمحیط الطالب. 0.87 0.93 0.81

 15 هي وضعیة تقییم وٕادماج للمعارف ولیست وضعیة استرجاع. 1.00 0.87 1.00

 16 واالتجاهات.تثیر الوضعیة إدماج مترابط للمعارف والمهارات  1.00 0.81 0.81

 17 الوضعیة ذات درجة صعوبة مطلوبة. 0.93 1.00 0.87

 18 عرض الوضعیة بسیط وقابل للفهم. 0.62 0.68 0.56

 19 اعتمدت الوضعیة على وثائق ومعلومات أصلیة. 1.00 0.93 1.00

 20 تتالءم تعلیمة الوضعیة مع متطلبات الكفاءة المستهدفة. 1.00 0.81 0.81

 21 تفادت الوضعیة سندا أكثر حشوا وٕاطنابا من الجانب اللغوي. 0.87 0.87 0.68

 22 .الوضعیة یشتمل السند على معلومات ضروریة لحل 0.87 0.75 0.93
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أن معظم معامالت االتفاق بین المحكمین في الوضعیات الثالثة، وفي  )07(یتضح من الجدول رقم  

مما یقَدم أدلة على صدق  .)0.80(معظم المْعلمات المحَددة في قائمة المراجعة جاءت مرتفعة تفوق 

إال أنها ُأخذت بعین  3محتوى المهام، رغم انخفاض معامالت االتفاق بین المحكمین في بعض المْعلمات

  إعداد الصیغة النهائیة للمهام. االعتبار في

  إعداد موازین تقدیر المهام: -2-5

واستنادا إلى بعض األدبیات التربویة في مجال تقییمات األداء والكفاءات انتقل الباحث بعد إعداد المهام 

 وضروریة فيمرحلة هامة لكل مهمة من مهام االختبار ك(شبكات التصحیح) إلى إعداد موازین تقدیر 

ضمان وقد اعتمد الباحث على موازین التقدیر بهدف تسهیل عملیة التصحیح، و  .أداء الطالبتصحیح 

في كل  طالب. اعتمد الباحث على میزان تقدیر تحلیلي لتقییم أداء الصَححیناالتفاق بین تقدیرات الم

فصلة عناصر منإلى  منتوج الطالبوتعتمد الطریقة التحلیلیة على تجزئة  ختبار،اال مهاممن  مهمة

لكل عنصر منها. ویتم ذلك بإجراء تحلیل سلوكي للعملیة أو النتاج المراد تقییمه، وذلك  وُیعطي تقدیر

تقدیر  بهدف تحدید مكونات المهمة وصیاغتها صیاغة وصفیة واضحة في مستویات متدرجة وفقا لمیزان

  ). 2004(عـالم، قیمي لكل من هذه المكونات 

األداء  اتفي أدبیات تقییمالواردة مجموعة من األمثلة بباالستعانة  مهمة كللتم إعداد میزان تقدیر كما 

واعتمد  .(Roegiers, 2000, 2004; Smit & Birri, 2014; Mertler, 2002; Perlman, 2002) والكفاءات

. (Smit & Birri, 2014) و(Roegiers, 2000, 2004) على أكبر الباحث في إعداد موازین التقدیر وبشكل 

مؤشرات  علىعیار كل م اشتمل، و طالبأساسیة لتقدیر أداء ال عاییرأربعة محَدد الباحث بناء علیها  وقد

   :4وهي ،مركبةال من المهام اإلجابة في كل مهمة

بقدرة الطالب على االستخدام الصحیح للعملیات  عیاریتعلق الم :الحسابیةاالستخدام المالئم للعملیات  .1

الحسابیة المطلوبة في المهمة (جمع، طرح، ضرب، قسمة، مقارنة) بغض النظر عن األعداد المستخدمة 

  في الحل.

                                                
صیغ داللة الذین لم یكونوا على درایة ب همانخفاض بعض معامالت االتفاق بین المحكمین یعود أساسا إلى طبیعة تكوین - 3

  المهام غیر محكمة التحدید والمهام ذات المعلومات المشَوشة. 
  .293، 292، 291صفحات  7، 6، 5أنظر المالحق رقم  -  4
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باستخدام الطالب لألعداد المناسبة المتضمنة في المهمة  المعیاریتعلق  االستخدام المالئم لألعداد: .2

  غض النظر عن العملیات المعتمدة في الحل.أثناء الحل، وذلك ب

بدقة الحسابات التي توصل إلیها الطالب أثناء الحل، وال یشترط  ویتعَلق المعیار صحة الحسابات: .3

  علیه إنجاز العملیات أو استخدام األعداد المناسبة.

ا الطالب مع متطلبات بدرجة تالؤم اإلجابة التي أعَده المعیاریتعَلق  انسجام اإلجابة مع التعلیمة:. 4

  التعلیمة المقَدمة، وذلك باإلجابة علیها بدقة واستخدام وحدة القیاس المطلوبة.

التقدیر بمجموعة من المؤشرات الدالة على تحقیقها في كل مهمة، ویتطلب  معاییرمن  معیاروُیتَوج كل 

من اإلجابة الصحیحة، بحیث ُتعطى الدرجة  )% 60(أن یتعدى النجاح في المؤشرات  عیارنجاح كل م

. وفي النهایة المعیارفي حالة فشل الطالب في  )0(، والدرجة في حالة نجاح الطالب في المعیار )01(

تقَدم للطالب في المهمة، وبذلك تصبح الدرجة القصوى في المهمة  في درجة واحدة المعاییرُتجمع درجات 

أربعة درجات)، وتقَدر الدرجة الدنیا بصفر. لذلك تتراوح درجات الطالب ب عاییرم 04تقَدر بأربعة درجات (

  درجات. )04(وأربعة  )0(في كل وضعیة بین صفر 

  عینـة الدراسـة: -3

، فإننا نعتبر نظریة التأثیرات العشوائیةك طَورت في األصلباعتبار أن نظریة إمكانیة التعمیم كما أشرنا 

في تحلیل البیانات، لذلك نعتبر األفراد أي الطالب  غیر محدودة أبعاد وضعیات القیاس عشوائیة

المستخدمین في الدراسة عینة عشوائیة من بین الطالب الممكنین في المجتمع، كما اعتبر الطالب أیضا 

في كل تصمیمات الدراسة موضوعا للقیاس أو ُبعدا للتمییز، بحیث تهدف الدراسة إلى التمییز بین 

تخاذ ال وأم على حل المهام المركبة سواء التخاذ قرارات نسبیة بالمقارنة فیما بینهم الطالب في كفاءته

  قرارات مطلقة بالمقارنة بتحقیق الهدف أو بمحك خارجي.

طالبا من طالب السنة الرابعة ابتدائي الذین یدرسون بصفة عادیة، وقد  )358( على اشتملت عینة الدراسة

 )10(مؤسسات ابتدائیة من بین  )06(بمدینة سطیف، وذلك باختیار  )06(ُسحبت العینة من  المقاطعة رقم 

مؤسسات تضمنتها المقاطعة. واشتملت كل مؤسسة على فوجین من طالب السنة الرابعة ابتدائي باستثناء 

 )18(من بین  )% 61.11(فوجا تربویا بنسبة  )11(مؤسسة واحدة اشتملت على فوج واحد، وذلك بمجموع 

أعداد الطلبة واألفواج في كل مؤسسة ابتدائیة من  )08(من أفواج المقاطعة. یوَضح الجدول رقم  فوجا

 المؤسسات المعتمدة في الدراسة.

 



213 
 

  التربویة ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤسسات08جدول (

  %نسبة الطالب   عدد الطالب  عدد األفواج  المؤسسات

  20.39  73  02  زیاد عبد العزیز

  14.80  53  02  فالحي العمري

  15.08  54  02  البشیر اإلبراهیمي

  19.55  70  02  عمارجیة عباس

  20.67  74  02  دربال مبارك

  09.49  34  01  بوشارب رومیلة

   100 ~  358  11  المجموع

أن نسبة عدد الطالب في كل مؤسسة متقارب إلى حد ما تراوحت نسبها  )08(یتضح من خالل الجدول 

نتیجة اشتمالها ) % 09(التي بلغت نسبتها بالتقریب  ، باستثناء مؤسسة بوشارب)% 20و 14(بالتقریب بین 

  . بالتقریب نفسها بالمقارنة بالفوجینعلى فوج واحد، ورغم ذلك فان نسبتها 

كانت على مراحل نظرا الستحالة تقدیم الصیغ الثالثة للطالب في نفس على اعتبار أن تطبیق المهام 

، وكانت المهام الثالثة تطبیق أجریت فیها ثالثة مهام فقط، فان عملیة اللتفادي التعب واإلرهاق الوقت

ممزوجة بمعنى في كل سلسلة تطبیق تم تقدیم ثالثة مهام (مهمة محكمة التحدید، مهمة غیر محكمة 

مة بمعلومات مشَوشة) على الترتیب. ونتیجة ذلك حدث تسَرب في عینة الدراسة في بعض التحدید، مه

 مجموعة مهامانخفاض في عدد الطالب في بعض األفواج بسبب الغیاب في إلى التطبیق مما أدى  مرات

  تطبیق معینة. 

عن الطالب الذي أننا نتعامل في تحلیل بیانات الدراسة مع تصمیمات موزونة فإننا نتخلى كذاك ونظرا 

لذلك بعد تطبیق المهام في المرات الثالثة أصبح عدد و ، صیغ المهام تطبیق مرة من مراتیغیب في أي 

  الطالب في كل مؤسسة وفقا للتوزیع التالي:
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  في المرات الثالثة المهامتوزیع أفراد عینة الدراسة بعد تطبیق  ):09جدول (

  %نسبة الطالب   عدد الطالب  عدد األفواج  المؤسسات

  19.93  66  02  زیاد عبد العزیز

  13.89  46  02  فالحي العمري

  15.70  52  02  البشیر اإلبراهیمي

  19.33  64  02  عمارجیة عباس

  21.14  70  02  دربال مبارك

  9.96  33  01  بوشارب رومیلة

  100 ~  331  11  المجموع

طالبا مقارنة بالعدد  )331( إلى تطبیق المهام الكلیة لالختبار اتضح انخفاض في عدد أفراد العینة بعد

 07.54(طالبا، مما یشیر إلى وجود تسَرب حوالي ) 27(بفارق  )358(اإلجمالي للطالب قبل تطبیق المهام 

ي للطالب یوَضح الجدول من الطالب. أما فیما یتعَلق بنسب تمثیل كل مدرسة بالنسبة للمجموع الكل )%

أنها متقاربة باستثناء مدرستي "فالحي العمري" و"البشیر اإلبراهیمي" التي یقل تمثیلها في العدد  )09(

  لطالب.عینة ااإلجمالي ل

 قدیرنظرا لصعوبة إعادة تأربعة مؤسسات، وذلك اعتمد الباحث في الفترة الثانیة من تطبیق المهام على 

متداخلة. وبعد تطبیق مالحظة أیضا تفادي إجراء تصمیمات  من أجلدرین، و كل المهام من طرف المق

التطبیق. كل مرة من مرات في في الفترة الثانیة المهام في الفترة الثانیة حدث أیضا تسرب لبعض الطالب 

   توزیع عینة الطالب في الفترة الثانیة من التطبیق. )10(یوَضح الجدول 

 الدراسة في الفترة الثانیة من تطبیق المهام ): توزیع أفراد عینة10جدول (

  %نسبة الطالب   عدد الطالب  عدد األفواج  المؤسسات

  26.72  58  02  عمارجیة عباس

  23.50  51  02  البشیر اإلبراهیمي

  20.73  45  02  فالحي العمري

  29.03  63  02  دربال مبارك

  100 ~  217  11  المجموع
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بعد تطبیق المهام في الفترة الثانیة انخفض عدد الطالب في المدارس األربعة المعتمدة في تحلیل البیانات 

في تحلیل  االستغناء عنهمتطَلب  )15(في الفترة األولى بفارق  )232(بعدما كان عدد الطالب  )217(إلى 

على تصمیمات موزونة فان  EduGنتیجة اعتماد برمجیة ذلك و  ،البیانات بسبب غیابهم في إحدى الفترتین

طالبا. أما فیما یتعَلق بنسب عدد  )217(بعد إدماج ُبعد الفترة  عدد الطالب المعتمدین في تحلیل البیانات

  .%29و 21الطالب في كل مؤسسة فهي متقاربة إلى حد ما فقد تراوحت بین 

  إجراءات الدراسة: -4

وٕاعداد میزان تقدیر لكل  ،وتعدیلها ،والتحَقق من صدق محتواها ،وتصنیفها ،بعد إعداد مهام االختبار

مهمة قام الباحث بتحدید المؤسسات االبتدائیة التي یجري علیها االختبار، وتحدید فترة تطبیق المهام على 

ي ، وذلك بمراعاة فارق زمن2014من سنة  ماي 30أفریل إلى  15الطالب. وكانت في الفترة الممتدة من 

 30إلى  15یوما. وامتدت فترة التطبیق األول من  15بین التطبیق األول والتطبیق الثاني للمهام قدره 

  ماي.  30إلى  15أفریل، في حین امتدت فترة التطبیق الثاني من 

دقیقة ثالثة مهام ممزوجة (مهمة محكمة التحدید، مهمة غیر  50تم تطبیق في كل حصة دراسیة خالل 

دقیقة للمهمة الواحدة، بحیث أدمجت في كل  15، مهمة ذات مهمة مشوشة) بمتوسط محكمة التحدید

حصة تطبیق مهمة محكمة التحدید، ومهمة غیر محكمة التحدید، ومهمة بمعلومات مشَوشة على الترتیب  

في ورقة المهام. وذلك بهدف جعل الطالب یستخدم استراتیجیات مختلفة لحل المهام المركبة المطلوبة 

  ادي استخدام نفس اإلجراءات العملیة في معالجة معلومات كل المهام.وتف

وكانت اإلجابة على المهام في نفس الورقة مع تقدیمنا لورقة المحاوالت تختلف عنها من حیث الَلون  

والشكل بهدف تنظیم اإلجابات، إضافة إلى مراعاة تطبیق مجموعة واحدة مكَونة من ثالثة مهام في الیوم 

فترة الصباحیة. وقد استعان الباحث أیضا في عملیات تطبیق المهام خالل الفترتین على أستاذتین خالل ال

جامعیتین (مفتشتین سابقتین للتعلیم االبتدائي) معتمدتین على نفس إجراءات تطبیق المهام المنتهجة من 

  طرف الباحث.

ي طالب لضمان مبدأ ذاتیة الحل مع التذكیر في تعلیمات االختبار بعدم تقدیم أي مساعدة في الحل أل

لكل مهمة من المهام المتضمنة في مجموعة المهام، وتفادي التمییز بینه  انفرادبمعنى إجابة الطالب على 

وبین اآلخرین. إضافة إلى تقدیم تعلیمات شفهیة للطالب عن الهدف من االختبار، ومحتوى االختبار، 

ابة على مهام االختبار. وذلك بهدف ضمان انغماسهم وتحفیزهم وطریقة اإلجابة علیه، والمدة الزمنیة لإلج

بكل مرونة وتلقائیة على إنجاز المهام المطلوبة طیلة العملیة االختباریة. وقد ُروعي أیضا خالل فترة 
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التطبیق الثاني نفس ظروف فترة التطبیق األول من حیث فترة اإلجابة، وطریقة اإلجابة، وترتیب المهام 

جابة. وقد ُطَبقت كل مجموعة المهام الثالثة سواء في الفترة األولى أو الفترة الثانیة من في ورقة اإل

  التطبیق بشكل عشوائي لتفادي تذكر الطالب لإلجابات السابقة.

بعد استكمال إنجاز التطبیق األول والتطبیق الثاني لمهام االختبار أعَد الباحث برنامجا لتدریب ثالثة 

بات الطالب، وقد ُخصصت لكل مقَدر مدة ثالث ساعات منفصلة لشرح إجراءات مقَدرین لتصحیح إجا

  تقدیر إجابات الطالب، مع إعطاء أمثلة من نفس المهام حول إجراءات تقدیر األداء بطریقة مفَصلة.

  :دراسةتصمیمات ال -5

إجاباتهم متباینة فیها تكون و ، طالبتتطلب تبریرا من ال ام مركبةإعداد مه تقییم الكفاءات علىعتمد ی

ال یكفي خالل  طالبال ةعلى كفاء حكاماألإصدار  أنكما  ،موثوقةتحتاج إلى مقدرین إلصدار أحكام 

تسمح بتغطیة  تنوعة ومتعددةم امفترة واحدة. تشیر هذه المیزات أن تقییم الكفاءات یتطلب إعداد مه

معاینة أداء و ، طالبتصحیح منتوج الالمقدرین بهدف من المحتوى الدراسي المطلوب، وتحتاج إلى عدد 

   صیغ االختبار.مهام و  أداء الطالب بین إضافة إلى تقدیر تباین ،خالل فترات مختلفة امللمه طالبال

وٕالى  ،في حَد ذاتهاام باختالف المه امهذه األبعاد إلى إحداث تباینات في أداء الطالب للمهتؤدي 

 دراسةستقرار الدرجات عبر الزمن. سوف نعتمد في إعداد الن في اوٕالى تبای ،اختالف تقدیرات المصححین

االعتبار مختلف أبعاد وضعیات القیاس التي یمكن أن تؤَثر على درجات على تصمیمات مختلفة تأخذ ب

  ، وهي المهام، والمقدرین، والفترات، وصیغ التقییم.طالبال

ام اختبار تقییم الكفاءات وفق المهدرجات وصدق الكشف عن ثبات ب دراسةإلجابة على أسئلة الاعتمدت ا

تباین أكثر تأثیرا على إمكانیة استخدام نظریة إمكانیة التعمیم، وذلك بالتعرف على مكونات البالمركبة 

إضافة إلى الكشف عن الطرق المثلى لتحسین إجراءات القیاس للحصول على درجات  ،درجاتها تعمیم

اعتمدنا على تصمیم قیاس یتالءم مع األدبیات النظریة التي  دراسةقابلة للتعمیم. ولتحقیق أهداف ال

تحلیالت إمكانیة  تحدیدها في الفصل األول ضمن مراحل إنجازتم ، والتي دراسةطیلة إنجاز ال نعتمدها

  . (Cardinet, Sandra & Pini, 2010 ; Bain & Pini, 1996)حددها التي التعمیم 

  المالحظة:  اتتصمیم -5-1

األول  اهتم التصمیم، أنواع من تصمیمات إمكانیة التعمیم أربعة علىإمكانیة التعمیم  اتمتصمی تاشتمل

 التقاربي صدقبتقدیر الوالرابع لتصمیم الثالث اهتم او ، درجات تقییم الكفاءاتثبات بتقدیر الثاني التصمیم و 
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بالتأكد من موثوقیة وصدق درجات الطالب في  الدراسة تصمیماتوبذلك اهتمت  االختبار.لدرجات 

  .المركبة اختبار المهام

"، مقَدر ×ةممه×اد متقاطعة في وضعیة قیاس "طالبثالثة أبع على اشتمل ثنائي الُبعداألول التصمیم . 1

الطالب موضوعا للقیاس (ُبعدا اعتبر كما ، عشوائیة غیر محدودةمتقاطعة ت كل هذه األبعاد واعتبر 

للتباین (أبعاد األداتیة). وقد اشتمل نفس التصمیم  امصادر  اعتبرت المهام والمقدرین في حینللتمییز) 

م تحلیل بیانات القیاس في كل تصمیم فرعي تبعا وت ،لصیغة المهام نفصلةمفرعیة ثالثة تصمیمات 

  لصیغة المهمة المعتمدة (محكمة التحدید، غیر محكمة التحدید، بمعلومات مشَوشة). 

  )p × t × rتصمیم المالحظة ثنائي الُبعد األول للمهام الفرعیة والمهام الكلیة لالختبار ( ):11جدول (

  مستویاتعدد ال  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  331  331الطالب  إلى 1 من الطالب P  الطالب

  03    3إلى المهمة  1من المهمة   T  المهام

  09  9إلى المهمة  1من المهمة 

  03  3مقدر الإلى  1مقدرالمن   R  المقدرین

 

 )p × t × r( األول ثنائي الُبعد): تمثیل تصمیم المالحظة 07شكل (

 

تناولنا في الجدول والتمثیل البیاني تصمیم مالحظة واحد، على اعتبار أَنه  بالنسبة للمهام الفرعیة لالختبار

مهام محكمة ال اعتمدنا على نفس تصمیم المالحظة والتقدیر والقیاس في في كل صیغة من صیغ المهام

 09( مهام بمعلومات مشَوشة إضافة إلى المهام الكلیة لالختبارالمهام غیر محكمة التحدید، و الالتحدید، و 

  .دراسة األربعةتصمیمات الكل  غطيلذلك نكتفي بتحدید تصمیم واحد ی مهام)

p	
t	

r	



218 
 

 ،متقاطعة عشوائیة غیر محدودة هاكلاعتبرت  على أربعة أبعاد اشتملُبعد التصمیم الثاني ثالثي ال. 2

فیها  اعتبرو ، "فترة ×مقَدر ×ةممه ×الباهتم بإدماج ُبعد "الفترة" كُبعد رابع في وضعیة القیاس "طوالذي 

   الطالب موضوعا للقیاس، في حین اعتبرت المهام والقدرین والفترات مصادرا للتباین.

  )p × t × r × o( تصمیم المالحظة الثاني ثالثي الُبعد): 12جدول (

  عدد المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  217  217الطالب  إلى 1من الطالب  P  الطالب

  03   9إلى المهمة  1من المهمة   T  المهام

  03  3مقدرالإلى  1 مقدرالمن   R  المقدرین

  02  2 فترةال إلى 1 فترةالمن  O  الفترات

  

 )p × t × r × o( ثالثي الُبعد الثاني ): تمثیل تصمیم المالحظة08شكل (

  

صیغ المهام فیها اعتبرت متقاطعین عشوائیین اشتمل على ُبعدین  التصمیم الثالث أحادي الُبعد .3

"طالبمحدودة غیر عشوائیة  فیها الطالب موضوعا  تاعتبر و " ةمة المهصیغ ×في وضعیة القیاس 

  .تؤَثر على درجات الطالب للقیاس، وصیغ المهام مصدرا للتباین

  )p × f( ): تصمیم المالحظة الثالث أحادي الُبعد13جدول (

  عدد المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  331  331 الطالب إلى 1من الطالب  P  الطالب

  03   3إلى الصیغة  1من الصیغة   F  صیغ المهام

p	 t	

r	
o	
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  )p × f( ): تمثیل تصمیم المالحظة الثالث أحادي الُبعد09شكل (

  

 ×ةممه×بعاد متقاطعة في وضعیة القیاس "طالأب ثالثة على اشتمل الُبعد ثنائيالتصمیم الرابع  .4

ي حین واعتبر الطالب موضوعا للقیاس، ف ،األبعاد عشوائیة غیر محدودةكل ، واعتبرت كذلك "ةصیغ

  مصادرا للتباین.  اعتبرت المهام والقدرین وصیغ المهام

  )p × t × f( ): تصمیم المالحظة الرابع ثنائي الُبعد14جدول (

  عدد المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  331  331 الطالب إلى 1من الطالب P  الطالب

 03  3إلى المهمة  1من المهمة   T  المهام

  03  3 صیغةالإلى  1صیغة المن   F  الصیغ

  

   p × t × f ثنائي الُبعد الرابع ): تمثیل تصمیم المالحظة10شكل (

  

   :التقدیر اتتصمیم -5-2

بمستویات  (r)، ومقدرین (t)، ومهام (p) ثالثة أبعاد متقاطعة طالبعلى  التصمیم األولاشتمل  .1

أنهم اختیروا من حیث اعتبر الطالب باعتبرت نطاقات األبعاد عشوائیة غیر محدودة، و  ،مختلفة ونطاقات

مستقاة من بین مالیین المهام المقبولة، واعتبر المقدرین بین مالیین الطالب المتاحین، والمهام الثالثة 

p	 f	

p	
t	

f	



220 
 

تصمیم  )15( الطالب. یوضح الجدول اءأدأیضا من بین العدید من المقدرین الذین یمكن أن یقَدروا 

   المالحظة والتقدیر متضمنا األبعاد ورموزها، ومستویاتها المالحظة والمقبولة ونوعیتها.

  )p × t × r(تصمیم المالحظة والتقدیر األول للمهام الفرعیة والمهام الكلیة  ):15جدول (

 النوع  المقبولة المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  عشوائیة غیر محدودة  غیر محدودة  P 331  الطالب

 عشوائیة غیر محدودة غیر محدودة  T  03  المهام

 عشوائیة غیر محدودة غیر محدودة  09

  عشوائیة غیر محدودة  غیر محدودة  R  03  المقدرین

تصمیمات تضَمن ة والتقدیر على تصمیم واحد تصمیمات المالحظتحدید بنفس الطریقة اعتمدنا في 

 المستویاتونوع ، ألَن تمتلك نفس األبعاد، ونفس عدد مع بعضها البعض المهام الكلیة والمهام الفرعیة

  المالحظة والمقبولة.

ین النطاقات المتاحة في ب على أبعاد ذات نطاقات عشوائیة غیر محدودة من التصمیم الثانياشتمل . 2

كَل األبعاد من بین مالیین الطالب، والمهام، والمقدرین، والفترات المتاحة التي یمكن  اعتبرحیث بالواقع، 

  أن یتم معاینتها في تصمیم الدراسة. 

  )p × t × r × o( ): تصمیم المالحظة والتقدیر الثاني16جدول (

 النوع  المقبولة المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  غیر محدودة عشوائیة  محدودةغیر   P 217  الطالب

 غیر محدودة عشوائیة غیر محدودة  T  03  المهام

  غیر محدودة عشوائیة  غیر محدودة  R  03  المقدرین

  غیر محدودة عشوائیة  غیر محدودة  O 02  الفترات

ات ذ وصیغ المهام الطالب حیث اعتبرت أبعادبأیضا على ُبعدین عشوائیین،  التصمیم الثالثاشتمل  .3

(مثال، مهام  بین العدید من الصیغ المتاحةمن واعتبرت صیغ المهام  ،ةغیر محدود ةعشوائی اتنطاق

فة إلى صیغ المهام یمكن أن یتناولها الطالب إضاالتي مفتوحة، مهام ذات اختیار من متعدد، وغیرها) 

  .المدرجة في الدراسة
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  )p × f( ): تصمیم المالحظة والتقدیر الثالث17جدول (

 النوع  المقبولة المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  عشوائیة غیر محدودة  غیر محدودة  P 331  الطالب

  عشوائیة غیر محدودة غیر محدودة  F  03  صیغ المهام

على أبعاد ُأدرجت في التصمیمات السابقة، لذلك اعتبرت كما أشرنا أبعاد  الرابعتصمیم الاشتمل  .4

في  الریاضیات التي یمكن أن ُیصادفها الطالبعشوائیة غیر محدودة في وصیغ المهام الطالب والمهام 

  .حیاته المدرسیة والمهنیة

 )p × t × f( ): تصمیم المالحظة والتقدیر الرابع18جدول (

 النوع  المقبولة المستویات  المستویات المالحظة  رمز الُبعد  األبعاد

  غیر محدودة عشوائیة  غیر محدودة  P 331  الطالب

  عشوائیة غیر محدودة غیر محدودة  T  03  المهام

  عشوائیة غیر محدودة  غیر محدودة  F  03  الصیغ

  

  :القیاس اتتصمیم -3 -5

، وبهدف التمییز بین الطالب في كفاءتهم على حل وضعیات بعد تحدید تصمیمات المالحظة والتقدیر

 والفترات ،(r)، والمقدرین (t)باستخدام عدد من المهام وذلك الریاضیات، األعداد والحساب في مركبة في 

(o) وصیغ المهام ،(f) .درجات التمییز بین  ت إلىهدفدراسة في ال فاَن تصمیمات القیاس المعتمدة

األبعاد اعتبرت ، و اعتبروا ُبعدا للتمییز أو موضوعا للقیاس همألنالتخاذ قرارات نسبیة ومطلقة الطالب 

   .أو مصادرا للتباین وصیغ المهام أبعادا لألداتیة بالمهام والمقدرین والفتراتاألخرى المتعَلقة 

  كما یلي: "EduGالطریقة المستخدمة في برمجیة "تحدید تصمیمات القیاس وفقا لطریقة ُتحاكي ویمكن 

  P/TR بالرمز ُیرمز له مقدرین،طالب/مهام   التصمیم األول: -

  P/TRO بالرمز ، ُیرمز لهالثاني: طالب/مهام مقدرین فترات التصمیم -

  P/F بالرمز ، ُیرمز لهالتصمیم الثالث: طالب/صیغ مهام -

 P/TF بالرمز ، ُیرمز لهصمیم الرابع: طالب/مهام صیغ مهامالت -
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  التقییم: اتتصمیم -4 -5

بتقدیر معامالت إمكانیة التعمیم التي تستجیب لطبیعة  تحلیالت إمكانیة التعمیممن هذه المرحلة ت هتما

عتمدة على المكانة نظریة إمكانیة التعمیم ُتمَیز بین القرارات الم ألَن  ،القرار الذي نتخذه عن عملیة التقییم

أدائهم بمقارنة  على مستویات مطلقة لدرجاتهمالمعتمدة قرارات الو النسبیة للطالب بمقارنة أدائهم بزمالئهم، 

الریاضیة. لذلك سوف نهتم بكل من القیاسات النسبیة  األعداد والحساب مهامبمحك خارجي في كفاءة حل 

ألننا سوف نعتمد في تحلیل البیانات على معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة التي  ،والقیاسات المطلقة

لتي تتالءم مع الموثوقیة) ا (معامالتإمكانیة التعمیم المطلقة امع القرارات النسبیة، ومعامالت تتالءم 

   القرارات المطلقة.

تبعا لتصمیم  المطلقة التعمیم تقدیر معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة ومعامالت إمكانیةختلف أسالیب وت

المالحظة والقیاس المعتمد، وبذلك فإن صیغ تقدیر معامالت إمكانیة التعمیم التي سوف نستخدمها في 

وطبیعة القرار المستهدف من عملیة القیاس األبعاد المدرجة في التصمیم،  تختلف بحسب عدد دراسةال

وطبیعة معاینة مستویات كل ُبعد. بالنسبة لهذه المرحلة من تحلیالت إمكانیة التعمیم رغم أننا سوف 

نقَدم صیغ معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة سوف في إنجاز التحلیالت إال أننا  "EduGنستخدم برمجیة "

، ولكن نكتفي فقط بتحدید صیغ معامالت إمكانیة التعمیم دون تحدید دراسةوالمطلقة في كل تصمیمات ال

  طرق تقدیر مكَونات التباین نظرا لتعددها وتعقیدها.
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  دراسة: صیغ تقدیر معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة في تصمیمات ال)19(جدول 

  ² معامل إمكانیة التعمیم النسبي  التصمیم

P × t × r  
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 دراسة: صیغ تقدیر معامالت إمكانیة التعمیم المطلقة في تصمیمات ال)20(جدول 

  Фمطلق معامل إمكانیة التعمیم ال  التصمیم

P × t × r 
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  : التوسیع اتتصمیم -5 -5

بزیادة أبعاد وضعیة القیاس، مختلفة اهتمت اعتمدنا في مرحلة التوسیع أو دراسات القرار على إجراءات 

بهدف الرفع من معامالت إمكانیة  عدد الفتراتزیادة  وأالمقدرین  عدد زیادة وأالمهام عدد سواء بزیادة 

المالحظة والتقدیر والقیاس التعدیالت التي نجریها على تصمیمات تؤدي و . ومعامالت الموثوقیة التعمیم

ار الطریقة المثلى من بین لذلك سوف نختو  ،إلى زیادة تباین الدرجة الشاملة وخفض مكونات تباین التعمیم

في الحصول على قیاسات موثوقة وقابلة للتعمیم على مختلف شروط  ناتساعدسوف هذه الطرق التي 

   القیاس.ة وضعی

التقییم، واختیار اإلجراءات أكثر فعالیة  اختباروتوسیع كفاءة نستخدم مجموعة من اإلجراءات في تحسین 

لذلك اعتمدنا في التصمیم األول على زیادة عدد المهام وعدد  ،دراسةتصمیمات الفي كل تصمیم من 

  وعدد الفترات. زیادة عدد المهام، وعدد المقدرین،على في التصمیم الثاني ، واعتمدنا المقدرین

كما انحصرت إجراءات زیادة عدد مستویات أبعاد وضعیات القیاس على تصمیمات دراسات ثبات درجات 

توسیع صدق درجات لم یتم إخضاع تصمیمات دراسة الصدق التقاربي إلى دراسات القرار ألن و التقییم، 

ه أو تعلیماته أو إجراءات تطبیقه من التقییم تعتمد على إجراءات كیفیة مرتبطة بتعدیل االختبار في حد ذات

  أجل تقییم أداء الطالب.

  تحلیل البیانات: اةأد -6

، وتغني الباحث عن انظرا لسهولة استخدامه EduGاعتمد الباحث في تحلیل بیانات الدراسة على برمجیة 

التي یمكنها تقدیر مكونات التباین دون تقدیر مْعلمات  Spssاستخدام أدوات تحلیل أخرى، مثل حزمة 

    تحلیالت إمكانیة التعمیم. إنجاز في GENOVAإمكانیة التعمیم، إضافة إلى صعوبة استخدام برمجیة 

موَجهة للقیام  وعلى نظریة إمكانیة التعمیم (ANOVA)حزمة تعتمد على تحلیل التباین  هي EduG برمجیة

ُصممت بهدف انجاز  معلوماتیةحزمة  هي عبارة عن أو (SSREWG, 2010) التعمیمبتحلیالت إمكانیة 

 Cardinet صممها (SSREWG, 2010; Cardinet, sandra & Pini, 2010) تحلیالت إمكانیة التعمیم

 من موقع نجلیزیةاالفرنسیة و ال باللغتینمجانا  یمكن تحمیلهاو  ، Bertrandبمساعدة

http://www.irdp.ch/edumetrie/logiciels.html .  

تغییر تصمیم  وتحدید أثرتباین أكثر تأثیرا على المالحظات، بتحدید مصدر ال EduGبرمجیة  تسمح

تسمح بتقدیر ثبات أداة القیاس  وبذلك ،لخفض المساهمات الرئیسیة في تباین أخطاء القیاسالمالحظة 

ة تغییر تصمیم المعاینة لبلوغ مستوى ثبات أكثر ارتفاعا في كیفی معرفة علىالمستخدمة، وتساعد 
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 ،بتفسیرها للمستخدم العنایةتترك لكنها قدم نتائج تقدیرات وتُ  EduG برمجیة ُتنجز القیاسات المستقبلیة.

ها استخداما ستخدامتباین ونظریة إمكانیة التعمیم من أجل امسبقة بتحلیل الوتتطلب بالضرورة معرفة 

فترض . واCrick & Brennan (1983)َدها التي أع GENOVA برمجیةنتائج مماثلة لنتائج  قَدموت مهنیا،

وسهولة استخدامها وسطحها الجذاب  بساطةلنظرا  GENOVAبرمجیة لأن تكون بدیلة هامة  هامطَورو 

(SSREWG, 2010) .  

وأوصى الراغبین في  GENOVAو EDUGعرضا مختصرا لبرمجیتي  Clauser) 2008(في هذا السیاق قدم و 

 ألنها EduGبرمجیة نظریة إمكانیة التعمیم سواء كانوا طلبة أو باحثین في مجال القیاس استخدام  تطبیق

بانجاز تحلیالت إمكانیة التعمیم أیضا تسمح و بسیطة وسهلة االستخدام إضافة إلى سطحها الجذاب. 

بعض رغم أن  بة من طرق تحلیل التباین،المحسو  6مجموع المربعات إدراجأو  5بیانات الخامدراج الإب

المعلوماتیة شاشات فریدة من نوعها حتى اآلن، ولكن تطَور تبقى  GENOVA برمجیة منالنتائج المحصلة 

 EduG تعتبركذلك . EduGبرمجیة ب مقارنة كثر صعوبةأها التفاعلیة في السنوات األخیرة جعلت استخدام

التي طَورها  إمكانیة التعمیم التي اهتمت بخاصیة تماثل نظریة إمكانیة التعمیم لتحلیالت البرمجیة الوحیدة

(Cardinet, Tourneur & Allal, 1976 ; 1981).  تساعد في اختیار موضوع الدراسة بحیث وتتمَیز بالمرونة

في  تضمنةمعاینة األبعاد المتتالءم مع وضعیة تعمیم ، وتقَدم معامالت إمكانیة وتحدید أبعاد األداتیة

  . (Cardinet, Johnson & Pini, 2010) تصمیم الدراسة

التي تتمَیز بسهولة استخدامها وٕامكانیة  Vistaأو  Windows مة تشغیلنظأعلى  EduGبرمجیة تعتمد 

مكونات التباین قبل تطبیق لهي تقدیرها  لبرمجیةلوتوجد خاصیة هامة  ،الحصول علیها بسهولة ومجانیة

 یمكن إنجاز تحلیالت إمكانیة التعمیمو   .7من نطاقات غیر محدودة نةمعایاللألبعاد  Whimbey تصحیح

مجموعة العمل للجمعیة  تهشر الذي ن ستخدمسریعة في دلیل الم البرمجیة وبقراءة سطحاالنتقال في ب

 & Cardinet, sandraأعده هام مرجع اإلطالع على أو  (SSREWG, 2010)8السویسریة للبحث في التربیة

Pini (2010)  برمجیة بعنوان "تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم باستخدام"EduG".   

                                                
5 - Observed Data 
6 - Sums of Squares 
7 - Non-Infinite Universes 
8 Research in Education Working Group -  Swiss Society for  



227 
 

اختیار مجموعة یمكن في البرمجیة  أو إدراج متوسطات المربعاتالمالحظة البیانات  تفریغ بعد

 Phiتقدیر معامل - )3وتحلیالت إمكانیة التعمیم،  تحلیل التباین -)2المتوسطات،  -)1جراءات: اإل

(Lambda) ،4( - ،بتعدیالت التصمیمصلة تسلسلة تحلیالت م - )5 تقدیر دراسة القرار (Clausser, 2008).  

شكل متوسطات لكل مستوى داخل  علىم ملخصات إحصائیة یتقدببالمتوسطات  رتبطةالعملیة الم تسمح

على  التباین یشتملتُقَدم عملیة تحلیل التباین وتحلیالت إمكانیة التعمیم جدوال تقلیدیا لتحلیل و  ،كل ُبعد

متوسطات المربعات، ومجموع المربعات، ودرجات الحریة، ومكونات التباین، ونسبة التباین المنسوب لكل 

الجدول المرفق لتحلیالت إمكانیة  قَدمُبعد، والخطأ المعیاري للتقدیر لكل مكون من مكونات التباین. وی

رجة الشاملة، وتباین الخطأ المطلق، وتباین الخطأ التعمیم المساهمة الراجعة إلى كل ُبعد في تباین الد

، ها المعیاریةانحرافاتالخطأ المطلق والخطأ النسبي و  وُیقدم تباین الدرجة الشاملة الكلیة، وتباینات ،النسبي

  ومعامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة. 

 اة التعمیم للشروط التي تختلف فیهبتقدیر نتائج إمكانیتوسیع  توصف كمرحلةالتي دراسة القرار  تسمح

إمكانیة تعمیم الدرجات بعد مرة أخرى تسمح بتقدیر هذه األخیرة  ،عد عن البیانات المالحظةمستویات البُ 

ماذا لو استبعدنا ب متعَلقُبعد معین. جوهریا تجیب مرحلة التوسیع على السؤال ال منإهمال مستوى واحد 

إضافة إلى هذه الخیارات تسمح  تصمیم القیاس؟ منا المهمة الثالثة المقدر الثالث أو ماذا لو استبعدن

بحصر البیانات المستخدمة في التحلیل، بمعنى أنه مثال إذا رمزنا للجنس في مجموعة البیانات  البرمجیة

یمكن القیام بتحلیالت نتائج الذكور واإلناث بشكل منفصل. كما تسمح بإعادة تحلیل البیانات بتغییرات في 

  أو تصمیم القیاس مثال ُبعد عشوائي یمكن إعادة اعتباره كُبعد ثابت.  /دیر وتق

في إجراء دراسة إمكانیة التعمیم نفس منطق مراحل تصمیم وضعیة القیاس المتبعة في  برمجیةالتعتمد 

تدوین . كما یتمَیز (Cardinet, Johnson & Pini, 2010)المعتمدة من طرف  أدبیات نظریة إمكانیة التعمیم

تمَكن من ال تطلبت هاطریقة استخدام ، ومع ذلك فان10شاشة العملسهولة استخدام و 9البیانات بالبساطة

بدورها وخاصة طریقة تحدید مختلف التصمیمات التي تحَدد  ،المفاهیم األساسیة لنظریة إمكانیة التعمیم

  وتصمیم القیاس.    ،دیرتصمیم التقو مثل تصمیم المالحظة،  بشكل صحیحتحلیالت إمكانیة التعمیم 

في مجموعة  هاوتحدید مستویات ،وتداخلها ،األبعاد تحدید عالقات تقاطعفي تصمیم المالحظة تتطلب 

كانت إذا  من أبعاد وضعیة القیاس في تصمیم التقدیر تحدید وضعیة معاینة كل ُبعدتتطلب و  ،البیانات

                                                
9 - Straightforward 

10 - Work screen 
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تجزئة بالمعلومات ُتمَكن هذه تویات نطاقها. مسدة أو ثابتة، وتحدید عدد عشوائیة غیر محدودة أو محدو 

وُیحَدد تصمیم  ،في تحلیل التباین، وتقدیر مكونات التباین بشكل صحیح بطریقة مالئمةالتباین الكلي 

  التي تتضمن طریقة القیاس.  12و"وجه األداتیة"" 11موضوع القیاس "وجه التمییز مَثلالقیاس األبعاد التي ت

  خالصـة:  -

الذي یتالءم تحدید المنهج الوصفي التي انصب اهتمامها على  للدراسة التطبیقیة جراءاتاإلالفصل تناول 

مكونات التباین المؤثرة على الدراسة الحالیة إلى استكشاف في ، ویهدف مع طبیعة الدراسات السیكومتریة

إلى وصف مفصل إلجراءات إعداد االختبار من خالل إمكانیة تعمیم درجات كفاءة الطالب. ثم انتقلنا 

تتوفر على الشروط مهام مركبة  )09(ٕاعداد و ، مشكالت في میدان األعداد والحسابحل تحدید كفاءة 

مهام غیر محكمة  )03(مهام محكمة التحدید، و )03(إلى ثالثة صیغ: بدورها صَنفت التي الضروریة و 

وشة، كما اعتمدنا على المحكمین لتقدیر صدق محتوى المهام، مهام ذات معلومات مش )03(التحدید، و

  كما قمنا ببناء موازین تقدیر لكل المهام تتضمن أربعة معاییر أساسیة. 

طالب السنة الرابعة ابتدائي خالل الفترة من ثم انتقلنا إلى وصف مفصل لعینة الدراسة التي تكَونت 

اولنا تحدید خطوات إجراء الدراسة المیدانیة من حیث فترة بعدها ح ،األولى والفترة الثانیة من التطبیق

وفي األخیر تناولنا تصمیمات التطبیق، وكیفیة تطبیق المهام، والتعلیمات المقدمة، وتدریب المقدرین. 

أربعة أنواع من  إمكانیة التعمیم على اتتصمیم تاشتملوقد البیانات، في تحلیالت  لمستخدمةاالدراسة 

التصمیمات، بحیث اهتم التصمیم األول والتصمیم الثاني بتقدیر ثبات درجات تقییم الكفاءات، واهتم 

التصمیم الثالث والرابع بتقدیر الصدق التقاربي لدرجات االختبار. واعتمدنا في وصف تصمیمات إمكانیة 

، المالحظة مستویاتهاوزها، وعدد التي حددنا فیها األبعاد ورمالتعمیم على تصمیمات المالحظة 

تصمیمات القیاس وصفنا ثم تصمیمات التقدیر التي حددنا فیها المستویات المقبولة لألبعاد ونوعها. و 

 بتقدیممواضیع القیاس ومصادر التباین لكل تصمیم على حدة، بعدها حددنا تصمیمات التقییم  بتحدید

، وفي النهایة تم وصف تصمیمات التوسیع من المطلقةنیة التعمیم النسیبة و اامالت إمكعصیغ تقدیر م

  خالل زیادة عدد مستویات األبعاد.

  

                                                
11 - Differentiation face 
12 -  Instrumentation face 



  

 

  

  ع ـل السابــالفص

  ـةـج الدراسـعـرض ومنـاقـشة نتائ
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   تمهیـد: -

عرض نتائج الدراسة  وصف طریقة من خالل ومناقشتها نتائج الدراسة الحالیةنعرض في هذا الفصل 

اإلحصاءات وتقدیم ، ساؤالت الدراسة وأبعاد وعدد مستویات تصمیمات دراسات إمكانیة التعمیمتبتقدیم 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتباینات المتصلة  بتقدیرالوصفیة ألبعاد وضعیات القیاس 

عرض  ننتقل إلىبعدها في كل تصمیم من تصمیمات الدراسة. وصیغ المهام المهام والمقدرین والفترات ب

تساؤالت كل تساؤل من التي تتصل مباشرة بدراسات إمكانیة التعمیم ودراسات القرار نتائج ومناقشة 

 درجات كفاءة الطالب وتحدید، بتحلیل مصادر التباین المؤثرة على من التفصیلنوع ب األساسیةالدراسة 

مناقشة عامة تهدف  قَدمنثم  الدراسة.تصمیم من تصمیمات  كلفي  عامالت إمكانیة التعمیمم اتمستوی

تعمیم نتائج على حدة، والتذكیر بحدود من تساؤالت الدراسة  تساؤل إلى البحث عن تفسیر نتائج كل

عامة للدراسة في م خالصة هایة نقدَ . وفي النالدراسة الحالیة، وتقدیم مقترحات عن دراسات مستقبلیة

  المنهجیة والتطبیقیة.مختلف خطواتها 

  عرض نتائج الدراسة:طریقة  -1

مع  الءمأربعة محاور رئیسیة، وذلك بما یتتتضمن المرحلة األولى  مرحلتینعرض نتائج الدراسة إلى نقَسم 

المستخدمة، والتساؤالت  مجموعة البیاناتجدول یشتمل على التي نلَخصها في  األساسیة دراسةتساؤالت ال

  .إمكانیة التعمیم ةوتصمیمات دراسالمطروحة، 

یهتم بتأثیرات معاینة  اإلجابة على التساؤل األول الذيیشمل العرض  :األول دراسةتصمیم العرض نتائج 

ویتم ذلك  .على المهام الكلیة لالختبارو ، كل صیغة من صیغ المهام على حدةعلى  المهام والمقدرین

باین المقدر، ، وتةمرجة الشاملة للطالب، وتباین المهالد تأثیرها على المقدرة ونسبتباین المكونات  حدیدبت

مزوج الم مقدر-مهمة- مقدر، تباین طالب- همةمقدر، تباین م-مهمة، تباین طالب-طالبوتباین تفاعل 

  .تصمیم كل بمكونات التباین غیر المقدرة في

في العرض اإلجابة على التساؤل الثاني الذي یهتم بإدماج ُبعد الفترة  یشمل :عرض نتائج التصمیم الثاني

المؤَثرة على الدرجة الشاملة  وذلك بتحدید كل مكونات التباینالمهام الكلیة لالختبار، في  التصمیم األول

مقدر، -مهمة، تباین طالب-ل طالب، وتباین تفاعة، وتباین المقدر، وتباین الفتر ةمالمه، وتباین للطالب

- مهمة-البطفترة، وتباین - وتباین مقدر فترة،-مقدر، وتباین مهمة-فترة، وتباین مهمة -طالب وتباین

  .میزةمكونات التباین غیر المفترة الممزوج ب- مقدر-مهمة-مقدر، وتباین طالب
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تأثیر صیغة مهام یشمل العرض اإلجابة على التساؤل الثالث الذي یهتم ب :نتائج التصمیم الثالث عرض

وتباین  ةمالمه ةصیغراجعین إلى تباین وذلك بتحدید مكوني التباین ال ،االختباردرجات التقییم على صدق 

  .مكونات التباین غیر المقدرة في التصمیمصیغة الممزوج ب- تفاعل طالب

تأثیر معاینة بهتم بدوره ییشمل العرض اإلجابة على التساؤل الثالث الذي  :نتائج التساؤل الرابععرض 

أكبر االختبار، وذلك بتحدید مكونات التباین التي تؤَثر بشكل درجات على صدق المهمة  ةصیغو  ةمالمه

، وذلك بتقدیر مكونات التباین المرتبطة بتباین الدرجة الشاملة، وتباین على الدرجة الشاملة للطالب

صیغة، وتباین -صیغة، وتباین مهمة- مهمة، وتباین طالب- ة، وتباین الصیغة، وتباین تفاعل طالبمالمه

  .مكونات التباین غیر المقدرة في التصمیمصیغة الممزوج ب-مهمة-طالب

قدیر معامالت إمكانیة التعمیم النسبیة والمطلقة لكل تصمیم من كما اهتمت دراسات إمكانیة التعمیم بت

یشتمل على  )21(رقم جدول الفي  طریقة عرض نتائج الدراسة ویمكن تلخیصتصمیمات الدراسة األربعة. 

  ، ودراسات إمكانیة التعمیم، وتصمیماتها، وأبعادها وعدد مستویاتها.الدراسة تساؤالت

  تصمیمات دراسات إمكانیة التعمیم الدراسة وأبعاد وعدد مستویات تساؤالت): 21جدول (

  التصمیم  تساؤالت الدراسة  عدد المستویات  األبعاد

    331  الطالب

ما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى المهام والمقدرین 

  ؟  الطالب كفاءةوالتفاعالت الحادثة بینها في تقدیر درجات 

  

  

P × t × r  
 

  3  المهام

  3  المقدرین

  9  المهام الكلیة

ما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى المهام والمقدرین   217  الطالب

 كفاءةوالتفاعالت الحادثة بینها في تقدیر درجات  والفترات

  ؟  الطالب

  

  

P × t × r × o  
  9  المهام

  3  المقدرین

  2  الفترات

المهام صیغ المهام و ما التأثیر النسبي للمعاینة الراجع إلى   331  الطالب

  ؟ درجات كفاءة الطالبعلى صدق والتفاعالت الحادثة بینها 

P × f  

  P × t × f  3  صیغ المهام

  3  المهام
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 لىع اإلجابةالقیاس، وذلك من خالل عملیة على توسیع  تز بدراسة القرار التي ركاهتمت المرحلة الثانیة 

من جهة، وزیادة عدد المهام  المقدرینعدد بتأثیر زیادة عدد المهام، و األساسیة المرتبطة  دراسةتساؤالت ال

. وبذلك على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات أداء الطالب من جهة أخرى وعدد المقدرین وعدد الفترات

 ة أو الطرققیتحدید الطر ب التصمیمأبعاد مستویات بزیادة عدد  ارتبطتدراسة القرار  عرض نتائجفان 

 مستویات األبعاد أقل تكلفة وجهدا في تحقیقتحدید وغ معامالت إمكانیة تعمیم مقبولة، وذلك بالمثلى لبل

  االختبار.درجات ثبات مستویات الحد األدنى من 

د تساؤالت الدراسة، وأبعاطرح ویمكن تلخیص طریقة عرض نتائج تصمیمات دراسات القرار من خالل 

  :)22(رقم تصمیماتها وعدد مستویات كل ُبعد في الجدول 

  دراسات القرار تصمیمات تساؤالت الدراسة وأبعاد وعدد مستویات :)22(جدول 

 التصمیم  تساؤالت الدراسة  عدد المستویات  األبعاد

    331  الطالب

ما تأثیر زیادة عدد المهام والمقدرین على ثبات 

  ؟ الطالب كفاءةدرجات 

  

 
p×t×r  

 
 

   مهمة 18 إلى 3من   مهامال

  قدرینم 5 إلى 3من   المقدرین

  مهمة 18 إلى 9 من  المهام الكلیة

    217  الطالب

ما تأثیر زیادة عدد المهام والمقدرین والفترات على 

  ؟ الطالب كفاءة ثبات درجات

  

 
p×t×r×o 

   مهمة 18 إلى 3 من  المهام

   مقدرین 5 إلى 3 من  المقدرین

  فترات 4 إلى 2 من  الفترات

كال من ، وذلك في EduGباستخدام برمجیة بتحلیل البیانات  الباحثاهتم  دراسةلإلجابة على تساؤالت ال

وقد اختلف عدد األفراد في التصمیمات نظرا للتكالیف والجهود  دراسات القرار.دراسات إمكانیة التعمیم و 

لذلك اضطر  ،األول والثاني ینفي التطبیق المعتبرة التي نتجت من تقدیر أداء الطالب في المهام التسعة

كل المهام في كل الصیغ  قدیربسبب صعوبة تفترة الثانیة ال األفراد في بیانات بعض استبعادالباحث إلى 

د وفي كال الفترتین. وقد تم إنجاز تحلیالت إمكانیة التعمیم باالعتماد على كل البیانات المتعَلقة بأبعا

  ُبعد الفترة. إدماج تصمیم تحلیالتالمهام والمقدرین، في حین تقَلص عدد الطالب في 

  

 



233 
 

  اإلحصاءات الوصفیة ألبعاد الدراسة: -2

قبل اإلجابة على تساؤالت الدراسة كان البد من تحدید اإلحصاءات الوصفیة ألبعادها ألَنها تساعد على 

سوف نعرض في البدایة بعض اإلحصاءات الوصفیة و إظهار بعض خصائص أبعاد تصمیمات الدراسة، 

وضعیات أبعاد نعرض بعدها ثم  المرتبطة بمستویات أبعاد وضعیات القیاس المتصلة بتقدیر الثبات

، وذلك بعرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمستویات القیاس المتصلة بتقدیر الصدق

   المهام ومستویات المقدرین، ومستویات الصیغ ومهام الصیغ.

  اإلحصاءات الوصفیة للمهام: -1 -2

منفصل،  سوف نعرض اإلحصاءات الوصفیة للصیغ الثالثة للمهام المتضمنة في االختبار بشكل

   االختبار. هاوالمقدرین الذین صَححوا المهام، إضافة إلى عرض اإلحصاءات الكلیة للمهام التي یشتمل

  ): اإلحصاءات الوصفیة لمهام االختبار23جدول (

اإلحصاءات الوصفیة لمختلف مهام االختبار، التي بَینت أن متوسطات أداء الطالب  )23(یوَضح الجدول 

. وخاصة )1.95(لم تتعد  بحیث )2.00(للمهام ضعیفة جدا مقارنة بمتوسط العام المطلوب في كل مهمة 

(اتفي المهام األولى التي تراوحت متوسط اء باستثن )0.74و 0.23() والمهام الثانیة 0.91و 0.33ها بین 

المهمة غیر محكمة التحدید. بحیث یمیل الطالب إلى إعطاء إجابات أفضل في المهام غیر محكمة 

 ها تختلفأما من حیث درجات الطالب فإن ،التحدید أفضل من المهام المشوشة والمهام محكمة التحدید

في أحجام معتبرة  إلىیؤدي باختالف المهام، فكانت قیم االنحراف المعیاري متباینة بین المهام مما أیضا 

  .ةممه- بتباین تفاعل طالمكونات تباین المهام و 

  اإلحصاءات الوصفیة للمقدرین: -2 -2

متوسطات واالنحرافات المعیاریة لكل مقدر في اللمعرفة قدرین حصاءات الوصفیة للمسوف نعرض اإل

  مشَوشة.هام غیر محكمة التحدید والمهام ذات معلومات المهام محكمة التحدید والم

 

 المهام

 المهام بمعلومات مشوشة المهام غیر محكمة التحدید المهام محكمة التحدید

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

 0.687 0.337 1.164 0.542 1.312 0.919 المهمة األولى

 0.588 0.230 1.720 1.310 1.187 0.749 المهمة الثانیة

 1.499 1.319 1.463 1.169 1.649 1.953 المهمة الثالثة
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  ): اإلحصاءات الوصفیة للمقدرین24جدول (

أكبر من متوسط تقدیرات المقدر  )1.43(أن متوسط تقدیرات المقدر األول ) 24(یتضح من خالل الجدول 

أكبر من  )1.53(ومتوسط المقدر الثالث في المهام محكمة التحدید،  )1.02(والمقدر الثالث  )1.17(الثاني 

، كما أن مة التحدیدكفي المهام غیر مح )0.88(ومن متوسط المقدر الثاني  )1.16(متوسط المقدر األول 

ومع  .)0.44(ومتوسط المقدر الثاني  )0.84(أكبر من متوسط المقدر األول  )1.07(متوسط المقدر الثالث 

 تقریبا المقدرون المهام بطریقة متسقة صَححمتقاربة إلى حَد ما، فقد  ذلك فاَن متوسطات تقدیرات المقدرین

من المقدرین األول والثاني  )2.49(یبدو أیضا أَن المقدر الثاني أكثر تشدیدا بمتوسط  اموم، وعفیما بینهم

  على التوالي. ) 3.63(و )3.43(تقدیراتهم متقاربة جدا  الذین جاءت

قدرین لتقدیرات المقدرین جاءت متقاربة في المهام محكمة التحدید خاصة بین المأما االنحرافات المعیاریة 

للمقدر الثاني والثالث متقاربة، في حین جاء االنحراف  ةالمعیاری اتجاءت االنحرافاألول والثاني، كما 

معلومات لاالمعیاري للمقدر األول مختلفا عنهما، وجاءت االنحرافات المعیاریة للمقدرین في المهام ذات 

  مشَوشة متباینة.ال

  :للفتراتاإلحصاءات الوصفیة  -2-3

وذلك بواسطة فترات تطبیق المهام على الطالب، المرتبطة بنعرض في هذا الجزء اإلحصاءات الوصفیة 

  .الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطات تقدیر

  ): اإلحصاءات الوصفیة لفترات التطبیق25جدول (

  

  

  

 

 المقدرین

 المهام بمعلومات مشوشة المهام غیر محكمة التحدید المهام محكمة التحدید

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

االنحراف  المتوسط

 المعیاري

 0.605 0.841 0.971 1.166 1.532 1.430 المقدر األول

 1.215 0.440 1.532 0.884 1.523 1.170 المقدر الثاني

 1.031 1.079 1.427 1.537 1.395 1.022 المقدر الثالث

  االنحراف المعیاري  المتوسط  الفترات

  1.379  0.923  الفترة األولى

  1.457  1.030  الفترة الثانیة
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، بحیث بلغ متوسط الفترة متسقة بشكل كبیرفترتي تطبیق المهام  درجات أن )25(الجدول نتائج وَضح ت

. )1.45(بانحراف معیاري قدره  )1.03(، وبلغ متوسط الفترة الثانیة )1.37( بانحراف معیاري )0.93(األولى 

بین الفترتین، كما تقریبا  أن متوسط درجات أداء الطالب للمهام ال یختلف وتؤَكد هذه التحلیالت الوصفیة

  إلى استقرار درجات الطالب عبر فترات التطبیق. أدىما  ال یوجد تباین أیضا في الدرجات

  :مهامال صیغلالوصفیة  اإلحصاءات -2-4

المتصلة بصدق درجات االختبار، وذلك بتقدیر المتوسطات نعرض في هذا الجزء اإلحصاءات الوصفیة 

  صیغ المهام على حدة.كل صیغة من واالنحرافات المعیاریة ل

  مهامصیغ الالوصفیة ل): اإلحصاءات 26جدول (

  االنحراف المعیاري  المتوسط  الصیغ

  3.085  3.486  الصیغة األولى

  3.339  2.915  الصیغة الثانیة

  1.962  1.776  الصیغة الثالثة

أن متوسط اختالف قیم المتوسطات الحسابیة لصیغ المهام، بحیث یتبَین ) 26( یتضح من خالل الجدول

وبدرجة  ،)1.77( الصیغة الثالثةمتوسط و  )2.91(أكبر من متوسط الصیغة الثانیة  )3.48(الصیغة األولى 

االنحراف المعیاري للصیغة الثالثة. ویظهر تقارب الصیغة بین الصیغة األولى و اختالف وجود  أكبر

كبیر بین االنحراف ، ووجود اختالف )3.33(االنحراف المعیاري للصیغة الثانیة مع  )3.08(األولى 

 جاءت قیمةوقد . االنحراف المعیاري للصیغة الثانیة والصیغة الثالثةو  )1.96(لصیغة الثالثة لالمعیاري 

   .إلى حد مامتقاربة فیها أقل ألَن درجات الطالب  )1.96(االنحراف المعیاري للصیغة الثالثة 
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  عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول: -3

  عرض نتائج التساؤل األول: -3-1

  تصمیم األول:العرض نتائج  -1 -3-1

  " للمهام محكمة التحدیدمقدر ×مھمة ×عد "طالب): تحلیل التباین للتصمیم ثنائي البُ 27جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  2710.239  330  8.212  0.548  0.548  0.548  23.0  0.073  (p)طالب

  843.808  2  421.904  0.405  0.405  0.405  17.0  0.300  (t)مهمة

  84.658  2  42.329  0.026  0.026  0.026  1.1  0.031 (r)مقدر 

  2109.080  660  3.195  0.931  0.931  0.931  39.0  0.058  (p×t) مهمة -طالب

  314.896  660  0.477  0.025  0.025  0.025  1.1  0.010  (p×r)  مقدر -طالب

  64.741  4  16.185  0.047  0.047  0.047  2.0  0.028  (t×r)مقدر -مهمة

  مقدر - مهمة -طالب

(p×t×r, e)  

528.369  1320  0.400  0.400  0.400  0.400  16.8  0.015  

    %  100                                             2978  6655.794  المجموع

تأثیر مختلف مصادر الخطأ على متوسط درجات الطالب، وقد  التأكد من كما انصب اهتمامنا على

بحیث أبعاد لألداتیة.  (r)مقدرین الو  (t)مهام الو  ،ُبعدا للتمییز (p)الطالب  اعتبر فیهاخترنا تصمیم قیاس 

مختلف األبعاد وتفاعالتها في  فيتجزئة تباین الخطأ النسبي وتباین الخطأ المطلق  )28(یقَدم الجدول 

  المهام محكمة التحدید.   
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  للمهام محكمة التحدید (p/tr)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین" ): 28جدول (

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

   %الخطأ المطلق

  ......  ......  ......  ......  0.548  (p)  بطال

  0.135  26.4  ......  ......  ......  (t) مهمة 

  0.0087  1.7  ......  ......  ......  (r)  مقدر

  0.310  85.4  0.310  60.6  ......  (pt) مهمة -طالب

  0.008  2.3  0.0085  1.7  ......  (pr) مقدر -طالب

  0.0053  1.0  ......  ......  ......  (tr) مقدر -مهمة

  0.044  12.2  0.044  8.7  ......  (ptr,e) مقدر مهمة -طالب

  % 100  0.512  % 100  0.363  0.548  مجموع التباینات

    االنحراف المعیاري

0.740  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

0.602  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  

0.716  

     0.60    معامل إمكانیة التعمیم النسبي

    0.52    معامل إمكانیة التعمیم المطلق

همة سواء في القیاس م-أن أكبر مكَون تباین الخطأ راجع إلى تفاعل طالب )28(توضح نتائج الجدول 

إلى أن متوسط درجات أداء بعض تباینات الخطأ شیر ، وت)% 60.6(أو القیاس المطلق ) % 85.4(النسبي 

والعكس بالنسبة للبعض اآلخر من الطالب. أما  ،أقل في مهمة أخرىلطالب أكبر في مهمة معینة و ا

، الذي یشیر إلى االختالف في الصعوبة )% 26.4(لمهمة راجع إلى ا صدر تباین الخطأثاني أكبر م

مقَدر الممزوج باألخطاء -مهمة-مكَون تباین تفاعل طالب یأتيثم النسبیة للمهام بالنسبة لجمیع الطالب. 

في القیاس المطلق. في حین ) % 08(و، يفي القیاس النسب) % 12.2( في التصمیم درةالعشوائیة غیر المق

 ت) سواء تعَلق% 03( ىالتي لم تتعدو جدیرة باإلهمال و ضعیفة األخرى  المقدرةجاءت مكَونات التباین 

أو تفاعل  )% 1.7 و 2.3( مقدر -طالبأو تفاعل ) % 1.7( بمصدر تباین الخطأ الراجع إلى المقدرین

  .)% 1(مقدر - مهمة

معامل ، بحیث بلغ )0.80(الحد األدنى المطلوب ضعیفة وبعیدة من إمكانیة التعمیم  تمعامالجاءت 

النتائج بأن درجات  تظهر فقد أ ذلكوب ،)0.52(وبلغ مؤشر الموثوقیة  )0.60(إمكانیة التعمیم النسبي 

الطالب في المهام محكمة التحدید غیر ثابتة في تقییم كفاءة الطالب على حل المهام المركبة في 

  الریاضیات سواء في مقارنة أدائهم فیما بینهم أو مقارنة أدائهم بتحقیق الكفاءة المطلوبة.     
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  :ثانيتصمیم الالعرض نتائج  -2 -3-1

  محكمة التحدید غیر " للمهام مقدر ×مھمة ×للتصمیم ثنائي البعد "طالب): تحلیل التباین 29جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  3378.726  330  10.238  0.746  0.746  0.746  32.1  0.090  (p)طالب

  331.362  2  165.681  0.158  0.158  0.158  6.8  0.118  (t)مهمة

  41.362  2  20.681  0.015  0.015  0.015  0.7  0.015 (r)مقدر 

  2269.082  660  3.438  1.036  1.036  1.036  44.5  0.063  (p×t) مهمة -طالب

  268.415  660  0.406  0.025  0.025  0.025  1.1  0.008  (p×r)  مقدر -طالب

  20.635  4  5.163  0.014  0.014  0.014  0.6  0.009  (t×r)مقدر -مهمة

  مقدر - مهمة -طالب
(p×t×r, e)  

434.234  1320  0.328  0.328  0.328  0.328  14.1  0.0128  

    %  100                                             2978  6743.837  المجموع

غیر محكمة التحدید التي اعتبر فیها الطالب مع تصمیم إمكانیة التعمیم المرتبط بالمهام بنفس الطریقة و 

(p)  ُبعدا للتمییز، والمهام(t)  والمقدرین(r) تجزئة تباین الخطأ النسبي  )30(یقَدم الجدول . داتیةأبعادا لأل

  وتباین الخطأ المطلق بین مختلف األبعاد وتفاعالتها في المهام غیر محكمة التحدید.   
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  غیر محكمة التحدیدللمهام  (p/tr)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین" ): 30جدول (

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

   %الخطأ المطلق

  ......  ......  ......  ......  0.746  (p)  بطال

  0.052  11.7  ......  ......  ......  (t) مهمة 

  0.0051  1.2  ......  ......  ......  (r)  مقدر

  0.345  88.4  0.345  76.7  ......  (pt) مهمة -طالب

  0.0086  2.2  0.0086  1.9  ......  (pr) مقدر -طالب

  0.0016  0.4  ......  ......  ......  (tr) مقدر -مهمة

  0.036  9.4  0.0365  8.1  ......  (ptr,e) مقدر مهمة -طالب

  % 100  0.450  % 100  0.390  0.746  مجموع التباینات

    االنحراف المعیاري

0.864  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

0.625  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  
0.671  

       0.66  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

     0.62  معامل إمكانیة التعمیم المطلق

 88.4(مهمة  -طالباین الخطأ راجع أیضا إلى تفاعل أن أكبر مصدر تب )30(من خالل الجدول  یتضح

أداء الطالب متوسط في في القیاسین النسبي والمطلق، الذي یشیر إلى تباین أو اختالف  )% 76.7و %

في حین تحصلوا على بعض الطالب تحصلوا على درجة عالیة في مهمة من مهمة إلى أخرى بمعنى أن 

 )% 11.7(لمهام بحوالي راجع إلى امصدر تباین الخطأ ثاني أكبر و . درجات منخفضة في مهمة أخرى

ثم یأتي مكَون تباین  صعوبة المهام غیر محكمة التحدید، درجةنسبي في الختالف االلى شیر إالذي ی

 %) 8.1و 9.1(بحوالي في التصمیم درة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقمقدر -مھمة - تفاعل طالب

 اعبر مختلف المهام والمقدرین. أم وجود اختالف طفیف في ترتیب أو تقدیر أداء الطالبالذي یفَسر 

 إلى كان مكَون التباین الراجعءت منخفضة جدا وجدیرة باإلهمال، بحیث فقد جامكَونات التباین األخرى 

  .)% 0.4(مهمة -وتباین مقدر) % 1.9و 2.2(مقدر - تفاعل طالبمكون تباین و  )% 1.2(المقدرین 

معامل إمكانیة التعمیم  ، بحیث بلغإمكانیة التعمیم تمعامالفي انخفاض  توَضح نتائج الجدول أیضا

تحدید على لمهام غیر محكمة العدم قدرة ا شیر إلىمما ی ،)0.62(مؤشر الموثوقیة وبلغ  )0.66(النسبي 

  .والموثوقیة لتعمیمبلوغ درجة مقبولة من إمكانیة ا
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  ثالث:تصمیم الالعرض نتائج  -3 -3-1

  ذات معلومات مشوشة" للمهام مقدر ×مھمة ×عد "طالب): تحلیل التباین للتصمیم ثنائي البُ 31جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

 الخطأ

  المعیاري

  1150.900  330  3.487  0.174  0.174  0.174  12.5  0.032  (p) طالب

  715.146  2  357.573  0.355  0.355  0.355  25.4  0.254  (t) مهمة

  81.007  2  40.503  0.037  0.037  0.037  2.7  0.028 (r)مقدر 

  1244.408  660  1.885  0.538  0.538  0.538  38.6  0.034  (p×t)  مهمة -طالب

  201.214  660  0.304  0.011  0.011  0.011  0.9  0.006   (p×r)  مقدر -طالب

  13.282  4  3.320  0.009  0.009  0.009  0.7  0.005   (t×r) مقدر -مهمة

  مقدر - مهمة -طالب

(p×t×r, e)  

355.162  1320  0.269  0.269  0.269  0.269  19.3  0.010  

    %  100                                             2978  3761.122  المجموع

 (t)  أیضا في تصمیم القیاس ُبعدا للتمییز، في حین اعتبر ُبعدي المهام(p)  اعتبرت عینة الطالب

تباین الخطأ  تجزئة )32( یقدم الجدول .أبعادا لألداتیة تؤَثر على الدرجة الشاملة للطالب  (r) والمقدرین

  النسبي وتباین الخطأ المطلق بین مختلف األبعاد وتفاعالتها في المهام ذات المعلومات المشَوشة.   
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  مشوشةذات معلومات للمهام  (p/tr)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین" ): 32جدول (

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

   %النسبي

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

  %الخطأ المطلق 

  ......  ......  ......  ......  0.174  (p)  بطال

  0.118  34.3  ......  ......  ......  (t) مهمة 

  0.0124  3.6  ......  ......  ......  (r)  مقدر

  0.179  84.1  0.179  52.0  ......  (pt) مهمة -طالب

  0.0039  1.9  0.0039  1.2  ......  (pr) مقدر -طالب

  0.0010  0.3  ......  ......  ......  (tr) مقدر -مهمة

  0.0299  14.0  0.0299  8.7  ......  (ptr,e) مقدر مهمة -طالب

  % 100  0.345  % 100  0.213  0.174  مجموع التباینات

الخطأ المعیاري   0.417  االنحراف المعیاري

  النسبي

المعیاري  الخطأ  0.462

  المطلق

0.345  

     0.45  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.34  معامل إمكانیة التعمیم المطلق

 و 84.1(مهمة - أن أكبر مصدر تباین الخطأ راجع أیضا إلى تفاعل طالب )32(الجدول  یتضح من خالل

أداء الطالب من مهمة إلى أخرى  متوسطفي ق، الذي یشیر إلى تباین في القیاسین النسبي والمطل %) 52

درجات منخفضة في في حین تحصلوا على بعض الطالب تحصلوا على درجة عالیة في مهمة بمعنى أن 

أكبر من تباین الخطأ المطلق مما الذي كان تباین الخطأ النسبي  اختالف في ، ویالحظ أیضامهمة أخرى

راجع إلى فإنه مصدر تباین الخطأ ثاني أكبر  . أماالتعمیممعامالت إمكانیة تباین في سوف یؤدي إلى 

 اختالف كبیر في درجة صعوبة المهام ذات المعلومات المشوشةالذي یظهر  )% 34.3( لمهام بحواليا

الممزوج باألخطاء العشوائیة مقدر  - مھمة-طالب ثم یأتي مكَون تباین تفاعل ،لطالبجمیع ابالنسبة ل

اختالف تقدیر أداء الطالب وترتیبهم عبر  الذي یفَسر )% 8.7 و 14.0( بحواليفي التصمیم  درةغیر المق

ل، بحیث مختلف المهام والمقدرین. أما مكَونات التباین األخرى المتبقیة جاءت منخفضة وجدیرة باإلهما

  .)% 0.3( مهمة- وتباین مقدر) % 1.2و  1.9(مقدر -، ومكَون تباین طالب)% 3.6(بلغ مكَون تباین المقدر 

معامل إمكانیة التعمیم  ، بحیث بلغمقارنة بالمعیار المطلوب إمكانیة التعمیم ضعیفة تمعامالجاءت 

علیها  المحصلالدرجات دم قدرتنا على الوثوق بعإلى  یشیر. مما )0.34(مؤشر الموثوقیة  وبلغ) 0.45(

  من المهام ذات المعلومات المشوشة.  
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  رابع:تصمیم الالعرض نتائج  -4 -3-1

انتقلنا إلى تحلیل  عددها تسعة مهاممهام االختبار على حدة التي أنواع بیانات كل نوع من تحلیل  بعد

  ثنائي الُبعد.واحد بیانات الدراسة في المهام الكلیة لالختبار وذلك في تصمیم 

   الكلیة لالختبار" للمهام مقدر ×مھمة ×): تحلیل التباین للتصمیم ثنائي البعد "طالب33جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  5046.504  330  15.292  0.449  0.449  0.449  22.5  0.044  (p) طالب

  2280.268  8  285.033  0.277  0.277  0.277  13.9  0.128  (t) مهمة

  207.120  2  103.560  0.032  0.032  0.032  1.6  0.024 (r)مقدر 

  7659.0.46  2640  2.901  0.855  0.855  0.855  42.9  0.026  (p×t)  مهمة -طالب

  381.102  660  0.577  0.027  0.027  0.027  1.4  0.003   (p×r)  مقدر -طالب

  103.609  16  0.475  0.018  0.018  0.018  0.9  0.006  (t×r) مقدر -مهمة

  مقدر - مهمة -طالب
(p×t×r, e)  

1760.168  5280  0.333  0.333  0.333  0.333  16.7  0.006  

    %  100                                             8935  17437.837  المجموع

، تطَلب األمر بعد تحلیل بیانات الدراسة في كل صیغة من صیغ المهام الثالثة المتضمنة في االختبار

وقد  ،تباینمن مصادر الكل مهام االختبار لتحدید تأثیرات كل مصدر في تحلیل بیانات تصمیم الدراسة 

تجزئة  )34(لألداتیة. یوَضح الجدول أبعادا   (r)والمقدرین (t)ُبعدا للتمییز، والمهام  (p)اعتبر الطالب 

  تباین الخطأ النسبي وتباین الخطأ المطلق بین مختلف األبعاد وتفاعالتها في درجات االختبار.
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  الكلیة لالختبارللمهام  (p/tr)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین" ): 34جدول (

المهام الكلیة بمعنى المهام التسعة المتضمنة في االختبار أن نتائج  بَینیالذي  )34(جدول الیتضح من 

) في القیاسین النسبي % 59.9و  % 81.6(مهمة - طالباین الخطأ راجع إلى تفاعل أكبر مصدر تب

بعض الطالب من مهمة إلى أخرى بمعنى أن  أداء الطالبفي متوسط الذي یشیر إلى اختالف والمطلق 

. أما ثاني درجات منخفضة في مهمة أخرىفي حین تحصلوا على تحصلوا على درجة عالیة في مهمة 

 19.4( مصدر تباین الخطأ راجع إلى اختالف في درجة صعوبة المهام بالنسبة لكل الطالب بحواليأكبر 

في  َدرةالعشوائیة غیر المقالممزوج باألخطاء  مقدر-مهمة-طالبأتي مكَون تباین تفاعل یبعدها  ،)%

تقدیر أداء الطالب وترتیبهم عبر مختلف المهام في اختالف وجود یفَسر  الذي ) % 7.8 و 10.6(التصمیم 

بین ) % 6.8( ، بحیث بلغمنخفضةمقدر -ت تباین المقدرین وتباین تفاعل طالبمكَونا تجاءو والمقدرین. 

 )% 5.7 و % 7.8(المهام، و في تقدیرالمقدرین أو تساهل ختالف في درجة تشَدد االالذي یفَسر  المقدرین

جاء مكَون  حین في تقدیرات المقدرین من طالب إلى آخر. في تغَیرمقدر الذي یفَسر -البطفي تفاعل 

مكَونات تباین المقدر،  ورغم ذلك یبدو أن ،جدیرا باإلهمالو  منخفضا جدا )% 0.3(مهمة -تباین مقدر

مهمة مهمة، وتباین ال-مقدر مقارنة بمكونات تباین طالب-طالبمقدر، وتفاعل  مهمة-وتفاعل طالب

  ضعیفة ال تؤَثر بشكل أكبر على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات االختبار.

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

  %الخطأ المطلق 

  ......  ......  ......  ......  0.449  (p)  بطال

  0.0308  19.4  ......  ......  ......  (t) مهمة 

  0.0108  6.8  ......  ......  ......  (r)  مقدر

  0.095  81.6  0.095  59.9  ......  (pt) مهمة -طالب

  0.0090  7.8  0.0090  5.7  ......  (pr) مقدر -طالب

  0.0006  0.4  ......  ......  ......  (tr) مقدر -مهمة

  0.0123  10.6  0.0123  7.8  ......  (ptr,e) مقدر مهمة -طالب

  % 100  0.158  % 100  0.116  0.449  مجموع التباینات

    المعیاري االنحراف

0.670  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

الخطأ المعیاري   0.341

  المطلق

0.398  

  0.79  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.74  معامل إمكانیة التعمیم المطلق
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معامل أما  )0.78(معامل إمكانیة التعمیم بلغ ة إلى حَد ما، فقد مقبولت إمكانیة التعمیم معامالجاءت 

. مما یدل على أَن االختبار یصبح مقبوال في ترتیب الطالب في تقییم كفاءتهم )0.74(مؤشر الموثوقیة بلغ 

الهدف المطلوب من االختبار ن كذلك في مقارنة أداء الطالب بلم یكعلى حل المهام المركبة، في حین 

  .في حل المهام المركبة هتم بتحدید أداء الطالب بالموازاة مع الكفاءة المطلوبةالذي ا

  :مناقشة نتائج التساؤل األول -2 -3

مكَونات التباین أكثر تأثیرا على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات  أظهرت نتائج تحلیالت إمكانیة التعمیم أن

مهمة، ومكَون تباین - اختبار تقییم كفاءة الطالب في الریاضیات راجعة إلى مكون تباین تفاعل طالب

التي أكدت أن مكَونات التباین أكثر  Huang (2009)مراجعة  المهمة. وتتفق نتائج الدراسة مع تحلیالت

مهمة وتباین المهمة، كما تتفق مع أغلب -تأثیرا في تقییمات األداء والكفاءات راجعة إلى تباین طالب

 ,Shavelson)الدراسات في مجال تقییمات األداء والكفاءات، سواء في مجال تقییمات أداء الریاضیات

Baxter & Gao, 1993 ; Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996 ; Hébert, 2006 ; McBee & Barens, 

1998 ; Nie, Yeo & Lau, 2007 ;…) أو مجال تقییمات أداء العلوم ،(Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; 

Schlackman & Sugrue, 2000) Webb,  أو مجال تقییمات أداء الكتابة(Gao & Brennan, 2001)  .  

مهمة إلى اختالفات في متوسط أداء الطالب من مهمة إلى أخرى، - ویعود ارتفاع مكَون تباین طالب

، كما یعود ارتفاع مكَون تباین المهمة الب من مهمة إلى أخرىبمعنى وجود تذبذب في متوسط أداء الط

   إلى اختالف في درجة صعوبة المهام بالنسبة إلى جمیع الطالب.

في  جاءت من ضعیفة إلى متوسطةقد فومعامالت الموثوقیة إمكانیة التعمیم  أما فیما یخص معامالت

التصمیمات الفرعیة للمهام محكمة التحدید، المهام غیر محكمة التحدید، وفي المهام المشوشة. ونتج 

مهام في كل فرع) وكذلك بسبب ارتفاع  03انخفاض معامالت إمكانیة التعمیم من قلة عدد المهام (

مهمة وتباین المهمة اللذان َأَثرا بشكل أكبر على إمكانیة تعمیم وموثوقیة -این تفاعل طالبمكَونات تب

درجات الطالب. وتوصلت نتائج المهام الكلیة لالختبار أي بعد إدماج كل مهام االختبار الكلیة تحلیالت 

  ل موثوقیة أقل نسبیا.إمكانیة التعمیم التي كان عددها تسعة مهام إلى معامل إمكانیة تعمیم مقبول ومعام

أَن تقییمات األداء والكفاءات السابقة التي أكدت الدراسات  معظموتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إلیه 

، ورغم النتائج المشَجعة التي تعاني من عدم قدرتها على بلوغ الحد األدنى المطلوب من إمكانیة التعمیم

  لیة لالختبار إال أن غیر كافیة في التصمیمات الفرعیة. توصلت إلیها الدراسة الحالیة في المهام الك



245 
 

 ,Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Ruiz-Primo)تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إلیه نتائج دراسات

Baxter & Shaveson, 1993; McBee & Barens, 1998 ; Hébert, 2006 ; Nie, Yeo & Lau, 2007 ; 

Gebril, 2009 ; Smith & Kulikowich, 2004) ضعف في ثبات درجات أنظمة تقییمات  والتي أكدت على

مهمة وتباین المهمة، وفي ضعف معاینة -األداء والكفاءات نتیجة ارتفاع في مكَونات تباین تفاعل طالب

المهام. وأكدت بعض الدراسات السابقة أن معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة 

 & Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Ruiz-Primo, Baxter & Shaveson, 1993 ; McBee)ضعیفة

Barens, 1998 ; Gao & Brennan, 2001) وبعضها أكدت على أنها من متوسطة إلى مقبولة (Hébert, 

2006 ; Lau, Yeo & Nie, 2007 ; Smith & Kulikowich, 2004; Gebril, 2009) ،  نتائج  أكدتفي حین

 ,Lann, Liu, Annkenman, Stone) الحد األدنى المطلوببلغت  دراسات أخرى إلى معامالت مرتفعة

1996 ; Lee & Kantor, 2007 ; Bain, 2008) .   

بالمجال الدراسي الذي تتناوله الدراسة  ویعود اختالف نتائج الدراسات السابقة إلى عدة عوامل ترتبط

(علوم، ریاضیات، كتابة)، وعدد مهام تصمیمات الدراسة، وطبیعة المهام المستخدمة، ونوع التصمیمات. 

رغم ذلك فان معظم معامالت إمكانیة التعمیم المحصلة من الدراسات السابقة كانت منخفضة أو متوسطة، 

ات ال زالت تعاني من عدم بلوغها درجة كافیة من إمكانیة التعمیم نتیجة ما یبَین أن تقییمات األداء والكفاء

  مهمة، ومكون تباین المهمة.-ارتفاع في مكون تباین طالب

  نتائج التساؤل الثاني:ومناقشة عرض  -4

  عرض نتائج التساؤل الثاني: -1 -4

من الفترة األولى والفترة الثانیة على حدة، وذلك في  الدراسة في كل تحلیل بیاناتباألول الجزء  یهتم

. ویهتم الجزء الثاني مقارنة مكَونات التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیةبتصمیم ثنائي الُبعد 

اقتصرت عملیة تحلیل وقد  نتائج التصمیم ثالثي الُبعد الذي یدمج الفترة كُبعد في وضعیة القیاس. تحلیلب

نتائج تحلیل إمكانیة التعمیم للتصمیم ثنائي  )35(سوف نعرض في الجدول و  ،طالبا )217(البیانات على 

  تصمیم القیاس. في الفترة األولى والفترة الثانیة منالُبعد 
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   في الفترتین األولى والثانیة (p/tr)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین" ): 35جدول (

  الفترة الثانیة  الفترة األولى  

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

الخطأ المطلق 

%  

تباین 

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

تباین  نسبة

الخطأ النسبي 

%  

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

الخطأ المطلق 

%  

  ......  ......  ......  ......  0.447  ......  ......  ......  ......  0.572  (p)  بطال

  0.034  22.6  ......  ......  ......  0.029  17.7  ......  ......  ......  (t)  ةممه

  0.012  8.2  ......  ......  ......  0.016  10.1  ......  ......  ......  (r) مقدر

  0.086  83.0  0.086  57.0  ......  0.102  86.5  0.102  61.8  ......  (pt)مهمة  -طالب

  0.004  4.7  0.004  3.2  ......  0.004  3.5  0.004  2.5  ......  (pr)مقدر  -طالب

  0.0007  0.5  ......  ......  ......  0.001  0.7  ......  ......  ......  (tr)مقدر  -مهمة

  0.012  12.3  0.012  8.5  ......  0.011  10.0  0.011  4.1  ......  (ptr,e)مقدر  -مهمة -طالب

  % 100  0.165  % 100  0.118  0.572  % 100  0.151  % 100  0.104  0.447  مجموع التباینات

 

  االنحراف المعیاري
  

0.668  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

0.322  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  

0.389  

 
0.756  

الخطأ المعیاري 

  النسبي

 
0.344  

الخطأ المعیاري 

  المطلق

 
0.407  

  0.83  0.81  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.78  0.75  معامل إمكانیة التعمیم المطلق
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درجة أقل من تباین ال )0.447(تباین الدرجة الشاملة في الفترة األولى قیمة أَن  )35(یوَضح الجدول 

جاءت بعض نسب مكَونات التباین متباینة من حیث نسبها بین الفترة و  ،)0.572(في الفترة الثانیة  الشاملة

مقدر، -قلیلة، فقد جاءت نسب مكونات تباین المهمة، وتفاعل طالباألولى والفترة الثانیة ولكن بدرجة 

في الفترة األولى أكبر من الفترة الثانیة  مكونات التباین غیر المقدرةمقدر الممزوج ب-مهمة-وتفاعل طالب

 2.5و 3.5مقابل  % 3.2و  4.7(مقدر -، وتباین تفاعل طالب)% 17.7مقابل  % 22.6(ففي تباین المهمة 

 % 8.5و 12.3(في التصمیم  َدرةمقدر الممزوج بمكونات التباین غیر المق-مهمة- ین تفاعل طالب، وتبا)%

مهمة، وتباین تفاعل -في حین جاءت نسب مكَونات تباین المقدرین، وتفاعل طالب .)% 4.1و 10.0مقابل 

)، % 8.2مقابل  % 10.1(مقدر في الفترة الثانیة أكبر منها في الفترة األولى، ففي تباین المقدرین - مهمة

 0.5(مقدر - ، وفي تباین تفاعل مهمة)% 57.0و 83.0مقابل  % 61.8و 86.5(مهمة -وتباین تفاعل طالب

   .)% 0.7مقابل  %

أن نسب مكَونات التباین الفترة األولى ومكَونات تباین الفترة الثانیة مختلفة بدرجة  أیضا أوضحت النتائج

على مكَونات التباین. عالوة على ذلك جاءت معامالت  ضعیفتأثیر  هاما یبَین أَن الفترة لدا، ضئیلة ج

معامل  في )0.81مقابل  0.83( إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة متقاربة بین الفترة األولى والفترة الثانیة

  .ةیفي معامل الموثوق )0.75 مقابل 0.78(إمكانیة التعمیم و

جاءت و ، )0.83(الفترة الثانیة في و ) 0.81( ي الفترة األولىفمقبولة معامالت إمكانیة التعمیم  جاءت

   .)0.75( ولىفي الفترة األإلى حَد ما مقبولة ، و )0.78(معامالت الموثوقیة مقبولة في الفترة الثانیة 

وذلك من أجل  ،ثالثي الُبعدتصمیم  میم بإدماج ُبعد الفترة فيمن تحلیالت إمكانیة التع الثاني اهتم الجزء

كما سوف نهتم  ،إمكانیة التعمیم والموثوقیة تمكَونات التباین ومعامالمقادیر  ىمعرفة تأثیر الفترة عل

 والتصمیم ثالثي الُبعد من حیثثنائي الُبعد تحلیالت إمكانیة التعمیم بین التصمیم مقارنة نتائج أیضا ب

  . مكَونات التباین المؤَثرة على الدرجة الشاملة للطالب

  من تصمیم القیاس.الثي الُبعد إمكانیة التعمیم للتصمیم ث تنتائج تحلیال )37(سوف نعرض في الجدول 
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  "فترة×مقدر×مهمة×طالب"): تحلیل التباین للتصمیم ثالثي الُبعد 36جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  6686.028  216  30.953  0.480  0.480  0.480  23.2  0.055  (p) طالب

  3041.802  8  380.225  0.274  0.274  0.274  13.3  0.130  (t) مهمة

  356.254  2  178.127  0.041  0.041  0.041  2.0  0.032 (r)مقدر 

  33.978  1  33.978  0.003  0.003  0.003  0.1  0.004  (o)فترة 

  6971.82  1728  4.034  0.371  0.371  0.371  18.0  0.024  (p×t)  مهمة -طالب

  244.375  432  0.565  0.008  0.008  0.008  0.4  0.002   (p×r)  مقدر -طالب

  558.076  216  2.583  0.029  0.029  0.029  1.4  0.009  (p×o) فترة  -طالب

  182.498  16  11.406  0.024  0.024  0.024  1.2  0.008  (t×r) مقدر -مهمة

  83.627  8  10.453  0.012  0.012  0.012  0.6  0.007 (t×o)فترة  -مهمة

  11.373  2  5.686  0.002  0.002  0.002  0.1  0.002  (r×o)فترة  -مقدر

  مقدر - مهمة -طالب
(p×t×r)  

1275.538  3456  0.369  0.036  0.036  0.036  1.7  0.005  

  فترة - مهمة -طالب
(p×t×o) 

2997.483  1728  1.734  0.479  0.479  0.479  23.2  0.019  

  فترة - مقدر -طالب
(p×r×o)  

148.515  432  0.343  0.005  0.005  0.005  0.3  0.002  

 فترة -مقدر -مهمة

(t×r×o)  

13.566  16  0.847  0.002  0.002  0.002  0.1  0.001  

فترة  -مقدر - مهمة -طالب
(p×t×r, e)  

1025.877  3456  0.296  0.296  0.296  0.296  14.4  0.007  

    %  100                                             11717  23630.824  المجموع

نعالج أبعاد التصمیم ثالثي بنفس طریقة معالجة أبعاد وضعیات القیاس في التصمیمات السابقة سوف 

األبعاد األخرى م القیاس ُبعدا للتمییز، في حین نعتبر في تصمیp)  نعتبر عینة الطالبالُبعد، بحیث 

  أبعادا لألداتیة تؤَثر على الدرجة الشاملة للطالب.  (o)والفترات  (r) والمقدرین (t) المهام

بینیة تجزئة تباین الخطأ النسبي وتباین الخطأ المطلق بین مختلف األبعاد وتفاعالتها ال )37( یقدم الجدول

  ثنائیة وثالثیة ورباعیة.
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   (p/tro)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/مهام مقدرین فترات" ): 37جدول (

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

  %الخطأ المطلق 

  ......  ......  ...... ......  0.480  (p)  بطال

  0.030  21.6  ...... ...... ......  (t)  ةممه

  0.013  9.8  ...... ...... ......  (r) مقدر

  0.001  1.1  ...... ...... ......  (o) فترة

  0.041  44.3  0.041  29.2 ......  (pt)مهمة  -طالب

  0.002  3.0  0.002  2.0 ......  (pr)مقدر  -طالب

  0.014  15.9  0.014  10.5 ......  (po) فترة  -طالب

  0.0008  0.6  ......  ...... ......  (tr)مقدر  -مهمة

  0.0007  0.5  ......  ...... ......  (to)فترة  -مهمة 

  0.0004  0.3  ......  ...... ......  (ro)فترة  -مقدر

  0.001  1.4  0.001  0.9 ......  (ptr)مقدر  -مهمة -طالب

  0.026  28.6  0.026  18.9 ......  (pto) فترة -مهمة -طالب

  0.0008  0.9  0.0008  0.6 ......  (pro)فترة  –مقدر  –طالب 

  0.000  0.0  ......  ...... ......  (tro)فترة  –مقدر -مهمة

 فترة -مقدر –مهمة –طالب

 (ptro,e)  

...... 0.005  5.9  0.005  3.9  

  % 100  0.141  % 100  0.093  0.480  مجموع التباینات

  

  االنحراف المعیاري

  

0.692  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

0.305  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  

0.375  

  0.84  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.77  معامل إمكانیة التعمیم المطلق

في  )% 29.2و  % 44.3(مهمة - أن أكبر مصدر تباین راجع إلى تفاعل طالب )37(توَضح نتائج الجدول 

، والذي یبَین اختالف في متوسط أداء الطالب من مهمة إلى أخرى بمعنى القیاسین النسبي والمطلق

. منخفضة في مهمة أخرى بعض الطالب على درجة عالیة في مهمة وحصولهم على درجاتحصول 

في القیاسین  )% 18.9 و 28.6( بحوالي فترة-مهمة-طالب إلى تفاعل مصدر تباین خطأ راجعثاني أكبر و 

ثم یلیه  ،النسبي والمطلق الذي یشیر إلى تقَلب أو تغَیر في أداء الطالب وترتیبهم عبر مهام وفترات معینة

اختالف في درجة صعوبة المهام بالنسبة لكل الطالب.  فَسرالذي ی )% 21.6( مكَون تباین المهمةإلى 



250 
 

 في تغَیر الذي یشیر إلى) % 10.5 و 15.9( بلغباالهتمام  افترة جدیر -فاعل طالبمكَون تباین توجاء 

متوسط أداء الطالب من فترة إلى أخرى أي حصول الطالب على درجة عالیة في فترة وحصولهم على 

   درجة منخفضة في فترة أخرى. 

جاءت مكَونات تباین الخطأ األخرى من متوسطة إلى منخفضة، بحیث كان مكَون تباین في حین 

بمكَون  بدرجة أقل یعكس اختالف في درجة تشَدد أو تساهل المقدرین، متبوعا الذي )% 9.8(المقدرین 

أما  .)% 3.9و 5.9(في التصمیم َدرة فترة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المق- مقدر-مهمة-تفاعل طالب

فقد  ،مكونات التباین األخرى فجاءت منخفضة جدا ال تؤَثر على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات االختبار

وتفاعل  مقدر،- مقدر، وتفاعل مهمة-وتفاعل طالب راجعة إلى الفترة،كانت و  )% 3.0 و 0.0(تراوحت بین 

-فترة، وتفاعل مهمة-مقدر-لب، وتفاعل طامقدر-مهمة- طالبفترة، وتفاعل -فترة، وتفاعل مقدر - مهمة

  فترة.-مقدر

مؤشر  وبلغ، )0.84( معامل إمكانیة التعمیم النسبي بلغبحیث  ةإمكانیة التعمیم مقبول تمعامالكانت 

بدرجة  تمتازاالختبار  درجات ما یدل على أَن م ،)0.77(الموثوقیة أو معامل إمكانیة التعمیم المطلق 

  حل المهام المركبة. في الثبات أو إمكانیة التعمیم في تقییم كفاءة الطالب مقبولة

الذي اهتم فترة"  ×مقدر ×مهمة ×التصمیم الثالثي الُبعد "طالبالمرتبط ب )37(نتائج الجدول  بمقارنة

في كل فترة على  مقدر" ×مهمة ×"طالبالتصمیم ثنائي الُبعد مرتبط بال )35( ونتائج الجدولبإدماج الفترة، 

إلى  ا، ولم یكن راجعمهمة-التصمیمین راجع إلى تفاعل طالبكال تباین في الأكبر مكَون یظهر أَن حدة 

رغم ذلك فان  مهمة.- ثاني أكبر مكَون تباین بعد تفاعل طالبأصبح فترة رغم أنه - مهمة-تفاعل طالب

في التصمیم ثالثي الُبعد  انخفض) % 57و 83( جاءعد مهمة في التصمیم ثنائي البُ - مكَون تباین طالب

إضافة إلى  ،فترة-مهمة- طالبمكون تباین ب أيالفترة  مكون تباینألَنها امتزجت ب )% 29و  44(إلى 

الذي یعكس اختالف درجة أداء الطالب من  )%10.5و 15.9(فترة -في مكَون تباین طالب طفیفارتفاع 

أشرنا في اإلحصاءات الوصفیة إلى ارتفاع طفیف في متوسط وتباین أداء كما فترة إلى أخرى. بحیث 

  الطالب في الفترة الثانیة مقارنة بالفترة األولى.

ولكن بشكل بعد إدماج ُبعد الفترة في تصمیم الدراسة، معامل إمكانیة التعمیم ومعامل الموثوقیة  ارتفعكما 

إدماج ُبعد ویعود ذلك إلى  .)0.77و 0.84( في التصمیم ثنائي الُبعد إلى )0.75و  0.81( أي منضئیل 

  الموثوقیة.ساهم في رفع معامل إمكانیة التعمیم ومعامل الفترة في التصمیم الذي 
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  :مناقشة نتائج التساؤل الثاني -2 -4

أن مكَونات التباین أكثر تأثیرا على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات  إلى نيتوصلت نتائج التساؤل الثا

وتتفق النتائج  وتباین المهمة. ،فترة-مهمة-مهمة، وتفاعل طالب-كفاءة الطالب تمَثلت في تفاعل طالب

,Webb) األداءمع ما توصلت إلیه بعض دراسات تقییمات   Schlackman  &  Sugrue,  2000;  McBee  &  

Barens, 1998 ; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Smith 

& Kulikowich, 2004)  إال أن فترة - مهمة-ین طالبمهمة وتبا-وخاصة فیما یتعَلق بمكوني تباین طالب ،

بعض نتائج هذه الدراسات ال تتفق في جانب مكَون تباین المهمة التي جاءت فیها منخفضة باستثناء 

التي كانت نسب مكونات تباین المهمة  (McBee & Barens, 1998; Smith & Kulikowich, 2004) دراسات

فیما یخص مكون تباین الفترة فقد جاءت نسبها ضئیلة ومنعدمة في معظم الدراسات  جدیرة باالهتمام. أما

  السابقة، وبالخصوص تفاعل الفترة مع األبعاد األخرى. 

فیما یتعلق بمعامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة فقد جاءت قیمها مقبولة، وتتفق هذه النتائج مع 

ى بلوغ معامالت إمكانیة تعمیم وموثوقیة للحد األدنى المطلوب بعض نتائج الدراسات التي توصلت إل

(Webb, Schlackman & Sugrue, 2000 ; Smith & Kulikowich, 2004)  نتائج  في حین ال تتفق مع

 ,McBee & Barens, 1998 ; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999 ; Shavelson)دراسات أخرى 

Baxter & Gao, 1993) تصل معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة للحد األدنى. التي لم  

، فان مكَون تباین المهمة بقي بالتقریب بنفس المقداربعد إدماج الفترة في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم 

فترة الذي أصبح ثاني -مهمة- مهمة ألَنه امتزج بتفاعل طالب-في حین انخفض مكَون تباین تفاعل طالب

مكَون انخفض مهمة، ولیس مكَون تباین المهمة. وبذلك - َون تباین بعد مكون تباین تفاعل طالبأكبر مك

صبح ممزوجا بُبعد الفترة، وبالتالي توصلت النتائج إلى أمهمة في التصمیم ثالثي الُبعد الذي -تباین طالب

  فترة. - مهمة-مهمة لیمتزج مع مكون تباین طالب-انخفاض مكَون تباین طالب

اعتبرت مكونا خفیا من مكونات التباین امتزج الفترة دت نتائج الدراسات السابقة التي أشارت أن وقد أك

مهمة -بأن تغیر معاینة المهمة كان راجعا إلى خلیط بین تفاعل طالبوأظهرت ، بمكون تباین المهمة

-McBee & Barnes, 1998; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999; Ruiz)ترةف-مهمة- وتفاعل طالب

Primo, Baxter & Shavelson, 1993).  سابقة كما أشرنا توصل بعض الباحثین في دراساتو(McBee & 

Barens, 1998 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993 Webb, Schlackman & Sugrue, 2000)  إلى أن

في حین أثناء تحلیل ، لخطأتغیر معاینة المهمة مصدر رئیسي ل یكونتحلیل البیانات في فترة واحدة 

   خطأ.لالبیانات من فترات متعددة فان مزیجا بین معاینة المهمة والفترة المصدر الرئیسي ل
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بَینت نتائج الدراسة أن ُبعد الفترة ساهم في إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات كفاءة الطالب في الریاضیات، 

مهمة، -وكانت مكَونات تباین تفاعل طالب وأصبح مكَون تباین الفترة ممزوجا مع مكَون تباین المهمة،

تفق هذه تفترة، وتباین المهمة أكبر مكَونات التباین تأثیرا على درجات الطالب. و - مهمة-وتباین طالب

التي توصلت إلى أَن إدماج ُبعد الفترة یساهم في خفض مكَون تباین  Huang (2009)النتائج مع تحلیالت 

ماج الفترة مهمة انخفض بشكل ملموس عند إد-طالبیر تفاعل تغ ألن مهمة- المهمة، وتفاعل طالب

-وأصبح أیضا أقل ألَنه امتزج بتغَیر معاینة الفترة، وأدى إلى ارتفاع مكَون تباین تفاعل طالبكُبعد، 

  مهمة.- فترة لُیصبح ثاني أكبر مكَون تباین بعد تفاعل طالب- مهمة

كان مكَون تباین ن الفترتین األولى والثانیة، فقد بیكما بَینت النتائج أَن بعض مكونات التباین تغَیرت 

أكبر في مكَونات التباین األخرى بعض  وجاءتالفترة األولى أقل من الفترة الثانیة، في الدرجة الشاملة 

جاءت معامالت إمكانیة التعمیم في الفترة  الفترة الثانیة، وبعضها جاءت العكس. كماب الفترة األولى مقارنة

  الثانیة أكبر من الفترة األولى، بمعنى ظهور تحسن في ثبات درجات االختبار في الفترة الثانیة. 

  نتائج التساؤل الثالث: ومناقشة عرض -5

  عرض نتائج التساؤل الثالث: -1 -5

  :ولتصمیم األ العرض نتائج  -1- 5-1

صیغ المهام ُبعدا من أبعاد صدق  الثة طرقا من طرق التقییم، لذلك اتخذتاعتبرت صیغ المهام الث

، وأخذت باالعتبار كُبعد عشوائي غیر للصدق التقاربي Kane (1982)درجات االختبار ضمن نموذج 

  الطالب في الریاضیات. مكنة في عملیة تقییم أداء وكفاءةمحدود من بین صیغ المهام الم

  "صیغة × عد "طالبالتباین للتصمیم ثنائي البُ ): تحلیل 38جدول (

 المكـَونات                                        

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  5642.161  330  17.097  4.448  4.448  4.448  49.7  0.447  (p) طالب

  501.718  2  250.859  0.746  0.746  0.746  8.3  0.535  (f) صیغة

  2475.615  660  3.750  3.750  3.750  3.750  41.9  0.206 (pf,e)صیغة  -طالب

    %  100                                             992  8619.494  المجموع
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من بین المهام والصیغ  عشوائیة غیر محدودةاعتبرت أبعاد وضعیة القیاس في تحلیل إمكانیة التعمیم 

في تصمیم القیاس ُبعدا للتمییز، في حین اعتبرت صیغ أو طریقة صیاغة  (p)األفراد الممكنة، واعتبر 

  المهام ُبعدا لألداتیة في تقدیر صدق درجات االختبار. 

  لالختباربالنسبة  (p/f)تحلیل إمكانیة التعمیم لتصمیم القیاس "طالب/صیغ" ): 39جدول (

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

  %الخطأ المطلق 

  ......  ......  ......  ......  4.448  (p)ب طال

  0.248  16.6  ......  ......  ......  (f)  صیغة

  1.250  100  1.250  83.4  ......  (pf,e)صیغة  -طالب

  % 100  1.499  % 100  1.250  4.448  مجموع التباینات

  2.109  االنحراف المعیاري
  

الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

1.118  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  
1.224  

  0.78  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.75  معامل إمكانیة التعمیم المطلق

-راجع إلى تفاعل طالبؤَثر على الدرجة الشاملة للطالب مأن أكبر مكَون تباین ) 39(جدول الیتضح من 

في القیاس النسبي  )% 100(بلغ  بحیث، التصمیمصیغة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقَدرة في 

یشیر إلى تغییر الطالب في طریقة أدائه من صیغة إلى أخرى،  ، والذيفي القیاس المطلق) % 83.4(و

إضافة  منخفضة في صیغة أخرى بینما یتحصل على درجة عة في صیغةبحیث یتحَصل على درجة مرتف

اختالف لذي یشیر إلى ا) % 16.6( مكَون تباین الصیغة جاءو . إلى مكَونات التباین األخرى غیر المقدرة

المؤَثرة على التباین  نالحظ من خالل مكونات في درجة صعوبة صیغ المهام بالنسبة لكل الطالب.

صیغة الممزوج - مقارنة بمكون تباین تفاعل طالبمكَون تباین الصیغة ضئیل  للطالب أَن الدرجة الشاملة 

  .مكونات التباین األخرى غیر المقدرة في التصمیمب

معامالت  عن  Kane (1982)في ضوء نموذجتعَبر إمكانیة التعمیم  تمعامالأن أشرنا في الفصل الخامس 

الحد األدنى المطلوب. من قریبة باعتبارها مشجعة جاءت  التيو ، الطالبكفاءة لدرجات  الصدق التقاربي

 یدل علىما . )0.75(معامل إمكانیة التعمیم المطلق و  )0.78(معامل إمكانیة التعمیم النسبي  بلغفقد 

  .على حل المهام المركبة ة الطالبعلى كفاءاالستدالل في صیغ االختبار تقارب درجات 
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  :الثاني التصمیمعرض نتائج  -5-1-2

موازاة مع تصمیم الدراسة أعاله اهتم الباحث أیضا بإدماج المهام كُبعد في تصمیم دراسة إمكانیة التعمیم، 

,Shavelsonبما یتفق مع تصمیم دراسة الصدق التقاربي للباحثین   Baxter  &  Gao بدوره المستوحى  (1993) 

  .Kane (1982)نموذج  من

  "صیغة × مهام ×ثنائي البعد "طالب ): تحلیل التباین للتصمیم40جدول (

 المكـَونات  

مجموع   مصدر التغَیر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

النسبة   المصححة  المختلطة  العشوائیة

)%(  

الخطأ 

  المعیاري

  1911.667  330  5.792  0.460  0.460  0.460  22.5  0.051  (p)طالب

  495.517  2  247.758  0.201  0.201  0.201  9.8  0.178  (t)مهمة

  171.593  2  85.796  0.038  0.038  0.038  1.9  0.067 (f)صیغة 

  906.704  660  1.373  0.128  0.128  0.128  6.3  0.028  (p×t) مهمة -طالب

  833.295  660  1.262  0.091  0.091  0.091  4.5  0.026  (p×f) صیغة  -طالب

  190.035  4  47.508  0.140  0.140  0.140  6.9  0.082  (t×f)صیغة -مهمة

  صیغة - مهمة -طالب
(p×t×f, e)  

1305.075  1320  0.988  0.988  0.988  0.988  48.3  0.038  

    %  100                                             2978  5813.889  المجموع

ُبعدا للتمییز، في حین  (p)تضَمن تصمیم المالحظة ثالثة أبعاد عشوائیة غیر محدودة، واعتبر األفراد 

تجزئة تباین  )41(للتباین. یوَضح الجدول  اأي مصادر  أبعاد لألداتیة(f)  وصیغ المهام (t)اعتبرت المهام 

، إضافة درجات االختبارصدق الخطأ النسبي وتباین الخطأ المطلق بین مختلف األبعاد وتفاعالتها في 

  إلى معامالت إمكانیة التعمیم النسبي والمطلق.
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  لالختباربالنسبة  (p/tf)تصمیم القیاس "طالب/صیغ" تحلیل إمكانیة التعمیم ل): 41جدول (

تباین الخطأ راجع إلى  صدرأن أكبر م )41( نتائج تحلیالت إمكانیة التعمیم الموضحة في الجدول توصلت

في القیاس  )%60(صیغة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقدرة في التصمیم -مهمة- تفاعل طالب

أداء الطالب وترتیبهم في متوسط اختالف  وجودفي القیاس المطلق، والذي یشیر إلى  )%39.4(و النسبي

تباین الخطأ مصدر . وثاني أكبر غیر المقدرةعبر مختلف المهام والصیغ إضافة إلى األخطاء العشوائیة 

، ثم یلیه مكَون )%24.1(اختالف في درجة صعوبة المهام بالنسبة للطالب  عكسراجع إلى المهام الذي ی

همة إلى أخرى في القیاسین النسبي والمطلق مهمة الذي یفَسر اختالف أداء الطالب من م-تباین طالب

 و، %16.6(صیغة في القیاسین النسبي والمطلق -. ثم یأتي مكَون تباین تفاعل طالب)%15.4 و، 23.4%(

الذي یحَدد اختالف أداء الطالب من صیغة إلى أخرى. في حین جاءت مكَونات تباین الصیغة  )10.9%

  .)% 5.6 و %4.6( نسبیا بحواليصیغة ضئیلة - وتفاعل مهمة

وبلغ  )0.72(معامل إمكانیة التعمیم النسبي بلغ بحیث ، متوسطةمعامالت إمكانیة التعمیم المقَدرة جاءت 

   .ختباراالصیغ درجات الطالب في تقارب نقص في . ما یدل على )0.62(معامل إمكانیة التعمیم المطلق 

معامالت أن  صیغة" ×مهمة ×"طالبوالتصمیم ثنائي الُبعد  صیغة" ×التصمیم أحادي الُبعد "طالب بمقارنة

إمكانیة التعمیم في التصمیم األول جاءت أفضل من معامالت إمكانیة التعمیم في التصمیم الثاني، والذي 

تباین   مصدر التباین

  التمییز

تباین الخطأ 

  النسبي

نسبة تباین الخطأ 

  %النسبي 

تباین الخطأ 

  المطلق

نسبة تباین   

  %الخطأ المطلق 

  ......  ......  ......  ......  0.460  (p)  بطال

  0.067  24.1  ......  ......  ......  (t)  ةممه

  0.0127  4.6  ......  ......  ......  (f) ةصیغ

  0.0427  23.4  0.0427  15.4  ......  (pt)مهمة -طالب

  0.030  16.6  0.030  10.9  ......  (pf)صیغة -طالب

  0.0156  5.6  ......  ......  ......  (tf)صیغة -مهمة

  0.1098  60.0  0.1098  39.4  ......  (ptf,e)صیغة  -مهمة-طالب

  % 100  0.278  % 100  0.183  0.460  مجموع التباینات

    االنحراف المعیاري

0.678  
الخطأ المعیاري 

  النسبي

  

0.427  
الخطأ المعیاري 

  المطلق

  

0.527  

  0.72  معامل إمكانیة التعمیم النسبي

  0.62  معامل إمكانیة التعمیم المطلق
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- یظهر أن إدماج المهمة ساهم في خفض معامالت إمكانیة التعمیم ألَن تباین المهمة وتفاعل طالب

بدرجة كبیرة في خفض االستدالل على  مما ساهممعتبرة جاءت صیغة -ةمهم- مهمة، وتفاعل طالب

  كفاءة الطالب في المهام المركبة.درجات 

  :مناقشة نتائج التساؤل الثالث -2 -5

صیغة الممزوج -راجع إلى تفاعل طالبتوصلت نتائج التصمیم أحادي الُبعد أن أكبر مكَون تباین 

باألخطاء العشوائیة غیر المقَدرة في التصمیم، في حین جاء مكَون تباین الصیغة متواضعا مقارنة بمكَون 

الب على ، بحیث تحصل طتغییرات في طریقة أداء الطالب لصیغ االختبارشیر إلى مما یالتباین األول 

  منخفضة في صیغة أخرى.  اتعلى درج والمرتفعة في صیغة معینة في حین تحص درجات

صیغة -مهمة- كما توصلت نتائج التصمیم ثنائي الُبعد أن أكبر مكَون تباین راجع إلى تفاعل طالب

 ,Shavelsonالممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقدرة، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إلیه دراسة 

Baxter  &  Gao صیغة الممزوج بمكونات -مهمة- أن أكبر مكَون تباین راجع إلى تفاعل طالب (1993) 

والذي یشیر إلى أن بعض الطالب كانوا أكثر نجاحا في مهمة معینة متصلة بصیغة  ،التبیان غیر المقدرة

إضافة إلى مصادر خطأ أخرى معینة، في حین أن بعضهم أكثر نجاحا في مهمة معینة متصلة بصیغة 

 & Shavelson, Baxterاقبة في تصمیم الدراسة، كما تتفق نتائج الدراسة أیضا مع نتائج أخرى غیر مر 

Gao (1993) مهمة.- فیما یخص مكَون تباین المهمة وتفاعل طالب  

صیغة الممزوج -مهمة-كما توصلت إلى أن مكَون تباین المهمة ثاني أكبر مكَون تباین بعد تفاعل طالب

والذي یعكس اختالف الصعوبة النسبیة للمهام التي كانت بعضها أسهل من  بمكونات التباین غیر المقدرة،

األخرى لدى الطالب، فقد كانت بناء على اإلحصاءات الوصفیة أن المهام محكمة التحدید أكثر سهولة 

مكون  من المهام غیر محكمة التحدید، وكانت المهام بمعلومات مشَوشة أكثر صعوبة منهما. ویفَسر أیضا

مهمة ثالث أكبر مكون تباین راجع إلى اختالف في أداء طالب معین من مهمة إلى أخرى - البتباین ط

  أي أن أداء الطالب یخضع لمهمة معینة غیر أخرى. 

توصلت معامالت إمكانیة التعمیم في التصمیم أحادي الُبعد إلى مستویات مقبولة خاصة معامل إمكانیة 

ما یدل على تقارب درجات صیغ االختبار خاصة في تحدید التعمیم وبدرجة أقل معامل الموثوقیة، م

المكانة النسبیة للطالب. في حین جاءت قیم معامالت إمكانیة التعمیم في التصمیم ثنائي الُبعد متوسطة 

 Shavelson, Baxter & Gaoلم تصل إلى الحد األدنى المطلوب. وتتفق النتائج أیضا مع ما توصل إلیه 

أكبر في نتائج الدراسة الحالیة. ویعود اختالف قیم معامالت إمكانیة التعمیم وقیم ولكنها بدرجة  (1993)
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إلى أَن إدماج ُبعد  صیغة" ×مهمة ×"طالبصیغة" وتصمیم  ×معامالت الموثوقیة في تصمیم "طالب

المهمة في تصمیم دراسة الصدق أدى إلى خفض درجة االستدالل على كفاءة الطالب نتیجة ارتفاع في 

  مكَون تباین المهمة الذي ساهم بدرجة كبیرة في خفض معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة.

  عرض ومناقشة نتائج التساؤل الرابع: -6

  التساؤل الرابع:عرض نتائج  -1 -6

زیادة عدد مستویات األبعاد  التي اعتمدت علىالقرار  اهتمت اإلجابة على التساؤل الرابع على دراسات

إمكانیة تعمیم درجات االختبار، وذلك من خالل تجریب أفضل مستویات األبعاد التي تزید زیادة بهدف 

معامالت إمكانیة التعمیم، والحصول على من نطاق الدرجة الشاملة وخفض تباینات الخطأ (بهدف رفع 

دراسات قرار تهتم بكل نوع من المهام  أربعةسوف نقَدم  .)درجات قابلة للتعمیم على وضعیات قیاس أخرى

  مات ثنائیة الُبعد.لتصمیل على حدة، والمهام الكلیة لالختبار
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  ، والمهام غیر محكمة التحدید، والمهام بمعلومات مشوشةللمهام محكمة التحدید مقدر" ×مهمة ×عد "طالبالبُ ): دراسات القرار للتصمیم ثنائي 42جدول (

  

  

  

  مهام محكمة التحدید  

  18  18  18  15  15  15  12  12  12  9  9  9  6  6  6  3  3  3  عدد المهام 

  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3   عدد المقدرین 

  ૉෝ   0.60  0.61  0.62  0.75  0.75  0.76  0.81  0.82  0.82  0.85  0.86  0.86  0.87  0.88  0.88  0.89  0.90  0.90التعمیممعامل إمكانیة 

    0.52  0.53  0.53  0.67  0.68  0.69  0.75  0.76  0.76  0.80  0.80  0.81  0.83  0.83  0.84  0.85  0.85  0.86معامل الموثوقیة 

 مهام غیر محكمة التحدید  

  18  18  18  15  15  15  12  12  12  9  9  9  6  6  6  3  3  3  عدد المهام 

  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  عدد المقدرین 

  ૉෝ  0.66  0.66  0.67 0.79  0.79  0.80 0.85  0.85  0.85  0.88  0.88  0.89  0.90  0.90  0.90  0.91  0.92  0.92معامل إمكانیة التعمیم 

    0.62  0.63  0.63 0.76  0.77  0.77 0.82  0.83  0.83  0.86  0.86  0.87  0.88  0.89  0.89  0.90  0.90  0.90معامل الموثوقیة 

 مهام بمعلومات مشَوشة  

  18  18  18  15  15  15  12  12  12  9  9  9  6  6  6  3  3  3  عدد المهام 

  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  عدد المقدرین 

  ૉෝ  0.45  0.46  0.47 0.62  0.63  0.63 0.70  0.71  0.72  0.76  0.76  0.77  0.79  0.80  0.81  0.82  0.83  0.83معامل إمكانیة التعمیم 

    0.34  0.34  0.35 0.49  0.50  0.51 0.58  0.59  0.60  0.64  0.65  0.66  0.68  0.69  0.70  0.71  0.73  0.74معامل الموثوقیة 
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  الكلیة لالختبارللمهام  مقدر" ×مهمة ×عد "طالب): دراسات القرار للتصمیم ثنائي البُ 43جدول (

 18  18  18 15  15  15 12  12  12 9  9  9   عدد المهام

  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3   عدد المقدرین

 ૉෝ  0.79  0.80  0.81 0.83  0.84  0.85 0.86  0.87  0.87 0.88  0.88  0.89  معامل إمكانیة التعمیم

   0.74  0.75  0.76 0.78  0.79  0.80 0.81  0.82  0.83 0.83  0.84  0.85 معامل الموثوقیة
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كل من في الذي ُیحَدد دراسات القرار بواسطة زیادة عدد المهام، وعدد المقدرین  )42(یتضح من الجدول 

أن زیادة عدد المهام أفضل  أنواع المهام (محكمة التحدید، غیر محكمة التحدید، ذات معلومات مشَوشة)

   :فیما یلي، وظهرت النتائج من زیادة عدد المقدرین في رفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة

، )0.80(بلوغ معامل إمكانیة التعمیم ل مهام بثالث مقدرین )08(بالنسبة للمهام محكمة التحدید یتطَلب  -

ویعود ذلك إلى اختالف في معامالت إمكانیة  ،مهمة لبلوغ الحد األدنى من معامل الموثوقیة )12(یتطَلب و 

 )09(إلى  )03(أن زیادة عدد المهام من أیضا تصمیم الدراسة. ویتضح من التعمیم والموثوقیة المحصلة 

 )0.52(وثوقیة من معامل الم رتفع، وی)0.81(إلى  )0.60(بثالث مقدرین یرتفع معامل إمكانیة التعمیم من 

مقدرین بثالث مهام یرتفع معامل  )05(إلى  )03(ومن جهة أخرى زیادة عدد المقدرین من . )0.75(إلى 

ویرتفع  )0.62(إلى  )0.60(إمكانیة التعمیم ومعامل الموثوقیة بشكل ضئیل جدا، بحیث یرتفع األول من 

یرتفع معامل ) 05(إلى  )03(من  عدد المقدرین زیادةأن إضافة إلى  ).0.53(إلى  )0.52(الثاني من 

  . )0.76(إلى  )0.75(ویرتفع معامل الموثوقیة من  )0.81(إلى  )0.80(إمكانیة التعمیم من 

معامالت إمكانیة  من أن زیادة عدد المهام ترفع نتائجال أوضحت بالنسبة للمهام غیر محكمة التحدید -

ویتطَلب رفع عدد المهام بالتقریب من  ،من زیادة عدد المقدرینبشكل أكبر التعمیم ومعامالت الموثوقیة 

زیادة عدد فكذلك و  لبلوغ الحد األدنى من معامل إمكانیة التعمیم ومعامل الموثوقیة. )08(و )07(إلى  )03(

 .على التوالي )0.86(و )0.88(حتى  ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة )12(المهام إلى 

بشكل ضئیل جدا، بحیث معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة ترفع  زیادة عدد المقدرین في حین

إلى  )0.66(بثالث مهام ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم من  )05(إلى  )03(زیادة عدد المقدرین من أن 

تبقى  )05(إلى  )03( المقدرین من ورفع عدد. )0.63(إلى  )0.62(وترتفع معامالت الموثوقیة من  )0.67(

  . )0.83(إلى  )0.82(وتزید معامالت الموثوقیة من  )0.85(معامالت إمكانیة التعمیم 

معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت رفع عدد المهام تزیادة بالنسبة للمهام بمعلومات مشَوشة فاَن أما  -

 إلىویتطلب رفع عدد المهام الموثوقیة بشكل كبیر، في حین زیادة عدد المقدرین ترتفع بشكل ضئیل. 

 مهمة في معامل الموثوقیة. )36( ، ولكن یتطلب)0.80(لبلوغ الحد األدنى من معامل إمكانیة التعمیم  )16(

في  ، ویعود ذلك إلى انخفاضلبلوغ الحد األدنى علومات مشَوشةیتطلب زیادة عدد كبیر من المهام ذات م

معامالت إمكانیة  المهام ترفععدد  زیادة. رغم ذلك فاَن معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة

 )09(إلى  )03(عدد المهام من  زیادةالتعمیم ومعامالت الموثوقیة بشكل كبیر، فعلى سبیل المثال فان 

كما  .)0.58(إلى  )0.34(ومعامالت الموثوقیة من  )0.70(إلى  )0.45(ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم من 
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معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة بشكل ضئیل، فزیادة عدد  عرفتعدد المقدرین  زیادةأَن 

 )0.47(إلى  )0.45(بثالث مهام ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم فقط من  )05(إلى  )03(من  المقدرین

في  )05(إلى ) 03(زیادة عدد المقدرین من كذلك و  ،)0.35(إلى  )0.34(وترتفع معامالت الموثوقیة من 

 )0.64(، وترتفع معامالت الموثوقیة من )0.77(إلى  )0.76(مهام ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم من  )09(

  .)0.66(إلى 

 منزیادة عدد المهام ترفع بشكل أكبر أن  )43( توصلت نتائج الجدول بالنسبة للمهام الكلیة لالختبار -

عدد المهام  زیادةبحیث یتطَلب  ،المقدرینزیادة عدد ب مقارنة معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة

من  عدد المهام زیادةیتطلب و للحصول على الحد األدنى من معامل إمكانیة التعمیم،  )10(إلى  )09(من 

فع بشكل یر زیادة عدد المقدرین في حین . )0.80(مهمة للحصول على معامل الموثوقیة  )14(إلى  )09(

في  )05(إلى  )03(عدد المقدرین من زیادة ، فانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیةمعامالت إمكمن ضئیل 

 )0.74(وترتفع معامالت الموثوقیة من  )0.81(إلى  )0.79(ترتفع معامالت إمكانیة التعمیم من مهام  )09(

   .)0.76(إلى 

دراسات القرار أَن زیادة عدد المهام ترفع من معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة أفضل  تبَین

من زیادة عدد المقدرین، ألَنه كما أشرنا في اإلجابة على التساؤل األول أَن مكونات التباین أكثر تأثیرا 

تباین المهمة، وال تعود إلى مهمة، و -على ثبات درجات أداء الطالب تعود إلى مكون تباین تفاعل طالب

مهمة، وتباین المهمة - المقدر وتفاعالته مع األبعاد األخرى. ومن أجل خفض مقادیر مكونات تباین طالب

قابلة للتعمیم في بلوغ درجات  یتطَلب زیادة عدد المهام كطریقة أكثر فعالیة من زیادة عدد المقدرین

  .اختبار تقییم كفاءة الطالبالموثوقیة في 

  :مناقشة نتائج التساؤل الرابع -2 -6

توصلت نتائج التساؤل الرابع إلى أن زیادة عدد المهام یرفع بشكل أكبر من معامالت إمكانیة التعمیم 

ومعامالت الموثوقیة، في حین زیادة عدد المقدرین ال یؤَثر (تأثیر ضئیل جدا) على رفع معامالت إمكانیة 

ادة كبیرة في عدد المهام لبلوغ مستویات مقبولة من إمكانیة التعمیم التعمیم والموثوقیة. ویتطَلب أیضا زی

والموثوقیة. وتتفق نتائج الدراسة مع العدید من الدراسات السابقة التي توصلت إلى ضرورة رفع عدد المهام 

 ,Shavelson, Baxter & Gao)بهدف زیادة في مستویات معامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیة، من بینها

1993 ; McBee & Barens, 1998 ; Lane, Liu, Ankenmann & Stone; 1996 ; Nie, Yeo & Lau, 

2007 ; Chen, Niemi, Wang & Mirocha, 2007; Gebril, 2009)  أكبر مكونات التباین التي تؤَثر  ألَن
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مهمة وتباین - بشكل أكبر على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات كفاءة الطالب تعود إلى تباین تفاعل طالب

المهمة، وأَكدت أَن زیادة عدد المقدرین لیس له تأثیر أو على األقل له تأثیر ضئیل جدا في رفع معامالت 

المقدرین وتفاعل المقدرین مع  إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة. كما أن التحكم في مكونات تباین

األبعاد األخرى یمكن تحقیقه، ألَنه یتطَلب فقط إعداد موازین تقدیر واضحة المعاییر والمؤشرات، وتدریب 

مهمة وتباین المهمة - مكَثف للمقدرین. في حین التحَكم في ارتفاع مقادیر مكونات تباین تفاعل طالب

  .ام االختباریتطَلب زیادة مهام تتمَیز بالتجانس مع مه

 نتائج التساؤل الخامس:ومناقشة عرض  -7

  عرض نتائج التساؤل الخامس: -1 -7

عدد مستویات األبعاد بهدف زیادة  عن طریقالقرار  على دراسات خامساهتمت اإلجابة على التساؤل ال

معامالت إمكانیة تعمیم ومعامالت موثوقیة، وذلك من خالل تجریب أفضل مستویات األبعاد التي رفع 

تزید من نطاق الدرجة الشاملة وخفض تباینات الخطأ بهدف الحصول على درجات قابلة للتعمیم على 

وعدد سوف نقَدم دراستین للقرار اهتمت األولى برفع عدد المهام ولتحقیق ذلك وضعیات قیاس أخرى. 

  في التصمیم ثالثي الُبعد. الثانیة بزیادة عدد الفتراتالمقدرین، واهتمت 
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 فترات" ×مقدرین ×مهام ×طالب"لتصمیم ثالثي الُبعد ): دراسات القرار ل44جدول (

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  18  18  18  15  15  15  12  12  12  9  9  9  عدد المهام

  5  4  3  5  4  3  5  4  3  5  4  3  عدد المقدرین

  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  عدد الفترات

  0.90  0.90  0.90  0.89  0.89  0.88  0.87  0.87  0.87  0.84  0.84  0.84  معامل إمكانیة التعمیم

  0.86  0.85  0.85  0.84  0.84  0.83  0.82  0.82  0.81  0.79  0.78  0.77  معامل الموثوقیة

    

  18  18  18  15  15  15  12  12  12  9  9  9  عدد المهام

  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  المقدرینعدد 

  4  3  2  4  3  2  4  3  2  4  3  2  عدد الفترات

  0.92  0.91  0.90  0.91  0.90  0.88  0.90  0.89  0.87  0.87  0.86  0.84  معامل إمكانیة التعمیم

  0.87  0.86  0.85  0.86  0.85  0.83  0.84  0.83  0.81  0.81  0.79  0.77  معامل الموثوقیة
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معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة بعد زیادة عدد المهام وعدد المقدرین  )44(یوَضح الجدول 

ومن أجل بلوغ معامل إمكانیة تعمیم مقبول  ،من جهة أخرى من جهة، وزیادة عدد المهام وعدد الفترات

مهام  )09(، وكذلك مهمة بثالث مقدرین وفترتین )11( فقط، ویتطَلب معامل الموثوقیة مهام )08( یتطَلب

إدماج الفترة في خفض عدد المهام المطلوبة لبلوغ الحد األدنى  ساهموبذلك . فترات) 04(مقدرین و )03(و

  من معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة.

بشكل أفضل معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة  من رفعأَن زیادة عدد المهام ت بَینت النتائج

بثالث مقدرین یرتفع معامل إمكانیة التعمیم  )15(إلى  )09(زیادة عدد المهام من ف ،من زیادة عدد المقدرین

زیادة عدد المقدرین  أن . في حین)0.83(إلى  )0.77(، ویرتفع معامل الموثوقیة من )0.88(إلى  )0.84(من 

ویرتفع معامل الموثوقیة من  )0.84( عندیستقر معامل إمكانیة التعمیم مهام ) 09(في  )05(إلى  )03(من 

بشكل مهمة یرتفع  )15(في  )05(إلى  )03(زیادة عدد المقدرین من وكذلك  .فقط )0.79(إلى  )0.77(

  .)0.84(إلى  )0.83(، ومعامل الموثوقیة من )0.89(إلى  )0.88(معامل إمكانیة التعمیم من ضئیل 

 بنفس الدرجة من معامالت إمكانیة التعمیم رفععدد الفترات یالنتائج أَن زیادة  بَینتومن جهة أخرى 

مهام یرتفع معامل إمكانیة  )09(في  )04(إلى  )02(عدد الفترات من زیادة ف، بالتقریب مع زیادة عدد المهام

زیادة عدد المهام  وأن. )0.81(إلى  )0.77(، ویرتفع معامل الموثوقیة من )0.87(إلى  )0.84(التعمیم من 

معامل الموثوقیة من و  )0.87(إلى  )0.84(في فترتین یرتفع معامل إمكانیة التعمیم من  )12(إلى  )09(من 

فس الفارق فترات وزیادة عدد المهام بن )05(إلى  )02(من ولكن بزیادة عدد الفترات . )0.81(إلى  )0.77(

زیادة الموثوقیة تزید بشكل أكبر ب مهمة فان معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت )15(إلى  )12(مثال من 

  عدد الفترات.

أَن زیادة عدد الفترات وزیادة عدد المهام ترفع من معامالت إمكانیة التعمیم  دراسات القرار أظهرت

. ویعود ذلك إلى مكَونات التباین أكثر تأثیرا على ومعامالت الموثوقیة أفضل من زیادة عدد المقدرین

دراسات إمكانیة التعمیم أن مكَونات التباین أكثر تأثیرا في التصمیم  بَینتالدرجة الشاملة للطالب، فقد 

تفاعل بدرجة أقل فترة، وتباین المهمة، و -مهمة- مهمة، وتفاعل طالب-ثالثي الُبعد تعود إلى تفاعل طالب

فترة. لذلك فاَن الطرق المثلى التي تساهم بشكل أكبر في خفض تباینات الخطأ ورفع معامالت  -طالب

إمكانیة التعمیم تمثَلت في رفع عدد الفترات وعدد المهام، وبشكل أكبر زیادة عدد الفترات. ولكن زیادة عدد 

  عدد المهام. تكالیف وجهود زیادة إلیها الفترات تنتج عنها تكالیف وجهود إضافیة قد ال تصل
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  :مناقشة نتائج التساؤل الخامس -2 -7

أسفرت نتائج دراسات القرار المرتبطة بالتصمیم ثالثي الُبعد الذي تضَمن الفترة أن زیادة عدد الفترات 

وزیادة عدد المهام تساهم بشكل أكبر في رفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة من زیادة عدد 

ساهم إدماج الفترة في خفض عدد المهام المطلوبة لبلوغ الحد األدنى من معامالت إمكانیة قدو  ،المقدرین

مكَونات التباین التي أَثرت بشكل أكبر على النتائج إلى أن وتعود هذه  التعمیم ومعامالت الموثوقیة.

مهمة، وتفاعل فترة، وتباین ال-مهمة-مهمة، وتفاعل طالب-الدرجة الشاملة للطالب تعود إلى تفاعل طالب

فترة. لذلك فاَن الطرق المثلى التي تساهم أكبر في خفض تباینات الخطأ ورفع معامالت إمكانیة -طالب

  عدد الفترات وعدد المهام، وبشكل أكبر زیادة عدد الفترات.  زیادةالتعمیم تمَثلت في 

عدد زیادة دة عدد المهام و زیاوتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات السابقة التي تؤكد أن 

تساهم بشكل كبیر في رفع معامالت إمكانیة تعمیم ومعامالت الموثوقیة، وخفض مكونات التباین الفترات 

,Ruiz-Primo)أكثر تأثیرا على درجات أداء الطالب  Baxter  &  Shavelson,  1993;  Shavelson,  Ruiz-

Primo & Wiley, 1999; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000; Huang, 2009).  ولكن زیادة عدد

 الفترات تنتج عنها تكالیف وجهود إضافیة قد ال تصل تكالیف وجهود زیادة عدد المهام. 

األفضل  وزیادة عدد الفترات تمَثل الطرق إلى نتائج الدراسة فان عملیة زیادة عدد المهامأیضا وبالنظر 

مهمة، -رتفاع في مكونات تباین طالبیة، وذلك بسبب الرفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوق

ومكون تباین المهمة. ولكن بالنظر إلى عواقب تقییمات األداء والكفاءات فاَن فترة، - مهمة-ومكَون طالب

تؤدي إلى تكالیف ووقت وجهود معتبرة أثناء إعداد وتطبیق وتقدیر المهام، وعدد الفترات  زیادة عدد المهام

  للمعلمین وصانعي القرارات توفیرها أثناء تقییم أداء وكفاءات الطالب.ال یمكن مما 

  لنتائجمناقشة عامة: نحو بحث عن تفسیر ل -8

یتطَلب الوقوف عندها بهدف راد عینة الدراسة عن عدة نتائج كشفت تحلیالت إمكانیة التعمیم على أف

  أهم النتائج التي توصلت إلیها:تفسیرها والبحث عما یربط بینها ویفَسرها نظریا ومنهجیا، ومن 

ن. 1 درجات كفاءة الطالب لالختبار في الریاضیات تمَثلت على إمكانیة تعمیم  أكثر تأثیراتباین ال اتمكوَ

  فترة.-مهمة-مهمة، ومكَون تباین المهمة، إضافة إلى مكَون تباین تفاعل طالب-في تفاعل طالب

ات تقییم كفاءة الطالب، بحیث لم تصل معامالت . اختالف مستویات إمكانیة تعمیم وموثوقیة درج2

إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة إلى الحد األدنى في التصمیمات الفرعیة، في حین جاءت معامالت 

  إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة مقبولة تصمیم المهام الكلیة لالختبار وفي تصمیم إدماج الفترة.
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أثیرا على الصدق التقاربي بین درجات صیغ مهام اختبار كفاءة الطالب تمَثلت . أكبر مكَونات التباین ت3

صیغة الممزوج بمكونات التباین غیر المقدرة في التصمیم أحادي الُبعد، ومكَون تباین - في تفاعل طالب

صیغة الممزوج بمكونات التباین غیر المقدرة، ومكَون تباین المهمة، ومكَون تباین - مهمة-تفاعل طالب

  مهمة في التصمیم ثنائي الُبعد.- تفاعل طالب

. اختالف في مستویات إمكانیة االستدالل على درجات كفاءة الطالب في الریاضیات بین التصمیمات، 4

بحیث جاءت معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة (معامالت الصدق التقاربي) مقبولة في 

مقبولة في التصمیم ثنائي الُبعد. وبذلك جاءت نتائج التصمیم  التصمیم أحادي الُبعد، في حین جاءت غیر

  أحادي الُبعد مشجعة لالستدالل على درجات كفاءة الطالب.

. زیادة عدد المهام وعدد الفترات تساهم في رفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة أكثر من 5

  ثبات درجات كفاءة الطالب هي زیادة عدد المهام.زیادة عدد المقدرین، لذلك فالطریقة المثلى لتحسین 

أكبر مكونات التباین تأثیرا على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات كفاءة الطالب تمَثلت في مكون  أوال:

ظهرت نتائج فترة. أ-مهمة-، ومكَون تباین طالبمهمة، ومكَون تباین المهمة-تباین تفاعل طالب

عد بطریقة متسقة أن مصادر التباین أكثر تأثیرا راجعة إلى تفاعل ثنائیة البُ  الدراسة مختلف تصمیمات

. وتوصلت نتائج مهمة، وتباین المهمة في تصمیم المهام الكلیة لالختبار والتصمیمات الفرعیة-طالب

أَن مصادر التباین أكثر تأثیرا على إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات كفاءة الطالب تصمیم ثالثي الُبعد 

   .، ومكَون تباین المهمةفترة-مةمه-، ومكَون تباین تفاعل طالبمهمة- مكَون تباین طالب تمَثلت في

مهمة على وجود اختالف في متوسط أداء الطالب من مهمة إلى - یدل ارتفاع مصدر تباین تفاعل طالب

في حین تحصلوا على  معینة عالیة في مهمة بعض الطالب تحصلوا على درجاتأخرى، بمعنى أن 

. وتدل أیضا على تغییر الطالب في استراتیجیات حل المهام المركبة نخفضة في مهمة أخرىدرجات م

بتغییر المهمة التي هم بصدد حَلها. ویدل ارتفاع مصدر تباین المهمة على اختالف في درجة صعوبة 

كفاءة الطالب المهام فیما بینها لدى جمیع الطالب، وتُفَسر هذه النتیجة على أن المهام المعتمدة في تقییم 

في الریاضیات ضعیفة التجانس بسبب اختالف سیاق كل مهمة وطبیعة المعلومات المقدمة. أما فیما 

تغَیر في أداء الطالب وترتیبهم عبر مهام فترة فتدل على -مهمة- یخص ارتفاع مصدر تباین تفاعل طالب

الفترة الثانیة ولكن أنجزوا وفترات معینة، بحیث أَن بعض الطالب أنجزوا بعض المهام بشكل أفضل في 

مهام أخرى بشكل أقل في الفترة األولى أو العكس، مما یفَسر اختالف في تماثل المهام وتغییر الطالب 

  في استراتیجیات حل المهام في الفترة الثانیة في نفس الوقت. 
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الت تعاني مهمة كمشكلة ال ز - توصلت معظم الدراسات واألبحاث إلى ارتفاع مصدر تباین تفاعل طالب

 ;Shavelson, Baxter & Pine, 1992; Shavelson, Baxter & Gao, 1993) منها تقییمات األداء والكفاءات

Lane, Liu, Ankenmann & Stone, 1996; McBee & Barens, 1998; Gao & Brenn Nie, Yeo & Lau, 

2007; Huang, 2009) األداء والكفاءاتفي تقییمات نقطة ضعف كبعض المؤلفین  اواعتبره (Shavelson, 

Ruiz-Primo & Wiley, 1996; Hébert, 2006) ؤدي في ی مهمة-ألَن ارتفاع مكَون تباین تفاعل طالب

ومن األسباب التي تؤدي إلى  (Miller & Linn, 2000) أداء الطالب النهایة إلى تقیید إمكانیة تعمیم درجات

  التقییمات األداء والكفاءات.  خفض إمكانیة تعمیم درجات الطالب في في

إلى توجیه  في تقییمات األداء والكفاءات مهمة- طالبصدر تباین تفاعل ارتفاع مساهمت مشكلة 

التي ال  (Huang, 2009 ; Parkes, 2001; Scallon, 2004; Hébert, 2006) اهتمامات نحو مناقشة المسألة 

على اعتبار أن المشكلة راجعة إلى مسألة انتقال أثر التعَلم من مهام معینة إلى  زالت لم تجد الحل النهائي

 اتجهت بعض الدراسات إلى البحث عن طرق  لخفض مصدر تباینلذلك  .(Parkes, 2001)مهام أخرى 

  .(Parkes, Zimmaro, Zappe & Suen, 2000)اعتمدت على خرائط المفاهیم مهمة - تفاعل طالب

ارتفاع مصدر تباین المهمة فقد أَكدت بعض الدراسات في مجال تقییمات األداء والكفاءات  مسألةبالنسبة ل

فقد صعوبة، الأن تختلف من مهمة إلى أخرى عند نفس الطالب تبعا لمستوى  درجات الطالب یمكن أَن 

نتائج  أكدتكما  ،مقدار تغَیر معاینة المهمةمن  أن نسبة ال یستهان بها Huang (2009)أكدت تحلیالت 

 Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Lane, Liu, Ankenmann) أخرى على ارتفاع في نسب تباین المهمة

  & Stone, 1996) .  تباین المهمة من انخفاض  ینتج ارتفاع مصدرففي مجال تقییمات األداء والكفاءات

تي یمكن المحدود من المهام ال، بمعنى راجعة إلى العدد تجانسهامعاینة المهام أو إلى انخفاض في 

المهام من حیث خصائصها، تكافؤ أو إلى اختالف في درجة  والكفاءات في تقییمات األداءتطبیقها 

 مصادرأن  McBee & Barens (1998)وقد توصلت نتائج دراسة ودرجة تركیبها، ومستوى صعوبتها. 

  .تباین المهاممصدر  یساهم في خفض مهامال ، وأن تماثلتباین الخطأ تنخفض باستخدام مهام أكثر تماثال

فترة، والذي امتزجت فیه -مهمة- عالوة على ذلك أكدت بعض الدراسات على ارتفاع مصدر تباین طالب

بمصدر متزج عادة ما یالتباین  صادرخفیا من مصدرا اعتبرت مالفترة مهمة ألَن -الفترة مع تباین طالب

 ;Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993)مهمة -طالبتباین 

McBee & Barnes, 1998; Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley, 1999; Webb, Schlackman & Sugrue, 

مهمة، وُیصبح -وبذلك یساهم امتزاج الفترة في تصمیم القیاس في خفض مصدر تباین طالب .(2000
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مكَون تباین مؤَثر على إمكانیة تعمیم وموثوقیة ألن الطالب فترة ثاني أكبر -مهمة- مصدر تباین طالب

 یغَیرون من أدائهم بتغَیر المهمة وتغَیر الفترة التي ینجزون فیها.

 إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات تقییم كفاءة الطالب على حل المهام المركبة عامالتاختالف في مثانیا: 

متوسطة في تصمیمات الدراسة ثنائیة جاءت مستویات إمكانیة التعمیم والموثوقیة  .بین تصمیمات الدراسة

الُبعد الفرعیة، أما في تصمیم الدراسة للمهام الكلیة لالختبار كانت معامالت إمكانیة التعمیم مقبولة 

صلت ومشَجعة مقارنة بمعامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة في التصمیمات الفرعیة. كما تو 

  نتائج التصمیم ثالثي الُبعد إلى معامل إمكانیة تعمیم ومعامل موثوقیة مقبولة.

ویعود انخفاض معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة في التصمیمات الفرعیة إلى ضعف في 

 معاینة المهام التي اعتمدت في كل تصمیم فرعي (ثالث مهام)، وارتفاع عدد المهام في تصمیم المهام

َن فاوفقا للنتائج و . التصمیمالكلیة لالختبار ثنائي الُبعد وثالثي الُبعد (تسعة مهام) وٕادماج الفترة في 

  درجات اختبار تقییم المهام المركبة جاءت مشَجعة وقابلة للتعمیم في تقییم كفاءة الطالب في الریاضیات.

معامالت إمكانیة تعمیم ومعامالت ى فمن جهة تتفق النتائج مع بعض الدراسات السابقة التي توصلت إل

 ; Shavelson, Baxter & Gao, 1993 ; Ruiz-Primo, Baxter & Shaveson, 1993) موثوقیة ضعیفة

McBee & Barens, 1998 ; Gao & Brennan, 2001)  إلى ومن جهة ثانیة تتفق مع دراسات توصلت

,Hébert) من متوسطة إلى مقبولة معامالت إمكانیة تعمیم ومعامالت موثوقیة  2006  ;  Lau,  Yeo  &  Nie,  

2007 ; Smith & Kulikowich, 2004; Gebril, 2009) ، مع دراسات توصلت  ومن جهة ثالثة تتفق أیضا

 ,Lane, Liu, Annkenman, Stone)أو أكثر  )0.80(إمكانیة تعمیم ومعامالت موثوقیة بلغت معامالت  إلى

1996 ; Lee & Kantor, 2007 ; Bain, 2008) .  وبذلك تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع بعض نتائج

  الدراسات السابقة وتختلف مع البعض اآلخر.  

تها، میزة من ممیزا درجاتها وأصبحت ثباتضعف في بمعظم تقییمات األداء والكفاءات تمَیزت من جهة 

معامالت أن والكفاءات مختلف أشكال تقییمات األداء الفنیة لجودة ال قیاسدراسات فقد أثبتت العدید من 

 & Shavelson, Baxter & Gao, 1993; McBee) إمكانیة التعمیم جاءت من منخفضة إلى متوسطة

Barens, 1998; Brennan, 2000; Brennan & Johnson, 1995 ; Parkes, 2000, 2001 ; Hébert, 2006 ; 

Nie, Yeo & Lau, 2007)انخفاض معامالت إمكانیة التعمیم مختلف مجاالت المواد  مشكلةت . وقد شمل

 ,Shavelson, Baxter, & Gao, 1993; Ruiz-Primo) مثال في العلوم، الدراسیة ومختلف عینات الطالب

Shavelson & Baxter, 1993)  مثالوفي الریاضیات،(Nie, Yeo & Lau, 2007;   McBee  &  Barens,  

1998; Shavelson, Baxter & Gao, 1993)  في الكتابة مثال،و(Gao & Brennan, 2001 ; Gebril, 
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2009 ;Chen, Niemi, Wang & Mirocha,2007)  ُنشرت في  أیضا بعض الباحثین في مقاالتكما أشار

 & Brennan, 2000 ; Brennan)األداء تقییمات درجات دوریات القیاس التربوي إلى مشكلة ضعف ثبات 

Johnson, 1996 ; Parkes, 2000; 2001; Miller & Linn, 2000)   

وتعود مسألة انخفاض مستویات إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات أداء وكفاءات الطالب إلى ارتفاع في 

مهمة وتباین المهمة، كما ترتبط أیضا بضعف في معاینة - بعض مصادر التباین خاصة تفاعل طالب

من ف .(Keller, Clauser & Swanson, 2010)لطالب ا بعاد خاصة عدد مهام تقییم أداءمستویات األ

 وتكالیف تحتاج إلى جهودوالكفاءات، ألنها  األداء اتتقییمفي مهام الإدراج عدد كبیر من  الصعب

 تتمثل في مشكلتین أساسیتین تواجهتقییمات األداء والكفاءات ولهذا فان  إلعدادها، وتمریرها، وتقدیرها،

  .(Miller & Linn, 2000 ; Parkes,  2000) هامرتفعة إلجراءات إعدادالیف تكالت الثبات و انخفاض معام

من الناحیة الفنیة من الصعب بلوغ مستویات مقبولة من إمكانیة التعمیم في تقییمات األداء والكفاءات و 

متطلبات إلى تقدیرات هذه الأدت  ، فقداألبعاد ةتعددمتتطَلب مهام تقییم مفتوحة، ومركبة، وواقعیة، و  ألنها

ن تقییمات األداء والكفاءات تعكس أبعاد یتم تحقیقها ضمن نطاق معَقد من ألثبات ضعیفة ومتوسطة 

  المهام والمقدرین والفترات وطرق التقییم، وغیرها من األبعاد.

من  ومن جهة أخرى أشارت بعض الدراسات السابقة إلى بلوغ تقییمات األداء والكفاءات مستویات مقبولة

 ;Hébert, 2006 ; Nie, Yeo & Lau, 2007; Smith & Kulikowich, 2004) إمكانیة التعمیم والموثوقیة

Gebril, 2009) وتوصلت دراسات أخرى إلى مستویات مرتفعة من إمكانیة التعمیم والموثوقیة(Lane, Liu, 

Annkenman, Stone, 1996 ; Lee & Kantor, 2007 ; Bain, 2008) . أكدت أَن للدراسة لنتائج المشَجعة فا

إذا تم  تصل إلى مستویات مقبولة من إمكانیة التعمیم والموثوقیةأن یمكنها تقییمات األداء والكفاءات 

إعداد مهام ذات مستویات صعوبة متماثلة، وتقدیم مهام كثیرة للطالب، باإلضافة إلى استخدام موازین 

  صحیح المهام بطریقة متسقة.تقدیر واضحة وتدریب مكَثف للمقدرین لت

-تمَثلت في تفاعل طالبأكبر مكَونات التباین تأثیرا على الصدق التقاربي لدرجات كفاءة الطالب  ثالثا:

بمكونات التباین  صیغة الممزوج- مهمة-، وتفاعل طالبصیغة الممزوج بمكونات التباین غیر المقدرة

إلى  لتصمیم أحادي الُبعدفي اوصلت نتائج الدراسة ت مهمة.-، وتباین المهمة، وتفاعل طالبغیر المقدرة

صیغة الممزوج -تفاعل طالبراجع إلى  أكثر تأثیرا على الدرجة الشاملة للطالبتباین ال صدرأَن م

بمكونات التباین غیر المقدرة، والذي یفَسر تغییر الطالب في طریقة أدائهم من صیغة إلى أخرى، بحیث 

  تحصلوا على درجات مرتفعة في صیغة ودرجات منخفضة في صیغة أخرى. 



270 
 

على الدرجة الشاملة وتوصلت نتائج الدراسة في التصمیم ثنائي الُبعد إلى أن مصادر التباین أكثر تأثیرا 

صیغة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقدرة في التصمیم - مهمة-راجعة إلى تفاعل طالب للطالب

الذي یعكس وجود اختالف في متوسط أداء الطالب وترتیبهم عبر مختلف المهام والصیغ إضافة إلى 

مهام الذي یبَین اختالف في درجة ومصدر تباین ال ،األخطاء العشوائیة األخرى غیر المقدرة في التصمیم

مهمة الذي یفَسر اختالف -صعوبة المهام بالنسبة لجمیع الطالب، إضافة إلى مصدر تباین تفاعل طالب

  في أداء الطالب من مهمة إلى أخرى أي تغییر الطالب الستراتیجیات أدائه من مهمة إلى أخرى. 

أن أكبر مصدر تباین راجع  Shavelson, Baxter & Gao (1993)تتفق نتائج الدراسة مع ما توصل إلیه 

صیغة الممزوج باألخطاء العشوائیة غیر المقدرة، بحیث أن بعض الطالب كانوا -مهمة-إلى تفاعل طالب

أكثر نجاحا في مهمة معینة متصلة بصیغة معینة، في حین أن بعضهم كانوا أكثر نجاحا في مهمة معینة 

مزوجا بمصادر الخطأ األخرى غیر المراقبة. كما اتفقت نتائج متصلة بصیغة أخرى، وحجم األثر كان م

أن مصدر تباین المهمة وتفاعل  Shavelson, Baxter & Gao (1993)الدراسة مع ما توصل إلیه أیضا 

مهمة كان لهما تأثیر على الدرجة الشاملة للطالب نتیجة اختالف في مستوى صعوبة المهام، -طالب

  مهمة إلى أخرى.  واختالف في أداء الطالب من

مهمة الممزوج بمكونات التباین -تحمل نتائج الدراسة دالالت من الناحیة الفنیة فمصدر تباین تفاعل طالب

غیر المقدرة في التصمیم یعكس اختالف في أداء الطالب وترتیبهم من صیغة إلى أخرى، بمعنى أن 

درجات منخفضة في حصلوا على في حین ت صیغة معینة،عالیة في  بعض الطالب تحصلوا على درجات

إضافة إلى مكَونات التباین غیر المحددة في التصمیم. والتي تشیر إلى تغییر الطالب  أخرى صیغة

  الستراتیجیات حل صیغ المهام بتغییر الصیغة التي هم بصدد حَلها.

في  صیغة الممزوج بالمكونات األخرى غیر المقدرة اختالف-مهمة-ویعكس مصدر تباین تفاعل طالب

أداء الطالب لمختلف المهام والصیغ، بحیث أن بعض الطالب كانوا أكثر نجاحا في مهمة معینة متصلة 

بصیغة معینة، في حین أن بعضهم أكثر نجاحا في مهمة معینة متصلة بصیغة أخرى، وكان حجم األثر 

ات المعرفیة التي ممزوجا بمصادر الخطأ األخرى غیر المراقبة. وتدل النتائج على تغییر االستراتیجی

استخدمها الطالب في حل المهام باختالف طریقة صیاغة المهمة، على اعتبار أن طرق صیاغة المهام 

محكمة التحدید، والمهام غیر محكمة التحدید، والمهام ذات معلومات مشَوشة مختلفة، وطبیعة الحل 

  المنتظر من الطالب یختلف أیضا باختالف صیغة المهمة.
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باین المهمة اختالف في مستوى صعوبة المهام، فبعض المهام كانت أكثر صعوبة في ویعكس مصدر ت

حین مهام أخرى أقل صعوبة لدى جمیع الطالب، والتي تشیر إلى ضعف في تجانس بعض المهام 

المستخدمة في الدراسة فیما بینها الناتج من اختالف في طریقة صیاغة تعلیمات المهام، وطبیعة 

  یاق المهام.  المعلومات، وفي س

مهمة الذي تناولناه في الجزء السابق بمزید من التفصیل تغییر الطالب -كما یعكس مصدر تباین طالب

، بمعنى وجود تذبذب في في طریقة أدائهم للمهام، فقد اختلف متوسط أداء الطالب من مهمة إلى أخرى

ة النظریة إلى مشكلة في انتقال أثر . ویعود من الناحیمتوسط أداء نفس الطالب بین المهام المقدمة إلیه

  مهام تعَلم المعارف والمهارات واالتجاهات إلى مهام تقییم مركبة.  (Parkes , 2001)تعَلم الطالب 

على حل  تقییم كفاءة الطالبإمكانیة االستدالل أو الصدق التقاربي لدرجات معامالت  اختالف فيرابعا: 

تعمیم معامالت إمكانیة إلى  توصلت نتائج التصمیم أحادي الُبعد .بین تصمیمات الدراسة المهام المركبة

مقبولة. وقد أَثر على  الموثوقیةو  إمكانیة التعمیم تمعامالومعامالت موثوقیة مشَجعة، بحیث جاءت 

صیغة الممزوج بمكونات التباین غیر -الصدق التقاربي لدرجات كفاءة الطالب مصدر تباین تفاعل طالب

لى انخفاض في معاینة المهام في كل صیغة من صیغ االختبار. في حین توصلت نتائج المقدرة إضافة إ

التصمیم ثنائي الُبعد إلى معامالت إمكانیة تعمیم وموثوقیة متوسطة لم تصل إلى الحد األدنى المطلوب. 

صیغة الممزوج -مهمة-وقد أَثرت في الدرجة الشاملة للطالب بشكل كبیر مصادر تباین تفاعل طالب

 Shavelson, Baxterمهمة. وقد أكدت نتائج - مكونات التباین غیر المقدرة، وتباین المهمة، وتفاعل طالبب

& Gao (1993)  إلى معامالت إمكانیة تعمیم وموثوقیة ضعیفة ألَن اختالف طرق صیاغة المهام یمكن أن

ى مستویات متباینة من تؤدي إلى تغییر الطالب الستراتیجیات حل المهام من صیغة إلى أخرى، وتؤدي إل

  درجة صعوبة المهام.

وقد أدى ارتفاع مصدر تباین المهمة إلى خفض معامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیة في التصمیم ثنائي 

الُبعد بسبب إدماج ُبعد المهمة، كما أدى ضعف معاینة المهام في كل صیغة، وتغییر الطالب 

  لى معامالت إمكانیة تعمیم وموثوقیة متوسطة.الستراتیجیات أدائهم للمهام وصیغ المهام إ

معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت  وزیادة عدد الفترات في رفعزیادة عدد المهام تساهم : خامسا

توصلت دراسات القرار إلى أن الطریقة أكثر فعالیة في تحسین  الموثوقیة أكثر من زیادة عدد المقدرین.

لمهام المركبة تتمثل في زیادة عدد المهام وزیادة عدد الفترات أفضل قیاس درجات كفاءة الطالب في حل ا

من زیادة عدد المقدرین، وذلك نظرا أن مصادر تباین الخطأ أكثر تأثیرا على الدرجة الشاملة للطالب 
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فترة ساهمت بشكل أكبر في خفض -مهمة-مهمة، وتباین المهمة، وتفاعل طالب-تمثلت في تفاعل طالب

مقدر، وتفاعل - درجات كفاءة الطالب. في حین كانت مصادر تباین المقدر، وتفاعل طالبإمكانیة تعمیم 

مقدر الممزوج بمصادر التباین غیر المقدرة ضئیلة جدیرة باإلهمال. –مهمة- مهمة، وتفاعل طالب-مقدر

ة فترة یتطَلب زیاد-مهمة- مهمة، وتباین المهمة، وتباین طالب- لذلك فان خفض تأثیر مصدر تباین طالب

  عدد المهام وزیادة عدد الفترات ألَنها تساهم بشكل أكبر في رفع معامالت إمكانیة التعمیم والموثوقیة. 

وفي نفس السیاق أكدت أغلب دراسات تقییمات األداء والكفاءات أن زیادة عدد المهام من اإلجراءات أكثر 

,Shavelson) والموثوقیةفعالیة في توسیع عملیة القیاس ورفع معامالت إمكانیة التعمیم   Baxter  &  Gao,  

1993 ; Ruiz-Primo, Shavelson & Baxter, 1993 ; McBee & Barens, 1998 ; Nie, Yeo & Lau, 

2007;  Chen,  Niemi,  Wang  &  Mirocha , 2007; Gebril, 2009)   . زیادة عدد المهام كما تساهم أیضا

تعمیم ومعامالت الموثوقیة، وخفض مصادر التباین أكثر في رفع معامالت إمكانیة عدد الفترات زیادة و 

 & Ruiz-Primo, Baxter & Shavelson, 1993; Shavelson, Ruiz-Primo)تأثیرا على درجات أداء الطالب

Wiley, 1999; Webb, Schlackman & Sugrue, 2000; Huang, 2009).   

والفترات لبلوغ معامالت إمكانیة تعمیم مقبولة، ولكن وفي حاالت كثیرة یتطَلب زیادة عدد كبیر من المهام 

تنتج من إجراءات التوسیع في تقییمات األداء والكفاءات تكالیف وجهود إضافیة تتطَلب توفیر مزید من 

فعالیة زیادة عدد المهام وعدد  رغم اإلمكانیات المادیة والبشریة. وتبعا لتحلیالت بعض الباحثین فانه

مهمة، وتفاعل -ینات الخطأ في تقییمات األداء والكفاءات الناتجة من تفاعل طالبالفترات في خفض تبا

تؤدي إلى تكالیف وجهود إضافیة أثناء تقییم أداء الطالب فترة، وتباین المهمة إال أنها -مهمة-طالب

 .(Parkes, 2000 ; Miller & Linn, 2000) أداء الطالب قدیروتوفیر مزید من الوسائل أثناء تطبیق وت

  ود تعمیم نتائج الدراسة:حد -9

على عینات أخرى من الطالب، وحتى یمكن مناقشتها في هذا حتى یمكن تعمیم نتائج الدراسة الحالیة 

اإلطار بما توصلت إلیه الدراسات السابقة علینا أن نقوم بذلك في إطار الحدود المنهجیة والتطبیقیة التي 

  الضوء على بعضها فیما یلي: مَیزت هذه الدراسة، والتي نحاول أن نلقي

ما على كل طالب المرحلة االبتدائیة، ُطبقت الدراسة على طالب السنة الرابعة ابتدائي ولم ُتطَبق  - 1

التباین المؤَثرة على إمكانیة تعمیم وموثوقیة صادر یتطَلب الحذر من تعمیم ما توصلت إلیه النتائج من م

  . على عینات أخرى من الطالب للحد األدنى من الثبات درجات االختبار، ومدى بلوغ درجات الطالب
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ولیس في مجاالت أخرى من اللغات والعلوم والمواد االجتماعیة  في مجال الریاضیات الدراسة ُطَبقت -2

 مشكالت في میدان األعداد والحساب.ومن جهة أخرى اهتمت في الریاضیات بكفاءة حل من جهة، 

األخرى، وكفاءة حل المشكالت مختلف المواد الدراسیة  یتطَلب أیضا الحذر من تعمیم النتائج على األمر

  التناسبیة وتنظیم المعلومات، والفضاء والهندسة، والقیاس.مجاالت األخرى المرتبطة بفي ال

اعتبرت طرقا اهتم جانب الدراسة بالصدق التقاربي لدرجات كفاءة الطالب على ثالثة أنواع من المهام  - 3

للتقییم (محكمة التحدید، وغیر محكمة التحدید، وذات معلومات مشَوشة) ولم تدرج مهام أخرى مثل المهام 

  المفتوحة، ومهام المعالجة الیدویة، وغیرها، والتي یمكن أن تختلف درجة تقاربها مع مهام الدراسة.

االختبار على مهام اعتبرت كَلها اهتمت الدراسة كذلك في تقدیر ثبات وصدق درجات الطالب في  - 4

مركبة، غیر أن المهام محكمة التحدید یمكن أن تكون ذات درجة تركیب أقل مقارنة بالمهام غیر محكمة 

  التحدید، والمهام ذات المعلومات المشوشة.

یوما،  20و  15كانت المدة الفاصلة بین الفترة األولى والفترة الثانیة أثناء تطبیق مهام االختبار بین  - 5

  مما یبدو أَن الفترة قصیرة یمكن أنها ساهمت في تذكر بعض الطالب لإلجابات المقدمة في الفترة الثانیة.

المعتمدین في تقدیر إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات الطالب في التصمیم  عدد الطالبانخفاض  - 6

ثالثي الُبعد الذي ُأدمجت فیه الفترة كُبعد في وضعیة القیاس، بحیث كان عدد الطالب في التصمیم ثنائي 

ر طفیف طالبا، األمر الذي یمكن أن یكون له تأثی )217(طالبا بینما في التصمیم ثالثي الُبعد  )331(الُبعد 

  على تقدیرات مصادر التباین ومعامالت إمكانیة التعمیم المحصلة.

الطالب في كل صیغة بتقدیر متوسط المقدر الواحد في كل معاییر  درجة حساباهتم الباحث في  - 7

المهمة، بمعنى أَن درجات الطالب في كل صیغة كانت تقریبیة لدى المقدر الواحد، األمر الذي یمكن أن 

  طفیف على تقدیرات مصادر التباین المحصلة. یؤَثر بشكل

  عن دراسات مستقبلیة:مقترحات  -10

بناء على النتائج المحصلة من الدراسة ومجال اهتمامها فان الدراسة الحالیة یمكن أن تقترح دراسات 

  وأبحاث مستقبلیة تساهم في إثراء األدبیات التربویة، من بینها:

بالبحث عن طرق فعالة في خفض مكَونات تباین الخطأ، خاصة مكَون إجراء دراسات تجریبیة تهتم  -

مهمة الذي یؤَثر على ثبات درجات أنظمة تقییمات األداء والكفاءات، من مثل -تباین تفاعل طالب

  استخدام استراتیجیات خرائط المفاهیم، واستخدام مهام أكثر تماثال وتكافؤا، وتغییر تصمیمات الدراسة.
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تقییم أخرى أكثر تركیبا وواقعیة في تقدیر صدق درجات أنظمة تقییم كفاءات الطالب، استخدام مهام  -

مثل مهام المعالجة الیدویة، مهام مفتوحة، مهام المحاكاة بواسطة الكمبیوتر للبحث عن درجة تقارب طرق 

  تقییمات األداء والكفاءات.

أثناء تقدیر صدق درجات تقییمات  إدماج بعض أبعاد القیاس األخرى في تصمیمات إمكانیة التعمیم -

 موازین الفترات، معاییر التقدیر.األداء والكفاءات، مثل: مجاالت المحتوى، صیغ االختبار، 

إجراء دراسات حول تقدیر صدق وثبات درجات الطالب بواسطة نظریة إمكانیة التعمیم على أنظمة  -

منها طرق المالحظة، وملفات االنجاز، وطرق تقییمات األداء والكفاءات األخرى على غرار االختبارات، 

  التقییم الذاتي، وتقییم األقران.

إجراء دراسات عن صدق وثبات درجات أداء وكفاءات الطالب المحصلة بواسطة موازین تقدیر كلیة،  -

  وموازین تقدیر تحلیلیة ومقارنة نتائجها بواسطة نظریة إمكانیة التعمیم. 

  ـة عامة للدراسة:خالص -

حاولت الدراسة الحالیة أن تقَدم بعض اإلسهامات النظریة والمنهجیة والمیدانیة إلثراء فهمنا لمجال تقدیر 

الجودة الفنیة لدرجات تقییمات كفاءات الطالب باستخدام نظریة إمكانیة التعمیم. هدفت من جهة إلى 

في المهام، والمقدرین بعاد متمثلة تقدیر مكونات التباین المؤَثرة على ثبات درجات كفاءة الطالب بإدراج أ

من جهة ثانیة إلى تقدیر مكونات التباین المؤَثرة على صدق درجات كفاءة الطالب بإدراج ، و والفترات

من جهة ثالثة زیادة عدد المهام، والمقدرین، والفترات بهدف ، و أبعاد متمَثلة في صیغ المهام، والمهام

  یة التعمیم والموثوقیة. خفض تباینات الخطأ ورفع معامالت إمكان

ولتحقیق ذلك صَمم الباحث دراسة سیكومتریة اهتمت بتطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على اختبار تقییم 

كفاءة الطالب في مجال األعداد والحساب، ومن أجل جمع البیانات أعَد الباحث اختبارا مكَونا من تسعة 

التحدید، ومهام غیر محكمة التحدید، ومهام ذات مهام موزعة على ثالث صیغ من المهام: مهام محكمة 

  معلومات مشَوشة، وتم التأكد من صدق محتوى مهام االختبار بواسطة معامالت االتفاق بین المحكمین. 

أعَد الباحث أربعة تصمیمات إلمكانیات التعمیم وتصمیمین لدراسات القرار، بحیث اشتملت دراسات 

مقدرین"، والتصمیم  ×مهام  ×ت: التصمیم األول ثنائي الُبعد "طالب إمكانیة التعمیم على أربعة تصمیما

صیغ  ×فترات"، والتصمیم الثالث أحادي الُبعد "طالب ×مقدرین ×مهام ×الثاني ثالثي الُبعد "طالب 

كل أبعاد التصمیمات عشوائیة  صیغ مهام". واعتبرت ×مهام ×تصمیم الرابع ثنائي الُبعد "طالبالمهام"، وال

غیر محدودة، واعتبر األفراد موضوعا للقیاس، واعتبرت األبعاد األخرى (مهام، مقدرین، فترات، صیغ 



275 
 

اشتملت دراسات القرار على تصمیمین اهتم التصمیم األول بزیادة كال من المهام و مهام) مصادرا للتباین. 

  من المهام والمقدرین والفترات. والمقدرین، واهتم التصمیم الثاني بزیادة كل 

الستكمال إجراءات الدراسة قام الباحث بتطبیق كل المهام على طالب السنة الرابعة ابتدائي خالل فترتین 

طالبا في الفترة األولى، وعلى  )331(یوما) على عینة مكَونة من  20و  15بفاصل زمني تراوح ما بین (

لإلجابة على تساؤالت الدراسة اعُتمدت في تحلیل البیانات و الثانیة.  طالبا في الفترة )217(عینة مكَونة من 

  .EduGعلى برمجیة تحلیالت إمكانیة التعمیم 

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

تباین تفاعل  یة درجات كفاءة الطالب تمَثلت فيأكبر مكونات التباین تأثیرا على إمكانیة تعمیم وموثوق -

 فترة. -مهمة-تباین طالباین المهمة، و مهمة، وتب-طالب

إمكانیة تعمیم وموثوقیة درجات تقییم كفاءة الطالب على حل المهام المركبة بین عامالت اختالف في م  -

 تصمیمات الدراسة. 

صیغة -فاعل طالبأكبر مكَونات التباین تأثیرا على الصدق التقاربي لدرجات كفاءة الطالب تمَثلت في ت -

صیغة الممزوج بمكونات التباین غیر -مهمة- الممزوج بمكونات التباین غیر المقدرة، وتفاعل طالب

 مهمة.-المقدرة، وتباین المهمة، وتفاعل طالب

إمكانیة االستدالل أو الصدق التقاربي لدرجات تقییم كفاءة الطالب على حل  عامالتماختالف في  -

 مات الدراسة. المهام المركبة بین تصمی

تساهم زیادة عدد المهام وزیادة عدد الفترات في رفع معامالت إمكانیة التعمیم ومعامالت الموثوقیة أكثر  -

  المقدرین. من زیادة عدد
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  محتوى مهام التقییمة صـدق ـشبك :)01(ملحق 

 أوالوضعیات من  ثالثة أنواع) المفتش، المعلم، الباحث، المختصزمیلي ( میدیكیشرفني أن أضع بین 

مشكالت في میدان األعداد والحساب (تعیین األعداد الطبیعیة والعشریة مرتبطة بكفاءة حل المهام المركبة 

الرابعة  طالبوالكسور، ومقارنتها وترتیبها والحساب على األعداد بكل أنواعه) في الریاضیات لدى 

  :ابتدائي

وهي المهام التي تكون فیها المعلومات كاملة والعمل المطلوب من الطالب  :مهام محكمة التحدید -

ح، فمشكلة الریاضیات محكمة التحدید یكون الهدف المرغوب والمعلومات األولیة والتحدیات صیغت واض

  بوضوح في أعین الطالب.

التي یكون فیها الحل غیر بدیهي، أو خفي والعمل المطلوب ال  امهي المه :غیر محكمة التحدید مهام -

الخصائص (األهداف، المعلومات بعض مشكلة الریاضیات غیر محكمة التحدید یمكن أن یبدو واضحا. ف

  في نص المشكلة. أو التحدیات) غیر واضحة

التي تتضمن معلومات ضروریة للحل ومعلومات إضافیة ام هي المه :معلومات مشوشةام ذات مه -

وتستخدم المعلومات المشوشة لتتمَیز بدرجة كافیة من التركیب وتكون أكثر اقترابا  تشوش الطالب،طفیلیة 

  .الیومیة والمهنیةته حیا في طالبمة الطبیعیة التي سوف یصادفها المن المه

على حل الوضعیات المركبة، وٕانما التحقق من ثبات طالب كفاءة ال معرفة دراسةلیس الهدف من ال

هذه األبعاد اعتبرت . ، صیغ المهام، مصححین، فتراتامثالثة أبعاد مه ضمناالختبار وصدق درجات 

 فترةباختالف ح أو أو باختالف المصَح  المنجزة أداء الطالب باختالف المهمةكمصادر الختالف درجات 

وكذلك  ،أو باختالف نوع المهمة (محكمة التحدید، غیر محكمة التحدید، ذات معلومات مشَوشة) ،التطبیق

-طالبفترة، - طالبمصَحح، -البطمهمة، - طالبالتفاعالت التي تحدث بین هذه األبعاد فیما بینها (

   فترة...وغیرها).-مهمة- طالبمصحح، -مهمة- طالب، فترة،-، مهمةمصحح-مهمةصیغة، 

 لتقدیرالمعني أیضا، وذلك الدراسي مالئمة للكفاءة المعلنة وللمستوى ام مه )09( یليزم یدیكأضع بین 

أو  "نعـم" )×( وضع عالمة نرجو من سیادتك التقییم من جوانب متعددة. لذلك امالشروط الالزمة في مه

الوضعیة  مالءمة شرطفذلك یدل على  "نعم"ـ بأمام كل شرط من شروط المهمة. فإذا كانت إجابتك ال" "

  ر الشبكة.اقتراح تعدیل مناسب لها في آخكم نرجو من "ال"بـ اإلجابة أما إذا كانت

، ألنه من طالبسریة بعیدة عن أعین ال امالمحترمة أن تبقى هذه المه مُیرجى من سیادتك :مالحظة

   الحالي.دراسة أي دور في ال امحینها ال یكون للمه عینة الدراسةضمن  طالبالممكن أن یكون ال

  

  قطبـاع فاروالباحث:                                                     وشكرا على تعاونكم معنا.
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  )01(تابع للملحـق 

  :التعدیالت واالقتراحات

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................  

 مـالرق لمات (بارامترات) الوضعیة المركبةمعْ  نعم ال

 01 تسمح الوضعیة بتقییم المكتسبات الفعلیة للطالب.  

 02 تسمح الوضعیة إدماج معارف ومهارات واتجاهات مختلفة لدى الطالب.  

 03 معلومات الوضعیة ذات معنى (ذات داللة) بالنسبة للطالب.  

 04 األساسیة (سیاق، دعامة، تعلیمة).تشتمل الوضعیة على المكونات   

 05 تعلیمة الوضعیة واضحة.  

 06 العمل المطلوب من الطالب واضح.  

 07 الوضعیة قابلة لإلنجاز في فترة لیست طویلة.  

 08 یرتبط السیاق المعروض بوضعیات الحیاة االجتماعیة والمهنیة للطالب.  

 09 مستهدفة للتقییم. الوضعیة المرفقة هي وضعیة  

 10 تتجه الوضعیة نحو انجاز مهام مركبة.  

 11 جدیدة بالنسبة للطالب (أي لم تعالج من قبل). الوضعیة  

 12 تقَیم الوضعیة المعروضة الكفاءة المطلوبة لدى الطالب.  

 13 ُبنیت الوضعیة بالطریقة المنهجیة المطلوبة.  

 14 مرتبطة بمحیط الطالب.تمرر الوضعیة قیم ایجابیة   

 15 هي وضعیة تقییم وٕادماج للمعارف ولیست وضعیة استرجاع.  

 16 تثیر الوضعیة إدماج مترابط للمعارف والمهارات واالتجاهات.  

 17 الوضعیة ذات درجة صعوبة مطلوبة.  

 18 عرض الوضعیة بسیط وقابل للفهم.  

 19 أصلیة. اعتمدت الوضعیة على وثائق ومعلومات  

 20 تتالءم تعلیمة الوضعیة مع متطلبات الكفاءة المستهدفة.  

 21 تفادت الوضعیة سندا أكثر حشوا وٕاطنابا من الجانب اللغوي.  

 22 .الوضعیة یشتمل السند على معلومات ضروریة لحل  
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  محكمة التحدیدتقییم المهام ): 02ق (ـملح

  

  

"محمد" و"عبد اهللا" بتوزیع كراسات صغیرة مجانیة حول 1لمهمة ا : كَلفت إحدى المؤسسات اإلشهاریة 

تلمیذا،  148عروض التكوین على تالمیذ المدارس، خصصت لـ "محمد" مدرستین تتكَون كل واحدة من 

"عبد اهللا" أربعة مدارس تتكَون كل واحدة من  "محمد" و"عبد اهللا" تلمیذا.  136وخصصت لـ  على ساعد 

   معرفة عدد الكراسات التي وزعوها.

  

في مدرسة "الشیخ االبراهیمي" قدم األستاذ إلى تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي امتحانا في  :2المهمة 

. إذا أجاب التلمیذ على التمرین األول یحصل 10الریاضیات یتكون من ثالثة تمارین مختلفة تَُنقط من 

ساعد زمالئك على معرفة من النقاط.   من نقاط االمتحان، وفي التمرین الثاني یحصل على على 

  .الكسر الذي یمَثل نقاط التمرین الثالث

  

تتابع األم "نوارة" زیادة وزنها أثناء الحمل في مركز صحي في الحي الذي تسكن فیه، حیث  :3المهمة 

في  Kg  2.10في الشهر طیلة األشهر الثالثة األولى من الحمل، وتزید  kg  1.25أخبروها أنها تزید بـ

  .أشهر من الحمل 09ساعد األم "نوارة" على معرفة زیادة خالل أشهر األخرى.  )06(الشهر طیلة 
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  غیر محكمة التحدیدتقییم ال): مهام 03ق (ـملح

  

  

"جمیلة" وأطفالهم الثالثة إلى معرض بیع المالبس واألحذیة، ثمن  :1المهمة  "عمار" واألم  ذهب األب 

للواحد. بعد الوصول إلى الشباك لدفع  DA 35، وثمن الدخول للصغار للواحد DA 75الدخول للكبار 

للدخول إلى المعرض فاقترحت  DA 200تكالیف الدخول تذَكرت األم معرضا قریبا منه تدفع كل العائلة 

  .هل أحسنت األم "جمیلة" االختیار؟ عَلل إجابتكالذهاب إلیه. 

  

في نهایة األسبوع تعَود الطفل "عمر" الذهاب إلى البقال لشراء بعض اللوازم ألمه، وبعد أن  :2المهمة 

أكیاس  03للواحدة، و  DA  180من القهوة بـ g  250للواحد، وعلبتین ذات DA85 سكر بـ  Kg  2مأل القفة بـ

، تعَجب الطفل من مبلغ DA 755 للواحد. وعندما قَدم صاحب المحل للطفل حسابا قدره DA 75صابون بـ 

   .هل قول الطفل صحیح؟ عَلل إجابتك. DA 650الدفع، وأخبره أنه تعَود على شرائها بثمن ال یتعدى 

  

وعرضها  m 5أراد "كمال" وضع البالط ألرضیة منزله الجدید مستطیلة الشكل. طول األرضیة  :3المهمة 

3  m 1قطعة لبنة لكل  16. یحتاج إلى m² قطعة لبنة. أخبر البناء "كمال"  200. اشترى صاحب المنزل

أي منهما ة. أن عدد اللبنات ال تكفي لتبلیط كامل أرضیة المنزل، فتعَجب صاحب المنزل وأخبره أنها كافی

  .على حق؟ عَلل إجابتك
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  ): مهام التقییم ذات معلومات مشَوشة04ق (ـملح

  

  

 ورقة نقدیة ذات       13تعمل "أمینة" في خزینة الدائرة، فسجلت في الخزانة في إحدى األیام  :1المهمة 

DA 1000 ورقة ذات  31، وDA 500 ورقة ذات  75، وDA 200 قسیمات دفع ذات مبالغ  5. إضافة إلى

ساعد "أمینة" على معرفة قیمة المبلغ الذي مختلفة. ویجب أن تودعها مساء في الخزینة العامة للوالیة. 

  .تودعه في خزینة الوالیة

  

في إحدى األیام كَلف مدیر مدرسة الموظفة "مریم" ترتیب الكتب الجدیدة التي اشترتها المدرسة  :2المهمة 

قصة،  50مجلة و  175كتاب. إضافة إلى  4500في رفوف المكتبة، فوجدت أن عدد الكتب التي اشتریت 

ى معرفة عدد ساعد "مریم" علرفوف كبیرة.  3وبقیت في المكتبة واجهتین فارغتین تحتوي كل واجهة على 

  .الكتب التي ُترَتب في كل رف من الرفوف

  

  DAمن أجل زیارة أجداده في الریف، قام "سلیم" بكراء سیارة عند وكالة "السریع". ثمن الكراء :3المهمة 

 1كل  إضافیة عن سیر DA 10في الیوم الواحد فانه یدفع  km 300 للیوم الواحد. بشرط إذا تجاوز 1500

km "لمسافةأیام  3. سار "كمال km 9503000 . وصرف أیضا DA  .ساعد في الهدایا والتغذیة والنشاطات

  ."سلیم" على معرفة ثمن الفاتورة التي سوف یدفعها لصاحب الوكالة
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 محكمة التحدیدمهام ال): موازین تقدیر 05ق رقم (ـملح

 األولى مهمةال

 التعلیمة مع اإلجابة انسجام: 4المحك   : صحة الحسابات3المحك  : االستخدام المالئم لألعداد 2المحك  : االستخدام المالئم للعملیات الحسابیة1المحك 

  العملیات المناسبة:* یستخدم التلمیذ 

  ) +(أو الجمع  ×الضرب  -

  ) +(أو الجمع  ×الضرب  -

 +الجمع  -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:
148  ×2    

136  ×4   

296  +544  

  * یحل بشكل صحیح العملیات:
  =296  

 =544  

 =840 

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة:

  (كراسة). یشیر إلى وحدة القیاس -

 ).كراسة 840( یستخدم اإلجابة الصحیحة-

01 01 01 01 

 الثانیة مهمةال

  * یستخدم التلمیذ العملیات المناسبة:

  )+جمع الكسرین ( -

  )-طرح الكسرین ( -

أو یمَثل العملیات على شكل 

 شریط

    

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:
 = +  

= −  

 

	صحیح:* یحل العملیات بشكل 

= 

= 

أو یمَثل الحل بشریط 

  یعَبر عن الكسر 
 

    

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة:

    )كسر( یشیر إلى وحدة القیاس -

 )یستخدم اإلجابة الصحیحة ( -

01 01 01 01 

 الثالثة مهمةال

  * یستخدم التلمیذ العملیات المناسبة:

  ) +(أو الجمع  ×الضرب  -

  ) +(أو الجمع  × الضرب -

 +الجمع  -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:

    1.25+ 11.25+  1.25 أو 3×  1.25

  + ... 2.10+2.10+2.10أو 6×  2.10

3.75  +12.60  

  * یحل بشكل صحیح العملیات:
  =3.75  

 =12.60  

 =16.35 

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة:

 Kg   * یشیر إلى وحدة القیاس 

 )16.35Kg ( یستخدم اإلجابة الصحیحة* 

01 01 01 01 
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  غیر محكمة التحدیدمهام ال): موازین تقدیر 06ق رقم (ـملح

 المهمة األولى

 التعلیمة مع اإلجابة انسجام: 4المحك   : صحة الحسابات3المحك  : االستخدام المالئم لألعداد 2المحك  : االستخدام المالئم للعملیات الحسابیة1المحك 

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  )×الضرب ( -

  )×الضرب ( -

 )>أو  <یستخدم المقارنة ( -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:
75  ×2   

35  ×3  

150  +105   

 255و 200یقارن العددین المناسبین -

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:
 =150  

 =105  

 =255  

 255  <200ینجز المقارنة بشكل صحیح:  -

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة.

 )DA> DA 255 200(ألن  یبَرر اإلجابة-

 DAیشیر إلى وحدة القیاس  -

01 01 01 01 
 المهمة الثانیة

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  ×الضرب  ،    ×الضرب  -

  +الجمع    ×الضرب  -

 )>أو  <یستخدم المقارنة ( -

  المناسبة في الحل:* یستخدم األعداد 
85  ×2      ،180  ×2   

75  ×3       ،170  +360  +255   

  650و  755یقارن العددین المناسبین:  -

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:
 =170         ، =360  

 =225         ، =755  

 650 < 755یقارن بطریقة صحیحة  -

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة.

  DAیشیر إلى وحدة القیاس  -
  (DA 755)   یستخدم اإلجابة الصحیحة -

  )DA 755  مبلغالیبَرر اإلجابة (ألن  -
 

01 01 01 01 
 المهمة الثالثة

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  ×الضرب  -

  ×الضرب  -

 )>أو  <یستخدم المقارنة ( -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:
5  ×3 =  

15  ×16 =  

  200و 240یقارن العددین المناسبین -

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:
 =15  

 =240   
240   <200  

  * یجیب بشكل مالئم على التعلیمة.

  لبنة.و m²* یشیر إلى وحدات القیاس

 "قطعة 200 >قطعة  240  * یبَرر اإلجابة

01 01 01 01 
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  معلومات مشَوشةذات مهام ال): موازین تقدیر 07ق رقم (ـملح

 المهمة األولى

 التعلیمة مع اإلجابة انسجام: 4المحك   : صحة الحسابات3المحك  : االستخدام المالئم لألعداد 2المحك  : االستخدام المالئم للعملیات الحسابیة1المحك 

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  × الضرب    ،    ×الضرب  -

  +الجمع  ،      ×الضرب  -

  یستخدم األعداد المناسبة في الحل:* 

1000  ×13      ،500  ×31   

200  ×75   ،13000  +15500  +
15000  

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:

 =13000      =    ،15500  

 =15000      =   ،43500  

  

  یجیب بشكل مالئم على التعلیمة. -

  .DAیشیر إلى وحدة القیاس  -

  ) DA) 43500الصحیحةیستخدم اإلجابة  -

01 01 01 01 
 المهمة الثانیة

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  ×الضرب  -

  ) ÷القسمة ( -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:

2  ×3   

4500  ÷6  

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:

 =6  

 =755  

  یجیب بشكل مالئم على التعلیمة. -

  ).كتابا(  یشیر إلى وحدة القیاس -

  ).755یستخدم اإلجابة الصحیحة ( -

01 01 01 01 
 المهمة الثالثة

  * یستخدم العملیات المناسبة:

  ×الضرب  -

  ×الضرب  -

  + الجمع -

  * یستخدم األعداد المناسبة في الحل:

1500  ×3 =  

50  ×10 =  

4500  +500 =  

  * یحل بشكل صحیح العملیات الحسابیة:

 =4500  

 =500  

 =5000  

  یجیب بشكل مالئم على التعلیمة. -

  DAیشیر إلى وحدة القیاس  -

  )DA 5000یستخدم اإلجابة الصحیحة ( -

01 01 01 01 
 



  صـملخ

هدفت الدراسة إلى تطبیق نظریة إمكانیة التعمیم على اختبار تقییم كفاءة الطالب للكشف عن مصادر التباین المؤَثرة على ثبات 

وضعیات  )09( على وصدق درجات الطالب، ومعرفة مدى اتساق وتقارب درجات أداء الطالب. قام الباحث بإعداد اختبار اشتمل

وضعیات غیر محكمة التحدید، ووضعیات و مركبة حول كفاءة الحساب واألعداد صیغت في ثالثة أنواع: وضعیات محكمة التحدید، 

 ناالرابعة ابتدائي. واعتمد طالب من )217(طالبا، وفي الفترة الثانیة على  )331(طبقت الوضعیات في الفترة األولى على  .مشَوشة

لقرار في تحلیل ا دراسات إمكانیة التعمیم وتصمیمین دراسات ن لتصحیح منتوج الطالب، واستخدمت أربعة تصمیماتمقدری )03(على 

  . EduGالبیانات بواسطة برمجیة 

مهمة، وتباین المهمة، وتفاعل -تفاعل طالب :كثر تأثیرا على ثبات الدرجات تمثلت فياأل إلى أَن مصادر التباین  الدراسةتوصلت 

صیغة الممزوج بمصادر التباین غیر -تفاعل طالب :مصادر التباین أكثر تأثیرا على صدق الدرجات تمَثلت فيو فترة. -مهمة-طالب

 أیضاصلت مهمة. وتو -صیغة الممزوج بمصادر التباین غیر المقدرة، وتباین المهمة، وتفاعل طالب-مهمة-المقدرة، وتفاعل طالب

عدد المهام و عدد درجات الطالب، وأَن زیادة التصمیمات سواء في ثبات أو صدق  إلى اختالف في معامالت إمكانیة التعمیم بین

  .المقدرین في رفع معامالت إمكانیة التعمیمعدد الفترات أفضل من زیادة 

  مصادر التباین، تقییم الكفاءات، الوضعیات المركبة. تعمیم، الثبات، الصدق التقاربي،: نظریة إمكانیة الكلمات مفتاحیة

Résumé 
La recherche a pour but d’appliquer la théorie de généralisabilité sur un test d’évaluation des compétences afin 
d’explorer les sources de variance qui affectent la fiabilité et la validité des scores des élèves, et de savoir dans quelle 
mesure les scores de performance des élèves sont consistants et convergents. On a élaboré un test contenant (09) 
situations complexes sur la compétence de calcul et de nombres, qui ont élaboré en trois types : bien-définies, mal-
définies, et avec des données parasites. Les situations ont appliqué sur (331) élèves  à  la  1ère  occasion,  et  sur  (217) 
élèves de 4ème année primaire à la 2ème occasion. Ainsi on a adopté (03) correcteurs pour corriger le produit des 
élèves en analysant les résultats avec (04) plans de généralisabilité et (02) plans de décision utilisant le logiciel EduG. 
Les résultats ont indiqué que les sources de variances influant de plus sur la fiabilité des scores sont : l’interaction 
élève-tâche, les tâches, et l’interaction élève-tâche-occasion. Les sources de variance influant de plus sur la validité des 
scores sont : l’interaction élève-forme confondu avec les sources non mesurées, l’interaction élève-tâche-forme 
confondu avec les sources non mesurées, les tâches, et l’interaction élève-tâche. Les coefficients de généralisabilité 
sont différents entre les plans soit pour la fiabilité ou la validité des scores. Les études de décision ont indiqué que 
l’augmentation du nombre des tâches et le nombre d’occasions ont amélioré mieux les coefficients de généralisabilité 
que l’augmentation des correcteurs. 

Mot clefs: Théorie de Généralisabilité, Fiabilité, Validité de Convergence, Sources de Variance, Evaluation des 
Compétences, Situations  Complexes. 

Abstract 
This study aimed at the application of generalizability theory to explore the sources of variance that affect reliability 
and validity of student’s competency scores, and detect the degree of consistency and convergence of students’ 
performance. We constructed a test that contains nine (09) complex situations about competence of computation and 
numbers. The tasks formulated in three types: well-defined, ill-defined, and with parasite data. The situations were 
administered to (331) students in first occasion and (217) in the second occasion in enrolled in fourth grade primary 
school. We assigned three (03) raters to score students’ products, and we used four generalizability designs and two 
decision designs in data analysis which were computed via EduG software. 
Generalizability studies showed that the sources of variance that affect more reliability of scores related to: person-
task interaction, task, and person-task-occasion interaction. On the other hand, the sources of variance that influence 
more validity of scores related to: person-form confounded with unmeasured sources of variation, person-task-form 
confounded with unmeasured sources of variation, task variance, and person-task interaction. Decision studies found 
that the generalizability coefficients were different among study designs for reliability or validity scores. Furthermore, 
increasing the number of tasks and occasions would enhance more generalizability coefficients other than increasing 
the number of raters. 

Key words: Generalizability Theory, Reliability, Convergent Validity, Sources of Variance, Competencies Assessment, 
Complex situations. 


