DOI: http://dx.doi.org/10.24200/jeps.vol12iss3pp553-573

بناء مقياس الستراتيجيات أخذ االختبار لطلبة جامعة اليرموك
*آمال أحمد الزعبي

 األردن،جامعة اليرموك
___________________________________________

2018/4/29 :قُبل بتاريخ

2018/2/2 :اسُتلم بتاريخ

____________________________________________

ات أخز االختباس اييتٝذٝ يًتعشّف إىل اطرتات١ٝ عاي١َٜرتٛهٝص ط٥تُتع غصاٜ اغٝ َك٤ إىل بٓا١ًَدص ٖذؾت ايذساط
ٌٝ ؼص٣َٛظتٚ ،١ًٝايهٚ ،ٞع االدتُاعٛٓ االطتدذاّ باختالف اي١ايتشكل َٔ دسدٚ ،ىَٛ ايري١ يف داَع١ظتدذَٗا ايطًبٜ
ّاغ باطتدذاٝ اطتدشدت دالالت صذم املك، فاالت١ مخظ٢ًصعت عٛ ت٠) ؾكش40( َٔ ٕٛاغ َهٝ َك٤ مت بٓا.ايطايب
ٕ أ١ر ايذساط٥ أظٗشت ْتا.ْباخ أيؿاٚاطتدشدت دالالت ايجبات باطتدذاّ َعاٌَ نشٚ ،صذم احملهُنيٚ ،ًٌَٞ ايعاًٝايتش
مٚد ؾشٛدٚ ر٥أظٗشت ايٓتاٚ ،ططٛ َت٣ٛكع يف َظتٜ ات أخز االختباسٝذٝى الطرتاتَٛ ايري١ يف داَع١ اطتدذاّ ايطًب١دسد
٤ بإدشا١ ايذساطٞصٛ ت.١ًٝيًهٚ ٌ ايطايبٝ ؼص٣ٛملظتٚ ٞع االدتُاعًٛٓ  ي٣ االطتدذاّ تعض١ يف دسد١ٝ٥ إسصا١رات دالي
.ات أخز االختباسٝذٝ االطتدذاّ الطرتات٣ٛ َظتْٞاملتػريات اييت تكـ خًـ تذٚ ،ٌَاٛذ َٔ ايذساطات ؿصش ايعٜاملض
.ٌٝ ايتشص٣ٛ َظت،ىَٛ ايري١ داَع، أخز االختباس١ٝذٝ اطرتات،اغٝ َك:١ٝنًُات َؿتاس
_____________________________________________

Constructing a Scale for Test Taking Strategies of Yarmouk University Students
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Abstract: The study aimed at constructing a valid and reliable scale to diagnose test-taking
strategies used by students at Yarmouk University, and to investigate the effect of gender,
achievement level, and college. To achieve these objectives a scale was developed with 40
items distributed across five domains. The validity was assessed using factor analysis and
expert judgments, and the reliability was assessed by Cronbach alpha. The study findings
were: Student’s utilization of test-taking strategies were moderate. Also, there were
statistically significant differences in test-taking strategies due to gender, achievement level,
and college. The researcher recommended that more studies be conducted to identify the
factors that stand behind the low level of student utilization of test-taking strategies.
Keywords: Scale, test taking strategy, Yarmouk University, achievement level.
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تعذ االختباسات األدا ٠األنجش ػٛٝعا يًتك ِٜٛتكشٜبا

تعٌُ عً ٢صٜاد ٠ايتشص ٌٝعٔ طشٜل ايتذسٜبٚ .بٓٝت

يف أغًب أْعُ ١ايتعًٚ ِٝاملعاٖذ ايعًُٜٚ ،١ٝؤٌَ إٔ

ْتا٥ر ايعذٜذ َٔ ايذساطات إٔ ايطًب ١ايزٜ ٜٔتًكٕٛ

تعهع دسدات االختباس املظت ٣ٛاملعشيف يًطًب١

تعًُٝا يف اطرتاتٝذٝات أخز االختباس دسداتِٗ أعً٢

مباد ٠االختباسٚ ،املٗاسات املشتبط ١بٗاٚ ،متتذ أُٖ١ٝ

َٔ ايطًب ١ايز ٜٔال ٜتًك ٕٛتعًُٝا عًٗٝا

االختباسات ٚاطتدذاَاتٗا أبعذ َٔ ايذسدات

)Martin & Newell, 1984; McClain, 1983

املذسط ،١ٝأ ٚايذسد ١يف املظام عً ٢املظت٣ٛ

ٚأظٗشت ْتا٥ر بعض ايذساطات إٔ َٗاسات

اؾاَع ٞيتتعذاٖا إىل ايعذٜذ َٔ ايكشاسات املُٗ١

ٚاطرتاتٝذٝات أخز االختباس تؤثش إجياباٚ ،تعٌُ عً٢

اييت تؤثش يف سٝا ٠ايٓاغ نايكب ٍٛيف اؾاَعات أٚ

صٜاد ٠ايتشص ٌٝاألنادمي ٞيًطًبBornholt, 2002; ١

اعتُاد ايؼٗادات أ ٚاختٝاس األؾشاد يًٛظا٥ـ ،سٝح

;Hong & Karstensson, 2002; Nevo, 1989
& Rezaei, 2005; Samson,1985; Schutz

ٜتِ اؽار ايكشاس عٔ قذس ٠ايؿشد بٓا ٤عً ٢دسدت٘ يف
االختباس ).(Pour-Mohammadi & Jafre, 2011

(Clay,

)ٖٚ ،Davis, 2000; Smith, 2002ز ٙاملٗاسات
ٚاالطرتاتٝذٝات تتظِ غاص ١ٝاالْتكاٍ; إر إٕ أغًب

ٚتطبل االختباسات عاد ٠يتك ِٜٛأدا ٤املؿشٛصني،

َٗاسات ٚاطرتاتٝذٝات أخز االختباس َؿٝذ ٠يف اؿٝا٠

ٚايٛقٛف عًَ ٢ظتٛاِٖ األنادميٚ ،ٞخاص ١تًو

ايعًُ ١ٝيًطايب َٔ سٝح االطتؿاد َٔ ٠ايٛقت

االختباسات اييت ٜبٓ ٢عًْ ٢تا٥ذٗا قشاسات خطري٠

بؿعايٚٚ ،١ٝضع األٚيٜٛاتٚ ،ايعٌُ بظشعٚ ١دق١

عل املؿشٛص ،سٝح تظتدذّ االختباسات نأدا٠

).(Sefcik, Bice & Prerost, 2013

عامل ١ٝيصٓع ايكشاسات عًَ ٢ظت ٣ٛاألؾشاد

ٚبّٓٝت ْتا٥ر ايعذٜذ َٔ ايذساطات إٔ َعشؾ١

ٚاجملتُعاتٜٚ ،تِ تك ِٜٛاألؾشاد بٓا ٤عً ٢أدا ِٗ٥يف
االختباسات .يزيو ،أصبح االٖتُاّ ايهبري عً٢

اطرتاتٝذٝات أخز االختباس َٔ ْٛع االختٝاس َٔ
َتعذد تعٌُ عً ٢سؾع دسدات ايطًب ١يف االختباس

َظت ٣ٛايطًبٚ ١املعًُني يف كتًـ بكاع ايعامل ٖٛ

) .(Clay et al., 1984; McClain, 1983نُا

(Al Fraidan

يٛسغ إٔ ْكص اطرتاتٝذٝات أخز االختباس ٚايكًل

ايعٌُ عً ٢أدا ٤أعً ٢يف االختباسات

)ٖٓٚ .& Al-Khalaf, 2012اى عذ ٠عٛاٌَ َعشؾ١ٝ
ْٚؿظ ١ٝتؤثش يف األدا ٤عً ٢االختباس; إر إٕ قذس٠
املؿشٛص يٝظت ايعاٌَ ايٛسٝذ ايزٜ ٟؤثش يف أدا٘٥

ايعاي ٞي٘ تأثريات طًب ١ٝيف ايتشص ٌٝيف االختباس
(Chittooran & Miles, 2001; Miyasaka,
).2000

يف االختباس ،ؾُاد ٠االختباسَٚ ،ظت ٣ٛايكًل،

ٚتعذ َٗاس ٠أخز االختباس َٗاسَ ٠عشؾ ١ٝمتهّٔ

ٚاالػاٖات مَ ٛاد ٠االختباسٚ ،اطرتاتٝذٝات

ايطًب َٔ ١ايظري يف املٛقـ االختباس ٟبطشٜك١

ايتشطري ٚأخز االختباس ،مجٝعٗا رات تأثري يف دسد١

َٓاطب ،١إضاؾ ١إىل متهّٓ٘ َٔ َعشؾَ ١ارا طٝؿعٌ

املؿشٛص

يف

االختباس

.(Hambleton,

قبٌ ٚخالٍ ٚبعذ االختباس

(.)Dodeen, 2009

)ٚ Swaminathan, & Rogers, 1991أػاس ػٝربد

ٜٚؤنذ سٚدشص ٖٚاسيٞ

)(Shepard, 1992إىل إٔ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس

) 1999إٔ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس متهّٔ

َٗاس ٠ميهٔ تعًُٗا ،نُٗاست ٞايكشاٚ ٠٤ايهتاب،١

املتعًُني َٔ اطتدشاز خصا٥ص االختباسٚ ،بايتايٞ

ٚرنش ْٝته (Nitko, 1983) ٛإٔ ْتا٥ر ايعذٜذ َٔ

تؤد ٟإىل صٜاد ٠ايذسدات يف االختباسٚ .اطرتاتٝذٝات

ايذساطات بّٓٝت إٔ نال َٔ األطؿاٍ ٚايشاػذٜٔ

أخز االختباس عباس ٠عٔ خطط عاَٜ ١ظتعًُٗا املتكذّ

ميهٔ إٔ حيظّٓٛا َٔ ؼص ًِٗٝيف االختباسات

يالختباس يًٛص ٍٛبؼهٌ صشٝح يإلداب ١عٔ ؾكشات

عٓذَا ٜتعًُ ٕٛاطرتاتٝذٝات أخز االختباسٚ .اعترب

االختباس ).(Yoo-Kyung, 2015

َٝظو ) (Messick, 1982إٔ اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس إسذ ٣ايطشم املكرتس ١اييت َٔ املُهٔ إٔ

(Rogers & Harley,

ٚقاّ عذد َٔ ايباسجني بتكذ ِٜتعشٜؿات الطرتاتٝذ١ٝ
أخز

االختباس;

ؾكذ

عشّؾٗا

ْٝتهٛ

) (Nitko, 1983, p. 326بأْٗا "قذس ٠املؿشٛص

)& Harman, 1994إٔ ايكذسٚ ٠لاح بعض ايعٛاٌَ

يالطتؿاد َٔ ٠خصا٥ص االختباس ٚاملٛقـ االختباسٟ

املتذاخً١

االختباس

يًشص ٍٛعً ٢دسد ١أعًٚ ."٢عشّؾٗا بامشإ ٚنٖٛني

يًُؿشٛص .يزا ،عً ٢املؤطظات ايرتب ١ٜٛإٔ تشنض

) (Bachman & Cohen, 1998, p.15بأْٗا

عً ٢اطرتاتٝذٝات أخز االختباس يضٜاد ٠ايتشص.ٌٝ

"عًُٝات اختباس ١ٜخيتاسٖا املؿشٛصني عٔ ٚع ٞبٗا

ٚتتظِ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس بعذد َٔ املضاٜا،

بذسدَ ١ا"ٚ .عشّؾٗا نٖٛني ٚابتٕٛ

& (Cohen

) Upton, 2007, p. 211بأْٗا "تًو ايعًُٝات اييت
ػعٌ إداب ١املؿشٛصني تتظِ بايٛعٚ ."ٞسأ ٣آخشٕٚ
إٔ طًٛى أخز االختباس يًُؿشٛص ٜؼٌُ ايكشا٠٤
باطتٝعاب يالختباسْٛٚ ،ع االطرتاتٝذ ١ٝاييت
ٜظتدذَٗا ؿٌ األط ;١ً٦سٝح ٜظتطٝع املؿشٛصني
اطتدذاّ اطرتاتٝذٝاتَ ،جٌ تطٝٝل اـٝاسات،
ٚؾشص إداباتِٗٚ ،ايتدط ٞأ ٚايكؿض عٔ ؾكشات ،أٚ
سزف ؾكشاتٚ ،إداسٚ ٠قت االختباس

(Paris,

).Lawton, Turner & Roth, 1991

َّٝٚض ن )Cohen, 2012) ٖٔٛبني ثالث ١أْٛاع َٔ
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس :اطرتاتٝذٝات يػ١
املتعًِٚ ،اطرتاتٝذٝات إداس ٠االختباسٚ ،اطرتاتٝذٝات
سهُ ١االختباس .بُٓٝا صّٓـ سٜض)Rezaei, 2006( ٟ
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس إىل ْٛعني عاَٚ ١قذد،٠
ٜٚكصذ بايعاَ ١االطرتاتٝذٝات اييت ميهٔ
اطتدذاَٗا بؼهٌ ٚاطع يف االختباسات نايتشطري
يالختباسٚ ،قشا ٠٤ايتعًُٝاتٚ ،اطتدذاّ ٚقت
االختباسٚ ،ػٓب األخطا ،٤بُٓٝا ٜش ٣احملذد ٠بأْٗا
اطرتاتٝذٝات َشتبط ١مبٛضٛع َعنيٚ ،تتعاٌَ بأْٛاع
كتًؿ َٔ ١ايؿكشاتَ ،جٌ ؾكشات االختٝاس َٔ
َتعذد ،أ ٚأنٌُ ايؿشاؽ ،أ ٚاملكاي.١ٝ

عا٥ذ

الطرتاتٝذٝات

أخز

نُظاعذ ٠ايطًب ١عًْ ٢كٌ َعشؾتِٗ َٔ ايػشؾ١
ايصؿ ١ٝإىل أدٛا٤

االختباس )& Craig, 1989

ٖٚ ،)McLellanزا ٜٓطبل عً ٢ايطًب َٔ ١رٟٚ
ايتشص ٌٝاملتذْ ٞايزٜ ٜٔظتدذَ ٕٛاالطرتاتٝذٝات
يٝه ٕٛؼص ًِٗٝأعً َٔ ٢املتٛقع

& (Dolly

)ٚ ،Williams, 1986نزيو ايطًب ١ايزَٔ ٜٔ
املتٛقع إٔ ٜه ٕٛأداؤِٖ عايٝا يف االختباس ،أٚ
ٜهْٛٛا عً ٢أيؿ ١مبٛضٛع املاد ،٠يهٔ ٜهٕٛ
أداؤِٖ ضعٝؿاًٚ ،ته ٕٛدسداتِٗ يف االختباس
َتذْٚ ;١ٝريو سمبا ألِْٗ ال ٜظتدذَ ٕٛاطرتاتٝذٝات
أخز االختباس ،أٜ ٚظتدذَ ٕٛاطرتاتٝذٝات غري
َٓاطب ،١أ ٚالؾتكاسِٖ إىل َٗاسات اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس

& (Sweetnam,2003; Vattanapath

).Jaiprayoon,1999

ٚتعذ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس َٗاسَ ٠عشؾ ١ٝتؤثش
بك ٠ٛيف أدا ٤ايطًب ١يف االختباسٚ ،إٕ اطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات َال ١ُ٥تعٌُ عً ٢ؼظني ايتشص،ٌٝ
ٚسؾع دسدات ايطًب ١يف االختباساتٚ ،بايتاي ٞتتشظٔ
اػاٖاتِٗ م ٛاالختباسٚ ،م ٛاملادَٛ( ٠ضٛع
االختباس)ٜٚ ،كٌ ايكًل

(Austin, Partridge,

).Bitner, & Willington,1995; Peng, 2005

ٚأنذ باسج ٕٛآخش ٕٚإٔ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس

أُٖ ١ٝاطرتاتٝذٝات أخز االختباس

َُٗ ١بأُٖ ١ٝاَتالى املعشؾٚ ١املعًَٛات إلداب ١أط١ً٦

ٖٓاى عذ ٠عٛاٌَ تؤثش يف لاح ايطًب ١يف االختباسات

االختباس (ٚ .)Langerquist, 1982أػاست ْتا٥ر

تتطُٔ :املذسطٚ ،١املعًِٚ ،دٛد ٠ايتعًٚ ،ِٝطشم
تعًِ ايطًبٚ ،١ايطًب ١ايزٜ ٜٔتعًِ َعِٗ ايطايب،
ٚعادات ايذساط ١ايؼدصٚ ،١ٝايذاؾعٚ ،١ٝايكًل،
ٚسغِ تأثري ٖز ٙايعٛاٌَ أ ٚبعطٗا يف لاح ايطايب،
إال أْ٘ َٔ ايطشٚس ٟإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ؼطري خاص
يإلداب ١عٔ أط ١ً٦االختباسٚ ،اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات
َٓاطب ١خالٍ االختباسٚ .أنذ بْٛذ ٖٚريَإ (Bond

دساطات طابك ١إىل إٔ ايطًب ١ايزٜ ٜٔظتدذَٕٛ
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس ؼظٓت اػاٖاتِٗ مٛ
االختباسٚ ،ميتًه ٕٛدسدات أقٌ يف قًل االختباس،
ٚسصًٛا عً ٢دسدات أعً ٢يف االختباسات
) .(Vattanapath, & Jaiprayoon, 1999نُا إٔ
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس قذ تعٌُ عً ٢ؼظني
ايصذم ايهً ٞيذسدات االختباس; مما ٜعهع بذق١
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َا ميتًو ايطايب سكٝكَ َٔ ١عشؾٖٚ ،١زا بذٚسٙ

َؼهً ١ايذساطٚ ١أطً٦تٗا

ٜؤنذ إٔ ايذسدات اييت خيظشٖا ايطايب يف

مل َٛ ٌٜٓضٛع قٝاغ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس

االختباس ته ٕٛبظبب عذّ اَتالن٘ املعشؾٚ ،١يٝع
بظبب عٛاٌَ أخش ٣غري َشتبط١

(،)Ebel, 1965

ٚأنذ أٜبٌ أٜطاً إٔ أخطا ٤ايكٝاغ ته ٕٛأنجش
عٓذ ايطًب ١ايزٜ ٜٔتظُ ٕٛباملعشؾ ١املتذْ١ٝ

يطًب ١املشسً ١اؾاَع ١ٝاالٖتُاّ ايهايف ،بايشغِ َٔ
اؿاد ١إىل ٚدٛد َجٌ ٖزا املكٝاغ ايزٜٓ ٟري ايطشٜل
يًطًبٜٚ ،١ظاعذِٖ يف ايتعشف إىل اطرتاتٝذٝات
َٓاطب ١هلِ ،تظاعذِٖ يف اؿص ٍٛعً ٢دسدات

باطرتاتٝذٝات أخز االختباس.

أعً ;٢مما ٜشؾع َظت ٣ٛايتشصٚ ،ٌٝحيظٔ ؾشص

 َٔٚايذساطات رات ايعالق ١مبٛضٛع اطرتاتٝذٝات

ايعٌُ املظتكبً ٞهلِٚ ،ؾشص إنُاٍ َؼٛاسِٖ

أخز االختباس دساط ١أدشاٖا نٝتظاْتاغ

األنادمي ٞيف ايذساطات ايعًٝا َٔٚ .خالٍ خرب٠

) ،(Kitsantas, 2002أػاست ْتا٥ذٗا إىل اختالف

ايباسجَ ١ع ايطًب ١يف اؾاَعات ،نجريا َا تؼاٖذ

يف

طًب ١قذستِٗ أعً َٔ ٢ايذسدات اييت حيصًْٗٛا

االطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَْٗٛا يف االختباس;

بايشغِ َٔ تأنٝذ ٖز ٙايؿ ١٦عً ٢االطتعذاد اؾٝذ

ؾايطًب َٔ ١ر ٟٚايتشص ٌٝايعاي ٞأنجش اطتدذاَا

ٚايذساط ١يالختباس ،إال أْ٘ َٔ خالٍ ايتشاٚس َعِٗ

الطرتاتٝذٝاتَ ،جٌ قشا ٠٤تعًُٝات االختباس،

ٚدذ إٔ ٖٓاى ؾٛض ٢ؾهش ١ٜيف طشٜك ١ايتعاٌَ َع

ٚايتدطٝطٚ ،ؾِٗ األطٚ ،١ً٦سزف األط ١ً٦ايصعب١

ايٛسق ١االختباس ،١ٜأ ٚقًكا صا٥ذا ٜؤثش طًبا يف

َٔ ايطًب ١ر ٟٚايتشص ٌٝاملتذْ.ٞ

ايذسدات اييت حيصًْٗٛا يف االختباسٚ ،بٗزا تتشذد

ٚيف دساط ١أدشاٖا نشٜتًٜٚ ،ٛاٜٛيٚٚ ،ٛاٜت

َؼهً ١ايذساط ١يف بٓا ٤أدا ٠يكٝاغ اطرتاتٝذٝات

ايطًب١

ٚدٛسدإ

رٟٚ

ايتشصٌٝ

ايعايٞ

ٚاملتذْٞ

& (Kretlow, Ya-yu Lo, White,

)ٖ ،Jordan, 2008ذؾت إىل دساط ١أثش تعًِٝ
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس عً ٢ايتشص ،ٌٝأظٗشت

أخز االختباس يطًب ١ايذسد ١اؾاَع ١ٝاألٚىل يف
داَع ١ايريَٛىٚ ،ايتعشّف إىل االطرتاتٝذٝات اييت
ٜتبعٗا ايطًب ١يف أخز االختباس.

ْتا٥ر ايذساط ١استؿاعا داال يف ؼص ٌٝمجٝع

ٖٚذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل بٓاَ ٤كٝاغ اطرتاتٝذٝات

املؼاسنني يف ايذساط.١

أخز االختباس; يتؼدٝص اطرتاتٝذٝات أخز االختباس

ٚيف دساطٖ ١ذؾت إىل تكص ٞأثش ايٓٛع االدتُاع ٞيف

اييت ميهٔ إٔ ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى.

االطرتاتٝذ ١ٝاييت ٜظتدذَٗا املؿشٛص عٓذ تكذَ٘
يالختباس أدشت ْٛسداد ) )Nourdad, 2008دساط١
عً ٢عَ ١ٓٝه َٔ ١ْٛطًب ١داَعٝني ،نؼـ ؼًٌٝ

ٚيتشكٝل ٖذف ايذساط ١ؾكذ طعت ايذساط ١إىل
اإلداب ١عٔ األط ١ً٦اآلت:١ٝ
.1

ايٓتا٥ر عٔ عذّ ٚدٛد ؾشٚم يف أَٔ ٟ
االطرتاتٝذٝات

املعشؾ١ٝ

ٚؾٛم

املعشؾ١ٝ

ٚيف دساط ١أدشاٖا سٜذٜٓذتٕٛ

اطرتاتٝذٝات أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا

اييت

ٜظتدذَٗا ايطًب ١تعض ٣يًٓٛع االدتُاع.ٞ
( Reddington,

 )2011نإ َٔ أٖذاؾٗا دساط ١ايؿشٚم اييت تعٛد
يًٓٛع االدتُاع ٞيف اطرتاتٝذٝات أخز االختباس،

ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى؟
َ .2ا دالالت صذم االختباس؟
َ .3ا دالالت ثبات االختباس؟
.4

َا اطرتاتٝذٝات أخز االختباس اييت
ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى؟

أػاست ْتا٥ذٗا إىل إٔ اإلْاخ أنجش قذس ٠عً٢
ايتزنش ٚايكذس ٠ايًؿع.١ٝ

َا اـصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜألدا ٠قٝاغ

.5

ٌٖ تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا

ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى تعض ٣ملتػريات

َظت ٣ٛايتشصَ :ٌٝعذٍ ايطايب ايرتانُ،ٞ

ايٓٛع االدتُاعَٚ ،ٞظت ٣ٛؼصٌٝ

ٚألغشاض ٖز ٙايذساط ١قظِّ إىل :عاٍ;  ِٖٚايطًب١

ايطايبٚ ،ايهً١ٝ؟

ايز ٜٔتكذٜشِٖ "دٝذ" عً ٢األقٌَ ،تذٕ;  ِٖٚايطًب١

أُٖ ١ٝايذساط١

ر ٚٚايتكذٜش "َكب."ٍٛ

ايطشٜكٚ ١اإلدشا٤ات

عذ ٠أدٚات عجت يف تك ِٝٝايطًب ١الطرتاتٝذٝات أخز
االختباس

(Biçak, 2013; Dodeen, 2008; Hughes

مت اتباع َٓٗذ ١ٝايبشح ايٛصؿ ٞايزٜٗ ٟتِ بٛصـ

)َٚ .& Schumaker, 1991ع تعذد املكاٜٝع

االطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١أثٓا ٤أخز

املٛدٛد ٠إال أْ٘ يف سذٚد اطالع ايباسج ١مل ٖ ٌٜٓزا

االختباس يف داَع ١ايريَٛى.

املٛضٛع االٖتُاّ املٓاطب عً ٢املظت ٣ٛاحملً ٞأٚ
االقً ;ُٞٝمما جيعٌ ٖز ٙايذساط ١تعٌُ عً ٢تٛؾري
َكٝاغ ٜظتؿٝذ َٓ٘ ايباسج ٕٛيف دساطاتِٗٚ .تأتٞ
أُٖ ١ٝايذساط َٔ ١أُٖ ١ٝاملٛضٛع ايز ٟتتٓاٚيٖ٘ٛٚ ،
َظاعذ ٠ايطًب ١يٝصبشٛا قادس ٜٔعً ٢سؾع دسدات
االختباس عٔ طشٜل تعًُِٗ اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس; ٚبايتايٜ ٞتشظٔ املعذٍ ايرتانُ ٞيذ;ِٜٗ
مما ٜعٌُ عً ٢صٜاد ٠ايؿشص أَاَِٗ يف اختٝاس ايعٌُ
املٓاطب هلِ بعذ ايتدشز ،نزيو حيظّٔ ؾشص
ايتشاقِٗ برباَر ايذساطات ايعًٝا َٔٚ .خالٍ ْتا٥ر
ايذساط ١س ٍٛاالطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَٗا ايطًب١
يف أخز االختباس ميهٔ ايتعشف إىل َٛاطٔ ايطعـ
ٚايك ٠ٛيف االطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَْٗٛا،
ٚتعشّٜؿِٗ عً ٢اطرتاتٝذٝات أخش ٣تظاعذِٖ يف سؾع
َظت ٣ٛايتشص ٌٝيذ ;ِٜٗمما حيظٔ ايؿشص
املظتكبً ١ٝيًشص ٍٛعً ٢ايٛظٝؿ ،١أَ ٚتابع١
َؼٛاسِٖ األنادمي .ٞنُا أْ٘ َٔ املؤٌَ إٔ تًؿت
ايذساطْ ١عش أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع يف اؾاَعات بإٔ
ٜه ٕٛأسذ أسنإ قاضشاتِٗ يؿت ْعش ايطًب١
يالطرتاتٝذٝات اؾٝذ ٠يف أخز االختباسٚ ،قذ

فتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا
تأيـ فتُع ايذساط َٔ ١طًب ١ايبهايٛسٜٛغ يف
داَع ١ايريَٛى املظذًني يف ايؿصٌ األ َٔ ٍٚايعاّ
ايذساطٚ .2016 /2015 ٞتهْٛت ع ١ٓٝايذساطَٔ ١
( )753طايب َٔ طًب ١ايظٓ ١ايشابع ١يف َشسً١
ايبهايٛسٜٛغ يف داَع ١ايريَٛى)423( َِٗٓ ،
طايبَٛ ،١صعني إىل أسبع نًٝات :ايعًٚ ،ّٛاآلداب،
ٚايرتبٚ ،١ٝاهلٓذط ،١يف ػعب ملٛاد ؽصص ١ٝمت
اختٝاسٖا بايطشٜك ١املتٝظش ،٠مت اطتعاد)749( ٠
اطتباْٚ ،١مت اطتبعاد ( )11اطتباْٚ ،١بزيو ٜهٕٛ
سذِ ايع )738( ١ٓٝطايباٜٚ ،بني دذ 1 ٍٚتٛصٜع
أؾشاد ع ١ٓٝايذساطٚ ١ؾل َتػريات ايٓٛع االدتُاع،ٞ
ٚايهًَٚ ،١ٝظت ٣ٛايتشص.ٌٝ
جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات النوع االجتماعي،
ومستوى التحصيل ،والكمية.
النوع

االجتماعي

مستوى

ايتشص ٌٝيذ.ِٜٗ
ايتعشٜؿات اإلدشا ١ٝ٥يًُصطًشات
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس :قذس ٠ايطايب يالطتؿاد٠
َٔ خصا٥ص االختباس ٚاملٛقـ االختباس.ٟ

متدني

عالي

المجموع
متدني

التحصيل
عموم

تظاعذ صّٓاع ايكشاس يف اؾاَعات عً ٢اؽار قشاسات
َٓاطب َٔ ;١أدٌ َظاعذ ٠ايطًب ١عً ٢سؾع َظت٣ٛ

ذكور
عالي

إناث

الكمية
المجموع

آداب

64
64

64

64

64

384

ىندسة

64

64

64

64

384

384

343

383

384

448

تربية

61

64
68

64
64

66
61

381
386

أدا ٠ايذساط١
مت أٚال َشادع ١األدب ايظابلٚ ،االطالع عً٢
املكاٜٝع املٛدٛد ٠هلزا ايػشض ،نُا مت ايبشح عٔ
أْ ٟصٛص ؽص َٗاسات أ ٚاطرتاتٝذٝات ايتشطري
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آمال الزعبي

ٚأخز االختباس .نزيو مت ايًذ ٤ٛإىل اطتدذاّ

نجش تظاؤٍ أؾشاد ايع ١ٓٝاالطتطالع ١ٝسٛهلُا،

اجملُٛعات املشنض )Focus Groups( ٠املتذاْظ١

ٚبزيو اطتكش عذد ؾكشات األدا ٠عً )44( ٢ؾكش.٠

ٚغري املتذاْظ ،١سٝح ضُت ٖز ٙاجملُٛعات طًب١
داَعٝني بتدصصات َٚظتٜٛات كتًؿٚ ،١طًب١
دساطات عًٝاٚ ،أطاتز ٠داَعٝني ،تشاٚست أعذاد
اجملُٛعات املشنض ٠بني  7إىل  12ؾشدا .مت اتباع
خطٛات تطٜٛش املكٝاغٚ ،ؼطري ػُع نبري
( َٔ )Item Poolايؿكشاتٚ .بعذ نتاب ١ايؿكشات

ايٓتا٥ر
عشض ْتا٥ر ايظؤاٍ األْٚ ٍٚصَ٘ :ا اـصا٥ص
ايظٝهَٛرت ١ٜألدا ٠قٝاغ اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس اييت ٜظتدذَٗا طًب ١داَع ١ايريَٛى؟
يإلداب ١عٔ ايظؤاٍ مت اطتدشاز َا ٜأت:ٞ

ٚعذدٖا ( )49ؾكش ،٠اطتدذّ َكٝاغ يٝهشت

األٚطاط اؿظابٚ ١ٝاالمشاؾات املعٝاس :١ٜمت

اـُاط ٞيالطتذاب( :١دسد ١عاي ١ٝدذاً ،دسد١

اطتدشاز األٚطاط اؿظابٚ ١ٝاالمشاؾات املعٝاس١ٜ

عاي ،١ٝدسدَ ١تٛطط ،١دسد ١قً ،١ًٝدسد ١قً١ًٝ

إلدابات أؾشاد ايذساط ١عٔ ؾكشات املكٝاغٚ ،بٓا٤

دذاً)ٚ ،مت إعطا ٤ايعالَ )1( ١يإلداب " ١دسد ١قً١ًٝ

عً ٢املعاٜري ايٛاسد ٠يف األدب ايظابل

دذاً "ٚايعالَ )5( ١يإلداب " ١دسد ١عاي ١ٝدذاً".

) & Shrigley, 1986مت سزف أسبع ؾكشاتٚ ،بزيو

ٚيًتشكل َٔ صذم أدا ٠ايذساط ١مت عشضٗا بٓظدتٗا

أصبح عذد ايؿكشات يًُكٝاغ ( )40ؾكش ٠تشاٚست

(Thompson

األٚي ١ٝعً ٢عذد َـٔ األطـاتز ٠ؾـ ٞاؾاَعـات

األٚطاط اؿظاب ١ٝهلا بني (ٚ 1887

األسدْ َٔ ١ٝر ٟٚاالختصاص ٚاـرب ٠عذدِٖ (،)15

ايبٓا ٤ايعاًَ ٞيألدا :٠مت إدشا ٤ؼً ٌٝعاًَْٛ َٔ ٞع

َِٓٗ ثالث ١أطاتز ٠يف ايكٝاغ ٚايتكٚ ،ِٜٛأطاتز ٠يف
اؾاَع ١عذدِٖ ( َٔ )12ؽصصات كتًؿٚ ،١ريو
إلبذا ٤آساٗ٥ـِ يف طالَ ١ؾكشاتٗا ٚقاٚسٖا َٔ سٝح
دقتٗا ايعًُٚ ،١ٝصٝاغتٗا ايًػَٚ ١ٜٛعاْٗٝـا َٚـذ٣
َٓاطبتٗا جملاٍ ايذساطَٛٚ ١ضٛعٗاٚ .بعذ إٔ أبذ٣
احملهُ ٕٛآسا ِٖ٤مت تؿشٜؼ مجٝع املًشٛظات ايٛاسد٠
َِٓٗٚ ،قذ اعتُذت ايؿكش ٠اييت سصًت عً ٢اتؿـام
ْظبت٘  َٔ %80احملهُني ؾأعًَ ،٢ع األخز
باؿظبإ نٌّ َا ٚسد َٔ ًَشٛظات تتعًل عزف،
أ ٚتعذ ،ٌٜأ ٚدَر ايؿكشات املتؼابٗٚ ،١تعذٌٜ
ايصٝاغ ١ايًػٚ ،١ٜٛإضاؾ ١ايؿكشات اؾذٜذ٠
املكرتسٚ ،١اطتبعاد ايؿكشات اييت مل ؼصٌ عً٢
ْظب ١اتؿـام احملهُني ،سٝح مت ايتعذ ٌٜيف بعض
ايؿكشات بٓا ٤عً ٢املالسعات ايٛاسدٚ ،َِٗٓ ٠مت
سزف مثاْ ٞؾكشاتٚ ،إضاؾ ١مخع ؾكشاتٚ .بعذ
ريو مت ػشٜب األدا ٠بصٛستٗا األٚي )46( ١ٝؾكش٠
عً ٢ع ١ٓٝاطتطالعَ ١ٝه )83( َٔ ١ْٛطايبا

ؼًٌٝ

املهْٛات

ايشٝ٥ظ١

.)4815
(Principle

)Componentsيؿكشات املكٝاغ ،أتبع بتذٜٚش
َتعاَذ ( ،)Varimax Rotationسٝح أخزت
ايعٛاٌَ اييت ق ١ُٝاؾزس ايهأَ هلا أنرب َٔ
ٚاسذ .أؾشص ايتشً ٌٝايعاًَ ٞمخظ ١عٛاٌَ ؾظشت َا
فُٛع٘  َٔ %748541ايتبا ٜٔايهًٚ ،ٞؾظش
ايعاٌَ األ َٔ %498086 ٍٚايتبا ٜٔايهًٖٞٚ ٞ
ق ١ُٝأنرب َٔ ٚ ،%20ناْت ْظب ١ايتبا ٜٔاملؿظش
يًعٛاٌَ ايجاْٚ ٞايجايح ٚايشابع ٚاـاَع عً٢
ايرتتٝب ناآلت%58790 ، %128259 : ٞ

،

 ،%28850 ، %48556نُا إٔ ق ١ُٝاؾزس
ايهأَ األ ٍٚنبري 208125 ٠باملكاسَْ ١ع ق١ُٝ
اؾزس ايهأَ ايجاْ ،58026 ٞنزيو ْظب ١اؾزس
ايهأَ األ ٍٚإىل اؾزس ايهأَ ايجاْ،48004 ٞ
ٖٚز ٙايٓظب ١أنرب َٔ ٚ ، ،2تشاٚست ق ِٝاؾزٚس
ايهآَ ١يًعٛاٌَ اـُظ ١بني .208125 ٚ 18169

َٛصعني إىل ػعبتني; ٚاسذ ٠يف نً ١ٝايرتبٚ ،١ٝأخش٣

ٚيتشذٜذ ايؿكشات اييت تتؼبع عً ٢أسذ ايعٛاٌَ

يف نً ١ٝاهلٓذط َٔٚ ١خاسز ع ١ٓٝايذساطٚ .١بٓا ٤عً٢

بصٛسَ ٠شتؿعٜ ،١بني دذ 2 ٍٚق ِٝتؼبعات ايؿكشات

ْتا٥ر ايع ١ٓٝمت تعذ ٌٜيف بعض ايؿكشات بٓا ٤عً٢

عً ٢نٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ.

املالسعات ايٛاسد َٔ ٠ايطًبٚ ،١مت سزف ؾكشتني

جدول 2
تشبعات الفقرات عمى العوامل المستخمصة من التحميل العاممي
الفقرة

العامل
3

2

2

97444

4

97419

4

97461

1

97444-

36

97444

34

97469

31

97463

34

97444

49

97414

24
41
48

3

6 4

97468
97442
97449

97642

4

97444

4

97896

8

97481

33

97499

34

97842

32

97494

21

97414

46

97498

44
44

97429
97446

9
7

39

6
8
4
9

29

7

8
6
9
9
7

22

8
4
2
9

24

7

4
1

1
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جدول 2

تشبعات الفقرات عمى العوامل المستخمصة من التحميل العاممي
الفقرة

العامل
3

2

1

6 4
3
9
7

1

24

4
4
9
7

4

42

4
4
9
7

6

44

4
4
9
7

4

69

4
6

6

97124

26

97464

24

97641

43

97416

97649

28

97119

44
38

97444

23

97444

97144

34

ٚٚؾكا ملعٝاس ٖات )Hattie, 1985( ٞيف اْتُا ٤ايؿكش٠

بايطعٝـٚ ،بزيو بشص مخظ ١عٛاٌَ سككت

يًعاٌَ ،ؾكذ أٚص ٢بإطكاط أ ٟؾكش ٠تؼبعٗا عً٢

املكرتسات املزنٛس ٠تشاٚح تؼبع ايؿكشات ؾٗٝا عً٢

ايعاٌَ ايز ٟتٓتُ ٞإي ٘ٝأقٌ َٔ (ٚ ،)083باالطتؿاد٠

ايعاٌَ ضُٔ املذ ،)08953 ٚ 08354( ٣سٝح نإ

َٔ َكرتسات نَٛش ٟاملؼاس إيٗٝا يف ايعضاّ ()1999

تصٓٝـ  19ؾكش ٠ممتاصا َٔ سٝح َكذاس ايتؼبع،

صٓؿت ايؿكشات اييت تتؼبع مبكذاس ( )087ؾأنجش

ٚتظع ؾكشات دٝذا دذاٚ ،أسبع ؾكشات دٝذا،

باملُتاصٚ ،ايؿكشات رات ايتؼبع مبكذاس  0863ألقٌ َٔ

ٚمخع ؾكشات َكبٛالٚ ،بٗزا ٚؾل َعٝاس نَٛشٟ

 087ظٝذ دذاٚ ،ايتؼبع مبكذاس  0855ألقٌ َٔ 0863

املؼاس إيٗٝا يف ايعضاّ ( )1999ميهٔ ٚصـ

ألقٌ َٔ 0855

ايؿكشات َٔ سٝح ايتؼبع بأْٗا تشاٚست بني َكبٍٛ

باؾٝذٚ ،ايتؼبع مبكذاس0845

باملكبٚ ،ٍٛايتؼبع مبكذاس  0832ألقٌ َٔ 0845

إىل ممتاص ،نزيو ٚؾكاً ملعٝاس ٖاتٞ

)(Hattie, 1985

تؼبع ايؿكش ٠بايعاٌََٚ ،عاٌَ استباط ايؿكش٠

ؾإٕ مجٝع ايؿكشات ٜتِ قبٛهلا.

بايعاٌََٚ ،عاٌَ استباط ايؿكش ٠باملكٝاغٜٚ ،بني

تظُ ١ٝايعٛاٌَ املظتدًص :١مت تظُ ١ٝايعٛاٌَ بٓا٤

دذ 3 ٍٚتؼبع ايؿكشاتَٚ ،عاٌَ استباط ايؿكش٠

عً ٢دساط ١قت ٣ٛايؿكشات اييت تهْٛت َٓٗا بعذ
تٛصٜع ايؿكشات إىل ايعٛاٌَ اـُظ.١
ايعاٌَ األ( :ٍٚؼً ٌٝايؿكشات) ،تتطُٔ ايؿكشات
(،35 ،30 ،29 ،17 ،16 ،15 ،14 ،6 ،5 ،3 ،2
 ،)38سٝح ناْت ق ِٝتؼبعاتٗا بٗزا ايعاٌَ ضُٔ
املذَٗٓ ،)08953 ٚ 08379-( ٣ا مثاْ ٞؾكشات صادت
تؼبعاتٗا عًٚ ،0872 ٢ناْت مجٝع ايكَ ِٝشتؿع.١
ايعاٌَ ايجاْ) :ٞإداس ٠االختباس) ،تتطُٔ ايؿكشات
(،)36 ،34 ،33 ،25 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،1
سٝح ناْت ق ِٝتؼبعاتٗا بٗزا ايعاٌَ ضُٔ املذ٣

بايعاٌَ ايز ٟتٓتُ ٞإيَٚ ،٘ٝعاٌَ استباط ايؿكش٠
باملكٝاغ.
ٚبايٓعش إىل ق ِٝتؼبعات ايؿكشات عً ٢عٛاًَٗا
ؾُٝهٔ ايك ٍٛإٕ مجٝع ايعٛاٌَ تصٓـ ٚؾل َعٝاس
نَٛش ٟاملؼاس إيٗٝا يف ايعضاّ (َ َٔ )1999كبٍٛ
إىل ممتاص; سٝح تشاٚست ايك،)08847، 08512) ِٝ
ٖٚز ٙايك ِٝمجٝعٗا َكبٛيٚ ١ؾل َعٝاس ٖاتٞ
( )Hattie, 1985ايز ٟأػاس إىل سزف أ ٟؾكش٠
تؼبعٗا عً ٢ايعاٌَ ايز ٟتٓتُ ٞإي ٘ٝأقٌ َٔ (،)083
ٚبٗزا مت االستؿاظ

ظُٝع ايؿكشاتٚ .بكشا٠٤

َعاَالت استباط ايؿكشَ ٠ع املكٝاغ ْالسغ إٔ ٖزٙ

(َٗٓ ،)08908 ٚ 08462ا مثاْ ٞؾكشات صادت

املعاَالت تكع ضُٔ املذ ،)08729،08706( ٣سٝح

تؼبعاتٗا عًٚ ،0870 ٢ناْت مجٝع ايكَ ِٝشتؿع.١

نإ أدْ ٢استباط يًؿكشْٚ 32 ٠صٗا "أؾأ إىل

ايعاٌَ ايجايح) :املُٖٛات) ،تتطُٔ ايؿكشات (،10
 ،)40 ،39 ،32 ،26 ،23 ،22 ،20سٝح ناْت
ق ِٝتؼبعاتٗا بٗزا ايعاٌَ ضُٔ املذٚ 08467( ٣
َٗٓ ،)08862ا ؾكشتإ صادت تؼبعاتُٗا عً،0870 ٢
ٚناْت مجٝع ايكَ ِٝشتؿع.١
ايعاٌَ ايشابع( :ايٛقت) ،تتطُٔ ايؿكشات (،24 ،4
 ،)37 ،31 ،28 ،27سٝح ناْت ق ِٝتؼبعاتٗا
بٗزا ايعاٌَ ضُٔ ايؿرتَٗٓ ،)08354 ٚ 08749( ٠ا
ؾكشٚ ٠اسذ ٠صادت تؼبعٗا عًٚ ،0870 ٢ناْت مجٝع
ايكَ ِٝشتؿع.١
ايعاٌَ اـاَعَ( :ا بعذ االختباس) ،تتطُٔ ايؿكشات
( ،)21 ،19 ،18سٝح ناْت ق ِٝتؼبعاتٗا بٗزا
ايعاٌَ ضُٔ ايؿرتٚ ،)08696 ٚ 08597( ٠مجٝع
ايؿكشات صاد تؼبعٗا عً ٖٞٚ ،0855 ٢قَ ِٝشتؿع١
ؾُٝع ايؿكشات.
دسد ١ؾاعً ١ٝايؿكشات يف قٝاغ اطرتاتٝذٝات اخز
االختباس يطًب ١داَع ١ايريَٛى
ٚيًتعشف إىل دسد ١ؾاعً ١ٝايؿكشات يف قٝاغ
اطرتاتٝذٝات اخز االختباس ،مت اطتدشاز َكذاس

ايتدُني ايزن ٞالختٝاس ايبذ ٌٜايصشٝح يف ساٍ
عذّ َعشؾيت يإلداب ١ايصشٝش ١يًؿكش ."٠يف سني
نإ َعاٌَ االستباط األعً ٢يًؿكش5 ٠اييت ْصٗا
"أسزف األط ١ً٦اييت ال أعشف اإلداب ١عٓٗا أبذا"،
ٚمجٝع االستباطات تؼري إىل استباطات عايَ ١ٝع
املكٝاغ; مما ٜؼري إىل إٔ املكٝاغ ٜكٝع بعذا ٚاسذا.
االستباطات ايذاخً ١ٝيًُكٝاغ :مت إجياد قِٝ
َعاَالت استباط بريط ٕٛبني ايعٛاٌَ اييت تهْٛت
َٓٗا أدا ٠قٝاغ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس يطًب١
داَع ١ايريَٛى َٔ ْاسٚ ،١ٝبني ايعٛاٌَ ٚاملكٝاغ َٔ
ْاس ١ٝأخشٜٚ ،٣عٗش دذٖ 4 ٍٚز ٙايٓتا٥ر.
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جدول 3

تشبع الفقرات ومعامل االرتباط لمفقرة بالعامل ،ولمفقرة بالمقياس ككل
رقم

الفقرة

الفقرة

*id3

أحاول أن أعيد التفكير في األسئمة التي لم أكن متأكدا من إجابتي ليا ،أو تمك التي لم أجب عمييا إن توفر لي

tm2

أغير من استراتيجيتي في أخذ االختبار باالعتماد عمى أسموب التصحيح.

tm6

أحاول اإلجابة عن السؤال بأسرع وقت ممكن.

ia4

وقت.

أستفيد من المممحات الواردة في بعض األسئمة في إجابة أسئمة أخرى في االختبار.

تشبع

بالعامل

الفقرة

معامل ارتباط الفقرة
بالعامل

ارتباط

الفقرة

بالمقياس

97444

97416

97434

97492

97494

97436

97414

97438

97424

97884

97431
97434

ia 1

أحاول االستفادة من كل المعمومات المعطاة في السؤال أثناء الحل.

أحذف األسئمة التي ال أعرف اإلجابة عنيا أبدا.

-97134
97481

-97244

97424

ia4

أراجع إجاباتي لألسئمة التي أكممتيا.

97469

97463

97433

97468

97433

ia4
id8
id4

ds39

97444

أركز عمى معرفة ما يريده السؤال بالضبط.

97486

97484

أقوم بحذف البدائل التي أنا متأكد من أنيا خاطئة أوالً خالل إجابة سؤال اختيار من متعدد.

97416

97144

ال أترك أي سؤال دون محاولة إجابتو.

97444

id 33

إذا كان المطموب اختيار عدد من األسئمة لإلجابة عنيا في االختبار أقوم باإلجابة عن جميع األسئمة.

97434

id 34

أبدأ بإجابة األسئمة ذات العالمة المستحقة األعمى.

97444

97491

97146

97444

id 32
ia 36
ia 31
ia34

أبدأ بإجابة األسئمة وفق ترتيبيا في كراسة االختبار.

أعيد قراءة بعض األسئمة مرة أخرى ألتمكن من اإلجابة عمييا.

ال أغير إجابتي األولى ألي سؤال إال إذا كنت متأكدا تماما أنيا خاطئة.

أقفز عن السؤال الذي إجابتو غير جاىزة في ذىني ،وأضع عالمة معينة عميو لمرجوع لو بعد إتمام إجابة بقية

الفقرات.

ia 34

أضع خطاً تحت الكممات أو الجمل الميمة في السؤال أثناء قراءة السؤال.

at34

أكافئ نفسي إذا حصمت عمى عالمة في االختبار تحقق ىدفي.

at38

97864

97444

97148

97423
97424
97441
97448

ds22

أحذف البديل الذي يبدو أنو مختمفا عن بقية البدائل خالل إجابة سؤال اختيار من متعدد.

97862

97466

ds24

97144

انتبو إلى إجاباتي فيما إذا كان ىناك أكثر من ثالثة أسئمة متتالية اخترت ليا نفس البديل كإجابة صحيحة خالل

97488

97432
97438

97644

97494
97431

97426
97431
97429
97429
97494

أخصص وقتا ال يتجاوز عشرة دقائق لمراجعة اإلجابات بعد أن أتم جميع األسئمة االختبارية.

97429

97116

97434

أستخدم التخمين في حال قمت بخفض عدد البدائل إلى بديمين خالل إجابة سؤال اختيار من متعدد.

97484

97846

97431

أق أر تعميمات االختبار جيدا.

97838

tm24

أخصص وقتا ال يتجاوز الدقيقتين إللقاء نظرة ماسحة لكل االختبار.

ia 24

أق أر وأحمل السؤال جيدا وأنظم طريقة اإلجابة عمى شكل كممات أو نقاط مختصرة قبل البدء باإلجابة.

97439

tm28

97423

97463

ds29

id 21

97436

97441

أق أر جميع البدائل ثم أختار اإلجابة األكثر صحة أو الصحيحة خالل إجابة سؤال اختيار من متعدد.

tm26

97436

97421

97494

ds24

97436

97162

97496

إجابة سؤال اختيار من متعدد.

97434

97448

أحدد فيما إذا كانت العالمة التي حصمت عمييا في االختبار تحقق ىدفي.

at23

97438

97434

97482

أتساءل عن األسباب التي منعتني من اإلجابة عن بعض األسئمة.

97438

ال أصرف وقتا إضافيا عمى السؤال.

97443

97434

97444
97462

97162

97426

97434
97438
97438
97434

ia 49

إذا توافر لدي أكثر من إجابة لحل السؤال أقدم إجابة واحدة بعد مفاضمة اإلجابات المتوافرة لدي.

97484

97444

97438

ds 42

الجأ إلى التخمين الذكي الختيار البديل الصحيح في حال عدم معرفتي لإلجابة الصحيحة لمفقرة.

97434

97444

97494

ال.
أبدأ بإجابة األسئمة التي أعرف إجابتيا أو ً

97462

97494

97434

97844

tm43
id 44
id 46
ia 41
id 44
tm44
ia 48
ds 44
ds69

أستخدم وقت االختبار بفعالية.

أكمل األسئمة المقالية أوال ،ثم أبدأ باألسئمة الموضوعية عندما يكون االختبار خميط من النوعين.

97448
97132

إذا توافر لدي أكثر من إجابة لحل السؤال أقدميا جميعا كإجابة واحدة.

97162

أنظم وقت االختبار لكل جزء ولكل سؤال فيو قبل البدء باإلجابة.

97423

عندما أرى أن كل البدائل معقولة اختار األكثر صحة.

97444

ال اطمع عمى جميع األسئمة قبل البدء باإلجابة.

إذا توافر لدي أكثر من طريقة لحل السؤال أقدميا جميعا.

أرجع مرة أخرى وأعيد قراءة متن الفقرة لحميا لمتأكد من اختياري لمبديل بشكل صحيح.

مالحظة :جميع المعامالت دالة عند مستوى .9793
*  : ds:تحميل مموىات : ia،تحميل فقرات : id،إدارة اختبار : tm،الوقت : at،ما بعد االختبار.

97444
97833

97464
97849
97844
97424
97494
97429
97443

97431
97498
97431
97498
97439
97438
97429
97434
97439

جدول 4
معامالت االرتباط بين العوامل والمقياس
العامل
األول

األول
37999

الثاني

*97499

الثاني

الثالث

37999

الثالث

*97421

*97484

37999

الخامس

*97624

*97443

*97194

المقياس

*97814

الرابع

*97681

الرابع

الخامس

المقياس

*97144
*97841

*97449
*97429

37999

*97441
*97448

37999
*97434

37999

*االرتباط دال عند مستوى 9793

ٜالسغ َٔ دذ 4 ٍٚإٔ َعاَالت االستباط بني

عشض ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجايح ْٚصَ٘ :ا دالالت ثبات

ايعٛاٌَ تشاٚست بني  ،08789 ٚ08395نُا إٔ مجٝع

االختباس؟

َعاَالت االستباط داي ١إسصاٝ٥ا عٓذ َظت.0801 ٣ٛ

مت إجياد َعاَالت ايجبات باطتدذاّ َعاٌَ االتظام

عشض ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجاْْٚ ٞصَ٘ :ا دالالت صذم

ايذاخً ٞبطشٜك ١نشْٚباخ أيؿا يًعٛاٌَ اـُظ١

االختباس؟

املظتدًصٚ ١املكٝاغ نهٌ ،ناْت َعاَالت

بعذ عشض األدا ٠عً ٢احملهُني ،مت اعتُاد

ايجبات يًعٛاٌَ اـُظ ١املظتدًص ١عً ٢ايرتتٝب

ايؿكشات اييت سصًت عً ٢اتؿـام َا ْظبت٘ َٔ %80
احملهُني ؾأعًَ ،٢ع األخز باؿظبإ نٌّ َا ٚسد
َٔ ًَشٛظات تتعًل عزف ،أ ٚتعذ ،ٌٜأ ٚدَر

ناآلت،08181،08722 ،08935،08965 ،08942 :ٞ
ٚيًُكٝاغ نهٌٚ .08968ناْت َعاَالت استباط
ايؿكشَ ٠ع املكٝاغ تكع ضُٔ املذ.)08729،08706( ٣

ايؿكشات املتؼابٗٚ ،١تعذ ٌٜايصٝاغ ١ايًػ،١ٜٛ

عشض ْتا٥ر ايظؤاٍ ايشابع ْٚصَ٘ :ا اطرتاتٝذٝات

ٚإضاؾ ١ايؿكشات اؾذٜذ ٠املكرتسٚ ،١اطتبعاد

أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع١

ايؿكشات اييت مل ؼصٌ عًْ ٢ظب ١اتؿـام

ايريَٛى؟ يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدشاز

احملهُني ،سٝح مت ايتعذ ٌٜيف بعض ايؿكشات بٓا٤

األٚطاط اؿظابٚ ١ٝاالمشاؾات املعٝاس ١ٜيذسدات

عً ٢املالسعات ايٛاسدٚ ،َِٗٓ ٠مت سزف مثاْٞ

اطتذابات أؾشاد ع ١ٓٝايذساط ١عٔ ؾكـشات َكٝاغ

ؾكشاتٚ ،إضاؾ ١مخع ؾكشات .نُا إٔ ْتا٥ر

اطرتاتٝذٝات أخز االختباس َشتب ١تٓاصيٝاً ٚؾل

ايتشً ٌٝايعاًَ ٞيؿكشات املكٝاغ ،أؾشصت مخظ١

األٚطاط اؿظابٜ ،١ٝعشض دذ 5ٍٚاألٚطاط

عٛاٌَ ؾظشت َا فُٛع٘  َٔ %74854ايتبأٜ

اؿظابٚ ١ٝاالمشاؾات املعٝاس ١ٜيؿكشات َكٝاغ

ايهًٚ ،ٞإٔ ايعاٌَ األ ٍٚؾظش  َٔ %49809ايتبأٜ
ايهً ٖٞٚ ٞق ١ُٝأنرب َٔ ٚ ،%20ناْت ْظب١
ايتبا ٜٔاملؿظش يًعٛاٌَ ايجاْٚ ٞايجايح ٚايشابع

اطرتاتٝذٝات أخز االختباس َشتب ١تٓاصيٝا ٚؾل
األٚطاط اؿظاب.١ٝ
ٜعٗش دذ 5 ٍٚإٔ األٚطاط اؿظاب ١ٝيًؿكشات

ٚاـاَع عً ٢ايرتتٝب ناآلت5879 ، %12826 : ٞ

تشاٚست بني (ٚ ،)4815 ٚ 1887إٔ ٖٓاى مثاْ١ٝ

 ،% 2885 ، %4856 ، %نُا إٔ ق ١ُٝاؾزس

ؾكشات صٓؿت بأْٗا رات أدا ٤عاي 27ٚ ،ٞؾكش ٠رات

ايهأَ األ ٍٚنبري 20813 ٠باملكاسَْ ١ع ق١ُٝ
اؾزس ايهأَ ايجاْ ،5803 ٞنزيو ْظب ١اؾزس
ايهأَ األ ٍٚإىل اؾزس ايهأَ ايجاْ،4800 ٞ
ٖٚز ٙايٓظب ١أنرب َٔ ٚ ،2تشاٚست ق ِٝاؾزٚس
ايهآَ ١يًعٛاٌَ اـُظ ١بني .208125ٚ 18169

أداَ ٤تٛطط ايؿكشاتٚ ،مخظ ١ؾكشات رات أدا٤
َتذْٚ ،ٞناْت دسد ١االطتدذاّ يًُكٝاغ نهٌ
َتٛطط.١
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جدول 5

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس استراتيجيات أخذ االختبار مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الترتيب

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االستخدام

32

3

6731

37461

عالية

38

2

4744

97348

عالية

24

6

4748

37943

عالية

34

2

4744

97216

عالية

44

1

4744

37689

عالية

4

4

4718

97433

عالية

46

4

4743

37244

عالية

69

4

4718

37648

عالية

36

39

4743

97644

متوسطة

21
1

4

33

4728

37314

متوسطة

34

4726

37244

متوسطة

22

32

8

4742

37343

متوسطة

4721

97824

متوسطة

34

36

4738

37424

متوسطة

42

34

4734

37444

متوسطة

33

31

4734

37469

متوسطة

26

34

4732

37919

متوسطة

24

34

4796

37384

متوسطة

44

38

4794

37444

متوسطة

28

29

4792

37233

متوسطة

3

22

2788

37493

متوسطة

24

23

2746

37462

متوسطة

44

22

2788

37344

متوسطة

4

21

2784

37616

متوسطة

2

22

2788

37444

متوسطة

39

24

2781

37982

متوسطة

4

28

2782

37644

متوسطة

6

24

2781

37328

متوسطة

29

24

2748

37223

متوسطة

23

43

2743

97464

متوسطة

43

49

2741

37249

متوسطة

41

42

2749

37894

متوسطة

34

46

2744

97449

متوسطة

44

44

2744

97444

متوسطة

49

41

2743

97434

متوسطة

48

44

2748

97823

متدنية

4

44

2764

37491

متدنية

34

48

2743

37868

متدنية

24

69

3784

37442

متدنية

31
المقياس

44

2724
479626

37814
978184

متدنية
متوسطة

جدول 6
تحميل التباين المتعدد الستجابات عينة الدراسة عمى المقياس تبعا لمتغيرات النوع االجتماعي ومستوى تحصيل الطالب والكمية
مصدر التباين
النوع االجتماعي

قيمة ف

االحتمال

تحميل الفقرات

397428

3

397428

647444

97993

البعد

مجموع المربعات

المموىات

37431

3

37431

327416

97993

ما بعد االختبار

37421

3

37421

447664

97993

تحميل الفقرات

3497484

4

647144

2947449

97993

المموىات

37348

4

97444

27844

97944

27436

إدارة االختبار

الوقت

الكلية

3

97814

إدارة االختبار

3

3187234

الوقت

47484
1327426

3

1327426

26437344

97993

8227941

3

8227941

42987448

97993

337941

2447444

97993

مستوى تحصيل

إدارة االختبار

الطالب

المموىات

3117328

4
3
3

4947244
3117328

ما بعد االختبار

337941

تحميل الفقرات

3137844

442

المموىات

447429

442

97342

2437148

الوقت

3

27224

97294

إدارة االختبار

442

2147649

442

ما بعد االختبار

287328

8397894

444

إدارة االختبار

39447843

444

الوقت

6227642

444

تحميل الفقرات
الكمي

127469

المموىات

4227464

ما بعد االختبار

687226

المقياس

3627344

97993

4

4947244

الخطأ

97814

27646

97334

47242

ما بعد االختبار

الوقت

4

27436

47434

97994

47439

47489

تحميل الفقرات

درجات الحرية

متوسط المربعات

4486417849

442

147234

34247281
6627446

97993
97993
97993
97993

97443
97419
97969

444
444
444

االختباس َشتب ١تٓاصيٝاً ٚؾل األٚطاط اؿظابٚ ،١ٝبٓا٤

ضُٔ املذ ،)3832 ،2861( ٣بذسد ١اطتدذاّ

عً ٢املعٝاس ايزٜ ٟصـ دسد ١االطتدذاّ ؾكذ

َتٛططٚ ،١دا٤ت أٚطاط مخع ؾكشات ضُٔ املذ٣

أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ مجٝع االطرتاتٝذٝات تشاٚح

( ،)2849 ٚ 1887بذسد ١اطتدذاّ َتذْٚ .١ٝأَا

اطتدذاَٗا َا بني املتذْٚ ٞاملشتؿع ،يف سني نإ

ايٛطط اؿظاب ٞيًُكٝاغ نهٌ ؾكذ نإ ،3801

االطتدذاّ ايهً ٞيًُكٝاغ ضُٔ املتٛطط ،سٝح

ٚبذسدَ ١تٛططٚ ،١استًت ايؿكشْٚ )29( ٠صٗا " أقشأ

دا٤ت أٚطاط األبعاد اـُظ ١يألدا ٠ضُٔ املذ٣

ٚأسًٌ ايظؤاٍ دٝذا ٚأْعِ طشٜك ١اإلداب ١عً٢

بذسد ١اطتدذاّ ترتاٚح بني

ػهٌ نًُات أْ ٚكاط كتصش ٠قبٌ ايبذ٤

األدْ٢

باإلداب"١املشتب ١األخري َٔٚ .٠ايؿكشات اييت دا٤ت يف

الطرتاتٝذ( ١ٝؼً ٌٝايؿكشات) ٚنإ ايٛطط األعً٢

ر ٌٜايرتتٝب ايؿكشْٚ )15( ٠صٗا " ال أغري إدابيت

يصاحل اطرتاتٝذَ( ١ٝا بعذ االختباس).

األٚىل أل ٟطؤاٍ إال إرا نٓت َتأنذا متاَا أْٗا

ٚغصٛص ؾكشات املكٝاغ نهٌ دا٤ت أٚطاط

خاط ،"١٦سٝح استًت املشتب ;)39( ١أ ٟقبٌ املشتب١

(2869
املتٛطط١

)3854 ٚ
ٚايعاي،١ٝ

ٚنإ

ايٛطط

مثاْ ٞؾكشات ضُٔ املذ ،)4815 ٚ 3858( ٣بذسد١
اطتدذاّ عاي ،١ٝيف سني دا٤ت أٚطاط ( )27ؾكش٠

األخريٚ .٠دا٤ت ايؿكشْٚ )12( ٠صٗا" أبذأ بإداب١
األطٚ ١ً٦ؾل تشتٝبٗا يف نشاط ١االختباس" يف املشتب١
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األٚىلٚ .استًت ايؿكشتإ ( )19، 18املشتب ١ايجاْ،١ٝ

ٜعٗش دذ 6 ٍٚؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت٣ٛ

ٚتٓص ايؿكش )18( ٠عً< ٢أسذد ؾُٝا إرا ناْت

دالي ١أقٌ َٔ  0801تعض ٣ملتػري ايٓٛع االدتُاع ٞيف

ايعالَ ١اييت سصًت عًٗٝا يف االختباس ؼكل ٖذيف"،

مجٝع األبعاد عذا بعذ ايٛقتٚ ،ناْت مجٝع ايؿشٚم

يف سني تٓص ايؿكش )19( ٠عً "٢أناؾْ ٧ؿظ ٞإرا

يف نٌ َتػريات ايذساط ١املتبكٚ ١ٝؾُٝع األبعاد داي١

سصًت عً ٢عالَ ١يف االختباس ؼكل ٖذيف ".

عٓذ َظت ٣ٛداليٚ ،0801 ١مجٝعٗا يصاحل اإلْاخ،

عشض ْتا٥ر ايظؤاٍ اـاَع ْٚص٘ ٌٖ :تٛدذ ؾشٚم

نزيو ٖٓاى ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت٣ٛ
ايذالي 0801 ١تعض ٣ملتػري َظت ٣ٛؼص ٌٝايطايب

رات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف اطرتاتٝذٝات أخز االختباس

يصاحل املظت ٣ٛايعايٚ ،ٞنإ ٖٓاى ؾشٚم رات

اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى تعض ٣ملتػري

دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛايذالي 0801 ١تعض ٣ملتػري

ايٓٛع االدتُاعَٚ ٞظت ٣ٛؼص ٌٝايطايب ٚايهً١ٝ؟

ايهًٚ ١ٝؾُٝع األبعاد عذا بعذ املُٖٛات ،ؾكذ

مت اطتدشاز األٚطاط اؿظاب ١ٝيهٌ بعذ َٔ األبعاد

نإ غري داٍٚ .ملعشؾ ١يصاحل َٔ ٖز ٙايؿشٚم مت

ٚتشاٚست ق ِٝاألٚطاط بني ٚ ، 3854 ٚ 2869بًؼ

اطتدذاّ اختباس ػاؾ ٘ٝيًُكاسْات ايبعذ ١ٜيذسد١

ايٛطط ايهً ٞيًُكٝاغ ٜ ،3804السغ إٔ ٖٓاى

اطتدذاّ طًب ١داَع ١ايريَٛى الطرتاتٝذٝات أخز

ؾشٚقا ظاٖش ١ٜبني األٚطاط اؿظابٚ ،١ٝدا ٤ايٛطط

االختباسٜٚ ،بني دذ 7ٍٚاملكاسْات ايبعذ ١ٜيذسد١

األعً ٢يصاحل ايبعذ (َا بعذ االختباس)ٚ ،األدْ٢

االطتدذاّ بطشٜك ١ػاؾ.٘ٝ

يصاحل ايبعذ (ؼً ٌٝايؿكشات)ٚ ،ملعشؾ ١ايذالي١
اإلسصا ١ٝ٥يًؿشٚم بني األٚطاط مت اطتدذاّ ؼًٌٝ
ايتبا ٜٔاملتعذد نُا َٖ ٛبني يف دذ.6 ٍٚ
جدول 4

المقارنات البعدية بطريقة شافيه لدرجة استخدام طمبة جامعة اليرموك الستراتيجيات أخذ االختبار وفقا لمتغير الكمية
المتغير

البعد
تحميل الفقرات

الكمية
ىندسة

عموم

تربية

آداب

الكمية
عموم

تربية

آداب

فرق األوساط
379944

97993

979439-

97461

971444-

97993

976462

ىندسة

379944-

آداب

379464-

تربية

االحتمال
97993
97993
97993

ىندسة

976462-

آداب

ىندسة

971214979439

97993

عموم

379464

97993

عموم

تربية

971444

971214

97993
97993
97461

97993

جدول 4

المقارنات البعدية بطريقة شافيه لدرجة استخدام طمبة جامعة اليرموك الستراتيجيات أخذ االختبار وفقا لمتغير الكمية
المتغير

البعد
إدارة االختبار

الكمية
ىندسة

عموم

تربية

آداب

الكمية
عموم

تربية

الوقت

عموم

تربية

آداب

ما بعد

االختبار

ىندسة

عموم

تربية

آداب

976118

97993

974342-

97993

979439-

97829

974468

آداب

976118-

ىندسة

تربية

373419-

آداب

97993
97993
97993

ىندسة

974468-

آداب

ىندسة

373344974342

97993

عموم

373419

97993

تربية

973968-

97916

972449

97993

979439

عموم

تربية
ىندسة

فرق األوساط

االحتمال

373344
979443

عموم

تربية

آداب

ىندسة
آداب

ىندسة

979449973444-

97931

آداب

تربية

972414

97993
97446

979449.
973166

97993

97993
97993

973996-

97993

979464-

97922

ىندسة

973166-

آداب

972164-

تربية

97993

97649

979844

آداب

97414
97649

ىندسة

تربية

97414

973444

979284

عموم

97993

97931

972414-

عموم

97993

979284-

972449-

عموم

97829

97446

979443-

تربية

97993

97993
97993

ىندسة

979844-

آداب

973493-

97993

ىندسة

973996

97993
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ٜعٗش دذ 7 ٍٚإٔ أغًب املكاسْات ايجٓا ١ٝ٥ايبعذ١ٜ

ايٓٛع االدتُاعَٚ ٞظت ٣ٛؼص ٌٝايطايب،

داي ١عٓذ َظت ٣ٛايذاليٚ .0801 ١بايتُعٔ يف ْتا٥ر

ٚايهً.١ٝ

ايظؤاٍ اـاَع املتُجً ١يف دٚس ايٓٛع االدتُاع،ٞ
َٚظت ٣ٛؼص ٌٝايطايبٚ ،ايهً ١ٝيف اطرتاتٝذٝات
أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١اؾاَعٝني
ايعاَ ١يف داَع ١ايريَٛىٚ ،دذ إٔ دسد ١اطتدذاّ
ايطًب ١الطرتاتٝذٝات أخز االختباس ؽتًـ باختالف

َٓاقؼ ١ايٓتا٥ر
َٓاقؼْ ١تا٥ر ايظؤاٍ األْٚ ٍٚصَ٘ :ا اـصا٥ص
ايظٝهَٛرت ١ٜألدا ٠قٝاغ اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى؟
ٚباالعتُاد عً ٢املعاٜري ايٛاسد ٠يف األدب ايظابل
) (Thompson & Shrigley, 1986مت سزف أسبع
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ؾكشاتٚ ،بزيو أصبح عذد ايؿكشات يًُكٝاغ ()40

َٔ خالٍ اـطٛات اييت اتبعت يف بٓا ٤االختباس

ؾكشٚ ،٠قذ ٜؿظش سزف ايؿكشات إىل عذّ دذ١ٜ

ٚباالطتٓاد إىل آسا ٤احملهُني اييت تٛاؾكت; إر

بعض ايطًب ١يف اإلداب ١عٔ املكٝاغ ،مما ٜضٜذ َٔ

أػاست ْتا٥ر ايتشكل َٔ ايصذم ايعاٖش ٟيألدا ٠إىل

ايجك ١يف املكٝاغ ـصا٥ص ؾكشات٘ ايظٝهَٛرت١ٜ

إٔ األدا ٠تتُتع بصذم ظاٖش ٟدٝذ سٝح مت اعتُاد

املكبٛي.١

ايؿكشات اييت سصًت عًْ ٢ظب ١اتؿام  %80ؾأعً.٢

أػاست ْتا٥ر ايتشً ٌٝايعاًَ ٞإىل بشٚص مخظ ١عٛاٌَ

نُا إٔ ْتا٥ر ايتشً ٌٝايعاًَ ٞيؿكشات املكٝاغ،

يًُكٝاغ ٚمت تظُٝتٗا :ؼً ٌٝايؿكشاتٚ ،إداس٠
االختباسٚ ،املُٖٛاتٚ ،ايٛقتَٚ ،ا بعذ االختباس،
ؾظشت ٖز ٙايعٛاٌَ َا فُٛع٘  َٔ %74854ايتبأٜ
ايهًٚ ،ٞإٔ ايعاٌَ األ ٍٚؾظش  َٔ %49809ايتبأٜ
ايهً ٖٞٚ ٞق ١ُٝأنرب َٔ ٚ ،%20تشاٚست قِٝ
اؾزٚس ايهآَ ١يًعٛاٌَ اـُظ ١بني 20813ٚ 1817
إضاؾ ١إىل َؤػشات أخش ٣اطتدشدت نًٗا تؼري
إىل ٚدٛد عاٌَ ٚاسذ; أ ٟإٔ املكٝاغ ٜكٝع
اطرتاتٝذٝات أخز االختباس يطًب ١داَع ١ايريَٛى
ٚؾل َؤػشات ٖات.)Hattie, 1985( ٞ

نُا إٔ دسد ١تؼبع ايؿكشات عً ٢ايعاٌَ سككت
املكرتسات املزنٛس ٠يف َكرتسات نَٛش ٟاملؼاس
إيٗٝا يف ايعضاّ ( ،)1999عٝح ميهٔ ٚصـ
ايؿكشات َٔ سٝح ايتؼبع َٔ َكب ٍٛإىل ممتاص،
نزيو ٚؾكاً ملعٝاس ٖات (Hattie, 1985) ٞؾإٕ
مجٝع ايؿكشات ٜتِ قبٛهلا.
نُا أػاست ايٓتا٥ر إىل إٔ َعاَالت االستباط بني
ايعٛاٌَ تشاٚست بني ( ٖٞٚ ،)08789 ٚ 08395قِٝ
َكبٛي ١ألغشاض اطتدذاّ املكٝاغ ،نُا إٔ استباط
ايعٛاٌَ باملكٝاغ نهٌ أق َٔ ٣ٛاستباطٗا بعطٗا
ببعضٚ .بٗزا ،ؾإٕ ْتا٥ر ايتشًٝالت ػعٌ َٔ
اطتدذاّ املكٝاغ أَشاً ممهٓاً ألغشاض تكٛمي١ٝ
ٜظِٗ يف تؼدٝص ايعادات اييت ٜتبعٗا ايطًبَٔ ١
اطرتاتٝذٝات أخز االختباسٚ ،ألغشاض ايذساطات
ٚايبشٛخ ،أ ٚأ ٟأغشاض إداس ١ٜيف اؾاَع.١
َٓاقؼْ ١تا٥ر ايظؤاٍ ايجاْْٚ ٞصَ٘ :ا دالالت صذم

أؾشصت مخظ ١عٛاٌَ ؾظشت َا فُٛع٘

%74854

َٔ ايتبا ٜٔايهًٚ ،ٞإٔ ايعاٌَ األ ٍٚؾظش

%49809

َٔ ايتبا ٜٔايهً ٖٞٚ ٞق ١ُٝأنرب َٔ ،%20
ٚنزيو ْظب ١ايتبا ٜٔاملؿظش يًعٛاٌَ ايجاْٚ ٞايجايح
ٚايشابع ٚاـاَعٚ ،ق ١ُٝاؾزس ايهأَ األٍٚ
باملكاسَْ ١ع ق ١ُٝاؾزس ايهأَ ايجاْْٚ ، ٞظب١
اؾزس ايهأَ األ ٍٚإىل اؾزس ايهأَ ايجاْ،ٞ
ٚق ِٝاؾزٚس ايهآَ ١يًعٛاٌَ اـُظ ١بني ،نٌ
ٖزا ٜؼري إىل ٚدٛد عاٌَ ٚاسذ ; أ ٟإٔ املكٝاغ
ٜكٝع اطرتاتٝذٝات أخز االختباس يطًب ١داَع١
ايريَٛى ٚؾل َؤػشات ٖات.)Hattie, 1985( ٞ

َٓاقؼْ ١تا٥ر ايظؤاٍ ايجايح ْٚصَ٘ :ا دالالت ثبات
االختباس؟
تشاٚست قَ ِٝعاَالت ثبات نشْٚباخ أيؿا يًعٛاٌَ
اـُظ ١املظتدًص ١عً ٢ايرتتٝب ناآلت،0894 :ٞ
ٚ ،0818،0872 ،0897 ،0894يًُكٝاغ نهٌ .0897
ٜعٗش َٔ ايظابك ١ايك ِٝإٔ َعاَالت ايجبات يًُكٝاغ
نهٌ ٚايعٛاٌَ ناْت َشتؿع ،١سٝح إٕ َعاَالت
ايجبات يًعٛاٌَ األٚىل ايجالث ١ناْت َشتؿع ;١بُٓٝا
ظٗش َعاٌَ ايجبات األدْ ٢يًعاٌَ اـاَع عً٢
اعتباس إٔ ٖزا ايعاٌَ ٜتطُٔ أقٌ عذد َٔ
ايؿكشات بني ايعٛاٌَ اـُظٚ .١بؼهٌ عاّ ،تعذ
ٖز ٙايك ِٝعايَٚ ١ٝؤػش ٠إىل ػاْع ؾكشات املكٝاغ
يف قٝاطٗا ملا تكٝظ٘; نُا تؿٝذ َعاَالت استباط
ايؿكشَ ٠ع املكٝاغ إٔ ٖز ٙاملعاَالت تؼري إىل
استباطات عايَ ١ٝع املكٝاغ; مما ٜؼري إىل إٔ املكٝاغ
ٜكٝع بعذا ٚاسذا ٚريو ٚؾكا حملو ًْٓٞ

االختباس؟

(ٖٚ .)Nunnally, cited in Hattie, 1985زا ٜؼري

مت االطُٓ٦إ إىل إٔ االختباس ٜكٝع اطرتاتٝذٝات

إىل إٔ املهْٛات تؼهٌ مبذُٛعٗا َؿَٗٛاً عاَاً

أخز االختباس اييت ٜتبعٗا ايطًب ١اييت صُِ يكٝاطٗا

عٔ اطرتاتٝذٝات أخز االختباس يف داَع ١ايريَٛى،

ٚإٔ االختباس ٜتُتع بذقَ ١كبٛي ١يكٝاغ اطرتاتٝذٝات

ٚتعذ ٖز ٙاالطرتاتٝذ َٔ ١ٝاالطرتاتٝذٝات املُٗ ١يف

أخز االختباس اييت ٜتبعٗا ايطًب.١

أخز االختباس اييت تعٌُ عً ٢صٜاد ٠االطتذعا ٤اؿش

َٓاقؼْ ١تا٥ر ايظؤاٍ ايشابع ْٚصَ٘ :ا اطرتاتٝذٝات

يًُعًَٛات املدضْ ١بزٖٔ ايطايبٚ ،متهٓ٘ َٔ

أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع١
ايريَٛى؟
تشاٚست ق ِٝاألٚطاط اؿظاب ١ٝيًؿكشات بني (1887
ٚ ،)4815 ٚبٓا ٤عً ٢قٖ ِٝز ٙاألٚطاط صٓؿت مثاْٞ
ؾكشات بأْٗا رات أدا ٤عاي 27ٚ ،ٞؾكش ٠رات أدا٤
َتٛطط ايؿكشاتٚ ،مخع ؾكشات رات أداَ ٤تذْ،ٞ
ٚبٓا ٤عً ٢املعٝاس ايزٜ ٟصـ دسد ١االطتدذاّ ؾكذ
أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ مجٝع االطرتاتٝذٝات تشاٚح
اطتدذاَٗا َا بني املتذْٚ ٞاملشتؿع ،يف سني ناْت
دسد ١االطتدذاّ يًُكٝاغ نهٌ َتٛططٚ ;١سمبا
ٜؿظًش ٖز ٙايذسد ١يف األدا ٤تعجش بعض ايطًب ١يف
دساطتِٗ  ،مما ٜططش بعطاً َِٓٗ إىل ايتشَٔ ٍٛ
ؽصص آلخش ،أ ٚاالْتكاٍ َٔ ايهً ١ٝأ ٚاؾاَع١
ٚأسٝاْاً تشى اؾاَع .١األَش ايزٜ ٟذع ٛإىل ضشٚس٠
اٖتُاّ إداس ٠اؾاَعٚ ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ؾٗٝا
ايعٌُ عً ٢تٛع ١ٝايطًب ١باطرتاتٝذٝات أخز االختباس
اييت َٔ املتٛقع سني ٜتعًُٗا ايطًب ١إٔ ٜضداد َظت٣ٛ
أدا ِٖ٤يف االختباسات.
نُا أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ أٚطاط األبعاد اـُظ١
يألدا ٠نإ ضُٔ املذ )3854 ٚ 2869( ٣بذسد١
اطتدذاّ ترتاٚح بني املتٛططٚ ١ايعايٚ ،١ٝنإ
ايٛطط األدْ ٢الطرتاتٝذ( ١ٝؼً ٌٝايؿكشات)ٖٞٚ ،
اطرتاتٝذ ١ٝتتطًب تذسٜب ،نُا تتطًب تػز١ٜ
سادع ١رات ١ٝيًُؿشٛصٚ ،نإ ايٛطط األعً٢
يصاحل اطرتاتٝذَ( ١ٝا بعذ االختباس); ْٛٚعا َا ٖزا
َتٛقع َٔ فتُع طًب ١داَع ١ايريَٛى اييت َا صاٍ
ؾٗٝا طايب ايبهايٛسٜٛغ ٜعتُذ عً ٢ر ٜ٘ٚيف
ايصشف املاد ،ٟيزا خيؼ ٢عًُ ١ٝايشطٛب ،أ ٚعذّ
ؼكٝل ٖذؾ٘ ٚحياطب ْؿظ٘ باطتُشاس بعذ نٌ
اختباس.
ٚاستًت ايؿكشْٚ )29( ٠صٗا "أقشأ ٚأسًٌ ايظؤاٍ
دٝذا ٚأْعِ طشٜك ١اإلداب ١عً ٢ػهٌ نًُات أٚ
ْكاط كتصش ٠قبٌ ايبذ ٤باإلداب "١املشتب ١األخري،٠

تشتٝب أؾهاسٚ ،ٙتظاعذ ٙعً ٢ؼذٜذ املعطٝات
ٚاملطًٛب يف ايظؤاٍٚ ،بايتاي ٞمتهٓ٘ َٔ سطِ خط١
اؿٌ َٔٚ .ايؿكشات اييت دا٤ت يف ر ٌٜايرتتٝب
ايؿكشْٚ )15( ٠صٗا "ال أغري إدابيت األٚىل ألٟ
طؤاٍ إال إرا نٓت َتأنذا متاَا أْٗا خاط،"١٦
سٝح استًت املشتب ; )39( ١أ ٟقبٌ املشتب ١األخري;٠
ٚبتؿشص ْص ٖز ٙاالطرتاتٝذٜ ١ٝالسغ إٔ ٖزٙ
ايؿكش ٠تكٝع دسد ١ثك ١ايطايب بإدابات٘ٚ ،اييت قذ
تهؼـ إَا ضعؿاً يذ ٣ايطايب يف طشٜك ١ؼطريٙ
يالختباس ،أ ٚعذّ متهٓ٘ َٔ قتَ ٣ٛاد ٠االختباس;
األَش ايزٜ ٟؿظش ؾ ٤ٛنجري َٔ ايطًب ١إىل ػطب
إداباتِٗ ألط ١ً٦االختباس ٚايرتدد ايهبري ايزٟ
ٜظتشٛر عً ِٗٝيف قب ٍٛاإلداب ١يًظؤاٍ االختباس،ٟ
ٚقذ ٜؿظش
أٜط ًا ملارا بعض ايطًب ١بعذ خشٚد٘ َٔ االختباس ٜكٍٛ
"مل ٜتبل يٚ ٞقت ألنٌُ األطٚ ،"١ً٦آخش ٜك" ٍٛيٛ
نإ ايٛقت أنرب ألخزت عالَ ١أعً ;٢ألْ ٞأعشف
بك ١ٝاإلداباتٜٚ ،ك ٍٛآخش "مل أْتب٘ هلز ٙاملعً ١َٛيف
ايظؤاٍ" ،أٜطا ميهٔ تؿظري نٝـ إٔ بعض ايطًب١
ٜأخز ٕٚعالَات عً ٢االختباس أقٌ َٔ ايعالَ ١اييت
تتٓاطب ٚقذساتِٜٗٚ ،ؿظش ػه ٣ٛاملذسطني َٔ
اؾتكاس ٚسق ١اختباس ايطايب يًتٓع.ِٝ
ٚدا٤ت ايؿكشْٚ )12( ٠صٗا" أبذأ بإداب ١األطٚ ١ً٦ؾل
تشتٝبٗا يف نشاط ١االختباس" يف املشتب ١األٚىل;
ٚميهٔ تؿظري األَش بإٔ ٖز ٙاالطرتاتٝذ١ٝ
ٜظتدذَٗا ايطايب ايز ٟمل خيطع يتذسٜب َتعًل
باطرتاتٝذٝات أخز االختباس ،أ ٚسمبا مل جيش َشادع١
ْٚكذ يٓؿظ٘ ملارا ال حيكل ايعالَ ١اييت ٜشٜذٖا يف
االختباسات اييت خيطع هلا; ؾٗز ٙاطرتاتٝذ ١ٝال
ؼتاز إال إىل يؿت ْعش املؿشٛص إىل ايتُعٔ ٚايتبصش
قًٝال يف ٚسق ١األطٚ ١ً٦إعذاد خط ١بظٝط ١س ٍٛأٟ
األطٜ ١ً٦بذأٖٚ ،ز ٙتظاعذ املؿشٛص عً ٢االطتؿاد٠
قذس اإلَهإ مما يذَ َٔ ٜ٘عًَٛاتٚ ،تٓعٚ ِٝقت٘
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يف إداس ٠االختباس بؿعايٚ ،١ٝهلزا نجريا َا ٜظُع

ايطًب ١الطرتاتٝذٝات أخز االختباس ؽتًـ باختالف

املذسط ٕٛطًبتِٗ بعذ اْتٗا ٤االختباس ٜكٚ " ٍٛقت

ايٓٛع االدتُاعَٚ ٞظت ٣ٛؼص ٌٝايطايب،

االختباس غري نايف " ،سٝح ٜصّش بعض ايطًب ١عً٢

ٚايهًٚ .١ٝقذ ٜعض ٣ريو إىل إٔ ايطشٜك ١اييت

تهشاس قاٚي ١سٌ ايظؤاٍ د ٕٚايٓعش إىل بك١ٝ

تعتُذٖا اإلْاخ يف ايذساطٚ ،١ايتعاٌَ َع ايٛسق١

األطٚ ١ً٦ايٛقت املتبك ٞيالختباسٚ ،تٛصٜع ايذسدات

االختباس ١ٜؽتًـ باختالف ٖز ٜٔاملتػريٖٚ ،ٜٔزا

عً ٢ؾكشات االختباس ٚ ،ايؿكشات اييت ٜعشف إدابتٗا

َا أػاست ي٘ ْتا٥ر بعض ايذساطات; إر أػاست ْتا٥ر

.

دساط ١صٚبري  -ػٚ ٛانظؿٛسد

ٚاستًت ايؿكشتإ ( )19ٚ 18املشتب ١ايجاْٚ ،١ٝتٓص

) Oxford 1995إىل إٔ ٖٓاى ؾشٚقا داي ١بني

ايؿكش )18( ٠عً" ٢أسذد ؾُٝا إرا ناْت ايعالَ ١اييت
سصًت عًٗٝا يف االختباس ؼكل ٖذيف" ،يف سني
تٓص ايؿكش )19( ٠عً" ٢أناؾْ ٧ؿظ ٞإرا سصًت
عً ٢عالَ ١يف االختباس ؼكل ٖذيف" ،سٝح متجٌ
ايؿكشتإ بعذا ٚاسذا َٖ" ٛا بعذ االختباس"ٚ ،نًتا
ايؿكشتني تبشجإ يف تك ِٜٛايزات ،مما ٜعهع
ٚاقعا ٜؼري إىل اَتالى ايطًب ١ملجٌ ٖز ٙايظُ ١املُٗ١
اييت تعٌُ عً ٢ؼذٜذ أطباب ايتؿٛم يًعٌُ عً٢
تعضٜضٖا ،أْ ٚكاط ايطعـ اييت دعًت ايطايب ٜأخز
ٖز ٙايعالَ ١يًعٌُ عً ٢ايتدًص َٓٗاٚ ،سمبا ٜهٕٛ
بظبب إٔ ايطايب اؾاَعَ ٞا ٜضاٍ خيطع يشقاب١

& (Zoubir-Shaw

اطتدذاّ ايتدُني بني ايزنٛس ٚاإلْاخٚٚ ،دذ ٜاْؼ
) (Yang, 1999إٔ اإلْاخ ميتًهٔ اطرتاتٝذٝات يف
اإلدساى أنجش َٔ ايزنٛس ،نزيو بٓٝت ْتا٥ر
دساط ١دمياسغ ٚباػهٛف ٚطٛػا

(DeMars,

) Bashkov, & Socha, 2013إٔ ايؿشٚم يف
االْظذاّ أ ٚايكبٚ ٍٛػٓب ايعٌُ قذ تؿظش ايؿشٚم
بني اؾٓظني يف دٗٛد أخز االختباسٚ .تتعاسض ٖزٙ
ايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ ١دساطْٛ ١سداد

))Nourdad, 2008

اييت نؼؿت عٔ عذّ ٚدٛد ؾشٚم يف أَٔ ٟ
االطرتاتٝذٝات

املعشؾ١ٝ

ٚؾٛم

املعشؾ١ٝ

اييت

ٜظتدذَٗا ايطًب ١تعض ٣يًٓٛع االدتُاع.ٞ

ٚايذٚ ،ٜ٘خيؼ ٢ايشطٛب ،أ ٚعذّ اؿص ٍٛعً٢

ٜٚصذم ٖزا أٜطا َع َظت ٜٞٛايطًب َٔ ١سٝح

ايعالَ ١اييت سذدٖا يٓؿظَ٘ٚ ،ا صايت ايعالَ ١أنرب

ايتشص ٌٝايذساطَ( ٞتذٕٚ ،عاٍ) ؾُٔ خالٍ

دا٥ض ٠يًطايبٚ .بٗزاْ ،ظتطٝع ايك ٍٛإٕ االطتدذاّ

َالسع ١ايباسج ١ايطًب ١يف املظام َٓٚاقؼاتَِٗٔٚ ،

الطرتاتٝذٝات أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب١

خالٍ إداباتِٗ يف االختباسات ٜعٗش ٖٓاى ؾشٚقا يف

اؾاَعٝني َتٛطط ١بؼهٌ عاّ ،األَش ايزَٔ ٟ

طشٜك ١تعاٌَ نٌ َظتَ ٣ٛع االختباس ٚؾكشات٘،

املُهٔ إٔ ٜذع ٛايكاُ٥ني يف اؾاَعٚ ١أعطا١٦ٖٝ ٤

ٜٚؤٜذ ريو ْتا٥ر دساط ١أدشاٖا صميشَإ ٚػٓو

ايتذسٜع ؾٗٝا إىل تٛع ١ٝايطًب ،١أ ٚست ٢عكذ ْذٚات

) (Zimmerman & Schunk, 2007إر أػاست

تؼشح ٚتٛضح ؾٗٝا اطرتاتٝذٝات أخز االختباس.

ْتا٥ر دساطتُٗا إىل إٔ تٓع ِٝايزات ٚايذاؾع ١ٝيًطًب١

َٓاقؼْ ١تا٥ر ايظؤاٍ اـاَع ْٚص٘ ٌٖ :تٛدذ

ٜتأثشإ غربات ؼص ًِٗٝايكبً .ٞنزيو أظٗشت

ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف اطرتاتٝذٝات أخز
االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١يف داَع ١ايريَٛى
تعض ٣ملتػري ايٓٛع االدتُاعَٚ ٞظت ٣ٛؼصٌٝ
ايطايب ٚايهً١ٝ؟
أػاست ايٓتا٥ر املتُجً ١يف دٚس ايٓٛع االدتُاع،ٞ
َٚظت ٣ٛؼص ٌٝايطايبٚ ،ايهً ١ٝيف اطرتاتٝذٝات
أخز االختباس اييت ٜظتدذَٗا ايطًب ١اؾاَعٝني
ايعاَ ١يف داَع ١ايريَٛى ،إىل إٔ دسد ١اطتدذاّ

ْتا٥ر دساط ١نٝتظاْتاغ ( (Kitsantas, 2002إٔ
ايطًب ١ر ٟٚايتشص ٌٝايعايٚ ٞاملتذْ ٞخيتًؿ ٕٛيف
االطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَْٗٛا يف االختباس; سٝح
مي ٌٝايطًب ١ر ٟٚايتشص ٌٝايعاي ٞإىل اطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات أنجش َٔ ايطًب ١ر ٟٚايتشص ٌٝاملتذْٞ
أثٓا ٤االختباس ناطرتاتٝذ ١ٝقشا ٠٤ايتعًُٝات،
ٚايتدطٝطٚ ،ؾِٗ األطٚ ١ً٦سزف األط ١ً٦ايصعب١
.نزيو َا أػاست ايْ ٘ٝتا٥ر دساطَ ١انًني
) (McClain, 1983إىل إٔ ايطًب ١ايز ٜٔسصًٛا عً٢
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ات ؽتًـ عٔ تًوٝذٝا اطرتاتَٛ (أ) اطتدذ١َايعال
.)(دٚ )ٔ (زٜشٜ ايتكذٟٚ ر١اييت اطتدذَٗا ايطًب
ٕذٗا إىل أ٥ذ ؾكذ أػاست َانًني يف ْتاٜبايتشذٚ
٢ًا عٛقٛ (أ) تؿ١َ ايعال٢ًا عًٛٔ سصٜ ايز١ايطًب
٠٤ قشا:١ٝذٝ(د) يف اطرتاتٚ )ٔ (زٜشٜ ايتكذٟٚ ر١ايطًب
ٌٜ ايبذ١َعشؾٚ ،اس َٔ َتعذدٌٝ يف ؾكشات اخت٥ايبذا
،ٌ٥سزف ايبذاٚ ،ٌ٥ ايبذا٠٤ح قبٌ قشاٝايصش
اًٛٔ سصٜ ايز١طا إىل إٔ ايطًبٜر أ٥أػاست ايٓتاٚ
ٕ هلِ إٔ إدابتاٚبذٜ  (أ) عٓذَا١َ ايعال٢ًع
ٌٌ قب٥ ايبذا١ٝ بك٠٤ا إىل قشاًٛٝ ؾإِْٗ مي،ٕيتاَٛعك
.١اعتُاد اإلداب
املكرتساتٚ اتٝصٛايت
ٔ ميه١ٗا ايذساطٝصًت إيٛر اييت ت٥ ايٓتا٤ٛيف ض
:١ٝات اآلتٝصٛز بايتٚاـش
ّع االٖتُاٜ ايتذس١٦ٖٝ ٤٘ أعطاٝدٛت



يؿتٚ ات أخز االختباسٝذٝع اطرتاتٛضٛمب
.٘ٝ إي١ْعش ايطًب
١٦ٖٝ ٤ َٔ قبٌ أعطا٠اطتدذاّ األدا



 يف١ اؾاَع٠ َٔ قبٌ إداسٚ أ،عٜايتذس
ات أخز االختباسٝذِٝ اطرتاتٝٝتك
.١ظتدذَٗا ايطًبٜ اييت



ِٗتٝعٛ يت١ يًطًب١ٜإعذاد بشاَر اسػاد



اتٝذٝذ َٔ اطرتاتٜ ايتعشف إىل املض١ُٖٝبأ
.ًِٗٝ ؼص٣ٛأخز االختباس يشؾع َظت
:ٞأتٜ  َا١نُا تكرتح ايباسج



ات أخزٝذٝ بني اطرتات١ْ َكاس١ دساط٤إدشا



ىَٛايري

١داَع

يف

االختباس

 يف١ظتدذَٗا ايطًبٜ ات اييتٝذٝاالطرتاتٚ
.٣ األخش١ْٝاؾاَعات األسد
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