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 للتفكـیر اإلبــداعـي في ضوء النمـوذج اللوجیـستي ثنـائي المعلـم Mednickتطـویر اختبار 
  لدى طالبات الجامعة بالمملكة العربیة السعودیة 

  نسرین محمد سعید زارع*عفاف محمد عبدالعزیز النودل، 
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  :المستخلص
إلى تطویر اختبار الترابطات المتباعدة للتفكیر اإلبداعي في ضوء  الدراسة هذه       هدفت

دراسـة النموذج اللوجیستي ثنائي المعلم لدى طالبـات جامعـة القـصیم، وقـد تكونـت عینـة ال
 موزعة ما بین خمـس كلیـات بمدینـة بریـدة ،طالبة من طالبات جامعة القصیم) 884(من 

ــار العینــة ،فــي منطقــة القــصیم ــم اختی ــق بالطریقــة العــشوائیة متعــددة المراحــل وت ، ولتحقی
أهداف الدراسة اتبعت الباحثتان خطوات المنهج الوصفي التحلیلي، كما استعانت الباحثتان 

وأشارت نتائج الدراسة إلى . ات المتباعدة لقیاس التفكیر اإلبداعي لمیدنیك باختبار الترابط
تحقق افتراضات نظریة االستجابة للفقـرة فـي بیانـات مقیـاس الترابطـات المتباعـدة المطـور 
وفق النموذج ثنائي المعلم لنظریة االستجابة للفقرة، وحقق االختبار خصائص سـیكومتریة 

تــم التــدریج النهــائي لمفــردات اختبــار ). 0,78(مــل  الثبــات مقبولــة، وقــد بلغــت قیمــة معا
طالبـة مـن ) 32(حـذف عـدد الترابطات المتباعدة المطور وفق النموذج الثنائي المعلم بعد 

العینة األساسیة لعدم مطابقتهن الفتراضات النموذج، وبالتالي یصبح عدد أفراد العینة بعـد 
قــرات االختبـار األساســي، وبــذلك یــصبح فقـرة مــن ف) 13(طالبــة، وحــذف  ) 852(الحـذف 

 .فقرة) 46(عدد فقرات الشكل النهائي من االختبار 
 اختبـار الترابطـات ،ثنائي المعلـم ،اللوجیستيالنموذج ، تطویر االختبار: الكلمات المفتاحیة

  .المتباعدة
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Abstract: 
The present study aims to develop Mednick’s remote associates’ 
test of creative thinking in the light of the two-parameter logistic 
model among the students of Qassim University. The multiphase 
random sample comprised (884) female students selected from 
five colleges in Buraydah in Qassim Province. The study utilized 
the descriptive and analytical approach and the researcher 
applied the remote associates’ test of creative thinking. The study 
concluded that, the hypotheses of item response theory were 
verified by the data of Mednick’s remote associates based on the 
two-parameter model. The test show good psychometric 
properties and reliability coefficient for the remote associates test 
for measuring the creative thinking valued (0.78). Final grading 
for the items of remote associates based on the two-parameter 
model has been done after removing (32) students for lack of 
conformity, thus the sample comprised (852) students.  (13) Items 
were removed from the basic test, thus the final form of the test 
consisted of (46) ones.  
KeyWords: Test Development, Two-parameter, logistic model, 
Remote Associates Test. 
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  :مقدمة
     یعتبر القیاس من أهم أدوات العلم الحدیث الذي یعمل على قیاس الظـواهر الطبیعیـة، 
ًوتقدیرها تقدیرا كمیا دقیقا، فعلوم الحیاة والطبیعة والفلك وغیرهـا أحـرزت مـا تمتـاز بـه مـن 

ــم الــنفس یقــوم القیــاس . تقــدم وتنبــؤ بفــضل دقــة أدوات القیــاس التــي تــستخدمها وفــي عل
ــي ع ــدرات والمواهــب العقل ــي الــذكاء والق ــین النــاس ف ــة ب ــى أســاس وجــود الفــروق الفردی ل

ــــة  ــــا بدق ــــا ورقمی ــــة أوجــــب قیاســــها قیاســــا كمی ــــروق الفردی ــــذه الف ــــول، ووجــــود ه والمی
  ).2012،17،حماد(

ــة  ــا لــسمات أو خــصائص معین ــا ورقمی ــدا كمی ــب تحدی      والدراســة العلمیــة للــسلوك تتطل
قـیم عددیـة أو بیانـات نقـوم بتحلیلهـا باسـتعمال أسـالیب مستندة إلى أدوات قیاس تزودنـا ب

إحصائیة مختلفة، فالقیاس یهدف لتعیین أعداد تمثل خصائص أو سمات ألفراد أو ألحداث 
  ).699، 2012 ،عزیز(طبقا لقواعد مصاغة صیاغة محددة وواضحة 

 ،ینة      ولقد ظهرت نظریات مختلفة في القیاس النفسي والتربوي تعتمد على فروض مع
مـن خـالل تلــك الفـروض یـتم الوصــول إلـى اقـصى مــا یمكـن مـن الدقــة بالقیـاس النفــسي و

" ومن بین تلك النظریات ظهرت النظریة الكالسیكیة التي عالجت ذلك بما یسمى ، والتربوي
ــار  ــات االختب ــاین العالمــات " ثب ــة إلــى تب ــاین العالمــات الحقیقی ــسبة تب ــوم علــى ن الــذي یق

ال نستطیع الوصول إلى التباین الحقیقي فإننا نقوم بتقدیره بعدة طـرق  وحیث أننا ،الظاهرة
ولقــد عانــت هــذه النظریــة مــن ضــعف رغــم ، اســتنادا إلــى الفــروض التــي حــددتها النظریــة 

وهذا الضعف متمثل في تجانس تباین خطأ القیاس عند جمیع مستویات ، انتشار تطبیقها 
فقـرات، واعتمـاد تقـدیر معـالم الفقـرة علـى عینـة القدرة، واعتماد تقـدیر القـدرة علـى عینـة ال

ــاء االختبــارات المقننــة، وبنــوك  المفحوصــین، كمــا لــم تعطــي المرجــو منهــا فــي إمكانیــة بن
ــة المحوســبة  ــارات التكیفی ــاء االختب ــي بن ــر ف ــشكل أكب ــك ب ــل ذل ــة( األســئلة، ویتمث  ،الطراون

2011، 7.(  
الحدیثـة  بعـض االتجاهـات هـورظ عـن القیـاس مجـال فـي العلمـاء جهـود أسـفرت      وقد

 IRT(Item(للفقـرة  االسـتجابة نظریـة االتجاهـات هذه بین ومن القیاس؛ مجال في نسبیا
Response Theoryالكامنـة  الـسمات نظریـة  أو)LTT(Latent Trait Theory ، 

 عـن انبثـق الكالسیكیة، ولقد النظریة مشكالت على التغلب النظریة هذه وكان الهدف من
 علـى منهـا نمـوذج كـل یعتمـد، الریاضـیة  النمـاذج مـن للفقـرة مجموعـة ستجابةاال نظریة
 هـذا وراء تكمـن التـي بقدرتـه المقیـاس فقـرة الفـرد علـى أداء عالقـة تحدد ریاضیة معادلة
 المناسـب النموذج اختیار أن إال ،سلم القدرة على موقعه حسب الفرد قدرة وتفسیر األداء،
 ،الخیـاط( علـى النمـوذج نفـسه )  المـستمدة مـن العینـة (البیانـات  مطابقـة علـى یعتمـد

2012، 88 - 89. (  
 إعداد ،     من مهمات الباحثین األساسیة في مجال القیاس النفسي والتربوي واالجتماعي

مقـاییس واختبـارات متنوعـة للمفــاهیم النفـسیة والتربویـة واالجتماعیــة لالسـتفادة منهـا فــي 
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 والتفكیـر اإلبـداعي ،، ویعتبـر مفهـوم اإلبـداعوجیه واإلرشـادعملیات التالدراسات والبحوث و
راســات مــن المفــاهیم النفــسیة المهمــة جــدا التــي اتخــذت مواقــع الــصدارة فــي عدیــد مــن الد

، ة خالفیــة ومفتوحــا للدراســة والبحــثوســیظل اإلبــداع ذا طبیعــ، النفــسیة القدیمــة والحدیثــة
كیــر البــشري عمــق نــوع مــن أنــواع التفعقــد واأانــة یمثــل فــالتفكیر اإلبــداعي مــن حیــث المك

  .)202، 2010الحكاك، (
 الشخـصیة تقـدیر قـوائم واالختباریـة المقـاییس مـن مجموعـة اإلبداعیـة      انشأ للعملیة

والخـصائص الــسلوكیة، وتــصنف أدوات قیـاس اإلبــداع إلــى اختبـارات األداء، وقــوائم تقــدیر 
 أو نوعین تجمع بطاریات شكل على السیرة الذاتیة، وقوائم خصائص الشخصیة، ومقاییس

  ) 185-184،  2011 ،األخضر(المذكورة  المقاییس من أكثر
 وكان من ابرز علماء هـذه النظریـة ،لقد كان لالتجاه السلوكي أساسا لظهور هذه النظریة

اللذان تبنیا فكرة ان اإلبداع ما  (Mednick)  ومیدنیك،(J.Maltzman) ممثلها مالتزمان
بحیـث ان ، لعناصـر المترابطـة فـي تكوینـات مـستحدثة مـع متطلبـات خاصـةهو إال ترتیـب ل

ــات، (العناصــر المكونــة للتراكیــب تكــون اكثــر ابــداعا اذا كانــت غیــر متقاربــة  ، 2012برك
134.(  

ــا یــرى  أن أفعــال الفــرد تتكــون مــن أثــار مــا مــر بــه مــن ) (Skinner"ســكینر "     بینم
 علــى إعجــاب اآلخــرین وحــازت علــى تأییــدهم فأفعالــه حتمــا ســتتكرر اذا نالــت، ســلوكیات 

أنه لو مر شـخص بخبـرات شكـسبیر فانـه : وقد وضع افتراضا،وتشجیعهم والعكس صحیح 
  ).402، 2014مرعي، ( سینتج نفس مسرحیاته 

ربط بین عناصـر غیـر مرتبطـة مـن : نهأ قدم میدنیك تعریفا لإلبداع ب     وفي هذا المجال
، ویـرى أن اإلبـداع یتـضح بظهـور روابـط بـین المثیـرات  للـتمكن مـن غایـة معینـة،األساس

 واهم ما یمیز هذه الروابط أنها تنتج بطریقة غیر ،واالستجابات الغیر مرتبطة من األساس
  ).134، 2012بركات، (معتادة 

عن طریـق ثـالث طـرق  ( Mednick )      ویتم التوصل إلى الحل اإلبداعي عند میدنیك
  وهي المصادفة السعیدة 

  ( Serendipity )  وتعني أن العناصر االرتباطیة یتم إثارتها من غیـر تخطـیط ویـشترط
وتعني أن العناصر االرتباطیة یتم ( Similarity ) :ان تكون مقترنة مع نفسها، والتشابه 

 Mediation) بهات التي تسبب إثارتها، والتوسطإثارتها للتشابه ما بین العناصر أو المن
ر االرتباطیة تستثار بعضا من الزمن من خالل توسط عناصـر معروفـة  وتعني ان العناص(

  ) 28، 2015 ،نجم( بحیث تكون مقترنة مع بعضها 
 فبعض األفـراد لـدیهم قـدرة ،ویالحظ في إنتاج الترابطات الجدیدة وجود اختالفات بین األفراد

تـاج أي شـيء  بینمـا الـبعض اآلخـر ال یـستطیع إن،عالیـة فـي إنتـاج الجدیـد والغیـر مـألوف
  ).86، 1978 ،عبدالحمید(
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     ومن ناحیة أخرى قام میـدنیك بتقـدیم عوامـل تكمـن وراء الفـروق الفردیـة وهـي حاجـة 
الفــرد إلــى العناصــر االرتباطیــة، قــدرة الفــرد علــى تنظــیم االرتباطــات، عــدد االرتباطــات بــین 

  ).1035 ،2007،بركات(المثیرات واالستجابات عند األفراد 
 حیث یمكننا تفسیر ،االختبار قائم على مسلمات لالتجاه السلوكي في علم النفس     هذا 

العالقـة أو االرتبـاط بـین المثیـر واالسـتجابة المكونـة للـسلوك البـشري بأنـه ظـاهرة إبداعیــة 
 ویـضع میـدنیك افتراضـا مهمـا بـان ،تفسر النشاط أو السلوك البـشري بأنـه ظـاهرة إبداعیـة

لفكریة هي ما تجعله قادرا على الوصول إلى صیاغات غیر مألوفة، ثروة الفرد اللغویة أو ا
  ).140، 2012بركات،(وهو ما یسمى بإبداع الفرد 

ــارات  وتتــضح أهمیــة اســتخدام نظریــة االســتجابة للفقــرة فــي بنــاء وتطــویر االختب
النفسیة نظرا لما تتمتع به من استقاللیة عن العینات وحذف للمفـردات الغیـر مالئمـة ممـا 

 ونظرا لطبیعة عبارات مقیـاس الترابطـات المتباعـدة ،ي االختبار قوة نسبیة في التطبیقیعط
ــي  ــه یمكــن التغاضــي عــن التخمــین ف ــات المفتوحــة فإن ــى اإلجاب ــه عل ــي حل الــذي یعتمــد ف

 فیكون النموذج اللوجستي ثنائي المعلم الذي یفترض ان الفقـرات تختلـف فـي ،االستجابات
ویات المختلفــة للقــدرة هــو مــا ســیتم اســتخدامه فــي عملیــة صــعوبتها وتمییزهــا بــین المــست

  .   التطویر الختبار الترابطات المتباعدة 
  :مشكلة الدراسة

 :تحددت مشكلة الدراسة اعتمادا على           
ــى  -1 ــارات والمقــاییس عل ــاء االختب ــاحثین المهتمــین ببن ــنفس والب ــم ال توصــیة علمــاء عل

أدوات القیـاس وتطویرهـا، لكـي تـصبح أكثـر ضرورة إعـادة النظـر بـصورة مـستمرة فـي 
 وذلــك باالعتمــاد ،موضـوعیة، وتقتــرب مــن المقــاییس المــستخدمة فــي كافــة المجــاالت

 .على كفاءة ودقة نظریة االستجابة للمفردة في تحقیق موضوعیة القیاس 
ــة  -2 ــان –نــدرة الدراســات العربی ــم الباحثت ــى حــد عل ــار – عل ــي اعتمــدت تطــویر اختب  الت

 . لمتباعدة باستخدام نظریة االستجابة للمفردة وفق النموذج ثنائي المعلم الترابطات ا
توصیات ومقترحـات البحـوث والدراسـات التـي تناولـت نظریـة االسـتجابة للمفـردة وفـق  -3

نمــوذج راش بأهمیــة تطـــویر االختبــارات والمقـــاییس وفــق نمـــاذج نظریــة االســـتجابة 
 .للمفردة األخرى

میدنیك هو اختبـار عـالمي حـدیث علـى البیئـة الـسعودیة مقیاس الترابطات المتباعدة ل -4
 إضـافة إلـى أن بنـاؤه عالمیـا تـم وفـق النظریــة ، وهـو محایـد ثقافیـا،)2015شـعبان،(

 . الكالسیكیة للقیاس 
     وبما ان المملكة العربیـة الـسعودیة تواكـب التطـور كمـا فـي الـدول المتقدمـة فمقیـاس 

 وهذا ما حذا بالباحثتین إلى تطویر ،ي كثیر من الدولالترابطات المتباعدة مستخدم حدیثا ف
اختبار الترابطات المتباعدة لمیدنیك للتفكیر اإلبداعي في ضوء النموذج اللوجیـستي ثنـائي 

ومــا فیهــا مــن تطــویر ) 2030(المعلــم لــدى طالبــات الجامعــة تماشــیا مــع رؤیــة المملكــة 
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للمبدعین والعمـل علـى تطـویرهم عملیات القیاس من خالل مقاییس عالمیة حدیثة وتحدید 
من خالل تحدید مدى القدرة على التفكیر اإلبداعي لدى األفراد النهم هـم مـن سیـساهم فـي 

  .بناء مستقبل المملكة 
  : وعلى هذا فان مشكلة البحث الحالي تم تحدیدها في التساؤالت اآلتیة     

لبحـث وفقـا للنمـوذج ما مدى تحقق افتراضات نظریـة االسـتجابة للمفـردة فـي بیانـات ا .1
 ثنائي المعلم؟

ــار  .2 ــائي ) الــصعوبة، والتمییــز(مــا قــیم تقــدیرات معــالم مفــردات االختب وفــق النمــوذج ثن
  المعلم؟

ما تقـدیر قـدرات الطالبـات لكـل درجـة محتملـة علـى اختبـار الترابطـات المتباعـدة وفقـا  .3
 للنموذج ثنائي المعلم؟

للنمـــوذج ثنــائي المعلـــم لنظریـــة مــا مـــدى صــدق اختبـــار الترابطـــات المتباعــدة وفقـــا  .4
 االستجابة للمفردة؟

ما قیم معامـل ثبـات اختبـار الترابطـات المتباعـدة وفقـا للنمـوذج ثنـائي المعلـم لنظریـة  .5
  االستجابة للمفردة؟

وفقـا للنمـوذج ثنـائي المعلـم الترابطـات المتباعـدة ما التدریج النهائي لمفردات اختبـار  .6
 لنظریة االستجابة للمفردة؟

 :الدراسةأهداف 
  :     تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على

مدى تحقق افتراضات نظریة االستجابة للمفردة في بیانات البحث وفقا للنموذج ثنائي  .1
  .المعلم

 .وفق النموذج ثنائي المعلم) الصعوبة، والتمییز(قیم تقدیرات معالم مفردات االختبار .2
ــة علــى  .3 ــدیر قــدرات الطالبــات لكــل درجــة محتمل اختبــار الترابطــات المتباعــدة وفقــا تق

  .للنموذج ثنائي المعلم
مدى صدق اختبار الترابطات المتباعدة وفقا للنموذج ثنائي المعلـم لنظریـة االسـتجابة  .4

  للمفردة
ــم لنظریــة  .5 ــار الترابطــات المتباعــدة وفقــا للنمــوذج ثنــائي المعل ــیم معامــل ثبــات اختب ق

 .االستجابة للمفردة
ــردا .6 ــار التــدریج النهــائي لمف ــم الترابطــات المتباعــدة ت اختب ــائي المعل وفقــا للنمــوذج ثن

 .لنظریة االستجابة للمفردة
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  : وتتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في:أهمیة الدراسة
  :األهمیة النظریة

  تستمد هذه الدراسة أهمیتهـا فـي أنهـا تـستخدم أحـد نمـاذج نظریـة االسـتجابة للمفـردة
ــم لط الــضوء علــى واحــد مــن أهــم طــرق القیــاس  ممــا یــس،وهــو النمــوذج ثنــائي المعل

  .المستخدمة في بناء وتطویر االختبارات والمقاییس النفسیة والتربویة
  ــار ــستمد هــذه الدراســة أهمیتهــا فــي أنهــا تهــدف إلــى تطــویر اختب ــذلك ت الترابطــات ك

میدنیك ممـا یتـیح الفرصـة إلثـراء االختبـار بمفـردات جدیـدة ذات خـصائص المتباعدة ل
  .جیدة سیكومتریة 

  استخدام النموذج ثنـائي المعلـم لنظریـة اسـتجابة المفـردة یتـیح الفرصـة لتقـدیر معـالم
االختبار من الصعوبة والتمییز للفقرات مما یعطي المقیاس كفـاءة وموضـوعیة ویؤكـد 
صالحیة االختبار مما یتیح تقدیر األفراد الذین تقل قدرتهم أو تزید عن مـدى تقـدیرات 

 .ستخدمة في الدراسة الحالیةعینة االستجابة الم
  :  األهمیة التطبیقیة

  توفیر اختبار یتمتع بخصائص سیكومتریة موضوعیة ودقیقة على طلبة الجامعة، مما
  .یعطي الثقة في استخدامه مستقبال لغایات البحث العلمي

 المتخصصین في مجال القیاس والتقویم وبخاصة في مراكز القیاس یخدم هذا االختبار 
 الملحقة في الجامعات والمؤسسات التربویـة والثقافیـة المختلفـة، كـأداة یمكـن والتقویم

 .استخدامها للتعرف على التفكیر اإلبداعي للشباب والبالغین
  :مصطلحات البحث

  :Test developmentتطویر االختبار 
بأنـه اختیـار المفـردات المناسـبة وحـذف غیـر المالئمـة ) 9، 1999(     یعرفه جاد الرب 

ٕوجدت واضافة مفردات جدیدة إذا لزم األمر لتحقیق موضوعیة القیـاس، ویعـرف تطـویر ان 
ٕاالختبار إجرائیا بأنه انتقاء للمفردات أو حذف الغیر مناسب منها واضافة لمفـردات جدیـدة 

  . وذلك لتحقیق موضوعیة القیاس بما یتوافق مع افتراضات نظریة االستجابة للمفردة
  Two parameter logistic model: المعلم ثنائياللوجیستي النموذج 

 كـال أن یفتـرض والذي للفقرة االستجابة نظریة نماذج أحد بأنه) 2005(یعرفه عالم  -
  .صفرا یساوي الفقرات لجمیع التخمین وأن والتمییز متغیران، الصعوبة معاملي من

  :Remote Associates Test اختبار الترابطات المتباعدة 
ع یتكـون مـن صـورتین األولـى تـصلح للتطبیـق علـى طـالب المرحلـة هو اختبار لإلبدا -

تتكون من أربعین فقرة والثانیة تصلح للتطبیق على طلبـة الجامعـة وتتكـون  والثانویة
من ثالثین فقرة تحتوي كل فقرة على ثالث كلمات یطلب من المفحوص ان یضع كلمة 

ــث تكــون وســیطیه وتــرتبط بالكلمــات األخــرى ــصوررابعــة أمامهــا بحی .  بــصورة مــن ال
(Mednick, 1971)  
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 :اإلطار النظري
ًأوال   : Development التطویر : َّ

 وفـي ظـل هـذا التقـدم المعرفـي ، نعیش الیوم فـي عـالم یـشهد تقـدما تقنیـا وثـورة معلومـات
اصبح الفرد مهتما بتطویر معارفه ومهاراته فـي الحیـاة الن هـذا التطـویر مهمـا لبقائـه فـي 

 ومن السهل تواصل أهالیها وتبادل ثقافاتهم فیما بینهم ،لقریة الصغیرةعالم اصبح شبیه با
 وذلك من خالل اسـتخدام األسـالیب الحدیثـة ،في فترة زمنیة لم یكن یتخیلها البشر من قبل
  ) 37، 2015علي، ( التي أتاحت لنا فرص كثیرة للتغیر والتطویر 

  : اسات، كما یليا ورد في بعض الدر     ویمكن توضیح مفهوم التطویر كم
 : رالمعنى اللغوي للتطوی

 جدیـد یجـد فهـو جـد ویقـال والتعـدیل، والتحـدیث التجدیـد هـو :العربیـة اللغـة فـي التطـویر
، 2010األسـدي، ( وتحـسینه األمـر فـي االجتهـاد بـه ویقـصد ًجدیـدا، صـیره أي واسـتجد

192(.  
 :للتطویر التعریف النظري 

ل وتحسین النـواحي الـسلبیة إلـى مـا هـو أفـضل هو عملیة منظمة ومنهجیة تستهدف تعدی
 )217، 2016رحیم، (وتنمیة النواحي اإلیجابیة لموضوع معین 

  :التعریف اإلجرائي للتطویر
عبــارة عــن :  فــي تعریــف التطــویر إجرائیــا بانــه) 2012(     مــا جــاء بــه عزیــز

 مالئمة للبیئـة :مجموعه معینة من اإلجراءات التي اعتمدها لكي یجعل فقرات االختبار أوال
  . تكون الفقرات متوافقة مع افتراضات نظریة السمات الكامنة: ثانیا،المراد التطبیق علیها 

 إعـداد فقـرات :تطـویر االختبـار بانـه) 2014( الـشایب ،     كما یعـرف كـل مـن أبـو زینـة
ر تتوفر فیها الخصائص السیكو متریة المطلوبة وفاعلیة بدائل مناسبة لكي یكتسب االختبا

    .  دالالت صدق وثبات بدرجة مقبولة  
 :والـذي یقـصد بـه) م2016(     وهناك تعریف إجرائي آخر للتطویر كمـا جـاءت بـه رحـیم

ــة  ــرات اختبارهــا مالءمــة للبیئ ــل فق ــة اعتمــدتها الباحثــة لتجع مجموعــة مــن إجــراءات علمی
 .ومتوافقة مع افتراضات نظریة السمات الكامنة

 : في علم النفس والقیاس النفسيراتتطویر االختبا: ثانیا
 وفـي ،     تتمتع قضیة تطویر االختبارات النفسیة بالمكانة الممیزة في علم النفس عموما

هذا األمر یستوجب القیـام بإعـداد اختبـارات نفـسیة موثـوق ، والقیاس النفسي بشكل خاص
 في التقویم، بها لكي تستخدم في مجاالت مختلفة وذلك ألنها من اهم الوسائل المستخدمة

 ،ونظرا لتطور القیاس النفسي فقد انعكـس هـذا التطـور علـى تطـور االختبـارات والمقـاییس
فقــد شــهد هــذا  المجــال تطــورات عدیــدة متعلقــة بأســالیب تــصمیم وبنــاء فقــرات االختبــارات 

بناء على ما شهده العالم منذ فترة طویلة حركـة واسـعه  ولتحقیق الموضوعیة في القیاس،
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وذلك لتوفر ، فقد أصبحت أغلب الدول تهتم ببناء المقاییس وتطویرها،المقاییسفي تطویر 
  ).68، 2011،زكري( تها في المجتمعات الغربیة عدد كبیر من أدوات القیاس المثبتة فائد

لقد زاد اهتمام الباحثین وعلماء النفس باستخدام االختبارات وتطویرها في العـالم لمـا      و
ــي أمــور  ــشخیص لهــا مــن دور ف ــویم  والت ــصنیف واإلرشــاد والتق ــاء والت ــرة منهــا االنتق كثی

 كما صاحب عملیات التطویر اشتقاق ،والتوجیه والبحث العلمي في شتى المجاالت العلمیة
 حیـث ان ، لكنـه فـي البیئـات العربیـة كـان حـدیثا،معاییر مناسبة للبیئات الغربیـة المختلفـة

ــص ــرن العــشرین وان ــع الق ــي مطل ــت ف ــه كان ــدیالت علــى بدایت بت معظــم الجهــود إلدخــال تع
 لكن هذه التعـدیالت ال تتعـدى إعـادة صـیاغة ،االختبارات الغربیة بما یالئم البیئات الحدیثة

 ومنذ ذلك الوقت وحتى الیوم شـهد القیـاس النفـسي تقـدما كثیـرا فـي ،المفردات أو ترجمتها
 وهذا األمر یـساعد ،مجاالتمجال بناء االختبارات والمقاییس النفسیة وتطویرها في شتى ال

  ) .38 ،2016 ،الخروصي(فادة من تلك االختبارات الباحثین من االست
  :توجهات الباحثین في تطویر االختبارات النفسیة

) 2004(فنجد ان دودیـن      اختلف عدد من الباحثین بتوجهاتهم نحو موضوع التطویر 
ــردا: یــرى ــار بمف ــتم بتغذیــة االختب ت جدیــدة فــي حــین یــرى كــل مــن ان موضــوع التطــویر ی

 ان موضـوع التطـویر تـم بـصیاغة فقـرات بـصیغة :)2008(العلیمات، والخوالدة، والقـادري 
 ویتفــق كـــل مــن عزیـــز . أولیــة وعرضـــها علــى المحكمـــین للتأكــد مـــن ســالمتها وصـــدقها

 في أن مفهوم التطـویر یـتم باتبـاع خطـوات إجرائیـة  لتحقیـق :)2016( ورحیم ،)2012(
 تــم ذلــك بترجمــة فقــرات االختبــار المــستخدم مــن اللغــة ،طلــوب وهــو التطــویرالهــدف الم

 ثم ،اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة  ثم إعادة ترجمتها من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة
عرضها على محكمین ومختصین ثم إجراء التعدیالت المقترحة لجعـل الفقـرات متوافقـة مـع 

  .االختبار فیه ثقافة البلد المراد تطبیق 
 ،أبــو عــواد و، ),Bowden Jung & Beeman 2003(     كمــا یتفــق كــال مــن 

ــي ): 2016(القهــوجي  ــدة ف ــرات جدی ــاء فق ــتم ببن ــاحثون . ان التطــویر ی ــا  الب  2015(أم
,Olteteanu, Gautam, Falomir (:  فلهـم وجهـة نظـر مختلفـة فـي التطـویر فقـد

دة الـذي یعتمـد علـى قـوة عمـل الترابطـات لقیـاس عمموا اختبار میـدنیك للترابطـات المتباعـ
 والتحقق مـن إمكانیـة تطبیقـه فـي المجـال البـصري ،اإلبداع وهي تأخذ عادة الشكل اللغوي

  ) .یعطى ثالث صور ومطلوب معرفة العنصر الرابع اللي یربط بینهم(
وجهـة  ): Lin Wu , Lin Chang, Chih Chen 2017(كـان لكـل مـن      في حین 

 تطــویر اختبــار الترابطــات المتباعــدة حیــث تــم اتبــاع نهــج جدیــد إلعــادة تــصمیم أخــرى فــي
ــا ــود فــي اختب ــار الترابطــات المتباعــدة مــن خــالل تطــویر مجموعــة مــن البن ــر اختب ر التفكی

  .تم التوصل إلى الترابط اإلیجابي بین االختبارین المتباین المتباعد، و
ناك عدة أمور من الواجـب علینـا مراعاتهـا      وفي تطویر أدوات االختبارات والمقاییس ه

 ألن بعـض البـاحثین یــرون أن ،ومنهـا درجـة الـصدق والثبـات لهــذه االختبـارات والمقـاییس
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 وفـي ،ضعف معامالت الصدق والثبات من اهم أسباب ظهور التناقض في نتائج الدراسـات
ي تحققهـم مـن كثیر من األحیان یعتمد الباحثون علـى األحكـام الذاتیـة لخبـراء مختـصین فـ

 بحیث یتم عرض فقـرات أداة القیـاس علـى الخبـراء والمختـصین ،صدق وثبات أداة القیاس
ویطلـب مـنهم إبــداء رائـیهم فیمــا یتعلـق بــصدق الفقـرات ومــدى قـدرة الفقــرات علـى القیــاس 

  ) 409 ،2013 ،الجودة( المطلوب 
  : منها،ثین ولقد واجهت أحكام الخبراء والمختصین انتقادات كثیرة  من الباح

  أحكام الخبراء مـن الممكـن ان : إلى انLanyon &Goodstein ,1971)(     یشیر 
 أو حتى على االستدالالت في فقرات المقیاس التي یرون ،تستند إلى الحدس أو اإلحساس

  ). 275 ،2017 ،جاسم(أنها تتعلق بوضوح في المقیاس اكثر من بقیة الفقرات 
یریـــان أن اســـتخدام تحلیـــل فقـــرات  ) Shrigley&koballa,1984(      فـــي حـــین ان 

  .المقیاس وعدم الرجوع إلى المحكمین امر ضروري 
ــرى  ــة فردیــة ) Brown,1996(      وی ــات نظریــة وعملی ــام الخبــراء نتیجــة خلفی أن أحك

ومطورین االختبارات یستخدمونها مره واحـدة ویـتم اعتمادهـا فـي كـل مراحـل بنـاء االختبـار 
  ة لألخطاءمما یجعلها عرض

ان أحكام الخبراء والمتخصصین متأثرة مباشرة :  ),Hajipour 2003(     في حین یرى 
 وفـي حــال عـدم التحقـق مــن درجتـي الــصدق والموضـوعیة فــي ،بمـستویات المعرفـة لــدیهم

وقـد دعـا إلـى التقلیـل ،أحكامهم فان االعتماد علیها یزید من احتمالیـة الوقـوع فـي األخطاء
  . أحكام الخبراء في تطویر اختبارات اللغات من االعتماد على

    ومن ثم كانت الحاجة إلى التأكد من الصدق والثبات لالختبارات والمقاییس بطرق أكثر 
  . موضوعیة وموثوقیة وهذا یتحقق في النظریة الحدیثة لالستجابة للفقرة

  :وترى الباحثتان مما سبق عرضه
تـي تـم االطـالع علیهـا، والتـي تبنـت فكـرة أن غالبیة الدراسـات العربیـة الـسابقة ال -

البنـاء والتطـویر بواســطة نمـاذج االســتجابة للمفـردة، اعتمــدت علـى نمــوذج راش 
 وقلیـل مـن الدراسـات تـم فیهـا اسـتخدام بقیـة النمـاذج عنـد تطـویر وتقنـین ،غالبا

  .االختبارات والمقاییس النفسیة 
 نمــوذج راش أحــادي ویمكــن إرجــاع الــسبب فــي كثــرة الدراســات التــي ركــزت علــى -

 وقلـة عـدد االفتراضـات الـالزم تحققهـا فـي البیانـات ،المعلم لسهولة هذا النمـوذج
المستمدة من االختبار، وعـدم الحاجـة إلـى حجـم عینـة كبیـر مقارنـة بـالنموذجین 

 بینما یحتاج استخدام النموذجین اآلخرین إلى عدد أكبـر ،الثنائي والثالثي المعلم
تطلب عملیات إحصائیة أكثـر یقها في البیانات، كما أنه یمن الفروض الالزم تحق

 .تعقیدا
أن اللجوء إلى استخدام أحكام الخبراء الذاتیة فیما یتعلق بخصائص أداة القیـاس  -

 إال إنه حاجة ضروریة ال یمكن االستغناء ،یعاني من انتقادات كثیرة من الباحثین
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 فتـأتي هـذه الدراسـة ،نهعنها ومن هنا تظهر الحاجـة إلـى تطـویر اختبـار وتحـسی
الســتخدام أســلوب یــستند إلــى النظریــة الحدیثــة فــي القیــاس فــي تطــویر الختبــار 
الترابطات المتباعدة لقیاس التفكیر اإلبداعي لمیدنیك في ضوء نموذج من نماذج 

  .المعلم اللوجیستي ثنائي نظریة استجابة الفقرة وهو النموذج
  :Item Response Theory  نظریة االستجابة للفقرة  :ثانیا

     لقـد فتحــت جوانـب القــصور والــضعف الموجـودة فــي النظریــة الكالسـیكیة البــاب لحــث 
 ومـن ،علماء القیاس للقیام بجهود أدت إلى ظهور بعـض االتجاهـات الحدیثـة فـي القیـاس

 وقـد حظـي هــذا ، IRT(Item Response Theory(بینهـا نظریـة االسـتجابة للفقـرة 
كثیر من الباحثین حیث یتغلب على الكثیر من مشكالت القیاس التقلیدیة االتجاه باهتمام ال

  ).88 ،2012،الخیاط( 
 مــن النظریــات المعاصــرة فــي القیــاس، وكــان (IRT)تعتبــر نظریــة االســتجابة للفقــرة  و    

وهـي ثمـرة لكوكبـة  ولظهورها األثر الكبیر في التغلب على القصور في النظریة الكالسیكیة
   : مثل،لمشهورین في القیاسمن العلماء ا

)     Lawley :( الــذي أشــار إلــى ان مكونــات النظریــة الكالســیكیة یمكننــا التعبیــر عنهــا
  .Item  Characteristic Curveبالمنحنى الممیز للفقرة 

ــة ): Lord(       و ــي تطــویر النظری ــارات التربویــة فــضل ف ــه فــي  االختب الــذي كــان لعمل
  .في تطبیقها وبرامج الحاسب المستخدمة 

 Latent Trait Theory"      وتسمى نظریة االستجابة للفقرة بنظریة السمات الكامنـة 
الن المتغیرات المراد قیاسها لیست ظاهرة ظهورا بینا بل یمكن االستدالل علیها من خالل " 

 وقـد اطلـق علیهـا بعـض المـسمیات ،االستجابات التي لها عالقة بـالمتغیر موضـع القیـاس
نظریـة منحنـى  و، ”Modern Test Theory “MTTنظریة االختبـارات المعاصـرة  :مثل

عبـدالوهاب،  (”Item Characteristic Curve Theory “ICCTخاصـیة المفـردة 
2010 ،22.(  

     وتعتمــد هــذه النظریــة علــى افتــراض أساســي وهــو أن القیمــة االحتمالیــة الســتجابة 
  المتغیـر المـراد :ة فـي متغیـرین رئیـسین همـاالمفحوص علـى الفقـرة االختباریـة تكـون دالـ

 -2017،161 ،العكایلـة ( وخصائص الفقرة التي یحاول المفحوص اإلجابة عنها ،قیاسه
162. (  

    والهدف من نظریة االستجابة للفقرة هو تحدید العالقة الریاضیة بین احتمال أداء الفرد 
  ) .845، 2016 ،الجمل(سیره على أي مفردة وبین السمات الكامنة لهذا األداء وتف

 حیث ،للفقرة االستجابة نظریة الریاضیة المنبثقة من النماذج من     وقد ظهرت مجموعة
 المقیاس فقرة الفرد على أداء عالقة تحدد ریاضیة معادلة یعتمد على منها نموذج كل ان

( البیانات  بقةمطا على یعتمد اعتمادا تاما المناسب النموذج معرفة وتحدید أن إال ،بقدرته
  ) .89 ،2012 ،الخیاط( على النموذج المحدد ) المأخوذة من العینة 
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   :Item Response Modelsنماذج نظریة االستجابة للفقرة 
 وذلـك ،مختلفـة عـن بعـضها أساسـیة نمـاذج للفقرة من ثالثة االستجابة      تتكون نظریة

  : وهي كالتالي،وطبیعتها المعالم بحسب
 .المعلم  یستي أحادياللوج النموذج .1
 .المعلم  اللوجیستي ثنائي النموذج .2
 . المعلم   اللوجیستي ثالثي النموذج .3

 بیانات على تعتمد أنها ذلك یعني ،االستجابة ثنائیة النوع هذه النماذج هي نماذج من     
 بحیــث یعبــر واحــد عــن ،)صــفر، واحـد (  بإجابــات ثنائیــة علیهــا یجــاب التــي المفـردات

  ).218 ص،2016 ،رحیم( صفر یعبر عن االستجابة الخاطئة  ولصحیحة،االستجابة ا
) One parameter logisticأحــادي المعلــم اللوجیــستي النمــوذج : أوال

PLM 1) model  
 وسـمي بأحـادي المعلـم ألنـه مـشتمل علـى ،Rasch     وهو النموذج الذي اقترحه راش 

  ). 71 ،2005 ،عالم(معلمة واحدة فقط وهي معلمة الصعوبة 
ذج یعد من أشـهر النمـاذج ، هذا النمو) Rasch Model(راش  نموذج      ویعرف باسم

ن  افتراضاته لیـست أ رغم ، ألنه سهل وال نحتاج فیه إلى عملیات حسابیة معقدةاستخداما
ــسهلة ــدیها نفــس التمییــزبال بنــي عطــا، ( لكنهــا تخلــو مــن التخمــین ، وهــي ان الفقــرات ل
2014 ،2 (  

 إجابـة احتمـال  انـه یفتـرض البعد، بحیـث أحادیة النماذج أبسط هذا النموذج     ویعتبر 
صحیحة عن المفردة مرتبط بمتغیرین مستقلین هما قدرة الفرد وصعوبة المفردة  إجابة الفرد

  .) 30 ،2010، عبدالوهاب(
ي تـصمیم وبنـاء المقـاییس       كما یعتبر هذا النموذج من النماذج التي تستخدم بكثرة ف

، ویستخدم نموذج راش في تحلیل البیانـات الناتجـة مـن فقـرات اختبـارات إجاباتهـا أنواعهاب
فـالمتغیرات األساسـیة السـتجابة المفحـوص  ،)  واحـد،صـفر(أو ) خطأ،صـح( علـى طریقـة 

 والنمـوذج الـذي یمكنـه توضـیح اثـر ،)bi(صعوبة الفقـرة  و)θ( قدرة الفرد :على الفقرة هما
 واحتمــال اســتجابة ،)θ –bi(ســتجابة هــو الفـرق بــین المعلمتـین  هـذین المتغیــرین فـي اال

المفحــوص معتمــد علــى هــذا الفــرق أي ان احتمــال االســتجابة الــصحیحة یكــون دال لهــذا 
  . ) 61 ،1430زكري،(للفرق 

  :الشكل االتيللنموذج أحادي المعلم       وتتخذ الصورة الریاضیة 
 Pi(Ө)=  

  :حیث
- e:لوجیستي الطبیعي  األساس ال.  
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-bi: معلم الصعوبة للفقرة )i.(  
- θ: معلم قدرة الفرد .  

) PLM   2  Two parameterثنـائي المعلـماللوجیـستي  النمـوذج -:ثانیـا
) logistic model:  

ــرات  ــصعوبة والتمییــز للفق ــي ال ــشتمل علــى معلمت ــه ی ــم ألن ــائي المعل عــالم، (    ســمي بثن
2005 ،71.(  

 ،مشابه لنموذج راش لكنه یتمیز عنه بإضافة معلم التمییز لكل الفقرات     وهذا النموذج 
وهذا یعني ان النموذج لدیـه افتـراض ان الفقـرات مختلفـة فـي معـامالت الـصعوبة والتمییـز 

 وبــذلك یمكننــا القــول بــان نمــوذج راش حالــة خاصــة مــن ،بــین مــستویات القــدرة المختلفــة
نمــوذج راش افتــراض ان كــل الفقــرات لهــا نفــس  ففــي ،النمــوذج اللوجیــستي لثنــائي المعلــم

لكن النمــوذج الثنــائي المعلــم یــستخدم اذا كانــت مفــردات ،التمییــز بــین مختلــف المــستویات
 ، ویمكن القول بانه قریب إلى الواقعیة من النمـوذج الـسابق،االختبار متساویة في التمییز

ین مــستویات القــدرة وذلـك لــصعوبة إیجــاد مفــردات فــي مقیــاس لـسمة مــا بــنفس التمییــز بــ
   ) .٧2 ،٢٠٠٥، عالم(المختلفة 

ــر صــعوبة مــن نمــوذج راش  و     ــي هــذ النمــوذج بانهــا اكث ــات الحــسابیة ف ــاز العملی تمت
  ).1457، 2016 ،دبوس(

 فان هذا یؤدي ،لكل فقرة )  ai(     ومن المهم التأكید على انه عند إضافة معلم التمییز 
االختبـار الـذي یـصمم وفـق هـذا النمـوذج أي ان هـذا  اتالممیزة لفقـر المنحنیات إلى تقاطع

 )bi( فهو فقـط یقـوم بتقـدیر معـامالت الـصعوبة ،)ci(النموذج یفترض ان التخمین منعدم 
  :  للنموذج ثنائي المعلم الشكل االتيالصورة الریاضیة وتتخذ ،،)ai(معامالت التمییز و

 Pi(Ө)=  
   :حیث

  - e:ي الطبیعي األساس اللوجیست.  
  - bi :الفقرة صعوبة  معلم) i.(  

 -   ai :الفقرة  معلم تمییز.   
  . معلم القدرة : -  

 یمكننا ان نالحظ قوة التمییز للفقـرات مـن خـالل میـل :إلى انه) 2005(     ویشیر عالم 
ون عنـدها  أي انه قریب من النقطة التـي یتوقـع ان یكـ،المنحنة الممیز بالقرب من الوسط

 فمیـل المنحنـى الحـاد ،عنـد انعـدام التخمـین) 0,50(احتمال اإلجابة صحیحة علـى الفقـرة 
 : بمعنـى أوضـح، والتمییـز المـنخفض یـدل علـى المیـل البـسیط،دلیل على التمییـز المرتفـع

   ) .62 ،2005،عالم(تمییز الفقرة یتناسب طردیا مع میل المحنى الممیز لها 
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)  Three parameterثالثـــي المعلـــم یـــستي اللوج النمـــوذج -: ثالثــا
PLM 3) logistic model:  

 ویــستخدم فـي تــدریج المفــردات ذات ،الـسابقین النمـوذجین نمـوذج یــضم كـال       هـو
 المـستویات ذو األفـراد إجابـة احتمـال معـامالت الـصعوبة والتمییـز المختلفـة وكـذلك فیـه

 التخمین مشكلة على وبذلك  نتغلب ،ًصفرا یساوي عنها عن طریق التخمین ال المنخفضة
 ،2010 ،عبـدالوهاب( متعـدد  مـن واالختیار والخطأ، الموضوعیة كالصواب االختبارات في
32 (.  

 ci  أو معلـم التخمـین ،     وقد تم إضافة معلما ثالثا سمي بمعلم الخط التقـاربي األدنـى
ان إجـابتهم عـن طریـق  أي ،ویمثل احتمالیة إجابة األفـراد علـى الفقـرات إجابـة صـحیحة)(

  )43 ،2017 ،العنزي(التخمین 
  :  للنموذج ثالثي المعلم الشكل االتيالصورة الریاضیة، وتتخذ 

Pi(Ө) =  
   :حیث

 - e: األساس اللوجیستي الطبیعي .  
 - bi :الفقرة صعوبة  معلم) i.(  

-   ai :الفقرة تمییز  معلم.   
  . معلم القدرة : - 
  . معلم التخمین للفقرة : - 

     وعند استخدام أي من نماذج نظریة االستجابة للفقرة فان ذلك یتطلب توفر افتراضـات 
أساسـیة لنظریـة االســتجابة للفقـرة یجــب ان تكـون متــوفرة فـي البیانــات الخاصـة باالختبــار 

وهـي   ،)Swaminathan,1985  &  Hambleton(المـراد تحلیلـه  كمـا أشـار الیهـا 
  :كاالتي

أي ان كل الفقرات تقیس سمة كامنـة : (Uni- dimensionality)أحادیة البعد  -
 ). 9-8، 2011 ،المومني( واحدة  وهذا یسمح بترتیب األفراد على تدریج خطي 

ّ ویعـرف بانـه:)Local Independent(االسـتقالل الموضـوعي  -  احتمـال إجابـة :ُ
 عند ضبط ،ل عن نتیجة إجابته عن أي مفردة أخرىالفرد الصحیحة على مفردة مستق

 فهـو بـدوره یـشیر إلـى عـدم تـرابط ،القیمة التقدیریة لكـل مـن قدرتـه وصـعوبة المفـردة
 ) .846 ،2017،الجمل(مفردات االختبار 

 یعنـي ان اسـتجابة المفحـوص علـى أي فقـرة ال تتـأثر ،هذا االفتراض مرتبط بما قبله و    
 ویتحقـق هـذا االفتـراض فـي حـال تحقـق االفتـراض ،الختبار األخرىباستجابته على فقرات ا

  ).. 9-8،  2011 ،المومني( األول 
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أي انـــه ال دخـــل للــــسرعة فـــي اســــتجابات ): Speedness(   التحـــرر مـــن الــــسرعة -
 فإجابة الفرد على االختبار أو عدم أجابتـه أو فـشله فـي ،المفحوصین على فقرات االختبار

(  إلــى قــدرة الفــرد نفــسه   طــول أو قــصر زمــن االختبــار لكنــه یرجــعاإلجابــة ال یرجــع إلــى
 ).9-8، 2011، المومني

     ولذلك یجب مراعاة زمن االختبار بأن یكون كافیا لیتمكن كل األفراد مـن اإلجابـة علـى 
  ) .847 ،2017،الجمل(جمیع المفردات 

وضـروري لكـل باحـث فهم وادراك نظریـة القیـاس امـر مهـم :     وبذلك نستطیع القول بآن
 لهـذا فـان نظریـة القیـاس لهـا دور ،یرید تطویر اختبار نفسي لقیاس متغیر ما في دراسته

 لكــي نختبــر فعالیــة أســالیب القیــاس التــي تــم ،مهــم فــي العملیــات الكلیــة لمنهجیــة البحــث
  ) .29 ،2009 ،، والجیناكروكر(تطویرها 

  :محكات اختیار النموذج المناسب لتدریج المفردات
    المحكات التي یجب مراعاتها عند اختیـار النمـوذج المناسـب لتـدریج مفـردات مقیـاس  

 :ما، هي
أي انه من غیر المفید استخدام النموذجین األحادي والثنائي : تحقق افتراضات النموذج) أ

 وفـي هــذه ، ألن اإلجابـة تتــأثر بـالتخمین،المعلـم إذا كانـت االختبـار مــن النـوع الموضـوعي
ن اختیار النموذج ثالثي المعلم هو األفضل، ولكـن فـي حـال اختبـارات التكملـة أو الحالة فا

ــم إذا كانــت  ــارامتر، أو النمــوذج أحــادي المعل ــائي الب اإلنــشاء فــیمكن اســتخدام النمــوذج ثن
ــدریج مفــردات  ــه ال یــصح ت ــا نــستنتج ان ــز، مــن هن ــساویة فــي التمیی ــردات االختبــار مت مف

نماذج االستجابة للفقرة إال إذا كانـت المفـردات متناسـبة المقیاس باستخدام أي نموذج من 
 .مع افتراضات النموذج

 أي بإمكاننـا اختیـار نمـوذج بـسیط ومخالفـة بعـض :تحمل النموذج لمخالفة افتراضـاته) ب
 فقد نقـوم باسـتخدام نمـوذج راش ،افتراضاته  اذا كان ذلك لیس له تأثیر في دقة التقدیرات

ً المعلم نظرا ألن النموذج الثالثي المعلم یتطلب أن تكون عینة عوضا عن النموذج الثالثي
ً إذا كان استخدام نمـوذج راش ال یـؤثر كثیـرا فـي دقـة ، فرد١٠٠٠ال تقل عن  واألفراد كبیرة

 .التقدیرات لألفراد
 فــي حــال كانــت بیانــات االختبــار تتطلــب :أنــواع البیانــات االختباریــة المــراد تحلیلهــا) ج

 أمـا فـي حـال ،د غیر مرتبة فمن األفـضل لهـا نمـوذج االسـتجابات االسـمیةاستجابات لألفرا
االختبارات العنقودیة التي تمر فیها االستجابات بخطوات مختلفة في معامل صعوبتها فمن 

 .األفضل استخدام نموذج االستجابات الجزئیة في تحلیل مفرداتها
 وفــرة بــرامج ،لــذي یــستعملهادراك الباحــث نفــسه للنمــوذج ا: محكــات عملیــة أخــرى مثــل) د

ــات إحــصائیة وحــسابیة  ــه النمــوذج المــستعمل مــن عملی ــا یتطلب ــذ م ــك لتنفی الحاســوب وذل
   ) .87-٨5، ٢٠٠٥عالم، (
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  :وترى الباحثتان مما سبق عرضه
اختبـار میـدنیك للترابطـات " نظرا لطبیعة عبارات المقیاس المستخدم فـي هـذه الدراسـة  -

 فإنــه مــن غیـــر المنطقــي أن یـــتم ،جابــات المفتوحـــةالمعتمــدة علـــى اإل و"المتباعــدة 
 لذا فإن استخدام النموذج اللوجیستي ثالثي المعلم یكون غیر ،استخدام معلم التخمین

 .مفید بهذه الدراسة 
أن االختبارات والمقاییس النفسیة المتداولـة اعتمـدت عنـد بنائهـا وتقنینهـا فـي البیئـة  -

ــسعودة خاصــة ــة ال ــي البیئ ــاس الكالســیكیة ونظــرا العربیــة عامــة وف ــة القی ــى نظری  عل
 ، جـاءت فكـرة اسـتخدام احـد نمـاذج النظریـة الحدیثـة فـي القیـاس،لظهور العیوب بهـا

ــدا ــم تحدی ــائي المعل  وذلــك مــن اجــل معرفــة الخــصائص ،وهــو النمــوذج اللوجیــستي ثن
 وذلــك نظــرا لمالئمتــه لطبیعــة ،الــسیكو متریــة التــي یحققهــا للمقیــاس الــذي تــم بنــاؤه

 .ت المقیاس المستخدمعبارا
  ):Thinking) Creativeمفهوم التفكیر اإلبداعي 

     تعــددت تعریفــات التفكیــر اإلبــداعي حــسب توجهــات ونظریــات البــاحثین والعلمــاء كــل 
بــان  فجــاء تعریفــه لغویــا كمــا ورد فــي لــسان العــرب البــن منظــور ،حــسب مجــال تخصــصه

 .شاه أوال لم یسبقه علیه احد  وابتدعه إنبدع الشيء یبدعه بدعا: اإلبداع  لغة
ّیعرف عدس  التفكیر اإلبداعي بانه -  التفكیر الذي نتوصل من خالله إلى نتائج جدیدة :ُ

  وتأتي هذه النتائج الجدیدة عـن طریـق خـواطر أو أفكـار،وأشیاء لم یتوصل الیها أحد
 بهـا  وغالبا ما یسیر التفكیر المبدع نحو هدفه بطریقة غیر منظمـة وال یمكـن التنبـؤو
 ) .58، 2015،عبدالكریم(

ّو یعرف منسي اإلبداع انه إنتاج أشیاء جدیدة من عناصر قدیمة  - ، 2015،عبدالكریم(ُ
60(  

ّ كما یعرفه - - ُ)Honig,2001 (التفاعـل خـالل مـن جدیـدة ونـواتج أفكار تولید: بانه 
ــذهني ــادة ال ــسبه الفــرد بــین المفاهیمیــة المــسافة وزی ــرات  ومــا یكت مــن خب

)Honig,2001,p35. (  
ّویعرفه شواهین وآخرون  - قدرة الفـرد علـى اإلنتـاج إنتاجـا یتمیـز بـأكبر : بأنه) 2009(ُ

، 2009وآخــرون، شــواهین(قــدر مــن الطالقــة الفكریــة والمرونــة التلقائیــة واألصــالة 
15  .( 

ــد  - ــدالحق،الفلفــي( والتفكیــر اإلبــداعي عن ــة عقلیــة ینــتج عنهــا  " :)2014 ، عب عملی
  الفریــدة تتمثــل فــي تنــوع اإلجابــات المنتجــة والتــي تخــرج عــن مجموعــة مــن األفكــار

 االطار المعرفي لدى الطفل  
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ّ تعرفان التفكیر اإلبداعي ب ) 2015( بلوم  وكما ان بولستان - نشاط عقلي مركب : نهأُ
 في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصلیة لـم تكـن وهادف توجهـه رغبة قویة
 .)2015،3فریدة، اسمهان،( بالشـمولیة والتعقیـدمعروفة من قبل، ویتمیـز 

نـوع مـن أنـواع التفكیـر وهـو الخـروج عـن المـألوف " :ویمكن تعریف التفكیر اإلبداعي بانـه
 تهدف إلى حلول جدیدة وغیر مألوفة ألي مشكله أو عقبـة تواجهنـا ،بأفكار مشرقه وبناءه

  .و بدوره مهم في التغییر والتطویرفي الحیاة وه
 ومـن جهـة أخـرى یمثـل  ،تبر اإلبداع من أرقى نشاطات اإلنسان الفردیـة مـن جهـة     ویع

داع باهتمام الكثیـر مـن ، ولذلك حظي اإلباهر التطور والتقدم في المجتمعاتمظهر من مظ
ــات ــت االتجاهــات النفــسیة المجتمع ــنفس خاصــة حاول ــم ال ــي عل ــة اإلبــداع ف ، ونظــرا ألهمی

  ) .130، 2012 ،بركات(سة ظاهرة اإلبداع  المختلفة بنظریاتها واتجاهاتها درا
  : مكونات التفكیر اإلبداعي

یتــضمن اإلبــداع والتفكیــر اإلبــداعي مجموعــة مــن القــدرات العقلیــة تحــددها غالبیــة      
 :راسات التربویة والنفسیة بما یليالبحوث والد

ات خـالل ألكبـر عـدد مـن األفكـار واالقتراحـ وهي إنتـاج الفـرد : الطالقة: المكون األول -
فكـار مـن الـشخص نفـسه،  وغالبا تشیر إلى الجانب الكمي المهتم بعدد األ،زمن معین

  :وتنقسم إلى
 وهـي قـدرة الفـرد علـى إنتـاج اكبـر عـدد مـن الكلمـات : طالقة لفظیة أو طالقة الكلمـات

 .تتصف بصفات خاصة 
 بـسهولة  وهي قدرة الفـرد علـى اسـتدعاء معلوماتـه:طالقة المعاني أو الطالقة الفكریة 

 .وقت حاجته إلیها 
 رســم ســریع لــشيء معــین  وهــي قــدرة الفــرد علــى توضــیح أو :طالقــة األشــكال الــصور

 ).14،  2014،إلهام(
 وتعنــي المــستوى الــذي یــصل لــه الفــرد بقدرتــه علــى تغییــر :المرونــة: المكــون الثــاني -

تنقسم  للجمود الفكري، و، وهي مخالفةنیة تماشیا مع الظروف المحیطة بهحالته الذه
  :إلى
 ألفكار لها ارتباط بموقف معینوتعني إعطاء الفرد ألكبر عدد من ا: المرونة التلقائیة . 
 وتعني توصل الفـرد للحـل المطلـوب فـي ضـوء التغذیـة الراجعـة الیـه :ة التكیفیةالمرون 

 ).41-42 ،2006السمیري،(من الموقف ذاته 
ألفكــار النــادرة وتتمیــز بعــدم وتعنــي قــدرة الفــرد علــى جلــب ا األصــالة: المكــون الثالــث -

  ) .274، 2013العساف،( ارتباطها بتكرار أفكار سابقة
من ،وتعني قدرة الفرد على التزوید بمعلومـات وأفكـار جدیـدة : التفاصیل:المكون الرابع -

اهم ما یمیز هذه اإلضافات إجراء التحسینات والتطویرات للمواضـیع المطلـوب التوسـع 
  ).2017،36،سویدات، الشیخ(فیها 
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وتعني قدرة الفرد  على اإلحساس بالمشاكل   :الحساسیة للمشكالت: المكون الخامس -
ــول المناســبة  ــي إیجــاد الحل ــة ف ــم المحاول ــد الخــارجي، ومــن ث ــي المحی أو الحاجــات ف

وهــذه الحــساسیة هــي مــا یــدفع ، وتعــدیل بعــض الجوانــب فیها،المؤدیــة إلــى تحــسینها
، 2010البلوشي، (  وطرح التساؤالت حولها بالمبدع لمالحظة الغیر مألوف أو الشاذ

24.(  
   :النظریات التي تناولت دراسة ظاهرة اإلبداع

المفكـرین حـاولوا تفـسیر ظـاهرة اإلبـداع إال أنهـم تفـاوتوا  و     هناك عدد كبیر من العلماء
نتیجة تركیز كـل واحـد مـنهم  واختلفوا باختالف منطلقاتهم الفكریة التي اعتمدوها وفي ذلك

مفتوحــة  وٕاغفــال الجوانــب األخــرى فجــاءت نظریــات اإلبــداع متــشعبة و جانــب واحــدعلــى
  .لكن ال بأس أن نعرض لبعض هذه النظریات  والنهایات

   : )( Humanity Theory النظریة اإلنسانیة :أوال
 ویرى ماسلو ،     تركز هذه النظریة على تحقیق الفرد لذاته وتأثیر ذلك على اإلبداع لدیه

Maslo وطبقـا لهـذه النظریـة نـستطیع ،ن تحقیق الذات اإلبداعیة ینبـع مـن الفـرد بذاتـه ا 
القول بـان تحقیـق األفـراد لـذواتهم مـن خـالل قـدراتهم المختلفـة واهـم هـذه القـدرات قـدراتهم 

 فاذا تمت إزالة هذه المعوقات ، ویتأثر التعبیر عن هذه القدرات بالمعوقات البیئیة،اإلبداعیة
  ) .15-14، 2014،صوالحة( ه القدرات اإلبداعیة ظاهرة لدى األفرادفإننا نجد ان هذ

ــارات  - ــم تفــسر اإلبــداع تفــسیرا دقیقــا وانمــا فــسرته بعب ٕان النظریــة اإلنــسانیة لإلبــداع ل
 ، ولم تخـص اإلبـداع بـشكل واضـح فهـي تـدور حـول مفهـوم اإلبـداع،شامله وعمومیة

  .ولیس إلى الوصول إلى تفسیر اإلبداع
   ):  Psychoanalytic Theory(التحلیل النفسي نظریة : ثانیا

النفسي ان نشأة اإلنتاج االبداعي في الفن واآلداب  التحلیل اتجاه     اقترح فروید مؤسس
 وهذه العملیة التي یـتم فیهـا وضـع األعمـال اإلبداعیـة مكـان النزعـات ،من عملیة التسامي

ذا في حال كان الفرد ال یـستطیع  فیصبح اإلبداع عملیات الشعوریة للتسامي، وه،الجنسیة
إشباع حاجاته ودوافعه الغیر معقوله أو المخزیة فإننا نجد انه یمیل إلى اسـتبدالها بأفكـار 

إبداعیـة  أشـیاء إلـى إبداعیة تعتبر مقبولة في المجتمـع الـذي یعـیش فیهـو وذلـك للوصـول
  ) .7-2015،6 ،شعبان( عن طریق التخیل واألحالم 

 حیـث ان المبـدعین یتمتعـون بـصحة ،النظریـة مناقـضة للواقـعویمكـن القـول ان هـذه  -
 وهذا مـا أثبتتـه الدراسـات واألبحـاث التـي ،نفسیة جیدة وبثقة عالیة بأنفسهم وقدراتهم

 .أجریت لمعرفة سمات المبدعین وخصائصهم
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   : ) Cognitive Theory( النظریة المعرفیة :ثالثا
 على العالقات بین العملیات الذهنیـة والـدماغ      علماء النفس المعرفي انصب اهتمامهم

وذلك رغم كثرة النظریات  وووظائفه وعالقتها مع متغیرات الشخصیة التي لها صلة باإلبداع
  .المعرفیة في اإلبداع 

 ومن اهم النظریات المعرفیة التي تناولت اإلبداع والتفكیر اإلبداعي:  
  : في اإلبداع Guilfordنظریة جیلفورد  -

 ، مـنهم مـن ربطهـا بالـسحر،لفت نظریات اإلبداع تبعا الخـتالف توجهـات منظریهـا     اخت
ومـنهم  مـن ربطهـا بالوراثـة  ومــنهم مـن ربطهـا بـالتفكیر العلمــي فـي حـل المـشكالت مثــل 

   .جیلفورد
     حیث قـام جیلفـورد بتقـدیم تـصور لإلبـداع مـن خـالل نظریتـه المـسماة بنمـوذج البنـاء 

  . نظریة السمات حیث تستند إلى العقل العقلي لحل المشكالت أو
 ویــرى كــذلك ان تنظــیم عــدد مــن القــدرات ،     ویــرى جیلفــورد ان نتــاج العقــل هــو اإلبــداع

  ) .18-17، 2014،صوالحة( العقلیة هو اإلبداع بحد ذاته 
 بــل ، ویمكــن القــول بــأن النظریــة المعرفیــة لــم تركــز علــى العوامــل الشخــصیة فــي اإلبــداع

وهــي ناجحــة بحــد نظرهــا ألنهــا تراهــا اكثــر  ووامــل العقلیــة بــشكل أساســيتوقفــت علــى الع
  .النظریات شمولیة في تفسیر اإلبداع 

   : )( Behavioral  Theoryالنظریة السلوكیة : رابعا
 عالقـات تكـوین في متمثل اإلنساني السلوك أن لإلبداع تفسیرهم في السلوكیون      یرى

جابات، وفي االطار العام للـسلوك حـول التفكیـر االبـداعي المثیرات واالست بین ارتباطات أو
   ) .46 ،2011 ،الدبش( لمیدنیك  االرتباطیة  منها النظریة،ظهرت نظریات متعددة

 وتؤكـد ،في حین ان النظریة السلوكیة تؤكد على تكـوین ارتباطـات بـین المثیـر واالسـتجابة
كیـر اإلبـداعي الي یمكـن تنمیـة التفعلى أهمیة التعزیز في حدوث االرتباطات وتقویتها بالتـ

  .من خالل التعزیزات
  :مقاییس التفكیر اإلبداعي

والخـصائص  الشخـصیة تقـدیر قـوائم، واالختیاریـة المقـاییس مـن      یوجـد مجموعـة
ت  ویمكـن تقـسیم أدوا، ومقاییس اإلبداع هـذه یـتم اسـتخدامها فـي مجـاالت كثیـرة،السلوكیة

  :قیاس اإلبداع على النحو التالي
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 :اختبار األداء .1
     ان الحركـة التـي تبناهـا جیلفـورد ثـم أتـى مــن بعـده تـورانس والتـي ركـزت علـى قیــاس 

 من وذلك من خالل فقرات اختباریة لها القدرة على قیاس عوامل وقدرات ،العملیة اإلبداعیة
 ).185، 2011األخضر، (مرتبطة بالتفكیر اإلبداعي أو المتشعب 

 : ة الذاتیةقوائم تقدیر السیر .2
 الخبـرات هـذه تفیـد هـذه القـوائم بالحـصول علـى خبـرات الفـرد المبكـرة بالتـالي نقـوم بـربط

المقـابالت الشخـصیة وفحـص :  الفرد الشخصیة، ومـن وسـائل للحـصول علیهـا بخصائص
ـــــاس ،الوثـــــائق الرســـــمیة  ومـــــن أشـــــهرها قـــــوائم التقـــــدیر الذاتیـــــة المـــــستخدمة فـــــي قی

 ).186، 2011األخضر، (اإلبداع
 :قوائم خصائص الشخصیة .3

 الفرد الذین یمتلك خصائص شخصیة إبداعیة لدیه :     تقوم هذه القوائم على فرضیة بان
 وتتكـون ،القدرة على تقدیم إنتاجیات إبداعیة في أعماله المختلفة في شتى مجاالت العمـل

ن   وفیهـا یطلـب مـن الفـرد ا،فقرات أدوات تقدیر الشخصیة من صـفات أو عبـارات وصـفیه
  ویطلـب منـه وضـع إشـارة  ،یحدد ما اذا كان محتوى هذه الفقرة تنطبق علیـه أو ال منطبـق

" ن    وهي متراوحة ما بي،مقابله لكل فقرة وذلك حسب انطباقها علیه أو عدم انطباقها
  ،  وهـذه القـوائم یـتم تقـدیمها بـشكل فـردي أو جمـاعي،"ال تنطبـق ابـدآ " أو " تنطبق بقوة 

  لكن عملیات التصحیح فهي تحتـاج إلـى خبـرة فـي ،ات خاصه أو مؤهالتوال تشترط تدریب
 ).187-186، 2011األخضر، (استخدام دلیل التصحیح 

 :مقاییس على شكل بطاریات .4
ـــوعین أو اك ثـــر مـــن المقـــاییس المـــذكورة ســـابقا      هـــذه المقـــاییس قـــد تحتـــوي علـــى ن

  ) .185،،2011، األخضر(
 :بداعي التي تم االطالع علیها اإلبعض األمثلة لمقاییس التفكیر

وهـو محـور البحـث فـي : لمتباعدة لقیاس التفكیر اإلبـداعيمقیاس میدنیك للترابطات ا -
 . هذا الدراسة 

بنــشر )  1966(  قــام العــالم تــورانس فــي عــام  :مقیــاس تــورانس للتفكیــر اإلبــداعي -
 بتنقـیح عـدة ، وقـد مـرTTCTاختباره المعد لقیاس التفكیر االبتكاري الذي یرمز له بـ 

 &  Usskylu , 1994(، ویـشیر  )1974( مت مراجعته األخیرة عـام مرات حتى ت
Cramond (  ن اختبار تورانس من اشهر المقـاییس نظـرا لترجمتـه لمـا یقـارب أإلى

ألنـه غیـر متحیـز ثقافیـا ، وذلـك دراسـة) 2000(ستخدامه في اكثر من ، واغةل) 34(
، ویتكــون مــن ة، المرونــة، األصــالة، التفاصــیلوال عرقیــا، ویركــز علــى قــدرات الطالقــ

 :  ووهمابطاریتین
   .A&B، ولها صورتین متكافئتین البطاریة اللفظیة: األولى -
  ). 2014،28،إسماعیل (A&B، ولها صورتین متكافئتین البطاریة الشكلیة:  الثانیة -
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 وهــي مــن ابــرز نــواتج مــشروع ارورا لترجمــة وتقنــین :Aurora Batteryبطاریــة  -
 المركز مع بالتعاون األمریكیة ییل جامعة من وعة مقاییس ارورا بقیادة ستیرنبرغمجم

الـسعودیة  العربیـة بالمملكـة فیـصل الملـك بجامعـة واإلبـداع الموهبـة ألبحـاث الـوطني
 13 – 9(  أعمارهم ما بین ، استهدفت األطفال الذین تتراوح)2007(المقام في عام 

 ریة ، وتتم بناؤها بناءا على نظ)سنة 
 فـي العـام الذي یقیس الذكاء" G ارورا : "األول:  وتتكون من جزئیین،)الذكاء الناجح  ( 

 التحلیلیـة، یقـیس القـدرات  والـذي" Aأرورا " :الثـاني والجـزء .واللفظیـة الـشكلیة صـوره
، أبـو ناصـر(فظیـة والـشكلیة والكمیـة الل صـورها فـي العملیـة والقدرات ،اإلبداعیة والقدرات 
  ). 340 ص،2015

 وهو اختبار " سید خیر اهللا " االختبار  هذا أعدد: االبتكاري التفكیر على القدرة اختبار -
، اقتبست اربع منهـا  مـن احـدى بطاریـات التفكیـر ویتكون من خمسة اختبارات فرعیة

 Barron  أما االختبار األخیر اقتبس من اختبار ،(Torrance) االبداعي لتورانس 
 ).42، 2001، الزقاي( ارات الموقوتة واللفظیة ن االختبوهذا االختبار م) (

  :و ترى الباحثتان مما سبق عرضه
المرحلـة الجامعیــة مـن المراحــل التعلیمیــة ذات األهمیـة الكبــرى لمــا لهـا مــن األثــر إن  -

ــاة ومتطلباتهــا ومــساهمته فــي خدمــة  ٕالبــالغ فــي تكــوین الفــرد واعــداده لمواجهــة الحی
 لـذا فقـد تـم تطبیـق ، ثم التقدم بهذا المجتمع إلـى األفـضلالمجتمع والتعامل معه ومن

 .   أداة الدراسة على عینة من طالبات جامعة القصیم
المملكة العربیة السعودیة تواكب التطور فمقیاس الترابطات المتباعـدة مـستخدم : نإوحیث 

المتباعـدة  وهذا ما دفع الباحثتان إلـى تطـویر اختبـار الترابطـات ،حدیثا في كثیر من الدول
لمیدنیك للتفكیر اإلبداعي في ضوء النموذج اللوجیستي ثنائي المعلم لدى طالبات الجامعة 

وما فیها من تطویر عملیات القیاس من خالل مقاییس ) 2030(تماشیا مع رؤیة المملكة 
عالمیة حدیثة وتحدید للمبدعین والعمل على تطویرهم من خالل تحدید مستوى القدرة على 

 .اإلبداعي لدى األفراد لمساهمتهم البناءة في بناء مستقبل المملكة التفكیر 
  :الدراسات السابقة

ـــي : أوال ـــسابقة الت ـــارات والمقـــاییس الدراســـات ال ـــاء وتطـــویر االختب تناولـــت بن
  :باستخدام نظریة االستجابة للمفردة

كادیمیـة بناء وتطویر اختبار لقیاس المهـارات األ:  إلى) 2004(     هدفت دراسة دودین 
 ،األحــادي(الكمیــة لطلبــة جامعــة اإلمــارات العربیــة باســتخدام نظریــة االســتجابة للمفــردة 

مفردة من االختیـار مـن متعـدد فـي ) 40(، وقد تكون االختبار من )الثنائي، الثالثي المعلم
طالبا في الجامعـة، ) 1005( وقد تم تطبیق االختبار على عینة من ،خمسة مجاالت كمیة

باحث في أفضلیة النموذج ثالثي المعلم على النمـوذجین اآلخـرین فـي تطـویر وقد خلص ال
ـــاز االختبـــار  ـــدة، وامت ـــردات جدی ـــار بمف ـــة االختب ـــل نتائجـــه وتغذی ـــذلك لتحلی ـــار، وك االختب
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ــردات مناســبة ذات خــصائص  ــى مف ــي الحــصول عل ــا یعن ــدة مم بخــصائص ســیكومتریة جی
  .سیكومتریة غیر مرتبطة بمجموعة المفحوصین

المفاضــلة بــین النظریــة الكالســیكیة : دراســة هــدفت إلــى) 2007( الحكمــاني أجــرت     و
لالختبار ونظریة االستجابة للمفردة ممثلة في النموذج اللوجیستي ثنائي المعلـم مـن حیـث 

ـــة ومـــدى اســـتقرار المؤشـــرات اإلحـــصائی ـــة تقـــدیر مـــستویات الطلب ـــصعوبة ( ة االختباری ال
  وقــد تــم اختیــار عینــة عــشوائیة قوامهــا ،دراســیةوذلــك بــاختالف الــصفوف ال) والتمییــز

الثامن والتاسع بمدارس التعلیم العام في مسقط  وفردا من طلبة الصفوف السابع) 3110(
استخدمت الباحثتان اختبـار المـصفوفات المتتابعـة لـرافن بعـد التحقـق مـن  وبسلطنة عمان
ئي المعلـم مالئمـا لبیانـات ن النموذج اللوجیـستي ثنـاأ وتوصلت الدراسة إلى ،صدقه وثباته

الدراسة  وتقارب الدرجات الكالسیكیة المقدرة باسـتخدام النمـوذج اللوجیـستي ثنـائي المعلـم 
بنـاءا   واستقرار مؤشرات الصعوبة مقابل ضعف استقرار مؤشـرات التمـایز،في الترتیب فقط

   .  على معامالت االرتباط وتقارب المنحنیات الممیزة للمفردة في عینات الصفوف
إعـادة تـدریج اختبـار الـذكاء الثالـث كاتـل : إلـى) 2008(أشارت دراسة أبو جـراد      وقد 
مـن ) 420(باستخدام نموذج راش األحادي المعلم وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ) أ(الصورة 

وقد جمعت البیانات في هذه الدراسة باسـتخدام ،طلبة كلیة التربیة بجامعة القدس المفتوحة
اختبـارات ) 4(فقـرة، ویتـضمن ) 50(والمكـون مـن ) أ(ء الثالـث كاتـل الـصورة اختبار الـذكا

 10 والـــشروط ، فقـــرة13 المـــصفوفات ، فقـــرة14 التـــصنیف ، فقـــرة13الـــسالسل (فرعیـــة 
 توصـلت الدراسـة إلـى ، Winsteps وأخضعت البیانات للتحلیـل باسـتخدام برنـامج،)فقرات

ولم تحـذف أي ) 13(والمفردة رقم ) 11(م حذف فقرتین فقط وهما المفردة رق:  نتائج وهي
ت المحذوفـة فـي الدراسـة الحالیـة بلغـت نـسبة المفـردا ومفردة من مفردات االختبار األخـرى

ــأداء عینــة الدراســة)  بالمائــة4(  وهــذا یعــد مؤشــر قــوي علــى مالئمــة البیانــات الخاصــة ب
  .الحالیة

)  لینون–أوتیس (ج اختبار ٕتطویر واعادة تدری: إلى) 2011(زكري      كما هدفت دراسة 
للقدرة العقلیة المستوى المتوسط باستخدام نموذج راش، وغلى عمل معاییر مختلفة تفـسر 
من خاللها مستویات القدرة للطالب، وقد تم تطبیق االختبار على عینة من طالب المرحلـة 

ـــغ عـــددها  ـــسعودیة بل ـــة ال ـــة العربی ـــي المملك ـــامج ، و)1515(المتوســـطة ف باســـتخدام برن
)SPSS (وبرنـــــــامج)Rumm2010 ( وبرنــــــــامجBilog-Mg3 إلجــــــــراء المعالجــــــــات 

مــن مفــردات ) 8( حــذف : فقــد توصــلت الدراســة إلــى نتــائج،اإلحــصائیة وفقــا لنمــوذج راش
االختبار لعدم المالئمة، وبلغ عدد مفردات االختبار بعد تطویره وتدریجـه باسـتخدام نمـوذج 

نـه یمكـن الحكـم علـى مـستوى قـدرة الطالـب مفردة، كما توصـلت الدراسـة إلـى أ) 72(راش 
وتفسیر مستوى قدرته بالنسبة ألقرانه من خالل إیجاد جدول معاییر الرتب المئینیة ودرجته 

  .التائیة 
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 الكـشف عـن النمـوذج األفـضل فـي :دراسـة هـدفت إلـى) 2011(     وقد تناولت المومني 
دد مـن خــالل مقارنـة نتــائج مطابقـة فقـرات االختبــار التحـصیلي مــن نـوع االختیــار مـن متعــ

تحلیــل البیانــات باســتخدام النمــوذج البــارامتري ثنــائي المعلمــة  مــع نتــائج تحلیــل البیانــات 
) 834( وتكونت عینة الدراسة من ،باستخدام نموذج موكن للتجانس اإلطرادي الالبارامتري

 جـودة  ولتحقیق أغراض الدراسة تم التحقق من،طالبة من طلبات الصف العاشر األساسي
 ان نموذج موكن :وتم التوصل إلى نتائج منها واالختبار واستخراج دالالت الصدق والثبات

                    كــــان األفــــضل فــــي مطابقــــة الفقــــرات لالختبــــار وذلــــك باســــتخدام الحزمــــة اإلحــــصائیة
)R package(، وان النتــائج التــي تــم اســتخراجها باســتخدام برنــامج )Bilog-MG (

   ،ي للنموذج ثنائي المعلمة البارامتري في مطبقة فقرات االختبارالضعف النسب
استخدام نظریة االسـتجابة للمفـردة فـي :  بدراسة هدفت إلى) 2012(     كما قام العنزي 

تطویر اختبار كورنیل للتفكیـر الناقـد وكـان مجتمـع البحـث طـالب المرحلـة الثانویـة بمدینـة 
 ،)(Bilog-mg وتـــم اســـتخدام برنـــامجي طالـــب ) 1309(عرعـــر وتألفـــت العینـــة مـــن 

)SPSS (وتم التعرف على قیم تقدیرات معالم مفردات االختبار،لتحلیل البیانات ) ،الصعوبة
وفق النموذج ثالثي المعلم لنظریة االستجابة للمفردة حیث كان هناك ) والتمییز، والتخمین

ر قدرات الطالب المقابلة لكل  وتم التدریج النهائي للمفردات وتقدی،تباین في قیم المعامالت
 وتم التوصل إلى قیم معامالت ثبات مقبولة ألبعاد االختبار والتحقق من ،درجة كلیة مقابلة

صدق تعریف مفردات االختبار وأوصت النتائج بإجراء المزید من األبحاث في بناء وتطویر 
ة النمـوذج ثالثـي االختبارات النفسیة والتربویة في ضـوء نظریـة االسـتجابة للمفـردة وخاصـ
  .المعلم لتحقیق أكبر قدر من الموضوعیة ودقة في القیاس واتخاذ القرارات

 لتطویر اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد :تهدف إلى) 2012(     بینما كانت دراسة عزیز 
لدى طلبة الجامعة وفقا لنظریة السمات الكامنة، حیث قام بترجمة االختبار وتطـویره حیـث 

 ثــم إعــادة ،تعلیمــات العلمیــة مبتــدأ بالترجمــة ثــم العــرض علــى المحكمــین والخبــراءأتبــع ال
) 500(الترجمـة العكـسیة مــع مراعـاة الدقـة والــشمولیة ثـم تـم تطبیــق االختبـار علـى عــدد 

طالب وطالبة من طلبة الجامعات الرسـمیة ببغـداد، تـم اختیـارهم بأسـلوب العینـة العـشوائیة 
 Rasch Model Item )م البرنـامج المحوسـب راسـكال اسـتخدامتعـددة المراحـل، وتـم 

Calibration Program- Rascal) واعتمد الباحث  ، في التحلیل اإلحصائي للبیانات
على نموذج راش أحادي المعلم لتحلیل فقرات االختبار، وجاءت النتائج معبرة عـن مطابقـة 

طابقة الفتراضـات النمـوذج فرد كانت استجابتهم غیر م) 18(الفقرات للنموذج وتم استبعاد 
وتحققت استقاللیة القیاس ولم یـتم اسـتبعاد أي مـن الفقـرات، وكـان مـن توصـیات الدراسـة 

  .إجراء تطویر لالختبار باستخدام النموذج ثنائي المعلم والنموذج ثالثي المعلم 
   Chermahini , Hickendorff & Hommel.,( 2012 )     كمـا قـام كـل مـن 

 تطـویر النـسخة الهولندیــة مـن اختبـار الترابطــات المتباعـدة باســتخدام :ىبدراسـة هـدفت إلــ
ــة الكالســیكیة  ونظریــة اســتجابة الفقــرة  النمــوذجین أحــادي وثنــائي المعلــم وعــدم (النظری



  .... للتفكـیر اإلبــداعـي في ضوء النموذج اللوجیستي ثنائي المعلم لدى طالبات Mednickتطـویر اختبار 
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على طالب )استخدام النموذج ثالثي المعلم نظرا لطبیعة إجابات االختبار المفتوحة النهایة 
 طالـب) 25( ولهـذا الغـرض تـم اختیـار عینـة مكونـة مـن وطالبات جامعة لیدن في هولندا 

:( طالبة باختبار  مكون من  ثالثة ورقات من نوع الورقة والقلم  وشمل االختبار) 133(و
، )اختبـار االسـتخدامات البدیلـة ، واختبار استبصار المـشكلة واختبار الترابطات المتباعدة 

فات المتتابعــة، وأظهــرت نتــائج هــذه وكــذلك النــسخة المحوســبة مــن اختبــار رافــین للمــصفو
الدراسة  ارتفاع االتساق الداخلي للنسخة األصلیة كمـا تمتعـت هـذه النـسخة بدرجـة عالیـة 

ًأظهــرت درجــة ثبـات عالیــة وأخیــرا فقــد قــدمت هـذه النتــائج دلــیال قویــا علــى  ومـن الكفــاءة، ً
 اسـتخدام  صالحیة هذه النـسخة المختـصرة  وصـدق بنـاءه، كمـا شـجعت هـذه النتـائج علـى

هذه النسخة  كمقیاس جید للتفكیر اإلبداعي المتقارب وأظهـرت اختبـارات نـسبة االحتمالیـة 
  .أن النموذج ثنائي المعلم یعطي مالئمة للبیانات أكثر من النموذج أحادي المعلم

اســـتخدام أســلوب نمــوذج المحـــاوالت ذي : إلــى) 2013(     وقــد ســعت دراســـة الجــودة 
ت المحكمین لمالئمة فقرات مقاییس االتجاهات، وذلك باالعتماد على الحدین لفحص تقدیرا

محكمـا مـن درجـات ) 150(وقـد اشـتملت عینـة الدراسـة علـى .النظریة الحدیثة في القیاس
 لتحلیـــل البیانـــات FACETS،وبرنـــامج )SPSS( تـــم اســـتخدام برنـــامج ،علمیـــة مختلفـــة

ت نحـو الریاضـیات یتـألف مـن وألغـراض الدراسـة تـم اسـتخدام  مقیـاس اتجاهـا ،إحـصائیا
طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسـي مـن ) 413( فقرة وتم تطبیقه على ) 72(

 وقد عرضت فقـرات المقیـاس علـى عینـة مـن المحكمـین ،مدارس مدیریة تربیة اربد األولى
ــدیرات  ــم تــم فحــص تق ــرات المعتمــدة  ث لتقییمهــا وتــم دراســة الخــصائص الــسیكومتریة للفق

كمــین باســتخدام نمــوذج المحــاوالت ذي الحــدین وأظهــرت نتــائج مقارنــة الخــصائص المح
السیكومتریة للمقیاس قبل وبعد استبعاد المحكمین فروق ذات داللة إحصائیة في معامالت 
الــصدق والثبــات وأوصــت الدراســة باســتخدام هــذا األســلوب فــي إعــداد مقــاییس االتجاهــات 

  .وتحكیمها 
فـي  اختبار تطویر :دراسة هدفت إلى) 2016(القهوجي  وّأبو عواد     وقد أجرى كال من 

واستقـصاء  األردنیـة، الجامعـات فـي التربیـة كلیـات طلبـة لـدى العلمـي البحـث مهـارات
 الدراسة هدف ولتحقیق والحدیثة، الكالسیكیة القیاس نظریتي وفق السیكومتریة، خصائصه

 في التربیة كلیات لطلبة العلمي البحث تمهارا من متعدد االختیار نوع من اختبار بناء تم
 رئیسة مجاالت ّوضم أربعة فقرة، )88( من النهائیة صورته في وتكون األردنیة الجامعات

 العلـوم كلیـات طلبـة مـن عـشوائیة عینـة علـى االختبـار وطبق العلمي، البحث مهارات في
 وطالبـة، ًطالبـا ) 997 ( حجمهـا بلـغ والخاصـة الحكومیة األردنیة في الجامعات التربویة
وتــم االســتعانة ببرنــامج ) Winsteps( و)SPSS(برنــامجي باســتخدام نتائجــه وحللــت

)BILOG-MG3 (تمتـع النتـائج  أظهـرت.االرتبـاط ومعـامالت التخمـین معـالم لتحدیـد 
معظـم  ّأن راش نمـوذج وفـق التحلیل نتائج  وأشارت،جیدة، سیكومتریة بخصائص االختبار
 ّوأن الـصفر، مـن قریبـة التخمـین معـامالت ّوأن متكافئـة، تمییزهـا معـامالت كانـت الفقرات
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 التحلیـل نتائج وأظهرت النموذج، لتوقعات جاءت مطابقة األفراد واستجابات الفقرات معظم
 الثبات وأن معامالت للمعلومات، دالة أقصى عند أنها أي صفرا، یساوى القدرة متوسط ّأن

  .مرتفعة كانت ولألفراد لالختبار
وكـین  كـارتر فیلیـب اختبـار  تطـویر:التي هـدفت إلـى) 2016( كذلك كانت دراسة رحیم    

 ولتحقیق الهدف ،الكامنة باستخدام نموذج راش السمات لنظریة ًراسل للقدرات العقلیة وفقا
ــة  ــرات والتعلیمــات مــن اللغ ــدءا بترجمــة الفق ــار ب ــي تطــویر االختب اتبعــت خطــوات علمیــة ف

) 300( وقد طبـق االختبـار علـى عینـة مكونـة مـن ،،عربیة والعكساإلنجلیزیة إلى اللغة ال
 وتم تحلیل فقرات االختبار المكونة من ،بغداد محافظة في الجامعات طلبة طالبا وطالبة من

والحقیبة اإلحصائیة )RASCAL(فقرة وذلك باستعمال البرنامج اإلحصائي المحوسب) 40(
)SPSS(، وتم التحقق من افتراضات النموذج "  راش "  واعتمدت النموذج األحادي المعلم

  . احد نماذج نظریة السمات الكامنةوهو
ـــام مجیـــد  ـــد ق ـــوذج راش لالحتمـــال :بدراســـة هـــدفت إلـــى) 2016(     وق  اســـتعمال النم

اللوجیستي في بناء اختبار التفكیر المتفتح لـدى طلبـة جامعـة بغـداد، طبـق االختبـار علـى 
ــة مــن  ــ )500(عینــة مكون ــا وطالب ــددة طالب ــة العــشوائیة متع ــارهم بأســلوب العین ة تــم اختی

ــار التفكیــر  المحــدد مــن قبــل الباحــث  ــاء اختب ــم تــم بن موقفــا قــد صــیغت ) 30(المراحــل، ث
الفقرات على شكل مواقف لفظیة كل منها یمثل موقفا قد یكـون صـادفه الطالـب فـي حیاتـه 

 النمـوذج راش أحـادي واإلجابة تكون باختیـار بـدیل واحـد مـن بـدیلین واعتمـد لباحـث علـى
ــار  وتــم اســتخدام ،المعلــم، وهــو أحــد نمــاذج نظریــة الــسمات الكامنــة لتحلیــل فقــرات االختب

 ICL،Item response ) ( الفقـرة السـتجابة األوامـر بلغـة المـسمى المحوسب البرنامج
command language) (،ان أسـلوب النمـوذج : وتوصـلت الدراسـة إلـى نتـائج منهـا 

عیته للقیاس، وفـي تحلیـل فقـرات االختبـار، فمـن خـالل عملیـة التحلیـل راش یتمیز بموضو
اإلحصائي وتطبیق افتراضـاته اتـضح مالئمـة االختبـار مـع النمـوذج راش ونظریـة الـسمات 

  .الكامنة 
 اختبـار مـن السیكاثینیا مقیاس  تدریج:دراسة هدفت إلى ) 2017(     وقد أجرت العلي 

 مختـصر جدیـد شـكل إلـى والوصـول الثانیـة، النـسخة األوجـه للشخـصیة المتعـدد منیسوتا
 ،المعلم وثنائي أحادي النموذجین باستخدام والبنود، العینة من خصائص متحرر لالختبار
 حجم المستخدم، النموذج ( وهما السیكاثینیا مقیاس تدریج نتائج متغیرین في أثر واختبار
 المعلومـات  ودالـة والثبـات معیـاريال الخطـأ فـي المتمثلة الدقة باستخدام محكات ) العینة

 لجامعـة الثالثـة الـسنة طـالب طالبـا وطالبـة مـن) 3000(وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن 
 وقـد ،)Bilog( تـم اسـتخدام برنـامج البـایلوج ،  والعملیـة النظریـة باختـصاصاتها دمـشق
 مـسةاسـتبعاد خ علـى المعلـم ثنـائي واألحـادي النمـوذج بـین التوافـق  :إلـى البحـث توصل

 األوجـه النـسخة المتعـدد للشخـصیة منیـسوتا اختبـار مـن الـسیكاثینیا مقیـاس من مفردات
 فـي تـدریج المعلـم أحادي النموذج من أكبر مالءمة المعلم ثنائي النموذج وأثبت المعدلة،
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أحـادي  النمـوذج فـي الحجـم ومتوسـطة الـصغیرة العینـات تفـوق مـع الـسیكاثینیا، مقیـاس
  . الدقة محكات وفق الحجم وكبیرة المتوسطة العینات المعلم نائيث النموذج وفي المعلم،

 معرفـة اثـر اسـتخدام النمـوذج ثنـائي :دراسة هـدفت إلـى) 2017(     كما تناول العكایلة 
المعلم كأحد نماذج نظریة االستجابة للمفردة في تدریج مفردات اختبار التفكیر االسـتداللي 

م اختبـار للتفكیـر االسـتداللي الـذي اعـده احمـد زكـي المعرفي وألجل هذا الغرض تم استخدا
 وتكونت عینـة الدراسـة مـن ،صالح أداة للدراسة وذلك لقیاس القدرة العقلیة على االستدالل

وبعد  وطالبا وطالبة للمرحلة الثانویة بمدیریة تربیة لواء الجامعة بالعاصمة عمان) 226(
 ، SPSS ،X calibre( اإلحـصائیة وهـي تطبیق أداة الدراسة ومعالجة البیانـات بـالبرامج

Win GEN (  توصـلت الدراسـة إلـى توافـق بیانـات اسـتجابات أفـراد العینـة مـع افتراضـات
  .نموذج نظریة االستجابة للمفردة 

 تدریج مقیاس التدفق النفسي باسـتخدام :دراسة هدفت إلى) 2017(     وقد أجرت حمزة 
اسـة إلـى حـساب تقـدیرات األفـراد المقابلـة لكـل نموذج راش لمقیاس التقدیر كما تهـدف الدر

طالبــة مــن ) 400( وتكونــت عینــة الدراســة مــن ،درجــة خــام كلیــة محتملــة علــى المقیــاس
 واعتمـدت الدراسـة علـى ،طالبات الفرقة األولـى والثانیـة بكلیـة البنـات جامعـة عـین شـمس

 ،Winstepsي أبعاد مفردات مقاییس التـدفق النفـسي واسـتخدم برنـامج التحلیـل اإلحـصائ
 إمكانیة حساب تقدیرات األفراد المقابلـة لكـل درجـة :وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

التحقـق مـن صـدق  وتدریج مفـردات مقیـاس التـدفق النفـسي باسـتخدام نمـوذج راش وخام 
  . وثبات القیاس 

 اسـتخدام نمـوذج راش :دراسة هـدفت إلـى) 2018(منصور  وجرى كل من رشیدأ     كما 
فان "في تدریج اختبار محكي المرجع لقیاس مستویات التفكیر الهندسي مبنـي وفـق نظریة 

ــار مــن ". هیــل طبــق االختبــار علــى . مفــردة مــن نــوع االختیــار المتعــدد) 28(تكــون االختب
تلمیـذا وتلمیـذة مـن تالمـذة المرحلـة  ) 681(عینتـین اسـتطالعیة وأساســیة مكـونتین مـن 

 (SPSS v21)  م الباحثان الحزمة اإلحصائیة للعلــوم االجتماعیــةوقد استخدا.  الثانویة
أظهرت نتائج  ، في تدریج االختبار وفق لنموذج راش،)Winsteps(والبرنـامج اإلحصائي 

 كمـــا أن ،فــردا، بــأن االختبـــار ثابــت) 11( ومفــــردات) 6(تــدریج االختبــار بعـــد اســـتبعاد 
 ) 22(یــد، ووقعـت قــیم جمیـع المفــردات مفــردات االختبــار غطــت مـدى الــصعوبة بـشكل ج

   . "راش"مفردة ضمن قیمة إحصائي المالئمة لنموذج 
  :التعلیق على المحور األول

     أكــدت نتـــائج الدراســات الـــسابقة علــى أهمیـــة نظریــة االســـتجابة للمفــردة ونماذجهـــا 
ویـة بمختلـف األحادي والثنائي والثالثي المعلم في تطـویر وبنـاء االختبـارات النفـسیة والترب

 والمالحظ ،أنواعها وأهدافها، وذلك لما تقدمه هذه النظریة من دقة وموضوعیة في القیاس
 :ما یلي
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 هــدفت العدیــد مــن الدراســات إلــى تطــویر الختبــار أو : بالنــسبة للهــدف مــن الدراســة-    
ودراســة زكــري ) 2004(كدراســة دودیــن ،لمقیــاس مــا باســتخدام نظریــة االســتجابة للمفردة

 , Chermahiniودراسـة ) 2012(ودراسـة عزیـز ) 2012(ودراسـة العنـزي ) 2011(
Hickendorff & Hommel.,( 2012 )  2016( القهــوجي ، ودراســة ابوعـواد (

  ) .2016(ودراسة رحیم 
نسبة كبیرة مـن الدراسـات الـسابقة كـزت علـى نمـوذج :  وبالنسبة للنموذج المستخدم-    

ودراسـة ) 2012(ودراسـة عزیـز ) 2011(اسـة زكـري ودر) 2008(راش كدراسة أبو جـراد 
ودراســة )  2017(دراســة حمــزة  وودراســة رشــید) 2016(دراســة مجیــد و)2016(رحــیم 

وقد یرجع استخدام نموذج راش أحـادي المعلـم لبـساطته واقتـصادیة فـي ) 2018(منصور 
التالي یجب الوقت والعینة باإلضافة إلى توافر برامج حاسوبیة خاصة به سهلة التطبیق، وب

علینا مراجعـة افتراضـات نظریـة االسـتجابة للمفـردة بـصفة عامـة، والتحقـق مـن افتراضـات 
النموذج الخاصة، والنظر في حجم العینة وخصائصها، وعلیه یتم اختیار النموذج المناسب 
الذي یالئم البیانات ویحقـق النتـائج المنـشودة وقامـت بعـض الدراسـات باسـتخدام النمـوذج 

ودراســة ) 2007(ودراســة الحكمــاني ) 2004( كدراســة دودیــن ، ثنــائي المعلــماللوجیــستي
 Chermahini , Hickendorff & Hommel.,( 2012ودراسـة ) 2011(المومني 

  ) .2017(ودراسة العكایلة ) 2017( ودراسة العلي   (
 تــم تطبیــق الدراســة علــى عینــة مــن طــالب أو طالبــات : أمــا بالنــسبة لعینــة البحــث-    
ودراســة  ) 2008(ودراســة أبــو جــراد )  2004( دراســة دودیــن : ومنهــا دراســات،امعــةالج

   Chermahini , Hickendorff & Hommel.,( 2012 )ودراسـة ) 2012(عزیـز 
ــو عــواد ــد ) 2016(ودراســة رحــیم ) 2016( القهــوجي ،ودراســة اب ) 2016(ودراســة مجی

  ).2017(ودراسة حمزة ) 2017(ودراسة العلي 
راســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت اختبـــار الترابطـــات المتباعـــدة للتفكیـــر الد: ثانیــا

  .اإلبداعي
 بدراســة هــدفت إلــى تطــویر Bowden and Jung-Beeman (2003)قــام       

لف وقاموا بعمل ثمان تجارب تركیب مخت) 144(اختبار للترابطات المتباعدة وقاموا بتولید 
 15 ثــواني، 7 ثانیــة، 2(د زمنیــة  حــدو4مــشارك حیــث تــم إعطــاء كــل فــرد ) 289( علــى

ــة، ــة30 وثانی ــائج لمحــة مــوجزة عــن )  ثانی ــدمت النت ــار وق ــود االختب ــد مــن بن ــل بن لحــل ك
المفــردات والبیانــات المعیاریــة فیمــا یتعلــق بالنــسبة المئویــة لحلــول المــشاركین، ومتوســط 

ار بنـود الوقت المطلوب لحل كل مفردة، ویمكن اسـتخدام هـذه البیانـات المعیاریـة فـي اختیـ
  .االختبار على أساس صعوبة البند أو متوسط الوقت الالزم للتوصل إلى حل المفردة

دراسة هدفت إلى فحص الخصائص الـسیكومتریة الختبـار ) 2012(جرى بركات أ     وقد 
ــة الثانویــة فــي  الترابطــات المتباعــدة لمیــدنیك لقیــاس التفكیــر اإلبــداعي لــدى طلبــة المرحل

الغـرض تـم اختیـار عینـة تعریـب عـشوائیة لهـذا االختبـار مكونـة مـن محافظة طولكرم لهذا 
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  الحادي عشر وعاشرال( طالبا وطالبة من المرحلة الثانویة موزعین على الصفوف) 473(
،  وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة دالالت صـدق وثبـات االختبـار بطـرق مختلفـة،)الثاني عشرو
 ولم ،والتفوق التحصیلي ویري التخصصتبعا لمتغ) =0,01α(وجود فروقا دالة إحصائیا و

 .تظهر فروقا دالة إحصائیا لدرجات الطلبة تبعا لمتغیري مستوى الصدف الدراسي والجنس 
 دراسـة هـدفت إلـى اسـتخدام  Smith, Sifonis, Angello (2012)     كمـا تنـاول 

القرار على القرائن العرضیة بشان أثار لدراسة ) RAT(مشاكل اختبار الترابطات المتباعدة 
مـشاركا فـي ) 64 (،مـشاركا فـي التجربـة األولـى) 36 (: وتكونـت العینـة مـن،حل المشكلة

 ،مـشاركا فـي التجربـة الرابعـة) 152(، ومشاركا في التجربة الثالثة) 46 (،التجربة الثانیة
ن عندما تم إعادة اختبار الترابطات المتباعدة التي كانت بمثابة كلمات جدیـدة قبـل أوتبین 

ادة االختبار فـان القـرار لـم یتغیـر مـرة أخـرى بـل حـسن القـرار بعـدم اسـتخدام التلمیحـات إع
وأظهرت نتـائج التجـارب األربـع المـذكورة أنهـا ال تتفـق مـع تنبـؤات أثـار الحـضانة .البدیلة 

وتنص هذه النظریة علـى أن الحلـول یـتم تنـشیطها تحـت . لنظریة تنشیط االنتشار السلبي
وینتشر التفعیل اإلضافي . محاوالت األولیة التي تفشل في حل المشكلةعتبة واعیة خالل ال

ــك  ــد تل ــة إحــصائیة، ممــا یمكــن مــن تولی ــزات ذات دالل ــة مــع محف ــول تنــشیط جزئی إلــى حل
  .الحلول

 اسـتخدام اختبــار : هــدفت إلـىSmith,Huber,Vul) 2013(     وفـي دراسـة للبـاحثین 
لمشاكل المتعدة من حـالل مطالبـة المـشاركین الترابطات المتباعدة لدراسة كیف یمكن حل ا

بجعــل التخمینــات كمــا جــاءت فــي الــذهن وذلــك باســتخدام تحلیــل الــدالالت الكامنــة لقیــاس 
مــشاركا مــن ) 71( وتكونــت عینــة الدراســة مــن ،التــشابه بــین التخمینــات ودالالت األجوبــة

 وكانـت النتیجـة ،للقیاس وتم استخدم اختبار الترابطات المتباعدة كأداة ،جامعة كالیفورنیا 
 فالناس یستخدمون التخمینات :ان الناس یستخدمون استراتیجیتین لحل المشاكل المتعددة

ــي ،أوال ــة ف  أمــا االســتراتیجیة الثانیــة فهــي البحــث مــن خــالل اســترجاع المعلومــات الداللی
  . ذاكرةال

:  دراسـة هـدفت إلـىLee, Huggins, Therriault (2014)ون وقـد اجـرى البـاحث     
تـم التطبیـق علـى  و،فحص صدق الهیكل الـداخلي والخـارجي الختبـار الترابطـات المتباعـدة

 تــم فحــص الهیكــل الــداخلي عــن طریــق النظریــة ،طالبــا جامعیــا) 413(عینــة تتكــون مــن 
، كـان مناسـبا )2PL(النمـوذج اللوجیـستي ثنـائي المعلـم  وأظهـرت النتـائج أن ،الكالسیكیة
 كذلك تم فحص العالقات بین العشرات وسلسلة من ،اختبار الترابطات المتباعدةلردود بنود 

العملیات األخرى كالتفكیر المتباین ومهام الـذاكرة لتقیـیم الـصدق الخـارجي لـدرجات اختبـار 
ان تقیـیم اختبـار الترابطـات المتباعـدة لعملیـات إلـى الترابطات المتباعـدة  وأشـارت النتـائج 

تم تمییزها  ووعة واسعة من اختبار التفكیر التحلیلي والمتقاربة األخرىمعرفیة مماثلة لمجم
تساعد النتائج التي توصلنا إلیها لتوضیح البند واختبار خـصائص اختبـار ، وعن التقلیدیة

    .الترابطات المتباعدة
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عمل حـل ومعالجـة آلیـة :  بدراسة هدفت إلى KLEIN, BADIA  (2014)     وقد قام 
لترابطات المتباعدة من خالل تطبیق تقنیات إحصائیة لمعالجة اللغة الطبیعیة مهام اختبار ا

 وكانت النتیجة أنه یمكن الوصول إلـى جمیـع أهـداف ،لمجموعة كبیرة على شبكة األنترنت
 ،اختبـار الترابطـات المتباعـدة تقریبــا أو تقریبهـا باسـتخدام أحــد خیـارات المعلمـات المتاحــة

وق ذات داللــة إحــصائیة یمكـن العثــور علیهــا عبــر العــشر علـى الــرغم مــن عــدم وجـود فــر
  .النتائج األوائل من المعالم الرئیسیة للخیارات 

 Bourgin, Abbott, Griffiths, Smith  Vul (2014)البـاحثون      كمـا تنـاول 
كنمـوذج للبحـث " سلـسلة مـاركوف مـونتي كـارلو"  تقدیم  وتقییم مثل نمـوذج :دراسة هدفت

 وعلى ،وهو اختبار الترابطات المتباعدة مقیاس اإلبداع  ومستخدم ك الذاكرةاالستكشافي في
التبعیـات  ووجه الخصوص نجد أنه عنـدما ینـتج نموذجنـا نفـس أنمـاط التجمیـع لالسـتجابة

تسلـسالت الهرمیـة للـردود النخفـاض تـرابط ال یؤدي مسارات البحث غیر الموجهة والمحلیة
  .البشریة

 قامت الباحثات بتطویر  Falomir & Olteteanu ,( 2015)     وفي دراسة لكل من 
اختبار الترابطات المتباعدة وعمل برنامج الكتروني یعمل في إطار نظري معرفـي عـام لحـل 
مفردات اختبارات التفكیر اإلبداعي وتمت المقارنة بین النتائج البشریة والنتائج المستنبطة 

 لهـم هـذه المقارنـة دراسـة أكثـر وافتراضـات من هذا النوع من الذكاء االصـطناعي، وأتاحـت
أكثر دقة وتحدیـدا لتنظـیم المعرفـة ودراسـة أنـواع العملیـات التـي یـستخدمها اإلنـسان حـین 
یتعرض الختبار من نوع الترابطات المتباعدة للتفكیر اإلبداعي، ووصفت الباحثتان فرضـیة 

د الحــصول علــى نتــائج تفــضیل الجــواب فــي ظــل تقنــین األدوات المــستخدمة الختبــاره، وبعــ
الدراسة یمكن اختبار هذه الفرضیة تجریبیا سواء بالقبول أو الرفض أو التنقیح وعلیه فإنه 
سیتم إلقاء مزید من الضوء على المبادئ المعرفیة ومعرفة لماذا بعـض األجوبـة هـي أكثـر 

  .إلحاحا من غیرها بالنسبة إلجابات مفردات االختبار البشریة 
في دراسـة   Falomir & Gautam and Olteteanu.(2015) من     كما تناول كل

أخــرى تطــویر اختبــار الترابطــات المتباعــدة الــذي یعتمــد علــى قــوة عمــل الترابطــات لقیــاس 
یعطـى ثـالث كلمـات ویكـون المطلـوب كلمـة رابعـة (اإلبداع وهي تأخذ عـادة الـشكل اللغـوي 

هـذا االختبـار إلـى مجـاالت أخـرى، وهـدفت الدراسـة إلـى تعمـیم ) تربط الكلمات الثالث كلهـم
یعطــى ثــالث صــور ومطلــوب معرفــة (والتحقــق مــن إمكانیــة تطبیقــه فــي المجــال البــصري 

) 20(وقام الباحثون بعمل صورة مصورة مبدأیه تتألف من ) العنصر الرابع الي یربط بینهم
  صـور مختلفـة بینهـا رابـط بـصري، وتـم3مفردة ومثالین محلـولین، تتـألف كـل مفـردة مـن 

تقسیم المشاركون إلى أربع مجموعات وتوزیع األسـئلة عـشوائیا بیـنهم، وأوضـحت النتـائج 
وتــدرجت % 63أن االختبــار قابــل للتطبیــق البــشري حیــث كانــت نــسبة الحلــول الــصحیحة 

من المشاركون إلى الحلول عن طریق التخیل % 56.6الصعوبة ما بین المفردات وتوصل 
  . البصري
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طالبـات  امـتالك مـدى علـى دراسـة هـدفت إلـى التعـرف) 2015(ن  وقد تناولـت شـعبا     
 ،)(Mednickحسب نظریة  اإلبداعي للتفكیر والتفوق الموهبة لمسار السعودیة الجامعات

 التابعـة التربیـة بكلیـة الملتحقـات الطالبـات مـن طالبـة) 80(الدراسة مـن عینة تكونت وقد
موزعین  والتفوق الموهبة لمسار لریاض،ا بمدینة نورة وجامعة عبد العزیز، الملك لجامعة

هـدف  ولتحقیق بطریقة قصدیة، اختیارهم تم وقد والثامن الثالث المستویین على بالتساوي
 Mednick)(لمیـدنیك  المتباعـدة الختبـار الترابطـات المعربـة الصورة استخدام الدراسة تم

Remote Associatesفـروق ذات وجـود عـن النتـائج  وأسفرت، المعد من قبل بركات 
 الثـامن، المـستوى الفـروق  لـصالح وجـاءت الدراسـي المستوى ألثر تعزى إحصائیة داللة

 الحاصالت للطالبات وخاصة التراكمي ألثر المعدل تعزى إحصائیة داللة ذات فروق ووجود
التفاعـل  ألثـر تعـزى إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجود وعدم تراكمیة مرتفعة، معدالت على
  .المعدل التراكمي  ولدراسيا المستوى بین

البحــث عــن حــل فــي  دراســة هــدفت إلــى kajic & Wennekers) 2015(جــرى أ     
مشكلة اختبار الترابطات المتباعدة عن طریق نشر النشاط بین الكلمات فـي طبقـة داللیـة، 

ــار الترابطــات المتباعــدة  ــصعبة الختب ــسهلة  وال ــز المــشاكل ال ــار االســتجابة  وتمیی . واختی
 نتائج النمذجة تتسق مع النظریات الموجودة في أبحـاث اإلبـداع، التـي : النتیجة انوكانت

  .تؤكد أن ارتباطات الكلمات النمطیة األقل أهمیة جیدة على اختبار الترابطات المتباعدة 
بدراسـة هـدفت إلـى   Nosal&  Połeć ، Sobków) 2016(      وقـد قـام البـاحثون 

لبولندیة الختبار الترابطات المتباعدة، بلغت عینة الدراسة التحقق من صدق بناء النسخة ا
 وصـعوبة معتدلـة ،شخصا  وتوصلت النتائج إلى ان هذا االختبار لدیه ثبات عالي) 168(

القـیم واألفكـار  ووكانت النتائج في اختبار الترابطات المتباعدة البولندیة إیجابیة مع الـذكاء
وحــة لـم تكـن ذات دالالت إحــصائیة ویمكـن اعتبــار ان المبتكـرة الجدیـدة أمــا العالقـات المفت

نسخة اختبار الترابطات المتباعدة البولندیة یمكن ان یكون أداة قیمة للبـاحثین البولنـدیین 
  .الدراسین للحدس واالستبصار واإلبداع 

دراسة هدفت إلى  تطویر النسخة الصینیة Shen , DOU  (2016)     اجرى الباحثون 
لهــذا تـم تطــویر الثبـات والـصدق والهیكـل األساسـي ، طـات المتباعـدة المركـبالختبـار التراب

وكـشفت النتـائج ، مشاركا ) 153( بلغت عینة  التطبیق ،كبرأاالختبار وتم تقییمهم بشكل 
أداة  وأن االختبار یمتلك خصائص سیكو متریة مرضیة، وهو مقیاس سـیكو متـري مناسـب

  .االستبصار اإلبداعي وترابط الفكر  واإلبداعيللكشف عن االرتباط العصبي من التفكیر 
 ,kajic, Gosmann, Stewart, Wennekers ) 2017(       كما تناول كـل مـن

Eliasmith، تولیـد مجموعـات مهمـة ذات صـلة للمهـام المعرفیـة بمـا : دراسة هدفت إلى 
، تـم ار بتقـدیم نمـوذج یحـل محـل االختبـ،في ذلك اكتساب اللغـة وحـل المـشكالت اإلبداعیـة

التحقق من صحة النموذج علـى البیانـات الـسلوكیة البـشریة بمـا فـي ذلـك الطـول النمطـي 
 هــذه البیانــات تــشیر إلــى ،لتسلــسل االســتجابة وعالقــات التــشابه فــي االســتجابات المنتجــة
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 األولـــى عملیـــة تولیـــد :اختبــار الترابطـــات المتباعـــدة عملیتــین إدراكیـــة تـــشارك فـــي حلهـــا
ــ ــصفیة الــردود،ةاالســتجابات المحتمل ــة ت ــة عملی ــت النتیجــة، والثانی ــم عــرض : وكان ــه ت  ان

نجـد ان . استجابات النموذج ومقارنتها باالستجابات البـشریة باسـتخدام الطـرق الموصـوفة
مقارنات المرور تشیر إلى إحـصاءات الـردود مـن حیـث عـدد الحلـول الـصحیحة ومتوسـط 

 ولـــوحظ فـــي ،لترابطـــات المتباعــدةالعــدد مـــن الــردود علـــى كـــل فقــرة مـــن فقــرات اختبـــار ا
االســـتجابات البـــشریة أنهـــا تتطـــابق مـــع  تلـــك التـــي ینتجهـــا النمـــوذج ویـــشیر ذلـــك إلـــى 

  .استراتیجیة البحث المحلیة 
 دراسـة هـدفت ,Chih Chen Lin Chan , Lin Wu ،) 2017(وقد قدم كـل مـن      
 من خالل تطویر مجموعة  اتباع نهج جدید إلعادة تصمیم اختبار الترابطات المتباعدة:إلى

 "تعزیـز قیـاس القـدرة االرتباطیـة عـن بعـد "من البنود في اختبار التفكیر المتباین المتباعد 
 وتوصلت الدراسة إلى التـرابط ،من المشاركین على هذه العناصر) 49(تكونت العینة من و

  .اإلیجابي بین االختبارین 
بدراسـة هـدفت  ,Chih Chen Lin Wu ،) 2017(     قـام البـاحثون قـام البـاحثون 

تطــویر فقـرات اختبــار الترابطـات المتباعــدة التــي تؤكـد الجمــع بـین المفــردات لتــشكیل  :إلـى
  وفـي هـذه الدراسـة ،التهـدیف فیهـا موضـوعي وكلمات مركبـة وذلـك ألنـه سـهل االسـتخدام

 وحــل مــشاكل ،حللــت معــدالت النجــاح حــسب الفقــرات والحالیــة وضــعت مجموعــة المــشاكل
ـــ ـــة،راتالفق ـــشاركین،، ومختلـــف البیانـــات المعیاری بلـــغ عـــدد  و وذلـــك باســـتخدام ردود الم

: مـن خـالل ثـالث تجـارب  مـشاركا وجمعـوا البیانـات)253(المشاركین في الدراسة الحالیة 
بشكل فردي، وظیفیة التصویر  تدار للمجموعة، تجربة سلوكیة تدار استبیان للورق والقلم(

إن  :النتیجة وكانت ،) تدار بشكل فردي"  الوظیفي المغناطیسيالرنین" بالرنین المغناطیسي
 وفیمـا یتعلـق بنـسبة ،تحلیل التباین لم یشیر إلى وجود فرق بـین معـدالت التجـارب الـثالث

  .مرات االستجابة كجزء من إجمالي زمن االستجابة لم یتم العثور على فرق بین الوقتین 
 دراسـة هـدفت Palmiero Salvi ،   Costantini ,) 2018(ولقد اجرى كـل مـن      
تحول المنهج العلمي لدراسة مشاكل حلول االستبصار اإلبداعي نحـو مجموعـات لهـا : إلى

 تم استخدام اختبار الترابطات ،خصائص سیكو متریة قویة مثل اختبار الترابطات المتباعدة
 الختبـار الترابطـات المتباعدة واستبیان اإلنجازات اإلبداعیـة  وقمنـا بتطـویر نـسخة إیطالیـة

ــة اســتجابة الفقــرة ــت عینــة الدراســة مــن ،المتباعــدة وفقــا لنظری  مــن طــالب 153  وتكون
ــائج كــان مــن أهمهــا،الجامعــة اإلیطــالیین   ان المقیــاس المقــدم یتمتــع : قــدمت الدراســة نت

بمستویات عالیة من القدرة ودرجات طالقه ومرونة جیـدة كمـا هـدفت المقیـاس المقـدم إلـى 
  .راسة اإلبداع وحل المشكالت باللغة اإلیطالیة  تشجیع د
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  :التعلیق على المحور الثاني
 وذلك ،)RAT(     أكدت نتائج الدراسات السابقة على أهمیة اختبار الترابطات المتباعدة 

  : والمالحظ ما یلي،اإلبداعي التفكیر لما له دور في قیاس
ة الحالیــة مــع بعــص مــن الدراســات  اتفقــت الدراســ: بالنــسبة للهــدف مــن الدراســة-    

كدراسة ، أو تولیـد لفقـرات مـشابهه،المتناولة سابقا في هدف الدراسـة وهـو تطـویر الختبـار
Bowden and Jung-Beeman ( 2003)دراسة   وFalomir & Olteteanu ,( 

  ودراسـة   Falomir & Gautam and Olteteanu.(2015) ودراسـة  (2015
Shen , DOU (2016)2017(ة  ودراســ (kajic, Gosmann, Stewart, 
Wennekers, Eliasmith 2017( ودراسـة (، Chih Chen Lin Chan , Lin 

Wu, 2017(  ودراســة (، Chih Chen Lin Wu,  فــي اســتخدام اختبــار الترابطــات
ـــار الترابطـــات ، )(RATالمتباعـــدة  ـــة تطـــویر اختب ـــى أهمی ـــة أخـــرى أكـــدت عل  ومـــن ناحی

 ولیتحقـق الهـدف المرجـو ،داعي لیتناسب مع ثقافة البلدان المختلفـةالمتباعدة للتفكیر اإلب
  .منه
 Lee, Huggins, Therriault فقد اتفقـت دراسـة : وبالنسبة للنموذج المستخدم-    

  . النموذج اللوجیستي ثنائي المعلم  مع الدراسة الحالیة في استخدام(2014)
توافق بعض الدراسات المتناولة سابقا  :نبة لعینة البحث فتالحظ الباحثتا أما بالنس-     

، كدراسـة  عینة من طالب أو طالبـات الجامعـةمع دراستها الحالیة في تطبیق الدراسة على
)2013 (Smith,Huber,Vul ودراســـــة شـــــعبان )2018( ودراســـــة ،)2015 (, 

Palmiero Salvi ،   Costantini.  
 :التعلیق على الدراسات السابقة

 فالباحثتان تالحظ ان الدراسة الحالیة اتفقت مع بعض مـن :سةبالنسبة لهدف الدرا
 أو تولیـد ،الدراسات المتناولة سابقا في هدف الدراسة وهو تطـویر الختبـار أو لمقیـاس مـا

) 2012(ودراسة العنـزي ) 2011(ودراسة زكري ) 2004(كدراسة دودین ،لفقرات مشابهه
 ),.Chermahini , Hickendorff & Hommelودراسـة ) 2012(ودراسـة عزیـز 

 كمـا تالحـظ ،)2016(ودراسـة رحـیم ) 2016(القهـوجي  و ودراسـة أبـو عـواد  ( 2012
الباحثتـان ان الدراســة الحالیــة اتفقـت مــع بعــص مـن الدراســات المتناولــة سـابقا فــي هــدف 

-Bowden and Jungكدراسة ،  أو تولید لفقرات مشابهه،الدراسة وهو تطویر الختبار
Beeman ( 2003)دراسـة  وFalomir & Olteteanu ,( 2015)  ودراسـة  

Falomir & Gautam and Olteteanu.(2015) ودراســة Shen , DOU 
 ,kajic, Gosmann, Stewart, Wennekers ودراســـــة (2016)

Eliasmith(2017) 2017( ودراسـة (، Chih Chen Lin Chan , Lin Wu,  
م اختبـار الترابطـات المتباعـدة   فـي اسـتخدا,Chih Chen Lin Wu ،) 2017(ودراسة 
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RAT)( ، ومن ناحیة أخرى أكدت على أهمیة تطویر اختبـار میـدنیك للترابطـات المتباعـدة 
   ولیتحقق الهدف المرجو منه،للتفكیر اإلبداعي لیتناسب مع ثقافة البلدان المختلفة

ــسبة كبیــرة مــن الدراســات :وبالنــسبة للنمــوذج المــستخدم  فالباحثتــان  تالحــظ أن ن
ودراســة ) 2008(لـسابقة التـي أطلعـت علیهـا ركـزت علــى نمـوذج راش كدراسـة أبـو جـراد ا

) 2016(دراســة مجیــد و)2016(ودراســة رحــیم ) 2012(ودراســة عزیــز ) 2011(زكــري 
وقــد یرجــع اســتخدام ) 2018(ودراســة منــصور )  2017(دراســة حمــزة  وودراســة رشــید

لوقــت والعینــة باإلضــافة إلــى تــوافر نمــوذج راش أحــادي المعلــم لبــساطته واقتــصادیته فــي ا
برامج حاسوبیة خاصة به سهلة التطبیق، وبالتـالي یجـب علینـا مراجعـة افتراضـات نظریـة 
االستجابة للمفردة بصفة عامة، والتحقق من افتراضات النموذج الخاصة، والنظر في حجم 

ــا ــم البیان ــار النمــوذج المناســب الــذي یالئ ــتم اختی ــه ی ــق العینــة وخصائــصها، وعلی ت ویحق
 وتتفق بعض الدراسات المتناولة سابقا مع دراستها الحالیة في استخدام ،النتائج المنشودة

) 2007(ودراسـة الحكمــاني ) 2004( كدراسـة دودیــن ،النمـوذج اللوجیـستي ثنــائي المعلـم
 ),.Chermahini , Hickendorff & Hommelودراسـة ) 2011(ودراسة المومني 

 فقـد اتفقـت دراسـة لـي) . 2017(ودراسـة العكایلـة ) 2017( ودراسـة العلـي   ( 2012
مــع دراســتها الحالیــة فــي اســتخدام النمــوذج اللوجیــستي ثنــائي ) 2014( وذیــرال هــاغینزو

  .المعلم 
 فتالحظ الباحثتان توافق بعض الدراسات المتناولة سـابقا :أما بالنسبة لعینة البحث

 ومنهـا ،مـن طـالب أو طالبـات الجامعـةمع دراستها الحالیة في تطبیق الدراسة على عینـة 
ودراســة ) 2012(ودراســة عزیــز  ) 2008(ودراســة أبــو جــراد )  2004(دراســة دودیــن 
Chermahini، Hickendorff & Hommel.,( 2012 )  ودراســة أبــو عــواد 

ودراســــة العلــــي ) 2016(ودراســــة مجیـــد ) 2016(ودراســــة رحـــیم ) 2016(القهـــوجي و
ودراسـة شـعبان ) 2013(سـمیث وهـوبر وفـول  ودراسة ) 2017(ودراسة حمزة ) 2017(
  )  .2018(بالمیرو  وسالفي وودراسة كوستانتیني) 2015(

 فـــي هـــذه الدراســـة تـــم عمـــل التحلیـــل :بالنـــسبة للبرنـــامج اإلحـــصائي المـــستخدمو
 واتفقت مع كل الدراسات المتناولة سابقا مع الدراسة الحالیة R-ltmاإلحصائي باستخدام 

فـي اسـتخدام الحزمـة ) 2011(واتفقت مع دراسة المـومني ) SPSS(نامج في استخدام بر
  ) . R- package(اإلحصائیة 

ٕاضـافة أداة  و أسهمت الدراسات السابقة في تحدید الهدف من الدراسة وهو تطـویر
لقیاس التفكیر اإلبداعي تتناسب مع البیئة السعودیة وتطبیق األداة باألخص على المرحلة 

یمثـل أهمیـة كبیـرة لمـا تلعبــه  المتقـدم المجتمعـات فـي الجـامعي تعلـیمالجامعیـة الن ال
للوثوق باستعمال المقیاس في ، والجامعات من دور حیوي ومهم في حیاة الشعوب واألفراد

  . دراسات مشابهه سیتم االعتماد على النظریة الحدیثة في القیاس 
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  :منهج الدراسة
ویر اختبــار الترابطــات المتباعــدة للتفكیــر      حیــث أن الدراســة الحالیــة تهــدف إلــى تطــ

اإلبداعي لمیدنیك في ضوء النموذج اللوجیستي ثنائي المعلم فإن المنهج المناسب في هذه 
  .الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي 

  :مجتمع الدراسة
 كلیـة ،كلیة التصامیم واالقتصاد المنزلـي(     تكون مجتمع الدراسة من عینة من طالبات 

 كلیــة ، كلیــة التربیــة باإلســكان، كلیــة العلــوم واآلداب العلمیــة ،اعــة والطــب البیطــريالزر
ــة القــصیمال) الــصیدلة  ــام الدراســي تابعــة لجامع ــالغ  و)ه 1439 – ه ـ1438( للع والب
  .طالبة ) 884(عددهن 

  : عینة الدراسة: ًثالثا
 عینــة الدراســة  حیــث بلغــت،     قامــت الباحثتــان باختیــار الطالبــات بطریقــة عــشوائیة 

ــة القــصیم) 884( ــار هــذه العینــة بالطریقــة العــشوائیة ،طالبــة مــن طالبــات جامع  تــم اختی
 . لمجتمع للدراسة  متعددة المراحل

   توزیع العینة بالطریقة العشوائیة متعددة المراحل:)1(جدول 
  طالبات جامعة القصیم

  عدد أفراد العینة  عدد أفراد المجتمع األصلي  اسم الكلیة  
  246  1508  كلیة التربیة باإلسكان  1
  161  310  كلیة الصیدلة  2
  109  429  كلیة التصامیم واالقتصاد المنزلي  3
  84  535  كلیة الزراعة والطب البیطري  4
  284  740  كلیة العلوم واآلداب العلمیة  5
  884  3522  مجموع الطالبات  -
  :أداة الدراسة: ًرابعا

تم تطویر اختبار الترابطات المتباعدة للتفكیر اإلبداعي      من اجل تحقیق هدف الدراسة 
(RAT) ــألیف ســرنوف میــدنیك  ولقــد قامــت الباحثتــان ،(Mednik, 1968) وهــو مــن ت

  )  .2007(باالستعانة بالنسخة المعربة من قبل بركات 
وقد تم التعدیل على بعض الفقرات بتغییر بعض المفـردات إلـى مفـردات اكثـر اسـتعماال فـي 

 فقرة) 100( بلغت ، بعدها تم بناء فقرات مشابهه لنمط الفقرات األساسیة، السعودیةالبیئة
بلــغ عــدد الفقــرات النهــائي بعــد العــرض علــى المحكمــین وحــذف المفــردات الغیــر مالءمــة و
ــتم ،فقــرة، فقــد تمــت صــیاغة الفقــرات بحیــث تحتــوي كــل فقــرة علــى ثــالث كلمــات) 59(  وت

لمــة رابعــة أمامهــا بحیــث تكــون وســیطیه وتــرتبط االســتجابة مــن المفحــوص بــان  یــضع ك
 حیـث من وتنقیحه وتدقیقه االختبار مراجعة هذا وتم ،بالكلمات األخرى بصورة من الصور
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 عینـة تناسـب مـستوى أن كتابتهـا فـي روعـي وقـد ،العلمیـة والـسالمة الـصیاغة واللغـة
  .الدراسة

  :طریقة تصحیح االختبار
 وصــفر اذا كانــت اإلجابــة ، كانــت اإلجابــة صـحیحة     یعطـى المفحــوص درجــة واحـدة اذا

ــة ــر مــن كلمــة لكــل ،خاطئ ــسمح أن یعطــي المفحــوص أكث ــا بــان تعلیمــات االختبــار ت ً علم
وبذلك تتراوح درجـة المفحـوص ،مجموعة وتحسب له درجة واحدة إذا كانت إحداها صحیحة

لمفحــوص هــذه الدرجــة تعبــر عــن قــدرة ا، ودرجــة ) 59 – 0( علــى هــذا االختبــار مــا بــین
  .اإلبداعیة 

ـــــار الترابطـــــات ا ـــــر الخـــــصائص الـــــسیكومتریة الختب لمتباعـــــدة لقیـــــاس التفكی
  : اإلبداعي

   :الصدق -1
 وهو مـن ،     یعتبر صدق االختبار من الوسائل الهامة في الحكم على صالحیة االختبار

جله الهدف الذي بني االختبار ألاهم الخصائص لالختبارات النفسیة والتربویة فهو متعلق ب
   ) .90 ،2000 ،عالم(

  : صدق االختبار في صورته األصلیة:أوال
ــدنیك  ــز می ــه ) Meddnik,1971(     رك ــد بنائ ــار الترابطــات المتباعــدة  عن ــف اختب مؤل

   : كاآلتي،لالختبار على أنواع من الصدق
 تم استخدام عدد من المحكات مثل ): Criterion Validity( صدق المحك  -
  واختبـار میلـر ، اختبـار تـایلور لقیـاس الـسلوك اإلبـداعي،علم المفهـوماختبار تیرمان لـت( 

 وتوصـلت النتـائج إلـى  معــامالت ،بهـدف التحقـق مـن صــدق االختبـار) لقیـاس التـشابهات
 . المحكات  وصدق مقبولة مشیرة إلى معامالت ارتباط إیجابیه مرتفعة  تربط بین االختبار

  ، تم باستخدام الصدق التقاربي:) Construct Validity (صدق البناء أو المفهوم  -
 اختبـار مینـسوتا ،مقیـاس االسـتعداد القرائـي( ما بـین االختبـار واختبـارات أخـرى مثـل 

لهـا عالقــة )  واختبـار التفكیـر الناقـد، اختبـار اسـتنتاج األسـباب،للتـشابهات الهندسـیة
  ).  141-140 ،2012 ،بركات( معه 

  :معربة صدق االختبار في صورته ال:ثانیا -
 وعنـد ،     للتحقق من صدق المقیاس تم استخراج معامل الصدق التمییزي لهذا االختبار

تطبیق هذا االختبار على العینة االستطالعیة وجد انه میز بین الفئات المختلفة مـن حیـث 
 ).   2007،1036 ،بركات( قدراتهم اإلبداعیة 

 : ألداة الدراسة المحتوىصدق  -
المقیـاس فـي صـورته المبدئیـة علـى مجموعـة  عرضـه تـم االختبار صدق من للتحقق     

 أعضاء هیئـة من) 3ملحق ( محكمین والمذكور أسماءهم في) 10(من المحكمین عددهم 
 للتأكد وذلك ،التدریس في عدد من الجامعات في داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجها
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 ،المهـارات لهـذه تمثیلهـا ومـدى ،العلمـي لمهـارات البحـث األداة فقـرات مالءمـة مـدى مـن
 أعـدت الـذي للغـرض الفقرات ومالءمتهـا ووضوح الصیاغة دقة من إلى التحقق باإلضافة

  .الالزمة  التعدیالت إجراء وتم بآرائهم  ومالحظاتهم األخذ تم وقد ،له
ًطبقـا  التعـدیالت ٕاجـراء بعـض والفقـرات مراجعـة تـم االختبار، تحكیم     وبعد االنتهاء من 

 اإلجابـة، تفریـغ ونموذج اإلجابة ورقة تعلیمات ٕوارفاق االختبار طباعة وتمت ،مقترحاتهمل
  . طالبات جامعة القصیم من عشوائیة عینة االختبار على تطبیق وتم
 : الثبات -2

   : ثبات االختبار بصورته األصلیة:أوال
   :هما و،طریقتین للتحقق من ثبات االختبار) Meddnik,1971(     استخدم میدنیك 

  تـم ذلـك باسـتخدام :)Split- Half Reliability(طریقة الثبات بالتجزئـة النـصفیة  -
 وذلك لحساب معامل الثبات بین المفردات الفردیة والزوجیة ، براون–معادلة سبیرمان 

اعتبـره  ووهو معامـل مرتفـع)  0,90( وقد بلغ معامل الثبات عند تصحیحه ،باالختبار
 .باتمؤلف االختبار مؤشرا للث

 تم حساب :Equivalent Forms Reliability) (طریقة الثبات بالصور المتكافئة -
 وقد ،من االختبار) ب ( و)أ ( معامل االرتباط بین استجابات الطالب على الصورتین 

مؤشــرا علــى الثبــات  وعامــل مرتفــعوهــو م) 0,81(بلــغ معامــل الثبــات بهــذه الطریقــة 
 ).  141 ،2012 ،بركات(
  : االختبار في صورته المعربة ثبات:ثانیا

     للتحقق من ثبات اختبـار الترابطـات المتباعـدة لقیـاس التفكیـر اإلبـداعي، قـام الباحـث 
علـى ) Reliability) Test – Retestباستخراج معامل الثبات بطریقة بإعـادة التطبیـق 

 مقبـول وهـو معامـل) 0,744(العینة االسـتطالعیة وقـد بلـغ معامـل الثبـات بهـذه الطریقـة 
  ) .1036 ،2007 ،بركات(ألغراض الدراسة 

    :إجراءات وأسالیب الدراسة اإلحصائیة: ًخامسا
  .تطویر اختبار الترابطات المتباعدة لقیاس التفكیر اإلبداعي .1
 وتـم ذلـك بـالنزول المیـداني بعـد أخـذ الموافقـة مـن ،تطبیق المقیاس على أفراد العینة .2

 بعد ذلك تم إجراء التطبیق على أفـراد ، المرفقالجامعة بإجراء التطبیق حسب الخطاب
ــادة بالــسماح بأخــذ جــزء مــن المحاضــرة لتوزیــع  ــة، بأخــذ اإلذن مــن أســتاذة الم العین

ــات ــى الطالب ــارات وتطبیقهــا عل ــق مــرة واحــدة،االختب ــث تــستجیب ، ویكــون التطبی  بحی
فریغ البیانـات  ثم بعد جمع االستبانات واكتمال أفراد العینة، تم ت،الطالبة على الفقرات

 بعـــد ذلـــك تـــم عمـــل التحلیـــل اإلحـــصائي الخـــاص ،)Excel( علـــى برنـــامج اإلكـــسل 
  وهـو برنـامج مجـاني R-Ltmبالنموذج الثنائي المعلم باستخدام الحزمة اإلحـصائیة 

) ( SPSS  وباسـتخدام الحزمـة اإلحـصائیة للعلـوم االجتماعیـة ،خـاص باإلحـصائیین
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  .ابة للمفردةللتأكد من افتراضات نظریة االستج
 .التحقق من تحقق افتراضات نظریة االستجابة للفقرة .3
 .استبعاد األفراد غیر المالئمین .4
إعادة التحلیـل مـرة ثانیـة بهـدف تحدیـد وحـذف الفقـرات الغیـر مالئمـة ألسـس القیـاس  .5

ببرنــامج الحزمــة اإلحــصائیة الموضـوعي وفقــا لمحكــات المالئمــة اإلحـصائیة الخاصــة 
)R(نماذج االستجابة للفقرةیاناتبتحلیل ب  الخاصة  . 

  .إعادة التحلیل مرة ثالثة بهدف التدریج بحسب الصعوبة  .6
 .التوصل إلى النتائج وكتابة الدراسة في صورتها النهائیة .7
  .تقدیم المقترحات والتوصیات التربویة .8

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول-ًأوال 

مــا مـــدى تحقــق افتراضـــات نظریـــة " هـــذه الدراســة علـــى مـــایلي یــنص الـــسؤال األول فــي
 "االستجابة للمفردة في بیانات البحث وفقا للنموذج ثنائي المعلم؟

  :وهي للفقرة االستجابة نظریة افتراضات من التحقق تم السؤال هذا على لإلجابة     
  :)Unidimensionality( (البعد أحادیة افتراض

بـإجراء التحلیـل حادیـة البعـد لبیانـات االختبـار قامـت الباحثتـان      للتحقـق مـن افتـراض أ
 Principal( للفقــرات بطریقــة المكونــات األساســیة  )Factor Analysis(العــاملي 

Component Analysis  (  مع التدویر المـائل.  
 ونــسبة التبـاین المفــسر لكــل ،)Eigen Value(     وتـم اســتخراج قیمـة الجــذر الكــامن 

 ویبـین الجـدول التـالي ،العوامل المستخلـصة والنـسبة التراكمیـة للتبـاین المفـسرعامل من 
  .نتائج التحلیل العاملي 

  نتائج التحلیل العاملي): 2(جدول
النسبة التراكمیة التباین 

  %المفسر 
  العامل قیمة الجذر الكامن نسبة التباین المفسر

11,616 11,616 6,853 1  
16,007 4,391 2,591  2  
19,398  3,391 2,001 3  
22,431  3,033 1,789 4  
25,144 2,713  1,601 5  
27,537 2,393 1,412 6  
29,790 2,253 1,329 7  
32,014 2,224 1,312 8  
34,174 2,159 1,274 9  
36,323 2,149 1,268 10  
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النسبة التراكمیة التباین 
  %المفسر 

  العامل قیمة الجذر الكامن نسبة التباین المفسر

38,466 2,143 1,264 11  
40,606 2,140 1,263 12  
42,684 2,078 1,226 13  
44,741 2,057 1,214 14  
46,772 2,031 1,198 15  
48,753 1,982 1,169 16  

  :     یتبین من الجدول السابق
) 59(للعوامل الكلیة، حیث كان عددها المـائل نتائج التحلیل العاملي بعد التدویر 

عـامال، وأهملـت ) 16(عامال، وبعد إجراء التحلیل لهذه العناصر أصفت النتائج عن وجـود 
تفسر المكونات الستة عشر  ون جذورها الكامنة اقل من الواحد الصحیح،بقیة العوامل لكو

من التبـاین الكلـي، وهـي كمیـة مرتفعـة بواسـطة هـذه العوامـل، وكـان ) 48.753(مجتمعة 
مـن %)  11.616( ویفـسر، )6.85(المكون الرئیسي األول له اكبر جذر كامن ویساوي 

العوامـل، وبـالنظر إلـى قیمـة  بقیـة مـع ة وهـي كمیـة مقبولـة مقارنـ،هیكـل التباینـات الكلیـة
 ،منخفـضة ومتقاربـة األخـرى للعوامـل الكامنـة الجذور بقیة األول وأن للعامل الكامن الجذر
   .البعد أحادیة یرجح سائد عامل وجود على ًمؤشرا یعد فهذا

 المفـسر بالعامـل التبـاین نسبة أن نجد عامل كل فسره الذي للتباین أما بالنسبة
  )4,39(الثـاني  بالعامـل المفـسرة التباین نسبة بینما الكلي، التباین من )11,62(األول 

 مرتفعـة األول بالعامـل المفـسرة التبـاین نـسبة مالحظـة ویمكننـا هنـا .الكلـي التبـاین مـن
 نـسب فـي الفـروق یمكـن مالحظـة كمـا الثـاني، للعامـل المفـسر التباین نسبة مع المقارنة
 وشبه نسبیا تماثال هناك أن أي جدا، ومتقاربة قلیلة المتبقیة العوامل لكل المفسرة التباین
 یـرجح أیـضا وهـذا األول العامـل ماعـدا العوامـل لجمیـع التباین المفـسرة نسب في استقرار

 إلى انه )Reckase, 1979( وقد أشار ،االختبار بیانات في البعد أحادیة تحقق افتراض
 ،ات المقیاس من خالل إجراء التحلیل العامليیمكننا التحقق من افتراض أحادیة البعد لفقر

 ولقـد ،بالمقارنة بین قیمة الجذر الكامن للعامل العامل وقیمة الجذر الكـامن للعامـل الثـاني
الـــصمادي (، و)2011،حمادنـــة (،)2006،الـــشریفین(اعتمـــد هـــذا األســـلوب كـــل مـــن  

یر إلـــى ان  وهــذا یــش،وغیـــرهم ) 2009،الكحلــوت،الحموري( وأیــضا ،)2009،والــسوالمة
 بمقارنـة قیمـة الجـذر ،غالبیة الباحثین اعتمدوا التحلیل العاملي للتحقق من أحادیـة البعـد 

 ،نـصار والـشافعي(  وقد أشـار ،الكامن للعامل األول إلى قیمة الجذر الكامن للعامل الثاني
ــة البعــد) 57 ،2009 ــدالوهاب ( ،ان هــذه الطریقــة هــي األكثــر شــیوعا لقیــاس أحادی  ،عب
2014، 10-11. (  
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  :)Local Independence( االستقالل الموضعي  افتراض
 كمـا )Yen( باسـتخدام أسـلوب یـن الموضـعيتم التحقق مـن افتـراض االسـتقالل 

الذي یـدل علـى حـساب االرتباطـات بـین بـواقي  ) ( Demares 2010,48-49أوضحه 
ــتم ) 0,2(مــة  فــأي ارتبــاط تعــدى القی،درجــات المفــردات وفحــص االرتباطــات فیمــا بینهــا ی

 وقـد أشـار كـل ،استبعاده أو معالجته ألنه بهذه الحالـة ینتهـك فـرض االسـتقالل الموضـعي
 إلـى أن درجـة القطـع Christensen, Makransky, &Horton(2017,181)مـن 
لیست ملزمة الن بعض الباحثین التزموا بها وباحثین آخرین تبنوا درجات قطع ) 0.2(هذه 

ومـنهم ) 0,5(ومنهم مـن تبنـى  و)0,3( ومنهم من تبنى ،)0,1(مختلفة فمنهم من تبنى 
 وامتـدادا لهـذا فقـد ، وهناك عوامل تؤثر في تحدید درجة القطـع المناسـبة،)0,7(من تبنى 

، أوصــوا بــأن تــستعمل متوســط ارتباطــات أزواج المفــردات عوضــا عــن االرتباطــات الفردیــة
 ) 0,3(التشدد وهي بناءا على هذا التوجه سیتم تبني درجة قطع متوسطة و

 مصفوفة االرتباطات بین بواقي أزواج الفقرات :)3(جدول 
أزواج 
  الفقرات

معامل االرتباط 
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

بین معامل االرتباط 
بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

معامل االرتباط 
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

ط معامل االرتبا
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
1  -0,00678  2 0,030109  3  -0,00353  4 0,041019  
5  -0,00573  6 0,03979  7  -0,00791  8 0,034663  
9  -0,00795  10 0,034732  11  -0,00184  12 0,038122  
13  -0,01213  14 0,030848  15  -0,01165  16 0,034641  
17  -0,0035  18 0.040629  19  -0,0069  20 0,032139  
21  -0.00574  22 0.033494  23  -0.00871  24 0.037084  
25  -0,01115  26 0.032701  27  -0.01151  28 0.033881  
29  -0.0089  30 0.03725  31  -0.00989  32 0.031389  
33  -0.01366  34 0.028887  35  -0.01243  36 0.032038  
37  -0.01048  38 0.037555  39  -0.00265  40 0.03945  
41  -0.00494  42 0.037459  43  -0.00667  44 0.035765  
45  -0.00629  46 0.035014  47  -0.00889  48 0.033153  
49  -0.00788  50 0.030002  51  -0.00972  52 0.032285  
53  -0.01007  54 0.035913  55  -0.00558  56 0.038273  
57  -0.00694  58 0.036027  59  -0.01131  60 0.031593  
61  -0.00639  62 0.039712  63  -0.0068  64 0.033706  
65  -0.00595  66 0.038648  67  -0.00878  68 0.029975  
69  -0.01255  70 0.032282  71  -0.00813  72 0.03515  
73  -0.00693  74 0.035929  75  -0.01076  76 0.02756  
77  -0.01205  78 0.032052  79  -0.00535  80 0.037643  
81  -0.00403  82 0.038842  83  -0.00935  84 0.033184  
85  -0.00886  86 0.030827  87  -0.01002  88 0.029114  
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أزواج 
  الفقرات

معامل االرتباط 
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

بین معامل االرتباط 
بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

معامل االرتباط 
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
أزواج 
  الفقرات

ط معامل االرتبا
بین بواقي أزواج 

  الفقرات
89  -0.00932  90 0.029985  91  -0.01022  92 0.038888  
93  -0.00767  94 0.036961  95  -0.0049  96 0.037993  
97  -0.01414  98 0.029677  99  -0.01028  100 0.037207  
101  -0.0127  102 0.032922  103  -0.00559  104 0.03495  
105  -0.00845  106 0.033508  107  -0.01048  108 0.029332  
109  -0.00957  110 0.029508  111  -0.01293  112 0.02777  
113  -0.00773  114 0.031726  115  -0.01082  116 0.030465  
117  -0.00772  118   119   120   

  

  0.030758  بین بواقي أزواج الفقراتمعامل االرتباط 

 0.017052  لبواقيمجموع ا
الــذي یــدل علــى حـــساب  Q3) (Yen,1984وكانــت النتیجــة باســتخدام معامــل

كمـا هـو موضـح فـي االرتباطات بین بواقي درجات المفردات وفحص االرتباطات فیما بینها 
وهـي اقـل مـن درجـة ) 0,02(فقد كانت قیمة مجموع البواقي تـساوي بالتقریـب، )3(جدول 

  .القطع بالتقریب 
  : )Speediness( عة األداء افتراض سر

 وقد روعي إعطاء الوقـت الكـافي لإلجابـة عـن ،تم تطبیق االختبار على الطالبات
كل االختبار بحیث ال یؤثر عامل الـسرعة فـي أداء المفحـوص،  علمـا بـان الوقـت المعطـى 

ٕ واعطائهـا تعلیمـات ،لإلجابة مقدرا بدون الزمن الذي تم فیـه شـرح مثـال توضـیحي للطالبـة
 وقــد تــم التحقــق مــن ،وكیفیــة تــدوین اإلجابــة فــي المكــان المخــصص لهــا وجابــة كاملــةاإل

افتراض التحرر من السرعة من خالل عدم إبداء  أي طالبة مـن الطالبـات اعتراضـها علـى 
 وتأكدت الباحثتان مـن ان فـشل الطالبـات  فـي اإلجابـة عـن فقـرات ،الوقت المتاح لالختبار

 ولـیس للوقـت أي عالقـة بعـدم إجـابتهن علـى جمیـع ،راتهناالختبار ناتج عن محدودیة قـد
  .الفقرات 

 افتراضــات نظریــة االســتجابة للمفــردة فــي بیانــات اســتجابات العینــة تحقــقوبهـذا 
 افتراض ،افتراض أحادیة البعد(  وهي ،على االختبار وفقا للنموذج اللوجیستي ثنائي المعلم

 )  افتراض سرعة األداء ،االستقالل الموضعي
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-ًثانیا
ما قیم تقدیرات معـالم مفـردات " ینص السؤال الثاني في هذه الدراسة على مایلي 

  "وفق النموذج ثنائي المعلم؟) الصعوبة، والتمییز(االختبار 
المعلـم وذلـك لمعرفـة  اللوجیـستي ثنـائي النمـوذج اعتماد  تم:السؤال هذا على      لإلجابة

 حـسب نظریـة نمـوذج االختبـار الثنـائي التـدریج فقـرات مـن فقـرة لكـل الفقـرات معـالم قـیم
 ) R-ltm(برنــامج الحزمــة اإلحــصائیة الباحثتـان  اســتخدمت حیـث ،للفقــرة االسـتجابة

في  والتمییز الصعوبة معامالت حساب  في، نماذج االستجابة للفقرةبتحلیل بیانات الخاصة
   :ي الجدول االتي كما هو مبین ف،القیم هذه قیاس

  للنموذج ثنائي المعلم قیم معامالت الصعوبة والتمییز:)4(جدول 

  معلم   الفقرة
  الصعوبة

الخطأ 
المعیاري 
لمعلم 
  الصعوبة

  معلم 
  التمـییز

الخطأ 
  المعیاري

لمعلم التمییز
معلم   الفقرة

  الصعوبة

الخطأ 
المعیاري 
لمعلم 
  الصعوبة

  معلم 
  التمـییز

الخطأ 
  المعیاري

التمییزلمعلم 
1   -3,28915480,0  5963,0  1066,0  31   -1.28830.1798  0.7130  0.0903  
2   -2,96374141,0  7416,0  1155,0  32   -2.62070.2712  1.1532  0.1522  
3   -4,01467011,0  7636,0  1522,0  33   -0.12120.1022  0.7480  0.0894  
4   -1,09892172,0  5099,0  0812,0  34   -1.01600.0944  1.4485  0.1326  
5  0,1458 0933,0  8904,0  0980,0  35   -0.86230.0998  1.1566  0.1111  
6  1,7318  3430,0  4450,0  0851,0  36   -2.20880.1989  1.2889  0.1506  
7   -1,11421282,0  9766,0  1027,0  37   -1.26200.1375  0.9817  0.1038  
8   -2,75163099,0  0307,1  1426,0  38   -0.92970.0873  1.5446  0.1383  
9  1,8326  3391,0  4804,0  0878,0  39   -0.03860.0710  1.2237  0.1148  
10   -0,97411322,0  8495,0  0952,0  40   -0.65280.1361  0.6658  0.0858  
11   -0,75051220,0  8126,0  0926,0  41   -1.73270.2642  0.5996  0.0884  
12   -2,98643373,0  1934,1  1780,0  42   -1.39310.1460  1.0107  0.1078  
13  0,5209  0988,0  8688,0  0987,0  43   -0.84880.0986  1.1605  0.1110  
14   -0,85231162,0  9161,0  0972,0  44   -1.52990.1186  1.5766  0.1536  
15   -2,56105768,0  3698,0  0817,0  45   -2.20570.1643  1.8522  0.2221  
16   -1,41501344,0  1377,1  1153,0  46   -0.69660.1127  0.8704  0.0954  
17   -0,95580970,0  3024,1  1211,0  47  0.0863  0.0956  0.7986  0.0920  
18   -2,40712115,0  4781,1  1847,0  48   -1.45970.2142  0.6488  0.0889  
19   -2,55712731,0  0533,1  1379,0  49   -1.04630.1002  1.3674  0.1284  
20   -4,23528975,0  4940,0  1105,0  50   -1.14100.1285  0.9927  0.1039  
21  1,0882  2055,0  5287,0  0856,0  51   -2.05780.1776  1.3469  0.1511  
22   -1.33091454,0  9633,0  1038,0  52   -0.60190.0991  0.9729  0.1003  
23   -2.84253385,0  9555,0  1366,0  53  0.5018  0.0747  1.2634  0.1225  
24   -1.08791180,0  0771,1  1085,0  54   -0.37420.0687  1.4926  0.1308  
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  معلم   الفقرة
  الصعوبة

الخطأ 
المعیاري 
لمعلم 
  الصعوبة

  معلم 
  التمـییز

الخطأ 
  المعیاري

لمعلم التمییز
معلم   الفقرة

  الصعوبة

الخطأ 
المعیاري 
لمعلم 
  الصعوبة

  معلم 
  التمـییز

الخطأ 
  المعیاري

التمییزلمعلم 
25   -2.51700.2593  1.0946  0.1402  55   -0.80310.0963  1.1608  0.1108  
26   -1.24540.1194  1.1951  0.1173  56   -1.31990.1044  1.6264  0.1531  
27   -0.74160.1247  0.7798  0.0906  57   -0.60630.0888  1.1446  0.1093  
28   -1.22780.3478  0.3305  0.0763  58   -1.18020.1356  0.9565  0.1026  
29   -2.72630.2958  1.0986  0.1499  59   -0.39970.0820  1.1306  0.1084  
30   -1.71590.1518  1.2339  0.1289  

1.25140.2024611.0010760.116468- المتوسط
  : یتبین من  الجدول السابق

 :Item Difficulty Indexمعامل صعوبة  الفقرة   -
 معالم قیم مدىامالت الصعوبة في الجدول السابق یتبین ان  من خالل استعراض قیم مع

، )1,83 -    4,24-(الثنائي تتراوح ما بین  النموذج الفقرات الثنائیة التدریج في صعوبة
وبمتوســط لهــذا الخطــأ المعیــاري قــدره ) 0.07 -0.89(وبخطــأ معیــاري یتــراوح مــا بــین 

 علـى دقـة تقـدیر معلـم الـصعوبة هذا یعطي مؤشرا و،وهي قیمة منخفضة نوعا ما) 0.20(
 . للفقرات الثنائیة التدریج 
على اقل قیمة لمعلم الصعوبة حسب النمـوذج الثنـائي حیـث ) 20(     وقد حصلت الفقرة 

حازت على اعلى قیمة لمعلم الـصعوبة  ) 9( ، في حین أن الفقرة  )4,24-(كان مقدارها 
  ). 1,83(حیث بلغ مقدارها  

 إلـى ان قـیم معلـم الـصعوبة یكـون  ) Harris, 1989(ة هـاریس      وقـد أشـارت دراسـ
 فاذا ، )3 – إلى 3( +  لكن عملیا تقع في المدى ما بین ، )∞+  إلى ∞ -( مداها من 

فان الفقرة تكون فقرة سهلة أما اذا كانت قیم معلم  ) 3 –( كانت قیمة معلم الصعوبة مثال 
  .فهي هنا تكون فقرة صعبة  )  3( +الصعوبة 

 إلى ان الفقرات التي تقع قیم معامـل صـعوبتها  )2000(     كما أشارت دراسة جمحاوي 
 فـي حـین ان الفقـرات التـي یزیـد ،تعتبـر فـي المـدى المقبـول) 1,5(+ إلـى ) 1,5 -(بین 

 والفقرات التـي ،فهي ضمن المدى الصعب من الفقرات) 1,5(+ معامل الصعوبة فیها عن 
  .فهي ضمن المدى السهل من الفقرات ) 1,5 - (فیها معامل الصعوبة اقل من

 بعد االستعانة بالنسخة المعربة للدكتور زیـاد ،بإعادة النظر الختبار میدنیك األصلي و    
 وتــم ، فقــرة17 فقــد تــم حــذف :مــا جــرى علیــه مــن عملیــات مــن قبــل الباحثتــان و ،بركــات

ر اســـتخداما للبیئـــة  فقــرات وذلـــك باســتبدال بعـــض الكلمــات لكلمـــات اكثــ7التعــدیل علـــى 
 ،6 ،5 ،2، 1( وبــذلك أصــبحت الفقــرات رقــم ،اإلســالمیة عامــة والبیئــة الــسعودیة خاصــة

هي المأخوذة من ) 34 ،32 ،29 ،27 ،24 ،21 ،20، 19 ،18، 14 ،13، 11، 10
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 ،2,97- ،3.29- (: ومعامل الصعوبة لهذه الفقرات بالترتیـب كمـا یلـي،االختبار األصلي
-4,01،-1,09، 0,15، 1,73، -1,11، -2,76، 1,83، -0,97، -0,75، -

ـــدى ، )0,956- ،1,41- ،2,56- ،0,86- ،0,52 ،2,99 ـــك أن م ـــن ذل  ویتـــضح م
 -  4,01-(معامــل الــصعوبة للفقــرات المــأخوذة مــن االختبــار األصــلي یتــراوح مــا بــین 

0,15.(  
  : وعلى ضوء ما سبق یتضح أن

 ماعـدا الفقـرات ،)1,5-(قل مـن  غالبیة الفقرات تقع ضمن مدى الفقرات السهل األ -
(  أمـا الفقـرات رقـم ،فهي فقـرات ذات صـعوبة متوسـطة ) 53، 47، 13، 5( رقم  

 فهي فقرات صعبة   ) 21 ،9 ،6
وبالمقارنــة بــین مــدى معامــل الــصعوبة للفقــرات المــأخوذة مــن االختبــار األصــلي   -

بـار میـدنیك  اختمدى معامل الصعوبة لفقـرات و،)0,15 ،4,01-(المتراوح ما بین 
نجد ان الكلمات المطورة تقع  ،)1,83 ،4,24-(للتفكیر اإلبداعي المتراوح ما بین 

 ویمكن تفسیر ذلـك ،ُ بینما الكلمات األصلیة للمقیاس تعد سهلة،في المدى المقبول
بأن المقیاس أصبح في حاجة ماسه إلى التطـویر مـن خـالل كلمـات جدیـدة تناسـب 

 .  عبر الزمان التطور في التفكیر اإلبداعي 
   : Item Discrimination Index معامل تمییز الفقرة  -

  هو قـدرة الفقـرة علـى التمییـز بـین المفحوصـین مـن الفئـات :ةالفقر تمییز بقوة      یقصد
  ).24 ص ،2013 ،صالح(ذوي األداء المرتفع وفئات ذوي األداء المنخفض 
یز الفقرات على عینة من الطالبات بلغت      وقد تم تطبیق االختبار لغرض معرفة قوة تمی

 .طالبة ) 884(
ــین أن جمیــع  و     ــسابق یتب ــي الجــدول ال ــز ف ــامالت التمیی ــیم مع مــن خــالل اســتعراض ق

الفقرات الثنائیة التدریج كانت ضمن المدى المعتاد لمعامالت التمییز ألنهـا تقـع فـي الفتـرة 
ـــــر كـــــل مـــــن هـــــامبلتون و ) 2  +،صـــــفر(المغلقـــــة مـــــن   (1985ســـــوامنیثان كمـــــا ذك

Swaminathan,& Hambelton  . (  
     فقد أشارت نتائج التحلیل إلى ان قیم معامالت التمییز للفقرات الثنائیة التـدریج كانـت 

   ) .0.33 - 1.85( فقد تراوحت ما بین ،مقبولة
ـــضل  ـــت الفقـــرة اف ـــز الفقـــرة الموجـــب كان ـــة معامـــل تمیی ـــا زادت قیم  ،النبهـــان(      وكلم

2004،434.( 
  :وبهذا یكون

 ماعـدا الفقـرات ،)1,5-(غالبیة الفقرات تقع ضمن مدى الفقرات الـسهل األقـل مـن  -
(  أمـا الفقـرات رقـم ،فهي فقرات ذات صعوبة متوسطة ) 53 ،47، 13 ،5( رقم   

ــرات صــعبة  ) 21 ،9 ،6 ــرات فهــي فق ــصعوبة للفق ــة بــین مــدى معامــل ال وبالمقارن
، ومدى معامل )0,15 ، 4,01-(لمتراوح ما بین المأخوذة من االختبار األصلي  ا
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                        اختبــــــار میــــــدنیك للتفكیــــــر اإلبــــــداعي المتــــــراوح مــــــا بــــــینالــــــصعوبة لفقــــــرات
، نجد ان المقیاس األصلي یحتـاج إلـى تطـویر فـي الكلمـات حتـى )4,24،1,83-(

 والحـضاریة  وذلـك نظـرا للتغیـرات الفكریـة،یناسب التفكیـر اإلبـداعي فـي هـذا الوقـت
 .الحالیة

 وهذا یعطي مؤشرا جیدا على ان الفقرات ،ارتفاع معامل التمییز لفقرات أداة االختبار -
 . لها القدرة على التمییز بین أداء الطالبات  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث-ًثالثا
ل درجـة مـا تقـدیر قـدرات الطالبـات لكـ"  ینص السؤال الثالث فـي هـذه الدراسـة علـى مـایلي

 محتملة على اختبار الترابطات المتباعدة وفقا للنموذج ثنائي المعلم؟
بتحلیل  الخاصة) R(تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة  :السؤال هذا على لإلجابة     

تقدیر قدرات الطالبات لكل درجة  وذلك بهدف الوصول إلى ، نماذج االستجابة للفقرةبیانات
   دنیك وفقا للنموذج ثنائي المعلممحتملة على اختبار می

 نجد ان مـدى تقـدیرات قـدرات الطالبـات لكـل درجـة محتملـة علـى :بالنسبة لقدرات الطالبات
، )3,12- ،2,44(اختبار میدنیك وفقا للنموذج اللوجیستي ثنائي المعلم تراوحت مـا بـین 

 الطالبـة رقـم وقد حصلت) . 0,27 ،0,61 (وبخطأ معیاري لقدرات الطالبات یتراوح ما بین
 فـي ،)2,44(على اعلى تقدیر للقدرة حسب النموذج الثنائي حیث كان مقـدارها  ) 884( 

حازت علـى اقـل تقـدیر للقـدرة حـسب النمـوذج الثنـائي حیـث كـان ) 6(حین أن الطالبة رقم 
ومما سبق یمكننا القول بأن فقرات االختبار ثنائیة التدریج بوجه عام ) . 3,12-(مقدارها 
  .ي متناول قدرات أفراد العینة، كما یتضح من منحنیات القدرة ألفراد العینةكانت ف

 :وبهذا تكون النتائج كالتالي
فقرات اختبار الترابطات المتباعدة لقیاس التفكیر اإلبداعي الثنائیة التدریج بوجه عام كانت 

 -(لبــالغ  وذلــك الن متوســط تقــدیرات القــدرة للطالبــات ا،فــي متنــاول قــدرات افــراد العینــة
 ممــا یمكننــا ،)1,26-(یزیـد علــى متوســط تقــدیرات صــعوبة الفقــرات والتــي كانــت ) 0,08

 .القول بأن فقرات االختبار ثنائیة التدریج بوجه عام كانت في متناول قدرات أفراد العینة
ـــة األساســـیة لعـــدم مطـــابقتهن الفتراضـــات النمـــوذج ) 32(حـــذف عـــدد  ـــة مـــن العین طالب

ـــة ) 0,05( القیمـــة االحتمالیـــة لقـــدراتهن عنـــد مـــستوى داللـــة المـــستخدم، وذلـــك ألن  دال
 .طالبة ) 852( وبذلك یصبح عدد أفراد العینة بعد الحذف ،إحصائیا 

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع-ًرابعا
ما مدى صدق اختبار میدنیك للترابطات : "ینص السؤال الرابع في هذه الدراسة على ما یلي

 "للنموذج ثنائي المعلم لنظریة االستجابة للمفردة؟المتباعدة وفقا 
بتحلیل  الخاصة )R(تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة  :السؤال هذا على لإلجابة     

 ویتم ذلك وفقا لحذف األفراد غیر المالئمین والفقـرات غیـر ، نماذج االستجابة للفقرةبیانات
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ــى،المالئمــة ــك بهــدف الوصــول إل ــا  وذل ــا میــدنیك ر  صــدق اختب للترابطــات المتباعــدة وفق
  : وذلك من خالل الجدول اآلتي،للنموذج اللوجیستي ثنائي المعلم

 القیم االحتمالیة لفقرات اختبار الترابطات المتباعدة وفقا للنموذج اللوجیستي :)6(جدول 
  ثنائي المعلم

  حتمالیةالقیمة اال  الفقرة  القیمة االحتمالیة  الفقرة  القیمة االحتمالیة  الفقرة
1   0.2814  21  0.2218  41  0.0077  
2   0.2321  22  0.0077  42  0.7216  
3   0.1746  23  0.2159  43  0.0991  
4   0.2896  24  0.7401  44  0.5005  
5   0.0322  25  0.7424  45  0.1052  
6   0.7244  26  0.2883  46  0.0018  
7   0.1427  27  0.0288  47  0.2699  
8   0.1852  28  0.1777  48  0.0091  
9   0.7847  29  0.3494  49  0.136  
10   0.5293  30  0.1314  50  0.3067  
11   0.0722  31  0.041  51  0.0411  
12   0.6321  32  0.1387  52  0.5101  
13   0.277  33  0.3001  53  0.0187  
14   0.0001  34  0.7456  54  0.2958  
15   0.6473  35  0.0885  55  0.4185  
16   0.0156  36  0.2482  56  0.6623  
17   0.0474  37  0.5134  57  0.6071  
18   0.367  38  0.0884  58  0.0339  
19   0.1224  39  0.114  59  0.5687  
20   0.4675  40  0.1759    
  :من خالل استعراض الجدول السابق یتبین ما یلي     

ــد الفقــرة رقــم  ــرات االختبــار عن  ،31 ،27 ،22، 16،17 ،14 ،5(القیمــة االحتمالیــة لفق
ـــة  ) 58 ،53 ،51 ،48 ،46 ،41 ـــد مـــستوى دالل ا  وتبعـــ،دالـــة إحـــصائیا) 0,05( عن

 فـالفقرة التـي تقـل إحـصاءه ،الخاصة بالبرنامج المـستخدم Item Fit إلحصاءات المالءمة
 وقـد یعـود الـسبب فـي ،تعتبر فقرة غیر مالءمـة ویجـب حـذفها) 0,05(المالءمة  لها عن 

 & Weiner ، ,2007   320 (ذلـك إلـى خلـل فـي الفقـرة إمـا بـالمحتوى أو بالـصیاغة
Greene(ــ ــالغ عــددهن ، وان بحــذف هــذه الفقــرات بالتــالي ســتقوم الباحثت  ،فقــرة ) 13(الب

 .وذلك لعدم مطابقتهن الفتراضات النموذج  
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  :وبهذا تكون النتائج كالتالي
بلغت القیمة االحتمالیة القصوى لقدرات  :بالنسبة للقیمة االحتمالیة لقدرات الطالبات

یــة الــدنیا لقــدرات  فــي حــین كانــت القیمــة االحتمال، )442(الطالبــات عنــد الطالبــة رقــم 
 ،3، 2( وكانت القیمة االحتمالیة لقدرات الطالبات رقم ،)101( الطالبات عند الطالبة رقم 

8، 15 ،18،17 ،21، 22، 26 ،46، 47، 77، 94، 101، 107، 112 ،129، 
141، 147 ،189، 208 ،240،268 ،316، 318، 326، 384، 396، 571، 
 بالتالي تـم حـذف هـؤالء ،دالة إحصائیا) 0,05( عند مستوى داللة ) 860 ،791 ،751

 . وذلك لعدم مطابقتهن الفتراضات النموذج ،طالبة) 32(الطالبات،  والبالغ عددهن 
(  تم حذف األفراد التي كانت القیمة االحتمالیة لـقدراتهم دالة إحصائیا عند مـستوى داللـة 

النمـوذج المـستخدم، وبـذلك طالبة لعدم مطابقتهم الفتراضات ) 32(والبالغ عددهم ) 0,05
 .طالبة  ) 852(یصبح عدد أفراد العینة بعد الحذف 

 وذلـك لعـدم ،فقرة ) 59(فقرة من فقرات االختبار األساسي والبالغ عددها ) 13(حذف عدد 
 وبذلك یصبح عـدد فقـرات االختبـار بعـد الحـذف ،مطابقتهن الفتراضات النموذج المستخدم 

  .فقرة  ) 46(
  :ج المتعلقة بالسؤال الخامس النتائ-ًخامسا

مـا قـیم معامـل ثبـات اختبـار میـدنیك ": ینص السؤال الخامس في هذه الدراسة علـى مـایلي
 للترابطات المتباعدة وفقا للنموذج ثنائي المعلم لنظریة االستجابة للمفردة؟

ل بتحلی الخاصة )R(تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة  :السؤال هذا على لإلجابة     
،  قیمة معامل الثبات لالختبـار:ى وذلك بهدف الحصول عل، نماذج االستجابة للفقرةبیانات

 .ُوهي قیمة مرتفعة وتعد مؤشر جید لالختبار ) 0,78(وقد بلغت قیمته 
  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس-سادسا

ات اختبـار مـا التـدریج النهـائي لمفـرد": ینص السؤال السادس في هذه الدراسة على مایلي
 میدنیك للترابطات المتباعدة وفقا للنموذج ثنائي المعلم لنظریة االستجابة للمفردة؟

  الخاصـة )R(تـم اسـتخدام برنـامج الحزمـة اإلحـصائیة  :الـسؤال هـذا علـى      لإلجابـة
 بهــدف الوصــول إلــى قــیم معــاملي الــصعوبة ،  نمــاذج االســتجابة للفقــرةبتحلیــل بیانــات

ك قامـت الباحثتـان بتـدریج مفـردات االختبـار وذلـك وفقـا لقـیم  معـامالت  وبعـد ذلـ،والتمییز
ــز ــامالت التمیی ــیم مع ــیم ،الــصعوبة وق ــار لق ــردات االختب ــدریج مف ــان بت ــث قامــت الباحثت  حی

  معامالت الصعوبة من األصعب حتى األسهل كما  هو مبین في الجدول التالي 
  :ویتبین من الجدول التالي

مفردات اختبار میدنیك للترابطات المتباعدة وفقا للنموذج اللوجیستي التدریج النهائي ل     
 حیث تم تدریج فقرات االختبار من األصعب حتى األسـهل، وذلـك وفقـا لمعلـم ،ثنائي المعلم

  .الصعوبة للفقرات
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 فـي ،)1,83( على اعلى قیمة لمعامل الصعوبة فقد بلغـت ) 1(     فقد حازت الفقرة رقم 
   .)4,01-(على اقل قیمة لمعامل الصعوبة فكانت ) 46(رقم حین بلغت الفقرة 

   التدریج النهائي لمفردات اختبار الترابطات المتباعدة وفقا للنموذج ثنائي المعلم:)7(جدول 
 اإلجابة الصحیحة المفردات الفقرة

   أقالم أوراق حبر 1
   خارج رائد سفینة 2
   شمع نحلة رحیق 3
   اللیل العباءة الظالم 4
  محكمة قانون فخال 5
   الوراثة النبات الفیروسات 6
   فراولة دم نار 7
   تكرار نمط سلوك 8
  الزواج النجاح العید 9
  اسالیب جیل تنشئة 10
  خرزة بحر سماء 11
  احسان فقیر مال 12
  صفار فاسدة قشرة 13
  النظام االكل المشي 14
  كرة سطح باطن 15
  االضحى سعید صالة 16
  اهداف عمل مجموعة 17
  تدفئة نار سودأ 18
  هشاشة اظافر حلیب 19
  مقص مصفف شامبو 20
  مكیف ریموت ریختر 21
  سكریات بطاریة شمس 22
  حسد ماء بؤبؤ 23
  لحیة صالون موس 24
  القرى الحنان المؤمنین 25
  سباق جري كرة 26
  فستان التقوى الزوجة 27
  أنثى رضاعة خفاش 28
َشعر بترول 29   زیتون َ
  دوران ذبذبة ارجوحة 30
  حزین نص فن 31
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 اإلجابة الصحیحة المفردات الفقرة
  فضاء مجموعة كواكب 32
  معاني مفردات كتاب 33
  صفات انتقال كروموسومات 34
  الحوت العصا القرآن 35
  لیزر شمس جوال 36
  قطار برید طریق 37
  بكتیریا قضاء تسخین 38
   أفكار  عصف  تولید 39
  كامیرا تجسس برج 40
  طعم لسان حاسة 41
  إنجاز مستقبل خطط 42
  انترنت طالب معلومة 43
  االعتقاد الرأي الملكیة 44
  معدن غالي بریق 45
  فاجعة مراسم حزن 46

وتشیر النتائج النهائیة إلى اختالف معامالت الصعوبة لفقرات االختبار، فغالبیة  المفردات 
 ووفقـا ،تعتبر مفردات سهله وبعضها تعتبر متوسطة الصعوبة وبضع منها مفـردات صـعبة

 ثــم تــم التوصــل إلــى ،ت االختبــار حــسب هــذه المعــالملــذلك قامــت الباحثتــان بتــدریج مفــردا
التدریج النهائي لمفردات االختبار كما هو الجدول السابق المتمثل في صورة من االختبـار 

  .بعد التدریج  
  :في ضوء نتائج الدراسة یمكن تقدیم التوصیات التالیة: توصیات الدراسة

باحثتـان توصـي باسـتخدام عـدد نظرا لتوفر دالالت صدق وثبات جیـدة لالختبـار فـان ال -
مــن األســالیب اإلحــصائیة فــي تطــویر اختبــار الترابطــات المتباعــدة  ومقارنــة نتائجهــا 
لنصل إلى مستوى عالي من الدقة  في حذف الفقرات غیـر المالءمـة ألهمیتـه البالغـة 

 .من الناحیة التشخیصیة 
توصــي بتطبیــق و نظــرا لتــوفر دالالت صــدق وثبــات جیــدة لالختبــار فــان الباحثتــان  -

 .االختبار على المرحلة الثانویة 
اســتخدام اختبــار الترابطــات المتباعــدة الــذي تــم بنــاءه أو أي اختبــار مــستل منــه فــي  -

 .قیاس التفكیر اإلبداعي للمرحلة الثانویة 
اســتخدام اختبــار الترابطــات المتباعــدة الــذي تــم بنــاءه أو أي اختبــار مــستل منــه فــي  -

 .طالب جامعة القصیم قیاس التفكیر اإلبداعي ل
  إضافة فقرات تقیس المستویات المرتفعة من القدرة للتفكیر اإلبداعي  -
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة  -  أ

 جامعة طلبة االبتكاري بین التفكیر لمستوى مقارنة دراسة). 2014(إسماعیل، رضوان علي  -
 .44-19، )1(مجلة المحترف،. الریاضیین وغیر الریاضیین صنعاء

 أم  مهیـدي بـن العربـي جامعـة.رسالة ماجـستیر. التفكیر اإلبداعي) .2014( بوبیدي ،مالها -
  . جمهوریة الجزائر،البواقي

استخدام نموذج راش في تطویر اختبار كاتل الثالث للذكاء ). 2008(أبو جراد، حمدي یونس  -
  .583-555، )2(16مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، ). أ(الصورة 

ـــة لمقیـــاس بـــراون ).2018(أبـــو دمیـــك، ســـلیمان عـــوده ســـلیمان  - الخـــصائص الـــسیكو متری
المجلة العربیة للعلـوم .سنة في مدینة تبوك )18-13(وألكساندر لتقدیر الذات للفئة العمریة 

  .176-157 ،)19 (2،ونشر األبحاث
 لطلبـة العلمـي ثالبحـ في مهـارات اختبار تطویر). 2016(أبو عواد، فلایر؛ القهوجي، أیمن  -

 نظریتـي وفـق الـسیكو متریـة خصائـصه والتحقـق مـن األردنیـة الجامعـات فـي التربیـة كلیـات
  .1668 -1645 ،)4 (43.مجلة دراسات العلوم التربویة . والحدیثة الكالسیكیة القیاس

 القـدرات تنمیة على مقترح فوتوغرافي تصویر برنامج أثر). 2015(أبو ناصر، فتحي محمد  -
 الـوطني المركـز. جـدة بمدینـة المرحلـة المتوسـطة فـي الثالـث الـصف طالبـات لـدى ةاإلبداعیـ
  .347-335 ،)13( واإلبداع، الموهبة ألبحاث

دور اإلبـــداع فـــي اكتـــساب المؤســسة میـــزة تنافـــسیة دراســـة حالـــة ). 2011(األخــضر، خـــراز -
 ،لقایدرسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر ب. نموذجا) سعیدة( مركب حمام ربي EGTTمؤسسة 
  .الجزائر 

قیاس أثر متطلبات تطبیـق التطـویر التنظیمـي فـي إحـداث ). 2010(األسدي، أفنان عبد علي -
مجلــة الغــري . دراســة تحلیلیــة آلراء عینــة مــن العــاملین فــي مــصرف الرافــدین/عملیــة التغییــر

  .233-185 ،)17 (3 ،للعلوم االقتصادیة واإلداریة
بــة جامعــة القــدس المفتوحــة علــى نمــط التفكیــر تــوزع عینــة مــن طل). 2007(بركــات، زیــاد  -

مجلـة الجامعـة . المجرد العیاني وعالقـة ذلـك بالتحـصیل األكـادیمي والتفكیـر اإلبـداعي لـدیهم 
  .1049-1015 ، )2 ( 15 ،)سلسلة الدراسات اإلنسانیة(اإلسالمیة 

س التفكیـر الخصائص السیكو متریة الختبار الترابطات المتباعدة لقیا). ٢٠١٢(بركات، زیاد  -
مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة للتربیـة . اإلبداعي لمیدنیك على عینة من الطلبة الفلـسطینیین

  .159- 129، )3(10وعلم النفس، 
 تنمیة أسالیب اإلسالمیة التربیة معلمي ممارسة واقع). 2010(البلوشي، مریم سلیمان مراد  -

 األساسـي فـي التعلـیم مرحلـة مـن نیـةالثا الحلقـة طلبـة تـدریس فـي التفكیر اإلبـداعي مهارات
  .رسالة ماجستیر، جامعة مؤته. عمان سلطنة

لمعـالم  المعلمـة ثالثـي اللوجستي النموذج تقدیر دقة تقصي). 2014(بني عطا، زاید صالح  -
مجلـة جامعـة الـشارقة للعلـوم . وحجـم العینـة االختبار طول تغیر ضوء في األفراد وقدرة الفقرة

  .37-1،)2 (11ة، اإلنسانیة واالجتماعی
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ـــدة ؛ بلوم - ـــسنان، فری ـــر ) .2015(اســـهمان ،بول ـــة التفكی ـــي تنمی ـــدریس ودورهـــا ف ـــق الت طرائ
   .ملتقى التكوین بالكفایات في التربیة،جامعة قاصدي مرباح.اإلبداعي عندالطفل المتمـدرس

  .بیروت الشروق، دار ،الطبعة الثالثة والمقاییس، االختبارات).١٩٨٣( تایلر لیون أ  -
تطویر اختبار كاتل للذكاء باستخدام نماذج السمات ). 1999(الرب، هشام فتحي محمد جاد  -

ــؤ بالتحــصیل الدراســي، رســالة ماجــستیر غیــر  ــة واثــره علــى قــدرة االختبــار علــى التنب الكامن
  .  قسم علم النفس التربوي ، كلیة التربیة، جامعة المنصورة،منشورة

 ثـالث بـین الـسیكو متریـة الخـصائص يفـ مقارنـة دراسـة). 2017(جاسـم، خالـد جمـال  -
مجلـة كلیـة التربیـة األساسـیة . الشخـصیة لمقـاییس المختـصرة الـصور إعداد في استراتیجیات

  .292-270، )31(للعلوم التربویة واإلنسانیة، 
ــي  - ــوري، عبدالحــسین رزوق ــاني وفقــا ). 2012(الجب ــى التــصور المك ــار القــدرة عل بنــاء اختب

  .74-55، )204 (2مجلة األستاذ،  .  طلبة المرحلة اإلعدادیةلنظریة السمات الكامنة لدى
تـدریج بنـك أسـئلة فـي مـادة الریاضـیات لتالمیـذ الـصف ). 2016(الجمل، هبه محمد إبراهیم  -

ــم ، )21(مجلــة كلیــة التربیــة . الثالــث االبتــدائي باســتخدام النمــوذج اللوجیــستي الثالثــي المعل
83-867  .  

مقارنــة خــصائص الفقــرة وفــق النظریــة التقلیدیــة ونظریــة ).2000( إینــاس محمــود ،جمحـاوي -
  . جامعة الیرموك،رسالة ماجستیر غیر منشورة. استجابة الفقرة في مقیاس للقدرة الریاضیة

استخدام نموذج المحـاوالت ذي الحـدین فـي فحـص تقـدیرات ). 2013(الجودة، ماجد محمود  -
 ،)1(21 ، للدراسات التربویة والنفسیةمجلة الجامعة اإلسالمیة.المحكمین لمقاییس االتجاهات

407-434.  
 الواقـع :الجزائـر فـي والتطـویر العلمـي البحـث). 2018(محمـد ،المیـة؛ طوالبیة،حروش -

 العلـوم قــسم /ج واإلنــسانیة االجتماعیـة للدراســات األكادیمیـة. التطــویر ومـستلزمات
  46-32، )19( ،االجتماعیة

 لدى اللفظي اإلبداعي التفكیر على القدرة اختبار بناء ). ٢٠١٠(الحكاك، وجدان جعفر جواد  -
  .293-200، )27-26(مجلة البحوث التربویة والنفسیة، . جامعة بغداد طلبة

ــة ). 2007(الحكمــاني، رحــاب بنــت ســعید  - ــة بــین النظریــة الكالســیكیة لالختبــار ونظری مقارن
رسالة . ردات االختباریةاالستجابة للمفردة في تقدیر قدرات األفراد ومدى استقرار مؤشرات المف

  . جامعة السلطان قابوس ،ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة
تقنین اختبار المصفوفات المتتابعة الملون فـي ) .2012(حماد، إبراهیم مصطفى علي حماد  -

  .رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة . البیئة الفلسطینیة 
اس التدفق النفسي باستخدام نظریة االسـتجابة تدریج مقی). 2017(حمزة، منى إمام محمود  -

  .216-19 ،)18 (،مجلة البحث العلمي في التربیة.للفردة
ـــسلوكیة ). 2016( ســـعاد جمعـــه ،الخروصـــي - ـــین مقیـــاس االضـــطرابات ال ـــى ) SDQ(تقن عل

   .72-37 ،)66 (،مجلة الطفولة العربیة. األطفال العمانیین
 أحـادي راش نمـوذج وفـق تحـصیلي ختبـارا مطابقـة درجـة). 2012(الخیـاط، ماجـد محمـد  -

 طلـب الـصف لـدى الریاضـیة المهـارات فـي العلمیـة المعرفـة عن مستوى الكشف في المعلمة
  .111-87، )1(16،اإلنسانیة العلوم األقصى، سلسلة مجلة جامعة. األساسي الثامن
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 في اعياإلبد التفكیر أسلوب على قائم برنامج فاعلیة ). 2011(الدبش،  عمران محمد علي  -
 فـي األساسـي التاسـع لطلبـة الـصف التحـصیل مـستوى لرفـع الوطنیـة التربیـة تـدریس مبحـث

  .رسالة ماجستیر، جامعة األزهر . رفح محافظة
 محكـي اختبـار فقـرات بنـاء فـي للفقـرة االسـتجابة نظریـة اسـتخدام) . 2016( محمد ،دبوس -

 ثنائي اللوجستي النموذج وفق یجالتدر ومتعددة التدریج بفقرات ثنائیة الریاضیات في المرجع
   .1480 – 1453 ،)7(30، )اإلنسانیة  العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة. المعلم 

استخدام نظریة االستجابة على الفقـرة فـي تحلیـل االسـتجابات ). 2004(دودین، حمزة محمد  -
   .125-105 ،)72(18المجلة التربویة، . على اختبار المهارات الكمیة لدى طلبة الجامعة

تقنین اختبار الذكاء لمارتن لـوثر جوهـان لألطفـال فـي ). 2017(الذهبي، هناء مزعل حسین  -
  .488-462،  ) 53( ، مجلة البحوث التربویة والنفسیة .سن السابعة 

راسـل للقـدرات العقلیـة وفقـا  وكـین كـارتر فیلیـب اختبـار تطـویر). 2016(هنـد صـبیح ،رحـیم  -
  .254 -215 ، 3، جلة األستاذ م. لنظریة السمات الكامنة

المعلـم  اللوجیـستي أحـادي راش نمـوذج استخدام ) . 2018(بوقصاره ، زیاد؛ منصور،رشید  -
مجلـة الباحـث ". هیـل فـان " نمـوذج وفـق مبنـي الهندسي التفكیر اختبار لمستویات في تدریج

  .638-623، ) 33(،في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
بعـض  وبـالقیم عالقتهـا فـي االبتكـاري التفكیـر علـى القدرة). 2001(نادیه مصطفى ، الزقاي  -

 النفس علم بمعهد المشترك طلبة الجذع من عینة لدى األخرى السیكوسوسیولوجیة المتغیرات
  .58-35،)15( جوان، . بالجزائر وهران جامعة

ـــة )  لینـــون-اوتـــیس(تطـــویر وتـــدریج اختبـــار ) . 2011(زكـــري، علـــي محمـــد  - للقـــدرة العقلی
  .119-64، )75(،مجلة كلیة التربیة. باستخدام نموذج راش) J(المستوى المتوسط الصورة 

 بیـردو جامعـة مقـاییس مـن معدلـة نـسخة تطـویر). 2011(الـسعدي، مـوزة هـالل سـلیم  -
رسالة دكتوراه، جامعة . ًأكادیمیا المتفوقین الطلبة عن الكشف في وقیاس فعالیتها األكادیمیة

  .عمان العربیة
اثر استخدام طریقة العصف الذهني لتـدریس التعبیـر ).2006(عبدربه هاشم عبدربه،يالسمیر -

رســـالة .فـــي تنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى طالبـــات الـــصف الثـــامن األساســـي بمدینـــة غـــزة 
  .الجامعة اإلسالمیة،ماجستیر

اإلبداع اإلداري والممارسات الـسلوكیة لمـدیري مـدارس ).1428(السلمي، سعود سعید مسفر  -
  .رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى. تعلیم العام بمحافظة جدةال

اثــر التفكیــر اإلبــداعي علــى فاعلیــة عملیــة اتخــاذ القــرار ).2017(سویدات،احمد،الــشیخ،فؤاد -
 في العاملة التأمین شركات في العلیا والوسطى اإلدارة نظر وجهة من میدانیة  دراسة:اإلداري
  .63-31، )1(،13،عمالالمجلة االردنیة في ادارة اال.األردن

ــسعودیة لمــسار ). 2015(شــعبان، منــال محمــد حــسین  - ــات الجامعــات ال مــدى امــتالك طالب
 الدولیـة المجلـة ). Mednick( الموهبـة والتفـوق للتفكیـر اإلبـداعي حـسب نظریـة میـدنیك 

   .19-1 ،)3(،4المتخصصة،  التربویة
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تنمیـة  ).  2009( یـد صـالح  شواهین، خیر سلیمان ؛ بدندي، شهرزاد صالح ؛ بدندي، تغر -
التوزیع  ودار المسیرة للنشر. التفكیر اإلبداعي في العلوم والریاضیات باستخدام الخیال العلمي

  .والطباعة، الطبعة األولى،عمان األردن
مهارات التفكیر اإلبداعي وعالقته بأنماط االتصال لـدى مـدیري ). 2014(صوالحة، امل زهیر  -

. افظات شمال الضفة الغربیة مـن وجهـة نظـر المعلمـین والمعلمـاتالمدارس الحكومیة في مح
  .رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة 

المناسب  النموذج باستخدام القدرة تقدیر طرق بین المقارنة). 2011(الطراونة، أریاف احمد  -
    .رسالة ماجستیر، جامعة مؤته، األردن. تقدیرها في المعیاري الخطأ ضوء في

 اإلعدادي الذكاء الختبار السیكو متریة الخصائص) . 1996( عبدالرحمن سلیمان ،يالطریر -
  .473-457، )4(6 ،دراسات نفسیة. راش نموذج باستخدام

تطویر اختبار لقیاس التفكیـر ). 2015( فرید ،عبد، إیمان ؛ الشایب، عبد الحافظ ؛ أبو زینة -
 ،16 ،مجلة العلوم التربویة والنفسیة. نالریاضي لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في األرد

)3( ،361 - 392.  
سلسلة كتاب عالم المعرفة . العملیة اإلبداعیة في فن التصویر). 1978( عبدالحمید، شاكر  -

  .، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت)109(
          (العربیـة اللغـة مقـس طلبة لدى اإلبداعي التفكیر مهارات). 2016(عبد الكریم، أسماء عزیز  -

  .79-53 ،)2 (9 ،مجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیة). دراسة مقارنة 
استخدام نماذج االستجابة للمفردة االختباریة في ). 2010(عبد الوهاب، محمد محمود محمد  -

رســالة دكتــوراه، جامعــة المنیــا، جمهوریــة مــصر . تــدریج مفــردات بعــض االختبــارات المعرفیــة
  .العربیة

التحقـق اإلمبریقـي مـن تكـافؤ افتراضـي أحادیـة ). 2014(عبد الوهاب، محمـد محمـود محمـد  -
المجلـــــة التربویـــــة بالكویـــــت، مجلـــــس النـــــشر . البعـــــد واالســـــتقالل الموضـــــعي للمفـــــردات

  .204-167، )118(،30العلمي،
طلبة تطویر اختبار كالیفورنیا لمهارات التفكیر الناقد لدى ). 2012(عزیز، صادق عبد النور  -

، )202(مجلـة األسـتاذ، كلیـة التربیـة، جامعـة بغـداد، . الجامعة وفقا لنظریة الـسمات الكامنـة
  .718-693ابن رشد للعلوم اإلنسانیة، 

اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعیة نحو تنمیة مهـارات ).2013(العساف، جمال عبدالفتاح -
 مجلـة.  مدیریـة تربیـة عمـان الثالثـةالتفكیر االبداعي لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیـا فـي

  .292-269،)1(،21والنفسیة، التربویة للدراسات اإلسالمیة الجامعة
الطبعة الثانیة، دار المـسیرة للنـشر . القیاس والتقویم التربوي).  2000(عالم، صالح الدین  -

  .والطباعة، عمان، األردن 
ختباریــة أحادیــة البعــد ومتعــددة نمــاذج االســتجابة للمفــردة اال). ٢٠٠٥(عــالم، صــالح الــدین  -

 ،الطبعـة األولـى، دار الفكـر العربـي، القـاهرة. األبعاد وتطبیقاتها في القیاس النفسي والتربـوي
  .مصر

مدى التوافق بـین النمـوذج أحـادي المعلـم وثنـائي المعلـم فـي مطابقـة ). 2017(العلي، دیاال  -
  .222-187،)1 (39 ،مجلة جامعة البعث. فقرات مقیاس السیكاثینیا
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  .الطبعة األولى، عمان، األردن . تطویر المناهج). 2015(علي، میرفت محمود محمد -
تطویر مقیاس لمهارات التفكیر ). 2008(سالم؛ القادري، سلیمان ،العلیمات، علي ؛ الخوالدة -

   .256-235 ،)2(24 ،مجلة جامعة دمشق. العلمي لطلبة المرحلة الثانویة
استخدام النموذج ثنائي المعلم كأحـد نمـاذج ). 2017(المطلب عبد سند العكایلة، عبدالناصر -

نظریة االستجابة للمفردة فـي تـدریج مفـردات اختبـار التفكیـر االسـتداللي المعرفـي علـى طلبـة 
المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، . المرحلة الثانویة في مدیریة تربیة لواء الجامعة باألردن

6) 8( ،159-174.  
اثــر شــكل الفقــرة معــالم الفقــرة وثبــات االختبــار وفقــا لنظریــة ).2010(طالــب العنــزي، محمــد  -

  . جامعة مؤته ،رسالة ماجستیر) .IRT(استجابة الفقرة 
أثـر شـكل فقـرة االختیـار مـن متعـدد والـصواب والخطــأ ). 2017(محمـد عـویض رجـاء ،العنزي -

الحاسب اآللي للصف على الخصائص السیكو متریة وفق نظریة استجابة الفقرة الختبار مادة 
  .جامعة تبوك ،رسالة ماجستیر. األول ثانوي في مدینة تبوك

تقنین اختبار تورانس للتفكیر اإلبـداعي فـي األداء والحركـة عنـد ). 2018( ساره شكري ،فرج -
 2،المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث. سنوات في مملكة البحرین ) 6-3(األطفال من سن 

)8(، 115-135.  
 التفكیـر تنمیـة فـي التعلیمیـة األركـان بیئـة أثـر). 2014( زهریـة ،ي، هناء ؛ عبـدالحقالفلفل -

 ،)1 (28 ،)اإلنـسانیة العلـوم(لألبحـاث  النجـاح جامعـة مجلـة. الروضـة أطفال لدى اإلبداعي
27-54.  

ترجمة زینات یوسف .مدخل إلى نظریة القیاس التقلیدیة والمعاصرة). 2017(كروكر، والجینا  -
  . دار الفكر للنشر والتوزیع ،عة األولىالطب،دعنا

 بغـداد جامعـة طلبـة لـدى المتفتح التفكیر اختبار بناء) . 2016(مجید، عبدالحسین رزوقي  -
 األساسیة التربیة كلیة مجلة. اللوغاریتمي باستعمال أنموذج راش الكامنة السمات نظریة وفق

  .321 -301 ،)30(واإلنسانیة،  التربویة للعلوم
. المتوسطة المرحلة طالبات لدى الفهم اختبار بناء). 2013(مة ؛ صالح، فاطمة محمد، أسا -

   .805-771 ،)13 (7. اإلسالمیة  العلوم كلیة مجلة
مـــستوى اإلبـــداع اإلداري والقیـــادة لـــدى مـــدیري ). 2014(مرعـــي، علـــي عبـــدالرحمن محمـــد  -

لیمیـة محافظـة الـشرقیة المدارس االبتدائیة من وجهة نظر مدیري ومعلمي إدارة الحـسینیة التع
  .434-390 ،)15 (1 ،مجلة كلیة التربیة .

رسـالة . مساهمة األسـرة فـي ظهـور الـسمات اإلبداعیـة لـدى الطفـل ).2006(مریم، غضبان  -
  .قسنطینة-منتوري ماجستیر، جامعة

مقارنـة مطابقـة الفقـرات بـین نمـوذج مـوكن الالبـارامتري ). 2011(المومني، رنا ثاني ضامن  -
  .رسالة دكتوراه، جامعة الیرموك . ثنائي المعلم البارامتريوالنموذج 

فاعلیـة برنـامج ســكامبر التعلیمـي فـي تنمیــة القـدرات اإلبداعیــة ). 2015(نجـم، دنیـا رزوقــي  -
    .رسالة ماجستیر، جامعة دیالي. لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

ــسلوكیة). 2004(النبهــان، موســى  - ــوم ال ــي العل ــاس ف طبعــة األولــى،  دار ال. أساســیات القی
  . األردن – عمان،الشروق لنشر
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