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 مستخلص البحث:

الميارات االبتكارية في مادة بنؾ أسئمة لقياس  تطويرييدؼ البحث الحالي إلى 
العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي مستخدًما تكامؿ مدخمي القياس محكي المرجع ونظرية 

رات قائمة بالميا تولتحقيؽ ىذا اليدؼ ُأعد جابة لممفردة في بناء وتدريج البنؾ،االست
يندرج أسفميا  أساسية( ميارت 6وحدة الطاقة مكونة مف )االبتكارية في مادة العمـو في 

( مفردة، وتـ 06كؿ صورة مكوف مف ) صورتاف اختباريتاف ( ىدًفا سموكًيا، كما تـ بناء04)
( تمميًذا 118( تمميًذا بالصؼ األوؿ اإلعدادي، منيـ )858التطبيؽ عمى عينة مكونة مف )

( تمميًذا تـ تطبيؽ الصورة االختبارية 104الصورة االختبارية األولى عمييـ، و)تـ تطبيؽ 
 STATA/MP 15.1، وبرنامج وبرنامج الستاتاSPSSالثانية عمييـ، وتـ استخداـ برنامج 

ف، وأسفرت اف االختباريتتدريج الصورتالمتحقؽ مف افتراضات نظرية االستجابة لممفردة، و 
نتائج البحث عف؛ تحقؽ افتراضات نظرية االستجابة لممفردة، وأف جميع المفردات في 

)الطالقة، والمرونة، واألصالة( في الصورة االختبارية األولى الثالثة الميارات االبتكارية 
تـ رفض بعض المفردات في ميارتي جاءت مطابقة، بينما في الصورة االختبارية الثانية 

قيـ المرونة مطابقة، وكانت ميارة  جميع المفردات فيقة، واألصالة(، في حيف كانت )الطال
المنتصؼ وتزداد عند األطراؼ في الميارات االبتكارية  دعنتقؿ تقديرات الخطأ المعياري 

األصالة(، وذلؾ دليؿ عمى دقة القياس وثباتو، ويزداد الخطأ و المرونة، و الثالثة )الطالقة، 
 لتقدير درجة صعوبة األسئمة بزيادة عدد خطوات االستجابة، وارتفاع دالة المعموماتالمعياري 

األصالة( باستخداـ نموذج التقدير و المرونة، و في الميارات االبتكارية الثالثة )الطالقة، 
الجزئي؛ ومف ثـ إمكانية سحب صور اختبارية متكافئة ومتعادلة القياس مف بنؾ األسئمة 

البتكارية في مادة العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي، وتوصي الباحثة بضرورة لقياس الميارات ا
تطويع االختبارات محكية المرجع في قياس الميارات االبتكارية في مواد دراسية آخرى 

 وتدريجيا باستخداـ أحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة.

نظرية االستجابة  -لمرجعاالختبارات محكية ا -الميارات االبتكاريةالكممات المفتاحية: 
 نموذج التقدير الجزئي. -بنؾ األسئمة -لممفردة

Inlet Integration Criterion- Referenced Measurement and Item 

Response Theory in Evaluating Creative Skills in Science Subject 

among First-Grade Students Preparatory. 
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Abstract: 
The current research aims to develop item bank to measure the creative 

skills in science subject for first-grade students preparatory using the inlet 

integration criterion-referenced measurement and item response theory in 

building and calibrator Bank, To achieve this goal, I prepare a list of the 

creative skills in the science subject in the energy unit, consisting of (6) basic 

skills, below (30) behavioral goals, It was also built two test images of each 

image consisting of (36) item, and was applied to a sample consisting of (258) 

students in the first preparatory grade, including (118) pupils were  the first test 

image applied to them, and (140) students were applied the second test image, 

and was used SPSS program, STATA / MP 15.1 program to achieve 

assumptions of item response theory and Calibrator the two test images, the 

results of the research resulted in; achieve assumptions of item response theory, 

and that all items in the three creative skills (fluency, flexibility, and 

originality) in the first test image came fitted, while in the second test image 

Some items rejected in my skills (fluency, originality), While all the items for 

the flexibility skill was fitted, The values of the standard error estimates were 

lower in the middle and increased at the parties in the three creative skills 

(fluency, flexibility, originality), and this is evidence of the accuracy of the 

measurement and reliability, the standard error of estimating the difficulty of 

questions increases by increasing the number of response steps, and the 

increase of the information function in the three creative skills (fluency, 

flexibility, originality) using the partial credit model; hence the possibility of 

drawing equal and equivalent measurement images from the question bank to 

measure the creative skills in a subject Science for the first preparatory grade, 

and the researcher recommends that reference-criteria tests should be adapted 

to measure creative skills in other subjects and to include them using one of the 

item response theory models. 

Keywords: Creative Skills, Criterion- Referenced Tests, Item Response 

Theory, Item Bank, Partial Credit Model. 

 

 

 البحث مقدمة

المعاصر زيادة االىتماـ  التربويالتقويـ و  النفسي القياس تطورات وأدوارمف أىـ إف 
جراءات ألساليب تطوير مف يصاحبيا ومااالبتكارية؛ الميارت بقياس   الميارات ىذه تقويـ وا 
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 قدًرا يتطمب الذي العصر ىذا في وبخاصة المربيف فكر تشغؿ التي التربوية القضايا مف تعد
 في التكنولوجية التطورات مالحقة مف التالميذ يتمكف لكي والناقد االبتكاري التفكير مف اكبيرً 

العمـ مسايرة لمنشاط المتزايد في مختمؼ مياديف ، وكذلؾ فييا واإلسياـ الحياة جوانب مختمؼ
لدراسة طبيعة النشاط االبتكاري والعوامؿ المؤثرة فيو، وأف  التربوي عمـ النفسوبصفة خاصة 

لزيادة في ظؿ ىذه التطورات؛ االىتماـ بالتفكير االبتكاري يعبر عف حاجة المجتمعات المعاصرة 
، والفنانييف ،واإلدارييف ،والقادة ،والميندسيف ، واألطباء،العمماءوتنمية ثروتيا البشرية مف 

ينبغي  االبتكار عممية أساسية في ىذه األحواؿ جميعياف، فيـ أساس تقدـ أي مجتمع ورقيو
  .االىتماـ بو

حظي االبتكار والمبتكروف في اآلونة األخيرة باىتماـ األفراد والمجتمعات، بؿ  وبالتالي
وذلؾ ألىميتو الكبيرة  ،وفيمو كظاىرة إنسانية فريدة قضية كؿ عصر توسيظؿ االىتماـ بدراس

في رقي المجتمعات واألفراد، فما نشاىده اآلف مف ثورات معرفية تتمثؿ في التقدـ العممي في 
تتمثؿ في اكتشافات  ؛تكنولوجيةالثورات الوما يعرؼ بالعولمة أو  ،عرفةالم مجاالت ىشت

واختراعات عممية متالحقة نقمت إنساف ىذا العصر إلى ما وراء حجب الزماف والمكاف، كؿ 
وخصائصيـ  ،وفيـ قدراتيـ المعرفية ،ىذا يتطمب ضرورة التعرؼ عمى األفراد المبتكريف

بؿ  ؛ورعايتيـ وتعديؿ البيئة مف حوليـ، ليس ىذا فحسبوالميارية،  ،والوجدانية ،الشخصية
واالستفادة منيا بغية النيوض بالمجتمع  معوالعمؿ عمى تنمية قدرات أي فرد في المجت

مسألة أكثر أىمية مف  اآلف االبتكار حأصب مقد(، ف188، ص8418)مختار أحمد الكياؿ، 
 حياة اإلنساف وىو اًل عالتي تيدد ف ذا التقدـ العممي عدد مف المشكالتىإذ نشأ عف  الماضي؛

 (. 185، ص1999)آماؿ محمد محمود، صر ما يثير رعبو في ىذا الع
عد خط الدفاع األوؿ لما يشيده العالـ في ىذا العصر مف تقدـ عممي التربية تُ  فوأل  

وتقع مسئولية تربية العقوؿ المبتكرة عمى المؤسسات التعميمية بدرجة  وتكنولوجي سريع،
ب التالميذ سوطرائقيا ليكت ،يااليبيا مسايرة ذلؾ التطور بتعديؿ أسميا عفكاف لزامً  ؛كبيرة

ة، تاليالميارات الفكرية والحياتية التي تمكنيـ مف التعامؿ مع تمؾ التطورات والمستجدات المت
مية لخمؽ أجياؿ تستطيع يعمميارات التفكير مف أىـ أىداؼ العممية التربوية الت فأصبحت
ع المشكالت التي سوؼ تواجييا، فالعالـ في حاجة إلى عقوؿ مبتكرة ناقدة تأتي التعامؿ م
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مختار أحمد الكياؿ، ؛ 8، ص8445محمد محمد فتح اهلل، ) بحموؿ جديدة أصيمة لمشكالتيا
  .(180ص، 8418

وصفو بأنو "الضماف و  ،أىمية التفكير االبتكاري ىعم  Giulford"جيمفورد" ركز فقد
فالمبتكروف ىـ ركائز أساسية وضرورية في حؿ المشكالت التي  ،ومستقبمناالحقيقي لحياتنا 

ما يتوفر لممجتمعات مف  ىتعوؽ التقدـ الحضاري، ولعؿ تطور البشرية وتقدميا يتوقؼ عم
موجودة  -كقدرة عقمية-االبتكار؛ فا مف االبتكاراتا أف تقدـ مزيدً مً و ديمكنيا  يةقدرات ابتكار 

بؿ يظير في  ،اوال يقتصر وجوده عمى الفائقيف عقميً  ،متفاوتةعند جميع الناس بدرجات 
 Torrance Giulfordأعماؿ كثيرة يقـو بيا أشخاص عاديوف في الذكاء، وىذا ما جعؿ 

عف االبداع في  حثوبالب ،ف بالبحث عف المبتكريف في جميع المستويات العقميةاينصح &
البتكار مف الضروريات الممحة التي تقع با االىتماـ، فعجميع األنشطة المفيدة لمفرد والمجتم

طالع المتعمميف او  ،نقؿ المعمومات والمعارؼ یا عمقاصرً  ىافمـ يعد دور  ،المدرسةعمى عاتؽ 
نما أصبح مف الضروري تعويد المتعمـ عمى التفكير االبتكاري عمى المبتك رات الحديثة، وا 

دراسة  وُتعد، (186-185صص ، 1999وتطوير قدراتة االبتكارية )آماؿ محمد محمود، 
، لما تتضمنو مف موضوعات المتعمميف ىلتنمية التفكير االبتكاري لد ا خصبً العمـو مجااًل 
، 8418مية المختمفة )مختار أحمد الكياؿ، يعمة وتوفر المواقؼ التئا بالبيا وثيقً مرتبطة ارتباطً 

   (. 180ص
بأف المؤسسات التعميمية تقع المسئولية عمييا في نشر  ؛وبناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ

العديد مف  وجدتإال أنو ؛ سئولة عف تنمية العقوؿ المبتكرةثقافة االبتكار، كما أنيا الم
 ،المعوقات المختمفة التي تعوؽ تحقيؽ أىدافيا المرجوة، سواء أكانت معوقات مادية أـ غيرىا

ة االبتكار لدى مؤسساتنا التعميمية، تتعمؽ ثالثة معوقات رئيسة تعوؽ تنمي حيث توجد
بالمعمـ، والمحتوى التعميمي، واإلدارة المدرسية ونظاـ التعميـ بما فيو نظاـ التقويـ التربوي 

، 1996، صادؽ مختار آماؿ حطب، أبو المطيؼ عبد )فؤادبأساليبو وتقنياتو المختمفة 
في مؤسساتنا إلى أف أساليب التقويـ المستخدمة  تـ اإلشارة ىذا الشأف يوف(، 609ص

في تكويف العقمية  اا رئيسً دورً  يتؤدو  ،كبير بقدر تسيـ األسئمةنوعية  وبخاصة التعميمية
المستنيرة المبتكرة، والتي تتجاوز معطيات الواقع مما يحتـ ضرورة استخداـ أنواع مف األسئمة 

تتوقع؟ ماذا لو اختمؼ كذا ماذا  مثؿ: ماذا يحدث لو؟ ،مف نوع مختمؼ لتنمية وقياس االبتكار
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 ميارات االبتكارية لدى المتعمميفمما يسيـ في تنمية ال ما تخيالتؾ لحموؿ المشكمة؟ ؟عف كذا

  (.189، ص1990 لطفي، محمد يحيى)
كساب الميارات حيث ُتعد  األسئمة مف الوسائؿ واالستراتيجيات التي تسيـ في تنمية وا 

ف التحوؿ مف األسئمة النمطية التقميدية إلى أنواع أخرى مف األسئمة تجعؿ مف  االبتكارية، وا 
مادة لتنمية  العمـووظيفية أكثر مف كونيا معمومات مجردة، وتجعؿ  العمـوالمعمومات في مادة 

ارية، ويتـ ذلؾ مف خالؿ الحوار المتواصؿ والمتكامؿ بيف الجانب النظري الميارات االبتك
إلى عقؿ ناقد يمكنو بعد  اعمى تكويف عالقات جديدة مستندً  اوالعممي، بما يجعؿ الطالب قادرً 

تستثير قدرات  العمـوذلؾ مف التعميـ أو االختصار، كما أف صياغة أسئمة ابتكارية في مادة 
ا مف المرونة في الطالب االبتكارية نحو إنتاج العديد مف الصور واألشكاؿ فتكسب الطالب قدرً 

ا تسيـ ، كما تنمي لدى الطالب قدرة المالحظة، فيي أيضً الحموؿ لممشكالت طرح العديد مف
، ومف ثـ في تنمية إمكانية التعمؽ واستكشاؼ عالقات جديدة، وأيضا تفسير الظواىر المختمفة

فإف االىتماـ بما يقدـ مف معمومات في ىذه المادة العممية يعد ركيزة لتنمية عقوؿ مبتكرة 
دراؾ عالقات جديدة، وتمثيؿ  قادرة عمى طرح العديد مف الحموؿ لممشكالت العممية والعامة وا 

الرغـ مف تنوع  ىوعم، منطقي لمفردات المعمومات المعطاةمعرفي جيد لممعمومات وتجاوز 
، إال أف ىناؾ ندرة في التي تيتـ بتنمية االبتكار لدى المتعمميف النماذج والتصميمات التعميمية
-0ص ص ،8445اهلل،  فتح محمد )محمد المقررات الدراسية قياس الميارات االبتكارية في

0).  
 الكياؿ أحمد مختار السابقة، ومنيا بحث كؿ مفالبحوث اىتمت العديد مف مف ثـ و   

ببعض مشكالت قياس التفكير االبتكاري وبخاصة  (8445) اهلل فتح محمد ومحمد ،(8418)
 اكثر وسائؿ قياس االبتكار انتشارً االختبارات المعرفية لقياس االبتكار، والتي تعد مف أ

ا؛ فيذه االختبارات قد ساعدت في الكشؼ والتنبؤ بالقدرات االبتكارية الكامنة بصورة واستخدامً 
إال أف ىذه االختبارات المستخدمة في قياس قدرات التفكير االبتكاري لـ  ؛موضوعية ودقيقة

تخٌؿ مف أوجو القصور واالنتقادات التي وجيت إلييا، وكذلؾ بعض المشكالت المنيجية 
السابقة إلى العديد مف تمؾ المشكالت  البحوثوقد أشارت بعض  المرتبطة بطرؽ إعدادىا،

يسمى  ارية الحالية عاماًل عامً تقيس االختبارات االبتكاومنيا مشكالت تتعمؽ بالصدؽ، فيؿ 
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االبتكار؟ أـ تقيس عدة عوامؿ فرعية والتي اصطمح عمى تسميتيا الطالقة والمرونة واألصالة 
جراءات التطبيؽ وغيرىاومشكالت تتعمؽ بتحديد درجات ا وغيرىا،  .ألصالة، وا 
( إلى أف قياس 060، 059ص ص ،8444)عالـ الديف محمود أشار صالح كما  

االبتكارية محاط بالعديد مف المشكالت المنيجية والسيكومترية التي تستثير فكر عمماء النفس 
 االبتكارية االختبارات درجات ثبات أفوىى  ،والتربية وخبراء القياس في محاولة التغمب عمييا

 االختبارات ىذه درجات بتقدير المتعمقة الصعوبات إلى ذلؾ ويرجع واضحة، بدرجة منخفض
 المشكمة ىذه حدة مف يزيد ومما محدد، وقت في مفتوحة إجابات تتطمب مفرداتيا إف حيث

 بالفعؿ، االبتكارية تقيس االختبارات ىذه كانت إذا مما التحقؽ لصعوبة نظًرا الصدؽ انخفاض
 أخرى، إلى ثقافة ومف آلخر شخص مف كبيرًا اختالًفا يختمؼ ابتكار عميو يطمؽ ما ألف وذلؾ

وأف اختبارات ، ي يزداد أىمية في عالمنا المعاصروتطوير أساليب القياس في ىذا المجاؿ الذ
ختبارات أكثر التفكير االبتكاري تحتاج إلى المزيد مف البحث والدراسة مف أجؿ تطوير وبناء ا

التي أىمية التوصؿ إلى أساليب لتقدير درجات مفردات ىذه االختبارات مف ثـ و ، اا وثباتً صدقً 
لة يعد تساعد في الحكـ الموضوعي عمى مدى تمييز اإلجابات بالجدة، ولعؿ مفيـو األصا

وقد يتضح مف ذلؾ أف عممية قياس االبتكار لـ تصؿ بعد إلى درجة مف ، مدخاًل لتحقيؽ ذلؾ
الدقة والموضوعية إذا ما قورنت بمجاالت أخرى مثؿ قياس الذكاء وقدرات التفكير التقاربى 

 تستنداف إلى أسس ومبادئ راسخة إلى حد ما. حيث أنيما
بتركيز والتقويـ التربوي  النفسي أصحاب االتجاه المعاصر في القياس اىتـفقد  وعميو

مستويات الدقة، والموضوعية في القياس بحيث تتحقؽ أدؽ  ىأعم ىجيودىـ لمتوصؿ إل
 آخر مدخؿ تطوير إلىيتجو عالقة بيف أداة القياس والسمة المراد قياسيا، وبدأ اىتماميـ 

 ويطمؽ السابقة، القصور أوجو تالفي أجؿ مف مختمفة ومنيجية تربوية فمسفة إلى يستند
 ويركز ،Criterion Referenced Measurement المرجع محكي القياس مدخؿ عميو
 مف اكتسبو وما وميارات، معارؼ مف المتعمـ حققو ما وتشخيص قياس عمى المدخؿ ىذا

 أداء محكات ضوء في تدريبي أو ،تعميمي أو ،دراسي بمحتوى تتعمؽ وسموكيات اتجاىات
 فيما أقرانو بأداء أداءه موازنة عف النظر بغض الفرد، درجات إلييا تنسب محددة إجرائية
 ؛۱۲ص ،۱۰۰۲ عالـ،صالح الديف محمود ) محكي المرجع المقياس أو االختبار يقيسو
 .(3ص ،۱۰۰2 عالـ، محمود الديف صالح
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 فتح محمد ومحمد ،(88، ص8447) عالـ محمود الديف صالحكؿ مف  أشارحيث 
محكية االختبارات أف ( 561ص ،8414) اهلل فتح محمد محمدو  ،(14، ص8445) اهلل

 ىضوعية والصدؽ والثبات والقدرة عمكونيا أساليب قياس منيجية تتصؼ بالمو المرجع 
أىمية في الكشؼ عف مواطف  ، فميامستيدؼمميف بحسب إتقانيـ لما ىو التمييز بيف المتع

وتقديـ أدلة  ،واستخداميا في األغراض التشخيصية والعالجية ،القوة والضعؼ لدي المتعمميف
موضوعية عما حققو المتعمـ في ضوء المحكات المرجو تحقيقيا، كما تستطيع تشخيص 

 ،البرنامج التعميميوتشخيص جوانب القوة والضعؼ في  ،الصعوبات التي تصادفة أثناء تعممو
 .ا وثيؽ بالتصميمات التعميميةباطً فيذه االختبارات ترتبط ارت ؛ووصؼ أساليب العالج المناسبة

فإنو ما  ،إال أنو رغـ ما حققو مدخؿ القياس محكي المرجع مف تطوير لعممية القياس
زاؿ ىناؾ بعض المشكالت القائمة في إطار استخدامو، منيا اختالؼ نتيجة القياس باختالؼ 

عمى مقارنة االكتساب الواقعي باالكتساب  لياصدؽ المستوى المحؾ، كما يقـو حساب 
كما يعتمد القياس عمى عينة  ،فية لتحديد ىذا االكتساب المتوقعالمتوقع، وال توجد طريقة كا

مع عدـ وجود وحدة قياس ، األفراد الذيف طبؽ عمييا االختبار، وخصائص االختبار المستخدـ
إلى عدـ تحقؽ خطية  يمما يؤد ؛المفردات ةدريج كؿ مف قدرات األفراد وصعوبمتساوية لت

والمفردات، مما  القياس، ىذا باإلضافة إلى عدـ وجود تدريج مشترؾ لكؿ مف تقديرات األفراد
)محمد محمد فتح اهلل،  ألفراد بالنسبة لصعوبات المفرداتيجعؿ مف الصعب تفسير درجات ا

  .(060ص، 8411
 المعاصر، القياس نظريات مف الجديد المدخؿ ىذا إثراء في الخبراء ىؤالء أفاد وقد

 يطمؽ أصبح والتي، Latent Trait Theory (LTT) الكامنة السمات نظرية وبخاصة
 انبثؽ وما ،Item Response Theory (IRT) االختبارية لممفردة االستجابة نظرية عمييا
قاـ عمماء القياس ؛ حيث (0ص ،8447 عالـ، محمود الديف صالح) متعددة نماذج مف عنيا

يمكف باستخداميا التغمب عمى التي معاصرة السيكومترية النظرية ىذه البجيود بحثية لتطوير 
المشكالت الممحة، والتوصؿ إلى نظرية جديدة في القياس تحقؽ موضوعية كثير مف ىذه 

واتجو أنصار ، دةلجديد في نظرية االستجابة لممفر القياس وعدالتو، وتمثؿ ىذا االتجاه ا
القياس محكي المرجع إلى االستفادة مما توفره نظرية االستجابة لممفردة مف مميزات في 
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 محمد محمدبارات، وبخاصة االختبارات محكية المرجع )تحسيف الخصائص السيكومترية لالخت
  .(060ص، 8411 اهلل، فتح

 أثر مف التحررفي  يتمثؿ القياس، في اكبيرً  اتقدمً  الحديثة النظرية حققت وقدىذا 
 عند األفراد خصائص عمى المفردات معالـ أثر ومف ،المفردات معالـ عمى األفراد خصائص

 السيكومترية والمفاىيـ النظرية، ىذه أسس وفؽ المبنية االختبارات أف أي االختبارات، بناء
 باختالؼ تختمؼ ال التخميف، ومعالـ التمييز، ومعالـ الصعوبة، معالـ ؛مثؿ ،بيا المرتبطة
 يالحظ السابقة لمدراسات والمتتبع ؛المعالـ ىذه حساب في المستخدمة العينة أفراد خصائص

 أظيرت حيث االختبارات، بناء عند القياس في الحديثة النظرية أحرزتو الذي الكبير التقدـ
 األفراد، أداء مستوى وقياس االختبارات إعداد في نتائجيا الكامنة وموضوعية دقة نتائجيا
 ونجاح سميماف، خالد شاىر)وأىدافيا  المستخدمة االختبارات نوعية اختالؼ مف الرغـ عمى
التي ممشاكؿ لفي تقديـ الكثير مف الحموؿ و ، (80-80ص ص ،8484 حرشاف، آؿ عمي

ارات ومعادلتيا، وبناء بيتعمؽ بتكافؤ االخت ماخاصة باالختبارات وتطويرىا، و  بإعدادتتعمؽ 
عداد ،االختبارات المحكية المرجع ا دورً  أدتكما  ،المفرداتبنوؾ األسئمة، والكشؼ عف تحيز  وا 

وبالتالي المساىمة في تقييـ جودة ىذه االختبارات،  ؛االختبارات مفرداتفي تحميؿ  ميًما
)باسؿ  تغير عند تغيير العينةتتسـ معالميا بالال  مفردات ىأنيا تقود إل؛ لياوالميزة الكبري 
  (.191ص، 8416خميس سالـ، 

دقة األساليب المستخدمة في  ىوصدؽ نتائج االختبارات تعتمد عم وألف موضوعية
لذلؾ فإف  ؛اربوتفسير نتائجو، ووصفيا لمقدرة التي يقيسيا االخت ،واختيار مفرداتو ،بنائو

نظرية االستجابة لممفردة التي أثبتت البحوث أحد نماذج األمر يتطمب ضرورة استخداـ 
ة )محمد إبراىيـ التجريبية أنيا تحقؽ الدقة والموضوعية المنشودة في العمـو النفسية والتربوي

مف تطابؽ المفردات  محكية المرجعحققو االختبارات وفي ضوء ما ت ،(0، ص8414محمد، 
، مع الظاىرة موضع القياس، ونظرية االستجابة المفردة مف موضوعية وعدالة في القياس

الميارات االبتكارية في مادة في قياس محكية المرجع  ستخداـ االختباراتافيؿ مف الممكف 
وعالج القصور والمشكالت المنيجية التي أبرزتيا العديد مف  ،بشكؿ موضوعي العمـو

 ةمما دعى الباحث ،البحث الحاليجيب عنو يوىذا ما سوؼ  ،؟سبؽ عرضياالدراسات والتي 
 أحد استخداـ في الفكرة وكانت ،البحث الحالي ةدخؿ التكامؿ بينيـ فى إعداد أداالستخداـ م
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الصور االختبارية  تدريج التقدير الجزئي في نموذج وىو نظرية االستحابة لممفردة نماذج
 لالختبارات اوفقً  إعدادىا تـ والتي ،لمصؼ األوؿ اإلعدادي لمميارات االبتكارية في العمـو

 نماذج أنسب مف Partial Credit Modelالجزئي التقدير نموذج يعد حيث؛ المرجع محكية
 المقالية، االختبارات مفردات وتحميؿ بناء في ااستخدامً  وأكثرىا لممفردة، نظرية االستجابة

 كؿ في جزئية نجاحات عدة ىناؾ أف ىى النموذج ىذا عمييا يقـو التي األساسية والفكرة
 في خطوة عف باإلجابة يقـو الطالب أف ُتفترض حيث المختمفة، الطالب مستويات تمثؿ خطوة
 عدد حسب خطوة كؿ في الطالب درجة تقدير يتـ لذا ؛المعقد إلى البسيط مف تبدأ خطوات عدة

 ,Lam & Foong, 1996)الصحيحة اإلجابة إلى لموصوؿ إنجازىا استطاع التي المفردات

p.4). 
 البحثمشكلة 

واقع االمتحانات في مجتمعنا ىذا، واستعراض األسئمة الواردة في  متابعةمف خالؿ 
مادة العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالؿ الكتاب الدراسي المقرر، ودليؿ التقويـ 

حظ أف الطرؽ المتبعة فى التدريس والتقويـ وبخاصة فى مادة العموـ و ل ؛واالمتحانات العامة
، كما أف وتنميتيا الميارات االبتكارية لقياساسبة تحتاج إلى إعادة نظر؛ لتكوف أكثر من

ؿ اذكر؟ قارف؟ األسئمة المستخدمة يمكف تصنيفيا إلى أسئمة تعتمد عمى حفظ المعمومات مث
جاباتيا موجودة بالفعؿ في الكتاب الدراسي بالفعؿ، وآخر يتطمب رسمً عمؿ؟،  ا، وىكذا معينً  اوا 

االمتحانات، مما قد ينعكس عمى العممية تكثر أنماط تمؾ األسئمة بشكؿ شبو دائـ في 
والحصوؿ  ،التعميمية، وأصبح المعمـ والطالب ميتميف فقط بكيفية اإلجابة عف ىذه األسئمة

عمى الدرجات النيائية دوف االىتماـ بإتقاف الميارات االبتكارية، وساعد في ذلؾ الطريقة 
دريسو، وأساليب تقويمو، والتي التقميدية المستخدمة في صياغة المحتوى الدراسي، وطريقة ت

تفتقر إلى االبتكار في كثير مف جوانبيا؛ ومف ثـ فال يجب أف تكوف األسئمة مقياًسا لمحفظ 
واالستذكار فقط، بؿ يجب أف تكوف عاماًل تقويمًيا لمطالب الذي يفكر ويبدع ويفيـ، وىذا 

وبناء العقمية المستنيرة  يتطمب مزيًدا مف الجيد لجعؿ المناىج تسيـ في تنمية روح االبتكار
 القادرة عمى االبتكار والتطوير.

ستناد إلى في غالبية األحياف دوف االتبنى تبارات ىذه االخمف الجدير بالذكر؛ أف و  
نظرية أو نموذج متطور في القياس التربوي، وتفسير درجاتيا دوف تحديد واضح لإلطار 

جمميا ليذه الدرجات، وبذلؾ ال تشكؿ ىذه األسئمة في م ومعنى المرجعي الذي يعطي داللة
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السموكي الشامؿ لممعارؼ  /المجاؿألنيا ال تمثؿ النطاؽ بمفيومو العممي، نظرًااختباًرا 
مف التفكير،  ذ إف إجابتيا ال تتطمب قدًرا كافًياعمييا المحتوى الدراسي، إ يعتمدوالميارات التي 

دلة، أو اقتراح بدائؿ وتوجيات، أو اتخاذ القرارات، أو حؿ أو إدراؾ العالقات، أو تقييـ األ
ع معطيات حياتو ومطالبيا الممحة، المشكالت التي يمكف أف يواجييا المتعمـ في تعاممو م

فكيؼ يمكف اإلفادة مف نتائج مثؿ ىذه االختبارات واالستناد إلييا في اتخاذ قرارات صائبة 
المعمـ كمصمـ وميندس تعميمي، وباستراتيجيات تتعمؽ بالمتعمـ كإنساف مفكر ومبدع، وب

التعميـ كمنيجية وأسموب عممي، وبالبرنامج التعميمي كمنظومة متفاعمة ومتجددة )صالح 
 (.701-704، ص ص8415الديف محمود عالـ، 

متقدـ العممي والتقني اليائؿ الذي أحدث تغيرات مختمفة، والتي مست جميع نظرًا لو 
مؤسساتنا التربوية ضرورة مواكبة  فرض عمىالتربوية منيا، أصبح يُ اصة المجاالت وبخ

 ،إنتاجيتيا تيجيات وسبؿ جديدة لمرفع مف مستوى، مف خالؿ إتباع استراالحادثالتطور 
دائمة المنظومة التربوية بمشقة  لذلؾ تسعى وتثميف مردودىا التعميمي المتمثؿ في التمميذ؛

الوطني والعالمي،  المستوى ىذه التغيرات الحاصمة عمى مواكبة ومستمرة بمختمؼ مراحميا إلى
كفاءة معمـ، و ج، التربوي بمختمؼ مكوناتو مف )مني وىذا يستدعي إجراء تعديؿ في النظاـ

وىذا األخير ىو  ا نظاـ التقويـ(،جيات تعمـ، وأخيرً ستراتيواوسائؿ تعميمية، و طرؽ تدريس، و 
وعمى نجاحيـ وانتقاليـ  ،لممتعمميف الدراسي مستوىال أساس أي تغيير أو تحسيف يطرأ عمى
خفاقيـ -748، ص ص8418مريـ قارة، وصباح ساعد، ) إلى مستوى أعمى أو رسوبيـ وا 

749.) 
وعمى الرغـ مف أىمية االختبارات محكية المرجع في تشخيص األداء وقياس 

ضافة إلى عدـ الكفايات، إال أنو يالحظ قمة ىذه االختبارات بؿ ندرتيا في الوطف العربي، إ
محكية توافر أدلة مناسبة تساعد الباحثيف أو المربيف في تصميـ وبناء اختبارات تشخيصية 

، (0، ص8447في مختمؼ المجاالت والمياـ واألعماؿ )صالح الديف محمود عالـ،  المرجع
إنو لـ يوجو إلييا االىتماـ الكافي في نظامنا التعميمي، وما زالت العديد مف مؤسساتنا  كما

قياس أداء الطالب  التعميمية تفتقر إلى ىذا النوع مف االختبارات؛ حيث جرت العادة عمى
؛ مما يشكؾ كثيًرا في التقميديةستخداـ اختبارات مرجعية الجماعة وفي ظؿ نظرية القياس اب

مكانية تعميميا لتأثر نتيجة القياس بخصائص مجموعة المفردات التي يتكوف صدؽ النتا ئج وا 



 .................................................... تكامل مدخلي القياس محكي المرجع ونظرية االستجابة للمفردة

  - 094 - 

منيا االختبار، وأيًضا بخصائص عينة األفراد التي تنطبؽ عمييا، وىذا يؤدي إلى صعوبة 
، 8440مقارنة درجات األفراد عمى االختبارات المختمفة )جاد اهلل أبو المكاـر جاد اهلل، 

 (. 06ص
 مف مداخؿ القياس وحديث ىذا النوع مف االختبارات بمدخؿ معاصرارتبط  ومف ثـ

إذ جاءت ىذه النظرية لمتغمب  لممفردة؛والتقويـ التربوي اطمؽ عميو نظرية االستجابة  النفسي
ساليب موثوؽ ، وقدمت أكثير مف جوانب القصور في النظرية الكالسيكية في القياس ىعم

 ،وبنوؾ األسئمة ة المفردات،معاير  :مثؿس التربوي، القيااليب أساسية في فييا في معالجة أس
طالب محمد ؛ 118، ص8418 بف محمد السالمي، وبناء االختبارات محكية المرجع )عبداهلل

برز اىتماـ واضح مف قبؿ الباحثيف بنظرية االستجابة  وبالتالي(، 1055، ص8416دبوس، 
لممفردة في اآلونة األخيرة، حيث جذبت انتباه العامميف في مجاؿ االختبارات، واستخدمت في 
تصميـ مختمؼ أنواع االختبارات، والمقاييس العقمية، والتحصيمية، ومقاييس االتجاىات، 

ال تتغير بتغير مجموعة األفراد التي تختبر بيا،  اتالمفردا ألف معالـ ونظرً  ؛ومعادلة االختبارات
فإف بناء االختبارات وفؽ نظرية االستجابة لممفردة تمكننا مف التمييز بيف األفراد عند مختمؼ 

 (. 80، ص8484مستويات القدرة )شاىر خالد سميماف، ونجاح عمي آؿ حرشاف، 
بارات محكية المرجع جاء ىذا البجث بيدؼ التعريؼ باالخت ؛وانطالًقا مما سبؽ

لخطوات وتوضيح مميزاتيا واستعماالتيا المتعددة، وكذلؾ التعرؼ عمى ا ،المعتمدة في التقويـ
 بنؾ أسئمة محكي المرجعوالوصوؿ في نياية المطاؼ إلى تقديـ  ،العممية المعتمدة في بنائيا

؛ مدرج وفؽ أحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة قياس الميارات االبتكارية في مادة العموـفي 
كأحد نماذج نظرية التقدير الجزئي في استخداـ نموذج  البحث الحاليمشكمة  ثـ تمثمتومف 

قياس الميارات االبتكارية ل محكية المرجع فيتاختبار ا فتاصور تدريج في  االستجابة لممفردة
ساعد وتتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة، تبحيث  مصؼ األوؿ اإلعدادي،لالعمـو مادة في 

 زمالئو؛المربيف عمى اتخاذ قرارات تعميمية، دوف الحاجة إلى مقارنة أداء كؿ طالب بأداء 
 :األسئمة التاليةيمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في و 
ف محكية المرجع لقياس الميارات مفردات الصورتاف االختباريتاتدريج صعوبات ما ( 1)

لصؼ دى تالميذ افي مادة العمـو لاألصالة( و المرونة، و الثالثة )الطالقة، االبتكارية 
 ؟وفؽ نموذج التقدير الجزئياألوؿ اإلعدادي 
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ف محكية عمى الصورتاف االختباريتاالمقابمة لكؿ درجة خاـ ما تقديرات قدرات االفراد ( 8)
في مادة العموـ الثالثة )الطالقة، والمرونة، واألصالة( المرجع لقياس الميارات االبتكارية 

 لصؼ األوؿ اإلعدادي وفؽ نموذج التقدير الجزئي؟دى تالميذ ال
ف محكية لة المعمومات التي تقدميا الصورتاف االختباريتاما مدى القدرة التي تغطييا دا( 0)

في مادة العموـ الثالثة )الطالقة، والمرونة، واألصالة( ت االبتكارية المرجع لقياس الميارا
 نموذج التقدير الجزئي؟وفؽ لصؼ األوؿ اإلعدادي دى تالميذ ال

 البحثأهداف 

 تتمثؿ أىداؼ البحث الحالي فيما يمي:
ي، وتحميميا تحمياًل إعداد قائمة بالميارات االبتكارية في مادة العموـ لمصؼ األوؿ اإلعداد -1

يسيؿ تحقيقيا عند كافة في صورة أىداؼ سموكية فرعية  مكوناتسموكًيا إجرائًيا إلى 
 المستويات.

بنؾ أسئمة محكي المرجع لقياس الميارات االبتكارية في مادة العموـ لمصؼ األوؿ  تطوير -8
االستجابة ، وتدريجو باستخداـ نموذج التقدير الجزئي كأحد نماذج نظرية اإلعدادي
صعوبات مفردات الصورتاف قيـ تقديرات معالـ ، وذلؾ مف خالؿ الحصوؿ عمى لممفردة

تقديرات قدرات االفراد المقابمة الخطأ المعياري، وقيـ وقيـ  ،االختباريتاف محكية المرجع
مدى القدرة التي تغطييا دالة المعمومات التي تقدميا الصورتاف ومعرفة  ،لكؿ درجة خاـ

الثالثة )الطالقة، والمرونة،  االختباريتاف محكية المرجع لقياس الميارات االبتكارية
 واألصالة(.

 البحث أهمٌة

 فيما يمي: ية البحث الحاليتتضح أىم
 ية المرجعالميارات االبتكارية باستخداـ االختبارات محك لقياسـ طريقة جديدة يتقد -1

ويستطيع عالج  ،سميمة عممية أسس وعمى ،تحديد محؾ لالبتكارية متفؽ عميو تساعد فى
وثبات االختبارات االبتكارية، ومف أىميا صدؽ ي عض أوجو القصور التي سبؽ عرضيا فب

 يا يتـ ف، وأيضً يحكـ في ضوئو عمى األداء االبتكار االختبار، وتحديد محؾ ثابت يتـ ال
 ضوئو بناء مفردات تقيس بدقة ما وضعت لقياسو. 

وبصفة خاصة نموذج التقدير  المفردة استجابة نظرية استخداـ أىمية عمى الضوء تسميط -8
 محكي القياس بيف التكامؿ يحقؽ مما االختبارات محكية المرجع؛وتدريج  بناء فيالجزئي 
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 درجة عمى مقننة قياس أدوات لتوفير الفرصة يتيح مما لممفردة؛ االستجابة ونظرية المرجع
 البحثية لألغراض استخداميا ويمكف والثبات، بالصدؽ تتميز البناء، في الدقة مف عالية

 القياس استقاللية ولتحقيؽ وموضوعيتو، القياس عدالة تحقيؽ في يساعدمما  ؛المختمفة
 .والمفردات األفراد مف كؿ خصائص عف

محكية االختبارات  اـاستخدفي  (ةالباحث اطالع)في حدود  جنبيةاألو عربية ال البحوث ندرة -0
في مجاؿ قياس  البحوث الميمةمف حث بال اعد ىذيلذلؾ  ؛في قياس االبتكار المرجع
 .العموـ لمادة االبتكارية الميارات تحديد االسيمً  ،االبتكار

 الميارات تقدير فياء االختبارات محكية المرجع ضرورة االىتماـ ببن ىتسميط الضوء عم -0
وأىداؼ  ى،بنائيا وتمثيميا لمحتو  مة مف حيثتحسيف نوعية األسئو  الطالب، تمتمكيا التي

 وجودة خصائصيا السيكومترية.  ،محددة

 االبتكارية، الميارات قياس في المرجع محكية االختبارات استخداـيمكف االستفادة مف  -5
 .المختمفة التعميـ بمراحؿ الدراسية المقررات جميع في اتطويعيو 
لبناء اختبار محكي المرجع يمكف االعتماد عميو في قياس  مفردات البحث اقدـ ىذي -6

لمعرفة مواطف القوة والعمؿ الميارات االبتكارية في مادة العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي؛ 
 معيارية االختبارات تستطع لـ ما ، وىذاعالجيا ىضعؼ والعمؿ عمومواطف ال ،تعزيزىا
 تحقيقو. المرجع

 ىا لمقائميف عمنموذجً في مقرر العمـو ليكوف تطبيؽ آليات القياس محكي المرجع  -7
مف عمميات ا أساسيً  جزًءاصبح تو  ى،في مقررات أخر  اعتمد عمييالعممية التعميمية ليُ 

 مستويات تقويمية عميا.  ىالمتعمميف إل ىبمستو  ليتـ اإلرتقاءالتقويـ، 
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 لبحثل المفاهٌم اإلجرائٌة

 المفاىيـ اإلجرائية لمبحث الحالي فيما يمي:تتمثؿ 
 Torrance (1970)تعريؼ ةالباحث تبنت  Creative Thinking:التفكٌر االبتكاري( 1)

وعدـ  ،بأنو عممية إدراؾ الثغرات واالختالؿ في المعمومات والعناصر المفقودةالذي عرفو 
االتساؽ الذي ال يوجد لو حؿ متعمـ، والبحث عف دالئؿ ومؤشرات في الموقؼ، وفيما 
لدى الفرد مف معمومات، ووضع الفروض حوليا، واختبار صحة ىذه الفروض، والربط 

مرة أخرى بيف النتائج، وقد يسفر ذلؾ عف تعديالت تؤدي إلى إعادة اختبار الفروض 
 يويتكوف التفكير االبتكار ، (10ص ،8445 اهلل، فتح محمد محمد: في) برؤية جديدة
 ، وىي:قدراتمف ثالثة 

 األفكار مف ممكف عدد أكبر إنتاج عمى قدرة الفرد وتعني: Fluency الطالقة -
 .أو موقؼ مثير ما مشكمة مواجية عند معينة زمنية فترة في واالستجابات

 األفكاروع مف تنعمى إنتاج عدد م قدرة الفرد: وتعني Flexibilityالمرونة  -
أو الموقؼ المثير الذي  كؿ منيا يتعمؽ بوجو معيف مف المشكمة واالستجابات

 . يواجيو
 غير مألوفةجديدة أفكار حموؿ و عمى إنتاج  الفرد قدرةوتعني  :Originalityاألصالة  -

 .ونادرة لمشكمة ما أو موقؼ مثير ومميزة وغير معتادة

 Creative Thinking:للصف األول اإلعدادي العلومالمهارات االبتكارٌة فً ( 0)

Skills in Science   ُفي ضوء تعريؼ تورانس لالبتكارية بأنيا:  اإجرائيً  ةالباحث ياعرفت
 ، تجاه إدراؾ الثغرات"مجموعة األنماط السموكية التي يستخدميا المتعمـ وتجعمو متفاعاًل 

وعدـ االتساؽ الذي ال يوجد لو حؿ  ،واالختالؿ في المعمومات العممية والعناصر المفقودة
متعمـ، ثـ استخداـ ما لديو مف معمومات عممية بسيطة لوضع المزيد مف المقترحات 

الظواىر التي تسد الثغرات العممية لتفسير و ، والحموؿ المبتكرة لمشكالت الطاقة المتنوعة
نتاج مركبات جديدة وعديدة ومتنوعة  الطاقة وتحوالتيا،المتعمقة بمصادر  في مجاؿ وا 

، وربط الصور والمترتبات لمصادر الطاقة وتحوالتياتسيـ في طرح العديد مف الطاقة 
جراء التعديالت والتجارب المناسبة لالستفادة مف تطبيقات التكنولوجية في  النتائج، وا 

  ".مجاؿ تحوالت الطاقة
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ُتعد مف النظريات وىي  :Item Response Theory للمفردةنظرٌة االستجابة ( 3)
التي تحاوؿ نمذجة العالقة القائمة بيف مستوى في القياس؛ و السيكومترية المعاصرة 

سمة معينة لدى الفرد التي يقيسيا اختبار معيف، واستجابتو لمفردة مف مفردات 
صالح الديف ) نموذج دالة الترجيح الموغاريتميىذه العالقة إلى ، ويستند وصؼ االختبار

 (.50، ص8445محمود عالـ، 
: ىو االختبار الذي Griterion-Referenced Test محكً المرجعاالختبار ( 4)

)أي مجموعة  دقيًقا تحديًدا محدديستخدـ في تقدير أداء الفرد بالنسبة إلي نطاؽ سموكي 
مف المعارؼ، والميارات المعرفة بطريقة إجرائية( بصرؼ النظر عف عالقة أدائو بأداء 

 :8447 صالح الديف محمود عالـ،)غيره مف األفراد الذيف يطبؽ عمييـ االختبار نفسو 
 (.86ص

يكوف ليا خصائص  االختبار مفرداتمجموعة مف ىو  :Item Bank بنك األسئلة( 5)
مميزة ومعمومة، يتـ إيداعيا بطريقة تيسر سحب مجموعات منيا لتستخدـ  سيكومترية

الديف  )صالحي التقويـ التربو فى بناء اختبارات تناسب األغراض المختمفة لمقياس و 
 .(705-700صص  ،8415، عالـ محمود

ُيعد نموذًجا عاًما لالستجابة  :Partial Credit Model ًنموذج التقدٌر الجزئ( 6)
أحادي راش ) لنموذج اويعد توسيعً وينتمي إلى عائمة نماذج راش في القياس،  لممفردة،
بحيث يتناوؿ المفردات التي تتطمب استجابات ، المتعمؽ بالمفردات ثنائية الدرجة (المعمـ

في أستراليا، وقد  Masters (1982)، وقاـ بتطويره ماسترز أكثر يف أوبرتفي قسميف مُ 
مثؿ حؿ  ،Polytomousالتى تتطمب خطوات متعددة االختبارية أعده لتحميؿ المفردات 

المسائؿ الحسابية، حيث يكوف مف األفضؿ تعييف درجات جزئية عندما تستكمؿ خطوات 
 .(84-79، ص ص8445صالح الديف محمود عالـ، )لحؿ متعددة فى عممية ا
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 إطار نظري ودراسات سابقة

لمتغيرات البحث الحالي، والتي تتمثؿ في تعرض الباحثة في ىذا الجزء عرًضا نظرًيا 
ونظرية االستجابة لممفردة، وبخاصة نموذج القياس محكي المرجع، و ، الميارات االبتكارية)

(، مع عرض لمبحوث السابقة المرتبطة، ومحاولة االستفادة التقدير الجزئي، وبنوؾ األسئمة
ير نتائجو؛ وفيما يمي عرض ، وصياغة أسئمتو، وتفسبمورة األساس النظري لمبحثمنيا في 

 ذلؾ:
  Creativity Skills المهارات االبتكارٌةأوال: 

مف اىتماـ عمماء النفس  اعد االبتكارية مف المفاىيـ السيكولوجية التي نالت مزيدً تُ 
 ؛االبتكارية مفيـوا في تحديد وتعريؼ ا ممحوظً تباينً  ؾأف ىنا إالاألخيرة،  الفترةوالتربية في 

ری بعض العمماء أف االبتكارية ضمف عممية ممتدة عبر ي إذ ،لتعدد وجيات النظر حولو نظرًا
والتحقيؽ ، Adaptivencessـ ؤ ، والتوا Originalityالزمف وتتميز باألصالة

Realization مرتفع في العمؿ بمستوى  ازو يدراسة األفراد الذيف تم يجبوىذا يعني أنو  ؛
 رأىشيء جديد، بينما  الوصوؿ إلىمی عبعض آخر أف االبتكارية ىي القدرة  ریيو  ،ياالبتكار 

نما عممية أو  تسيـ في تشكيؿ إنتاج عمميات سيكولوجية آخروف أف االبتكارية ليست قدرة، وا 
االبتكارية عمى  لمفيوـجدة والقيمة، في حيف ال يرکر البعض منيـ في مناقشتو التميز بي

نما عمى اال  ،العممية التعريفات تتراوح بيف النظر إلى االبتكارية عمى  ىذهأي أف ؛ نتاج ذاتووا 
يا عمى أنيا التحقيؽ الكامؿ والتعبير إليالجدة، والنظر  يتميز بعنصرممشكالت لأنيا مجرد حؿ 

  (.059ص ،8415 عالـ، محمود الديف صالح) طاقات الفرد المتميزة جميععف 
 عف يعبر المتخصصيف بيف االبتكار تعريفات تعدد أف الباحثيف بعض رأى ومف ثـ 

 أي شأف ذلؾ في شأنو االبتكاري فالنشاط جوانبيا، وتعدد اإلنسانية الظاىرة ىذه تعقد مدى
ليس مف و ، (16، ص8445 ،اهلل فتح محمد محمد) الجوانبومتعدد  معقد آخر إنساني نشاط

ا ألف االبتكارية نظرً  ؛المختمفةالتعريفات المطموب التوصؿ إلى أفضؿ تعريؼ مف بيف ىذه 
يفضؿ النظر إلى  ومف ثـ ،ما أكثر مف ذلؾربيا و يتحمؿ جميع المعاني التي أشارت إل

تعريًفا  اييفتعر  يجبا ا نظريً يومً ف مف اعتبارىا ماالبتكارية عمى أنيا ظاىرة متعددة األوجو بداًل 
زات ىذا يمموأحد  ،ترابطةماألوجو الا مف مما يعني أف االبتكارية يمكف أف تضـ عددً  ؛دقيًقا

، ىو أنو يمكف تقسيـ ىذه الظاىرة واسعالتوجو وبخاصة في دراسة االبتكارية مف منظور 
 التي تتسـ بالتعقد إلى أوجو أو جوانب متمايزة يمكف التعامؿ معيا بدرجة أفضؿ مف مفيـو
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نتاج، إ: االبتكارية كىرية ىجو توجد أربعة أوجو لالبتكاوفي إطار ىذا التو االبتكارية بعامة، 
 عالـ، محمود الديف صالح) واالبتكارية كعممية، والشخص المبتكر، والموقؼ االبتكاري

 (. 059ص ،8415
في الخمسينيات مف  Guilfordمنذ تعريؼ ظيرت ىذه األوجو المتعددة لالبتكارية و 

لو في  Torranceالقرف الماضي لالبتكار بأنو عدد مف القدرات العقمية المستقمة، وتعريؼ 
وأصبحت  ،تنوعت تعريفات االبتكارحيث عقمية لقدرات مترابطة،  اتيالستينيات بأنو عمم

تفعيؿ  العمماء إلى أف تفاعؿ ىذه الجوانب يؤدي إلىإلى ىذه األوجو السابقة، وأشار مصنفة 
)فوزية عباس  وب عديدة لقياساليلالبتكار توضح أس ةمتنوعال اتفيتعر الىذه أف و ، االبتكار

 (.140ص، 8446ىادي، وصالح أحمد مراد، 
 أنو عممية  Torrance (1970)أشار ؼ االبتكار كعممية عقمية؛ريوبالنسبة لتع

دراؾ الثغرات و  لممشكالت، حساسية أكثر الفرد فييا يكوف والعناصر  ،واالختالؼ في المعموماتا 
 وحموؿ ، ثـ البحث عف دالئؿ ومؤشراتالتساؽ الذي ال يوجد لو حؿ متعمـوعدـ ا ،المفقودة

تبار ، ووضع الفروض لمؿء ىذه الثغرات، واخمف معمومات الفرد ىما لدو  ،في الموقؼ
حراز التعديالتالفروض، والربط بيف النتائج روض، ثـ نشر النتائج فعادة االختبار لما  و  ،، وا 

، وماجد محمد وليد السيد أحمد؛ 68ص ،8446 الوطباف، سميماف بف محمدوتبادليا )
 أو أفكار، نتاجإ عمى القدرة بأنو عرؼيُ  محدد؛ كناتج البتكارا أماو ، (91، ص8417عثماف، 
 ،والتنوع ،واألصالة ،بالجدة وتتسـ مفيدة، أنيا عمى تقبؿ جديدة تكوينات أو تصورات،
، أو ىى (Harris, 2002, p.12) مثير موقؼ أوما  لمشكمة کاستجابة األثر واستمرارية

 التمقائية، والمرونة الفكرية، الطالقة مف قدر بأكبر يتميز انتاًجا االنتاج عمى الفرد قدرة
 ،8446 الوطباف، سميماف بف محمد) مثير موقؼ أو لمشكمة ما كاستجابة واألصالة

 (.69ص
 Adult الناضج اإلنساف قدرات" جميفورد" حدد فقد كقدرة؛ االبتكار تعريؼ بينما

Person مف عقمية قدرة( 80) وجود يفترض القدرات ىذه بيف مف عقمية قدرة( 184) في 
 ربطت أف التصور ىذا عمى ترتب وقد ،Divergent Thinkingالتباعدي  التفكير قدرات
 لفظية،) بأنواعيا الطالقة مثؿ؛ العقمية، القدرات مف والعديد االبتكار بيف الدراسات بعض
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 اهلل، فتح محمد محمد) واألصالة ،(وتكيفيو تمقائية،) بنوعييا والمرونة ،(وفكرية وارتباطيو،
  .(84ص ،8445

التي تتضمف و  ،المبتكرة الشخصية خصائصمتعريفات التي تتمثؿ في ل أما بالنسبة
مجموعة مف الخصائص المميزة لممبتكريف تشمؿ المبتكر؛ والتي  الفرد نشاط مظاىر وصؼ
االعتقاد ، و عدـ الرضا بطريقة بناءةو ، يدتح، والفيما يمي: الفضوؿ وحب االستطالع تتمخص

رؤية الحسف في الشيء و ، عمى تأجيؿ الحكـ والنقد القدرةو ، بأف معظـ المشكالت يمكف حميا
المشكالت مشوقة  ىير ، و والتحسيناتالتعديالت يستفيد مف المشكالت في عمؿ ، و غير الحسف
 .(Harris, 1998, p.11) الًياومقبولة انفع
قد يشتمؿ عمى مجموعة مف  ( أف االبتكار1990رأى أحمد عبد المطيؼ عبادة ) بينما

عممية عقمية تعتمد عمى مجموعة مف القػدرات  أف االبتكار أشار إلىالمحاور السابقة؛ حيث 
ليذا )شروط( وسمات الشخصية )الشخصية المبتكرة(، ويعتمد أيًضا عمى بيئة ميسرة  ،(كقدرة)

 )كناتج(االبتكاري  نتاجواال  ،في النياية إلى المحصمة االبتكارية لتؤدي ،النوع مف التفكير
والقبوؿ االجتماعي، وفى نفس الوقت يثير  ،والفائدة ،لمشكمة ما، والذي يتميز باألصالة

 (.81، ص8445 اهلل، فتح محمد )في: محمد الدىشة لدى اآلخريف
 Torrance (1970) تعريؼالباحثة  تتبنومف خالؿ التعريفات السابقة لالبتكار؛ 

 تعريؼ الميارات االبتكارية في العمـو بأنيا:" تـ؛ وفي ضوء ىذا التعريؼ في البحث الحالي
 ، تجاه إدراؾ الثغرات"مجموعة األنماط السموكية التي يستخدميا المتعمـ وتجعمو متفاعاًل 

وعدـ االتساؽ الذي ال يوجد لو حؿ  ،واالختالؿ في المعمومات العممية والعناصر المفقودة
 متعمـ، ثـ استخداـ ما لديو مف معمومات عممية بسيطة لوضع المزيد مف المقترحات المتنوعة

 الظواىر المتعمقةالتي تسد الثغرات العممية لتفسير و ، لمشكالت الطاقةوالحموؿ المبتكرة 
نتاج مركبات جديدة وعديدة ومتنوعة  ،مصادر الطاقة وتحوالتياب تسيـ في في مجاؿ الطاقة وا 

جراء التعديالت الصور والمترتبات لمصادر الطاقة وتحوالتياطرح العديد مف  ، وربط النتائج، وا 
 ".تطبيقات التكنولوجية في مجاؿ تحوالت الطاقةلالستفادة مف  لتجارب المناسبةوا
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 القدرات االبتكارٌة -

والنماذج المفسرة لالبتكار التي قدميا عمماء  ،عمى نماذج التكويف العقمي اتأسيسً و 
 ,Guilfor (1975, 1950) ، Torranceفي مجاؿ االبتكار مثؿ:  والروادعمـ النفس 

(1964, 1965)،Williams (1979)  مجموعة مف ف الجانب المعرفي لالبتكار يتضمف إف
، (90-98ص ص، 8417القدرات والميارات )وليد السيد أحمد، وماجد محمد عثماف، 

بمفيـو القدرات االبتكارية أنو القوة المتوافرة فعاًل لدى الشخص المبتكر، والتي تمكنو  ويقصد
حركي، أو كانت  معيف يوصؼ باالبتكارية سواء تمثؿ ذلؾ في نشاط عقمي أو مف أداء فعؿ

أو نتيجة لعوامؿ موروثة، والقدرات االبتكارية ىى القدرات  ،ىذه القوة تتوافر مف خالؿ التدريب
 )محمدأو االستعدادات العقمية، التي يمـز توفرىا لألشخاص حتى يقوموا بالسموؾ االبتكاري 

 :ما يميقدرات التفكير االبتكاري في تتمثؿ؛ و (80، ص8445اهلل،  فتح محمد
القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار أو التمميحات  وىي :Fluency الطالقة( 1)

زمنية محددة )فوزية عباس  فترةأو الصور التي تنتمي إلى مجاؿ معيف أو أكثر مف مجاؿ في 
 قضية حوؿ سيولة وطالقة إنتاج األفكارأي ، (140ص، 8446ىادي، وصالح أحمد مراد، 

، وتقاس بعدد االستجابات التي تتصؿ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معينة مشكمة أو
والطالقة  ،الطالقة المفظية)بالمشكمة أو الموقؼ، وتتمثؿ عوامؿ الطالقة في أربعة عوامؿ ىي:

 عثماف، محمد وماجد أحمد، السيد وليد)( والطالقة الفكرية ،وطالقة التداعي الحر ،التعبيرية
 يقدـ لمفرد كممة أو فكرة ويطمب منو التفكير في أكبر عدد فمثاًل ، (90-98ص ص ،8417

ا، أو تكويف جمؿ ممكف مف االستخدامات غير المألوفة لمكممة أو الشيء المعطي، أو مرادفاتي
وتقدر نقطة واحدة لكؿ فكرة جديدة، فكمما زاد عدد األفكار التي ينتجيا  ،ذات خصائص معينة

 ،8415 عالـ، محمود الديف صالح) الفرد حصؿ عمى درجة أعمى في القدرة عمى الطالقة
 (.061ص

عدة وتشير إلى قدرة الفرد عمى رؤية المشكمة، أو الموقؼ مف  :Flexibility لمرونةا( 2)
تباع أكثر مف طريقة أو نيج لموصوؿ إلى كؿ ما اقدرتو عمى  اليوبالتمتعددة، و  مختمفة زوايا

قاس يحتمؿ مف حموؿ أو أفكار، أي أنيا تعني مرونة الفرد في تغيير اتجاه تفكيره، ولذلؾ تُ 
كؿ منيا يتعمؽ بوجو  فئاتقسـ األفكار المنتجة إلى ات( األفكار المنتجة، فتُ ئبعدد أنواع )ف
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)وليد السيد  جة مرونة الفرد في إنتاج األفكارمف المشكمة، وعدد ىذه الفئات ىو در  يفمع
 (.90-98ص ص، 8417أحمد، وماجد محمد عثماف، 

آخر،  ىتفكير إلى مستو  ىبيف انتقاؿ الفرد مف مستو ىي القدرة عمى إنتاج أفكار تُ أو 
 اقتصار الفرد عمى خط فکري واحد عدـ أيأو تحوؿ تفكير الفرد بالنسبة لميمة معينة، 

ونوع ناتج التفكير فإف  لمفردالذي يقدـ  المثير ىا الختالؼ محتو ، ونظرً (مرونة التفكير)
فإنو يطمؽ  ،معاني المغويةليتعمؽ با ى، فإذا كاف المحتو ىالمرونة تعتمد عمى ىذا المحتو 

ذا كاف Spontaneous Flexibilityيا المرونة التمقائية يعم فإنو  ،يتعمؽ باألشكاؿ، وا 
واحدة  ، وتقدر نقطةAdaptive Flexibility أو التكيفية يا المرونة التواؤميةييطمؽ عم

 محمود الديف صالحلكؿ تحوؿ في التفكير، ويشير مجموع النقاط إلى القدرة عمى المرونة )
 (.068-061ص ص ،8415 عالـ،

نتاج حموؿ أو أفكار جديدة اوتشير إلى قدرة الفرد عمى  :Originality األصالة( 0)
قاس بتكرار ، وتُ المتعارؼ عميو غير مألوفة، أي بعيدة عف الظاىر المعروؼمتفردة و 

األكثر أصالة  ىا بيف عدد مف األفراد ىأو الفكرة األقؿ تكرارً  االستجابةأف  ىاالستجابة بمعن
القدرة عمى  ىى وأ، (90-98ص ص، 8417)وليد السيد أحمد، وماجد محمد عثماف، 

حد ،غير مألوفة وتباعدية ومميزة ي أفكارأإنتاج أفكار نادرة بالمفيـو اإلحصائي لمندرة،   ىوا 
إعطاء نقاط لألفكار التي ينتجيا خمسة  الدرجات ىيالطرؽ الشائعة االستخداـ في تقدير 

زاف متدرج يشتمؿ عمى خمس نقاط، يعمی م تأفراد مف بيف مائة فرد، وكذلؾ تقدر الدرجا
تكوف معروفة، وتتدرج إلى خمس نقاط لألفكار التي  تيحيث تقدر نقطة واحدة لألفكار ال

خمسة أفراد مف بيف مائة  واألفكار نفسيا التي ينتجيا أكثر مف الجدة،مف  اليةتتميز بدرجة ع
 الديف صالح) ويشير المجموع الكمي لمنقاط إلى الدرجة في ىذه القدرة ًرا،صف فرد يقدر ليا

 (.068ص ،8415 عالـ، محمود
أو  ،يمكف قياس األصالة عمى أساس االستجابات التي تشير إلى ارتباطاتمف ثـ و 
النسبة غير شائعة وجديدة ومتفردة ب أفكارأي بعيدة أو غير مباشرة،  استنتاجات ، أوتداعيات

ضوء ثالثة محكات  اس األصالة فيإلييا الفرد، ويتـ قي لممجموعة المرجعية المنتمي
، 8445 ،محمد محمد فتح اهللالتداعيات البعيدة( )و أو اإلتقاف، الميارة و )عدـ الشيوع، :ىى
 (.86ص
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 عمى الفرد قدرة إلى وتشير :Sensitivity of Problems للمشكالت الحساسٌة( 0)
 تقديـ بواسطة قياسيا يمكف القدرة وىذه معينة، مواقؼ عمييا تنطوي التي المشكالت رؤية
أو  التحسينات بعض يذكر أف فييا المفحوص مف يطمب التي االجتماعية المواقؼ بعض

 الحياة في الموجودة األشياء بعض لمفرد تقديـ أو عمييا، إدخاليا يمكف التي التعديالت
 يذكر أف أو عمييا، إدخاليا يمكف التي التحسينات بعض يذكر أف منو ويطمب اليومية،

 .(90-98ص ص ،8417 عثماف، محمد وماجد أحمد، السيد وليد) بيا المرتبطة المشكالت
القدرة عمى إضافة تفاصيؿ إلى فكرة رئيسية  ىىو  :Elaboration إدراك التفاصٌل( 5)

أف يقدـ لمفرد عدد مف المربعات، ويطمب منو أف يتوصؿ إلى أفكار ال مثؿ  رد،ينتجيا الف
 (ابابً )يستطيع أحد غيره أف ينتجيا، وذلؾ برسـ صور باستخداـ المربع المعطي، كأف يرسـ 

ذا قرر فرد أف يضيؼ تفاصيؿ أخر  ،باستخداـ المربع ويكتب عنوانا لمصورة ، صورةالإلى  ىوا 
 عمى الفكرة ، فإنو بذلؾ يضيؼ تفاصياًل ؤية مف الداخؿخرفات، أو فتحة لمر مثؿ بعض الز 

وتقدر نقطة واحدة لكؿ عنصر مف العناصر التي أضيفت إلى الرسـ، ، الباب ىالرئيسة وى
 ،عالـالديف محمود صالح ) ط إلى القدرة عمى إدراؾ التفاصيؿويشير المجموع الكمي لمنقا

 .(068، ص8415
وتعديؿ  صياغةعمى  قدرة الفردويشير إلى  :Elaboration والتطوٌر لتحسٌنا( 6)

، المثير ا مع موضوع المشكمة أو الموقؼنتجت في شكؿ مقبوؿ وأكثر تماشيً أُ األفكار التي 
بعض األفكار أو دمج بعضيا مع اآلخر، وقد تضاؼ بعض األفكار  حذؼا ما يتطمب ذلؾ وغالبً 
 (.90-98ص ص، 8417ا )وليد السيد أحمد، وماجد محمد عثماف، أحيانً 

القدرات مجموعة وبعد ىذا العرض يتضح أف مادة العموـ تتضمف بشكؿ مباشر  
مختمفة  لما تتضمف مف موضوعات لمتالميذاالبتكارية المختمفة، كما تسيـ في إكسابيا 

 والمرونة، الطالقة،:)وىى لالبتكار األساسية القدرات تبنىيتـ ؛ إال أنو تساعد في ذلؾ ومتنوعة
 في البحث الحالي  (واألصالة

 قٌاس االبتكارٌة -

دراسي معيف كقدرة خاصة  ىيقصد بقياس االبتكار كمفيـو خاص، تناولو في محتو و 
ومف ثـ فعند قياس  ؛العموـ والرياضيات وغيرىا مف المواد الدراسية ؛مثؿ ى،بيذا المحتو 

وال نقيس  ،فإننا ال نقيس االبتكار فقط ،االبتكار كقدرة ترتبط بمحتوي مادة دراسية معينة
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اكتساب  ىكؿ مف مد سقيس التحصيؿ األكاديمي االبتكاري، حيث نقينبؿ  ؛التحصيؿ فقط
د دوقد ح ،معمومات في مادة معينة باإلضافة إلى تحديد درجة نمو قدراتيـ االبتكاريةلمالتالميذ 

كارية أحد أف تكوف االبت):ياومن ،مجموعة مف المبادئ لصياغة ىذه االختبارات "تورانس"
أف تشجع ىذه االختبارات و  ،ف تستخدـ األسئمة مفتوحة النيايةأ، و معايير تمؾ االختبارات

 .(848ص ،8418 الكياؿ، أحمد مختار) (ذ لمتعبير عف قدراتيـ االبتكاريةالتالمي
مف خالؿ: أساليب التقويـ  المتعمميف ومف ثـ تنميتيااالبتكارية لدى  قياسيمكف  كما

ما  :مثؿ ،إلييـ ، واستخداـ طرؽ جديدة فى توجيو األسئمة االبتكاريةليـالمستمر والشامؿ 
ة تخداـ تمؾ األساليب يتـ حسب طبيعأف اسو سنة؟،  144الذي سوؼ يحدث في مجتمعؾ بعد

أو أساليب التقويـ  في الدروس المقدمة التدريبالتدريس أو المياـ التي يقوـ بيا أثناء 
في ضوء  والتي يتـ تطويعيا ،، وكذلؾ حسب طبيعة المادة العممية المدروسةالمستخدمة

  .(04ص ،8445 اهلل، فتح محمد ميارات التفكير االبتكاري )محمد
 ؛وتساعد في تنميتو االبتكارالمستخدمة في قياس األساليب الحديثة بيف ومف  
األسئمة التقميدية التي ليا إجابة واحدة  حيث إف ؛األسئمة ذات النيايات المفتوحة ـاستخدا

ومحددة تعمؿ عمى الحد مف مقدرة الطالب عمى التفكير االبتكاري، حيث تعتمد ىذه األسئمة 
 ،لذلؾ فإف تجنب ىذه النوعية مف األسئمة جاع وتذكر المعمومات أو النظريات؛عمى االستر 

في  ـة ذات اإلجابة المفتوحة، والتي تتطمب أكثر مف إجابة أو طريقة تسيواستخداـ األسئم
تساعد أواًل عمى فيـ وتذكر الحقائؽ  ىفي ؛(Lawson, 2001, Pp.14-15) تنمية االبتكارية

والمعمومات واستبقاء أثر التعمـ، كما أنيا تساعد ثانًيا عمى إثارة وتنمية التفكير سواء كاف 
ابتكارًيا أو استداللًيا أو ناقًدا أو منطقًيا، باإلضافة إلى إسياميا بشكؿ فعاؿ في تنمية الميوؿ 

تحفيز وتنشيط التفكير لدييـ في المادة العممية المرغوبة لدى التالميذ، وما يمثمو ذلؾ مف 
 ،كما تعطي ىذه األسئمة التالميذ حرية واستقاللية كبيرة في إعداد اإلجابة، عرض عمييـالتي تُ 

 (.18، ص8448)حسف توفيؽ محمد،  تسمح بإجابات مختمفة ومتنوعة ىفي
يجب أف إلى أنو ( 88-81ص ص ،8447 لالمتحانات، القومي المركز) أشارو 

ما  منياالتي و  ،مجموعة مف الخصائصOpen- Ended  تتضمف ىذه األسئمة المفتوحة
 :يمي
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 .تتضمف إجابتيا العديد مف اإلجابات الصحيحة لمسؤاؿ أو المشكمة 
 وقميمة االحتماؿ واكتشاؼ سبب الغموض. ،تقدـ اإلجابة تفسيرات عديدة لمواقؼ غامضة 
 حداث تتعارض مع الواقع.أ أو ،أحداث حاضرةأو  ،التنبؤ بنتائج ألحداث ممكنة 
 دراؾ العالقات بينيا. ،التوليؼ بيف عناصر متباعدة  وا 
  ًا لظاىرة معينة.اقتراح أكبر عدد مف الفروض التي تعد تفسير 
 .تقديـ العديد مف المقترحات المتنوعة والحموؿ غير التقميدية لممشكالت 
  األشياء المختمفة.استنتاج العديد مف العالقات المتنوعة بيف 
 ب والخطط لمواجية مشكالت معينة.اقتراح العديد مف األسالي 
 .اقتراح أكبر عدد ممكف مف االستعماالت المتنوعة لألشياء المعتادة 
 .اقتراح أكبر عدد ممكف مف االستعماالت غير المألوفة لألشياء الشائعة 
 ممكف مف األشياء التي تنتمي إلى خاصية مشتركة. استنتاج أكبر عدد 
 معروؼ  ءاستنتاج أكبر عدد ممكف مف األخطاء أو العيوب المتنوعة والمرتبطة بشي

 وشائع االستخداـ.
 .اقتراح العديد مف التحسينات أو التعديالت عمى شئ شائع االستخداـ 
 مة مبيمة حيث اقتراح أكبر عدد مف األسئمة التي تدور حوؿ موقؼ غامض أو مشك

 .ةتوضح إجابات تمؾ األسئمة ىذا الموقؼ أو المشكم
 األساليبىؿ تتوافر في  ؛ والتي تتمثؿ في:يةالمشكمة قائمة لقياس االبتكار  تظؿلكف و 

ب ساليخر ىؿ تتمتع األآ ىجيدة، بمعنالسابقة الخصائص السيكومترية لوسيمة القياس ال
يجمع خبراء القياس عمى  يكاد، و والثبات والمعايير؟المستخدمة في قياس االبتكارية بالصدؽ 

والسيكومترية التي يحاولوف التغمب  المنيجيةمحاط بالعديد مف المشكالت  يةأف قياس االبتكار 
 ؛ وفيما يمي عرض مختصر ليذه المشكالت:(840ص، 8418يا )مختار أحمد الكياؿ، يعم

 بعض المشكالت المتعلقة بقٌاس االبتكارٌة: 

نجد أف قياس االبتكارية محاط بالعديد مف المشكالت المنيجية والسيكومترية التي 
ب الييا، وتطوير أسيحاولة التغمب عمتستثير فکر عمماء النفس والتربية وخبراء القياس في م

الكشؼ عف الطاقات العقمية ، فالقياس في ىذا المجاؿ الذي يزداد أىمية في عالمنا المعاصر
في عصر دائـ التغير واالنفتاح يعد  ياتومواجية التحد ،واستثمارىا لخير اإلنساف ،بدعةمُ ال
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 صالح) كما ذكرىا وسوؼ نوضح فيما يمي بإيجاز بعض أىـ ىذه المشكالت ؛ضرورة ممحة
  :(069-065ص ص ،8415 عالـ، محمود الديف

بينيا مف حيث تختمؼ اختبارات االبتكارية فيما و  :عمومٌة سمة االبتكارٌة ىمد( 1)
ا أو غير لفظي مثؿ الصور واألشكاؿ المجردة لفظيً  ىا، فبعضيا يكوف محتواىالمحتو 

غير أف ىناؾ  ،ف المحتويات كما في بطارية اختبارات تورانسيواألصوات، وبعضيا يجمع ب
، والتأليؼمجاالت محددة كاليندسة والفنوف، والموسيقي، في اختبارات تقيس االبتكارية 

وىذه ، عامةات التي تقيس االبتكارية ار ا مف االختبمحتواىا أكثر تقييدً  ويكوفعممي، والبحث ال
خبرة وتدرب في  يـولدياالختبارات النوعية ال يستطيع اإلجابة عنيا إال الميتموف بمجاالتيا 

أـ  ،وىنا يبرز تساؤؿ حوؿ ما إذا كانت االبتكارية سمة نوعية بدرجة كبيرة ،ىذه المجاالت
فإذا كانت سمة نوعية، فإف الميندس أو الفناف أو المؤلؼ المبتكر ربما ال  ،؟أنيا سمة عامة

سمة عامة فإف أما إذا كانت  ،يكوف كذلؾ في مجاالت أو مواقؼ تختمؼ عف مجاؿ اىتمامو
المبتكريف في مجاالت نوعية محددة ربما تظير بعض عالمات ابتکاريتيـ في مجاالت أو 

سوؼ  ىكار جديدة في ىذه المجاالت األخر تيـ في ابتكار أفيغير أف فاعم، مواقؼ مختمفة
ومع ىذا فإف نزعتيـ االبتكارية يمكف  ،ا لقمة تدربيـ في ىذه المجاالتنظرً  ؛تكوف محدودة

لذلؾ فإف ى، قياسيا باالختبارات نفسيا التي تستخدـ في قياس االبتكارية في المجاالت األخر 
بعض الخصائص المشتركة  ؾما إذا كانت ىنا ى مف مجاالت البحث ىالمشكمة التي تعد مجاالً 

بيف المبتكريف بغض النظر عف مجاؿ اىتماميـ، وما إذا كانت ىناؾ بعض الخصائص 
  .ةالمتعمقة فقط بمجاالت نوعية محدد

ر صدؽ اختبارات االبتكارية تستخدـ في يعند تقدحيث  :ختبارات االبتكارٌةاالصدق ( 8)
فيذا المحؾ ربما  ،األحياف تقديرات المعمميف كمحؾ عمى الرغـ مما يشوبو مف عيوبمعظـ 

يكوف أكثر مالءمة في مجاؿ التحصيؿ الدراسي أو السموؾ القيادي، ولكنو ال يناسب مجاؿ 
عمى الرغـ أيًضا االبتكارية، وكذلؾ تستخدـ أحكاـ األقراف كمحؾ لتقدير صدؽ ىذه االختبارات 

والحقيقة أف تحديد محكات ، حكاـ بمتغيرات متعددة مما يجعميا قميمة الفائدةمف تأثر ىذه األ
لتقدير صدؽ اختبارات االبتكارية أكثر صعوبة مف تحديد محكات لتقدير صدؽ اختبارات 

كما نتاج االبتكاري يتميز بالندرة وال يسمح بسيولة تصنيفو عمى ميزاف منتظـ، فاال  ،الذكاء
   .اض قيـ معامؿ الصدؽ التنبؤي ليذه االختباراتالدراسات إلى انخف أشارت
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كثير مف الدراسات أف ثبات درجات  حيث أظيرت :ختبارات االبتكارٌةاالثبات درجات ( 0)
، ولعؿ ىذا يرجع إلى الصعوبات المتعمقة بتقدير إلى حد ماا ختبارات االبتكارية منخفضً اال

ف مفرداتيا تتطمب إجاباتو درجات ىذه االختبارات،  ويزيد مف حدة  ؛مفتوحة في وقت محدد ا 
ا إذا كانت ىذه االختبارات تقيس مم ا لصعوبة التحقؽانخفاض الصدؽ نظرً  المشكمةىذه 

 إلىفرد مف وممحوظ ا ا كبيرً و ابتكاري يختمؼ اختالفً يطمؽ عمبالفعؿ، وذلؾ ألف ما يُ  االبتكارية
مفردات  درجاتب لتقدير اليسأىمية التوصؿ إلى أيتطمب وىذا  ى،آخر، ومف ثقافة إلى أخر 

، ولعؿ والحداثة تميز اإلجابات بالجدة ىىذه االختبارات تساعد في الحكـ الموضوعي عمى مد
   . لتحقيؽ ذلؾمفيـو األصالة يعد مدخاًل 

كبير مف الدقة والميارة كما ىو ومف ىذا يتضح أف قياس وتقييـ االبتكارية بقدر 
ا مف الدراسات اإلمبيريقية، والسيكومترية مف منظور عمـ تبع في قياس الذكاء يتطمب مزيدً مُ 

المعرفي مف أجؿ التعرؼ عمى العمميات المعرفية التي تسيـ في وبخاصة  التربوي النفس
وما يرتبط بذلؾ مف متغيرات غير معرفية، مثؿ الدافعية، والخصائص  ،اإلنتاج االبتكاري

ا مف المتغيرات التي يمكف أف تمقي مزيدً  ، والمدرسية، وغير ذلؾاألسريةوالبيئة  ،الشخصية
 (.  069ص ،8415 عالـ، محمود الديف صالح)ة مف الضوء عمى ظاىرة االبتكاري

استخداـ ب( 1998) محمد المولی عبد كما أوصى شحتة ذلؾكؿ ربما يكوف حؿ و 
في  "ساميجيماػػ "لبعض نماذج نظرية االستجابة لممفردة مثؿ نموذج االستجابة المتدرجة 

االختبارات محكية باإلضافة إلى أنو يمكف استخداـ ، ختبارات التفكير االبتكارياتدريج بنود 
 ،وبناء أسئمة ابتكارية مفتوحة النيايات تفيد في أغراض التشخيص والعالج إعدادالمرجع في 

وىذا ما  ؛(08ص ،8445) اهلل فتح محمد محمدكما ذكر  وتنمي الميارات االبتكارية المحددة
الباحثة تعتمد عمى استخداـ االختبارات محكية المرجع وتطويعيا في تصميـ وبناء أدوات  ؿجع

نظرية تدريجيا باستخداـ نموذج التقدير الجزئي كأحد نماذج و  لمميارات االبتكارية قياس
 .االستجابة لممفردة

االبتكارية  المياراتبتنمية  اىتمت معظـ البحوث السابقة ومف الجدير بالذكر؛ أف
 األنشطة بعض( 1999محمود ) محمد آماؿحيث استخدـ بحث ياسيا، فقط، ال بكيفية ق

 الصؼ تالميذ لدى االبتكارية تنمية في الخارجي الفضاء وحدة تدريس في اإلثرائية التعميمية
 بالوسائط التدريس( 8441أحمد إبراىيـ قنديؿ ) بينما استخدـ بحث، اإلعدادي الثاني
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 الثالث الصؼ تالميذ لدى االبتكارية والقدرات العموـ تحصيؿ فيلمتعرؼ عمى تأثيرىا  المتعددة
 االستقصاء باستخداـ( 8446صالح أحمد مراد )ىادي، و  عباس فوزية قامت، و االعدادي
 الرابع الصؼ لتالميذ العموـ في والتحصيؿ االبتكارية القدرات تنمية فيومعرفة أثره  الموجو

 تنمية في النووية الفيزياء في برنامج( 8447راشد ) حسيف لبنى أعدت، و بالكويت االبتدائي
عبداهلل  طو ىالة أجرتو ، بأبيا التربية بكمية العممية االقساـ طالبات لدى االبتكارية القدرات

 تنمية عمىلمتعرؼ عمى أثره  العمـو في المتعددة الوسائط عمى قائـ برنامج( 8448)
  .اإلعدادي وؿاأل  الصؼ تالميذ لدى االبتكارية

 عمى التدريب فاعمية( إلى التعرؼ عمى 8411) عبداهلل بف بندربحث  كما ىدؼ
، المتوسطة المرحمة طالب لدى االبتكاري التفكير قدرات زيادة في االستطالع حب أبعاد بعض

 عمى قائـ برنامج فاعميةعمى  التعرؼ إلى ىدؼ ( الذي8410) محمود السيد بحث رضاو 
 لدى العموـ مادة فى والتحصيؿ الوجدانية االبتكارية القدرات تنمية فى اإلثرائي رينزولى نموذج
( الذي ىدؼ إلى 8410، وبحث فالح صالح الحسيني )اإلعدادية بالمرحمة الفائقيف التالميذ

تالميذ الصؼ الخامس  عند يالتفكير اإلبتكار تنمية في  يأثر التعميـ اإللكترونالتعرؼ عمى 
 قبعات إستراتيجية استخداـ( الذي ىدؼ إلى 8417أحمد ) محمود زينب ي، وبحثاإلبتدائ
 السيد ، وبحث وليداإلعدادية المرحمة طالب لدى االبتكارية القدرات تنمية في الست التفكير
 في االثرائي التدريب فعاليةالذي ىدؼ إلى التعرؼ عمى  (8417)عثماف  محمد وماجد أحمد،
 االبتكار وراء وما االبتكار تنمية في المحوسب معرفي وراء لما برتوىير  دينيس أنموذج ضوء
 .العمـو مادة تعمـ صعوبات ذوي اعقميً  المتفوقيف التالميذ لدى

 االبتكارية بقياس التي اىتمت العربية أو األجنبية توجد ندرة شديدة في البحوثإال أنو 
؛ حيث -الباحثة عحدود اطالفي -وذلؾ  لممفردة االستجابة نظرية ضوء وبصفة خاصة في

خصائص السيكومترية لنوع ال ىدؼ إلى التعرؼ عمىبحث  Gutierrez, (2009) أجرى
باستخداـ  النمطية االبتكاريةوالمفردات غير  االبتكاريةمقارنة بيف المفردات ، والاالبتكارمفردة 

اختباريف:  بناءوتـ ، كأحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة المتدرجةاالستجابة  وذجنم
المفردة غير  نوعواالختبار الثاني يتكوف مف  ،االبتكاريةالمفردة  نوعاالختبار األوؿ يتكوف مف 

وكذلؾ قدرات األفراد ثـ تـ  ،وكمية المعمومات في كؿ اختبار ،بيدؼ حساب الثبات االبتكارية
 ،( مفردات8مف )عف طريؽ تطبيؽ اختبار قبمي مكوف  االبتكاريةالمفردة حساب الصدؽ لنوع 
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وأكثر حوؿ األفراد  تعطي معمومات أفضؿ االبتكاريةمفردات الأف  وتوصمت نتائج البحث إلى؛
وكذلؾ تعطي معامؿ  ،أو النمطية االبتكاريةغير  مفرداتالمف  التي لدييـ االبتكاريةومياراتيـ 

ال تقمؿ مف كفاءة  االبتكارية، وأف نوع المفردة االبتكاريةأفضؿ مف المفردات غير  ثبات وصدؽ
في إعطاء تقدير  االبتكاريةاعية أفضؿ مف نوع المفردة غير القياس، وأف نوع المفردة اإلبد

  .االبتكاريةمة مف نوع المفردة غير ئاألفراد، وأكثر مال  قدراتال
 بقياس التي اىتمت العربية أو األجنبية في البحوث أيًضاشديدة وجد ندرة كما 

؛ -في حدود اطالع الباحثة–وذلؾ المرجع  محكية االختبارات باستخداـ االبتكارية الميارات
مدى فاعمية ىدؼ إلى التعرؼ عمى الذي ( 8445حث محمد محمد فتح اهلل )حيث وجد ب

في تنمية الميارات االبتكارية العامة  محكية المرجعنموذج تعميمي باستخداـ االختبارات 
، ويعد ىذا البحث أحد لطالب المرحمة الثانوية العامةء والنوعية وبصفة خاصة في مادة األحيا

لقياس الميارات  محكية المرجعالبحوث الرائدة في مجاؿ استخداـ وتطوير االختبارات 
وفي مجاؿ تحديد الميارات االبتكارية في مادة األحياء فضاًل عف كونيا تقترح  ،االبتكارية

كارية لدى لتنمية الميارات االبت محكية المرجعنموذجا تعميمًيا إجرائًيا باستخداـ االختبارات 
وحدتي ) ارات ابتكارية فى مادة األحياء في( مي6) والذي تكوف مف، طالب المرحمة الثانوية

 تجريبية :وعتيفوتكونت العينة مف مجم، (الوراثة في الكائنات الحية، والبيولوجيا الجزئية
( 80ضابطة قواميا )و التدريس ليا حسب دورس النموذج المقترح، تـ  ( طالًبا80قواميا )

نموذج التعميمي اإلجرائي أدوات البحث في:)الوتمثمت لتدريس ليا بالطريقة المعتادة، تـ ا اطالبً 
، محكي المرجعاالختبار ، و محكي المرجعمواصفات االختبار ، و الميارات االبتكارية، و المقترح

ياس التحقؽ ي، ومقاس تقدير الطالب ألدائو االبتكار البتكاري، ومقيواختبار تورانس لمتفكير ا
(، وتوصمت النتائج إلى؛ أنو توجد ممؼ إنجاز الطالب التقويمي، و مف صدؽ تطبيؽ النموذج

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (4,41)ا عند مستوى فروؽ دالة إحصائيً 
لمتفكير االبتكارى باستخداـ الكممات لصالح  والضابطة فى التطبيؽ البعدي الختبار تورانس

، وتوجد فروؽ دالة إحصائًيا ي درست باستخداـ النموذج المقترحأفراد المجموعة التجريبية الت
( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار 4,41عند مستوى )

 .يةتكارية لصالح المجموعة التجريبمحكي المرجع لمميارات االب
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ىذه البحوث  ومف ثـ يتضح مف خالؿ عرض البحوث السابقة عف االبتكار؛ أف معظـ
قياسو مف أجؿ تنميتو أيًضا؛ وبالتالي فإننا في فقط، والقميؿ منيا اىتـ بكيفية اىتمت بتنميتو 

 الباحثةما دعى ىذا ودراسات تيتـ بكيفية قياس الميارات االبتكارية، و حاجة إلى بحوث 
بحث محمد محمد  إلجراء مثؿ ىذا البحث باالستفادة مف تمؾ البحوث السابقة، وبصفة خاصة

مادة  فيلقياس الميارات االبتكارية  محكية المرجع االختبارات ( في تطويع8445فتح اهلل )
في ضوء   النيايات مفتوحة بتكاريةاال سئمةاأل باستخداـ العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي

 في أي محتوى دراسي آخر. تطويعيالمميارات االبتكارية العامة التي يمكف  نموذجو المحدد
ا:  ًٌ   Criterion-Referenced Measurementالمرجع محكً القٌاسثان

 مف والمستمدة الدرجات تفسير عمييما يعتمد أساسياف مرجعياف نظامافيوجد 
 يسمى األوؿ النوع تربوية، قرارات صناعة في ويستخدماف والتربوية، النفسية االختبارات
 يمدنا النوع وىذا؛  Norm Referenced Test (NRT)المرجع المعياري االختبار

 بمعيار درجتوأو  الفرد أداء بمقارنة ذلؾو  ألقرانو، بالنسبة لمفرد النسبي الوضع عف بمعمومات
 أقرانو بيف النسبي ترتيبو ضوء في الفرد أفضمية وتتحدد مشابية، معيارية جماعة مف مستمد
 Test (CRT)المرجع  المحكى االختبار يسمى الثاني النوع أما كفائتو، عف النظر بغض

Reference Criterion الكفاية مف محدد مستوى عف بمعمومات يمدنا النوع وىذا؛ 
 بمستوى الفرد أداء بمقارنة وذلؾ الفرد لدى الميارات مف مجموعة أو معينة لميارة واإلتقاف
  .(Kubiszyn & Borich, 2000, p.26)محؾ عميو يطمؽ معيف

 والتقويـ، بالقياس الميتميف رغبة نتيجة المرجع محكية االختبارات فكرة ونشأة
 مف تمكنيـ جديدة وسائؿ معرفة في األمريكية المتحدة بالواليات االختبارات في واألخصائييف

العديد مف  اتخاذ في تفيد القياس موضع أداء الطالب مستوى عف أكثر معمومات إلى الوصوؿ
 دعوة إلى فكرة مجرد مف يتسع األىتماـ بينيـ، وأصبح تنتشر الفكرة بدأت ىنا ومف القرارات،
 والمؤسسات الجمعيات إلى االىتماـ وامتد والتربوي، النفسي القياس في جديد أسموب إلنشاء
 وفروعيا، وُتعد APA النفس لعمـ األمريكية الجمعية رأسيا وعمى والتربوية المختمفة النفسية
  Brazzial Williamنشر عندما السبعينيات بداية مع االختبارات ليذه الحقيقية البداية
 ذكر" والتوقعات االتجاىات: المحؾ المرجعية االختبارات" بعنواف" اليوـ التربية" مجمة في دراسة
 ُتمكف الطالب؛ لجميع كبيرة فائدة ليا محكية المرجع االختبارات عمى القائـ القياس أف فييا
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 ،8484 حرشاف، آؿ عمي ونجاح سميماف، خالد شاىر) أفضؿ لقياس يصموا أف المعمميف
 (.  09ص

 مف الطالب تمكف عمى لمحكـ يكفي ألقرانو بالنسبة الطالب ترتيب معرفة يعد فمـ
 فييا ُيحدد وتقويـ قياس أدوات إلى النظر تحوؿ لذلؾ دراستيا؛ السابؽ الميارات أو المعمومات
 وىذا بنجاح؛ االختبارات يجتاز لكي الطالب إلييا يصؿ أف ينبغي فاصمة بدرجة المحكات
 وىو والتقويـ القياس لنظاـ األوؿ التصور تعوؽ التي المشكالت بعض لوجود راجع التحوؿ
 محمود ورجاء سميماف، عمي أميف) كما ذكر تمخصييا يمكف والتي المرجع، معياری التقويـ

 : التالية النقاط في (080-080ص ص ،8414 عالـ، أبو
 دوف ألقرانو بالنسبة ترتيبو أو/ موقعو تحديد إلى تشير الطالب عمييا الحاصؿ الدرجة -1

 . مياراتو أو كفاءتو درجة لتحديد أساس وجود
 أو المضموف صدؽ وليس الظاىري، بالصدؽ تتصؼ الحالة ىذه في االختبارات أغمب -8

نما مستواه تمثؿ ال الطالب عمييا الحاصؿ الدرجة فإف لذا المحتوى؛ صدؽ  الحقيقي، وا 
 . االختبار سيولة أو لصعوبة مقياس تكوف

 يزيد مما التحصيؿ؛ سباؽ في راسبيف أو ناجحيف إلى الطمبة تقسـ عمييا الحاصؿ الدرجة -0
 . المشاركيف بيف( الشريؼ غير) المرضي التنافس حالة مف

 أسئمة كانت إذا وبخاصة الطالب، رسوب أو نجاح في كبيًرا دورًا الصدفة تمعب قد -0
 مف يشوبيا الدراسي، وما المحتوى أجزاء جميع تغطي ال التي المقالي النوع مف االختبار

 .الدرجة تقدير في الموضوعية عدـ
 أداء ينسب الذي النظاـ ىذاأف  (17ص ،8447) عالـ محمود الديف أشار صالحو 

 بمحؾ الفرد أداء بموازنةييتـ  االختبارات مف المستمدة الدرجات تفسير في محؾ إلى الفرد
 أىداؼ أو متوقعة نواتج أو محددة كفايات صورة عمى عادة األداء ىذا ويصاغ متوقع، أداء

 في الدرجة تفسير مرجعية تستند وال األداء، مستويات مختمؼ تصؼ بحيث مرتبة سموكية
نما التقنيف، جماعة معيار أو األقراف أداء إلى محكي المرجع المقياس أو االختبار  إلى وا 
 أف النظاـ ىذا إطار في دقيًقا، ويفترض تحديًدا يحدد والذي تحققو المرجو أو المتوقع األداء
 اآلخر الطرؼ ويمثؿ الكفاءة، عدـ طرفيو أحد يمثؿ والميارات المعارؼ الكتساب صالتُ م ىناؾ
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 كما المتصؿ ىذا نقط إحدى يناظر المرجع محكي االختبار في الفرد وأداء التامة، الكفاءة
  :الشكؿ التالي يوضحو

 
 (: يتصم اكتضبة انًعبسف وانًهبساث1شكم )

 مستوى أو أداء مستوى حدد المتصؿ نقط مف نقطة كؿ أف ؛(1) شكؿ مف ويالحظ
 الفعمي األداء مستوى ويوازف ،محكي المرجع االختبار يقيسو كما الكفاءة مستويات مف امعينً 
 يستطيع ما المتصؿ ىذا مدى ويمثؿ ا،مسبقً  محدد مقبوؿ أداء بمستوى االختبار في لمفرد
 عف محددة بمعمومات محكية المرجع االختبارات تزودنا وبذلؾ يستطيع، ال وما أداؤه الفرد
 ،8447 عالـ، محمود الديف صالح)أقرانو  أداء عف مستقمة الفرد حققيا التي الكفاءة درجة
 (.18ص

   محكٌة المرجعتعرٌف االختبارات  -

جميزر  روبرت األمريکی النفس عالـ إلى المرجع محكية االختبارات تسمية ترجع
Robert Gleser باباـ جيمس األمريكي النفس عالـ تاله ثـ،  (1963)عاـ James 

Popham جرونالند نورماف تاله ثـ ،الجديدة القياس حركة تزعـ حيث (1969) عاـ 
Gronlund N.  أميف)بالقياس  الميتميف مف كبيرة بحث حركة ذلؾ تال ثـ،  (1973)عاـ 

 (. 080ص ،8414 عالـ، أبو محمود ورجاء سميماف، عمي
 وجية الختالؼ يرجع وذلؾ المرجع؛ محكية باالختبارات الخاصة التعريفات وقد تعددت

 االختبارات، ىذه أنواع وتعدد المرجعمحكية  االختبارات مفيوـ حداثة إلى الباحثيف؛ وربما نظر
 درجات إليو تنسب الذي« Criterion المحؾ» مفيـو حوؿ االتفاؽ عدـ إلى يرجع كما

 ونيتکو، Glaser جميزر أمثاؿ مف القياس عمماء بعض ىأر  االختبارات، إذ ىذه في األفراد
Nitko اجيدً  تحديًدا المحددة والميارات المعارؼ مف شامؿ نطاؽ" يعني المحؾ مفيـو أف، 
 يؤديو أف يستطيع ما تعرؼ أف النطاؽ بيذا االختبار في الفرد أداء لموازنة نتيجة يمكف بحيث
 االختبارية المفردات ضوء في تكوف ىنا الموازنة أف أي ؛"يؤديو أف يستطيع ال وما الفرد ىذا

 الفرد يكتسبيا أف ينبغي ميارة أو معمومة تمثؿ االختبار عمييا يشتمؿ مفردة فكؿ ذاتيا؛
-86ص ص ،8447 عالـ، محمود الديف صالح)معيف  عمؿ أداء في ينجح لكي المختبر

87.) 
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 االختبار المجاؿ؛ ىذا رواد مف وىو J. Popham (1978) باباـ جيمس عرؼو 
 أو محؾ إلى بالنسبة الفرد أداء لتقدير يستخدـ الذي االختبار "ذلؾ بأنو المرجع محکی
 بأداء الفرد أداء مقارنة إلى الحاجة دوف Absolute standard مطمؽ أداء مستوى
 لألداء، اإلتقاف أو التمكف مستوى عمى التعرؼ إلى االختبارات مف النوع ىذا وييدؼ أقرانو"،
الجماعة،  أداء متوسط وليس التحديد سابؽ محؾ ضوء في تفسر الفرد درجة فإف وبالتالي

 الطالب يجيب كأف مثاؿ: تحقيقو، المطموب األداء مستوى يحدد الذي ىو المحؾ وىذا
 محكية المرجع الفروؽ صحيحة، وتراعي االختبارات إجابة المعطاه لو األسئمة مف% 94عمى

 سميماف، عمي أميف)المرجع  معيارية االختبارات عف يميزىا ما وىذا ،بيف الطالب الفردية
 (. 806ص ،8414 عالـ، أبو محمود ورجاء

 قطع درجة أو Standard أداء مستوى إلى يشير المحؾ أف اآلخر البعض ىأر  بينما

Score –Cut، أف ينبغي فإنو ؛معيف إتقاف مستوى تالميذه يحقؽ أف المعمـ يود فعندما 
 مسبًقا، تحديدىا يتـ االختبار مفردات مف مئوية نسبة عمى صحيحة إجابة منيـ كؿ يجيب
 لمفردات الشامؿ النطاؽ في المتعمـ عمييا يحصؿ أف يجب التي الدرجة ىي القطع ودرجة

 األدنى الحد إلى القطع درجة تشير وأحياًنا معينة، ميارة أو لمحتوى متقنا يعد لكي االختبار
 االختبار بيف خمط يحدث ما وكثيًرا بؿ تالية، مياـ أداء مف المتعمـ يتمكف لكي المقبوؿ لألداء

 ،Criterion Score المحكة الدرجة عادة عمييا يطمؽ التي القطع ودرجة محكي المرجع
 درجات أو درجة استخداـ أو تحديد بالضرورة تتطمب ال ية المرجعمحك االختبارات أف غير
 وكفايات وميارات معارؼ مف المتعمـ يمتمكو ما ىو االختبارات ىذه في فالمحؾ معينة، قطع
 (.87ص ،8447 عالـ، محمود الديف صالح) معيف وقت في

 لمجاؿ الكفاية متصؿ عمى المتعمـ مكاف لتحديد المستخدمة االختبارات بأنيا ُتعرؼ كما
الميارة  ليذه إتقانيـ درجة بحسب المختبريف بيف يميز وبالتالي ا،دقيقً  اتعريفً  معرؼ سموكي

ار الذي يستخدـ في تقدير أداء باالخت ذلؾىو أو ، (88ص ،1995 اهلل، فتح محمد محمد)
ا ا، ويمكف أف يكوف االختبار المحكي المرجع اختبارً ا دقيقً سموكي محدد تحديدً الفرد في نطاؽ 

ولكف يمكف أف تحدد  ،سموكي محدد نطاؽمأخوذة مف  المفرداتيتألؼ مف عينة مف  اانتقائيً 
، 8418عبد الرحمف بف سالـ الشيري، )متقنيف وغير متقنيف  فيلو نقطة قطع يميز عندىا ب

 (.  60ص
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 النطاؽ طبيعة اختالؼ إلى أيًضا محكي المرجع االختبار تعريفات اختالؼ يرجع وربما
 ، أوتعقده ودرجة النطاؽ ىذا ومحتوى إطاره، في وتفسر الفرد درجة إليو نسب الذي يالسموك

 Behavioral سموکي نطاؽ في الفرد أداء تقدير في يستخدـ الذي االختبار ذلؾ ىو

Domain الركيزة ىو «السموکی لمنطاؽ الدقيؽ التحديد» أف أي دقيًقا؛ اتحديدً  محدد 
 االختبارات ليذه مختمفة تسميات ثالث وىناؾ نظره، وجية مف المحؾ لمفيـو األساسية
)االختبارات :وىى منيا كؿ بناء إليو يستند الذي السموكي النطاؽ تحديد درجة عمى ااعتمادً 

 الديف صالح) التمكف أو اإلتقاف(مرجعية اليدؼ، واالختبارات مرجعية النطاؽ، واختبارات 
 (.87ص ،8447 عالـ، محمود

 خطوات بناء االختبارات محكٌة المرجع  -

ية محك االختبارات بناء طرؽ تعدد السابقة إلى والبحوثاألدبيات  مف العديد أشارت
 ضوئو في يقيس سوؼ الذي المحؾ تحديد عمى يـبين االتفاؽ عدـ إلى ذلؾ ويرجع ،المرجع
، Item Forms المفردات صيغ طريقة)الطرؽ؛  ىذه بيف ومف المختبريف، األفراد أداء
 طريقة، و Linguistic- Based Schemes المفردات لتكويف المغوية القواعد طريقةو 

 البحث فى المستخدمة لمطريقة الباحثة وتعرض، (Test Specificationsاالختبار مواصفات
 مف الطريقة ىذه بو تميزت لما انظرً  "؛مرجعية المحؾر مواصفات االختباطريقة " :الحالي وىى

 مادة في المحددة االبتكارية لمميارات ومناسبتيا ،الصياغة في ودقو ،اإلعداد في سيولة
، البحث  في محكي المرجع االختبار بناء في الطريقة ىذه استخداـ الباحثة فضمت لذا العمـو
 .الحالي

ا تعد مف أكثر الطرؽ انتشارً ؛ والتي Popham, (1978)أعد ىذه الطريقة بوباـ و 
وباستخداـ  ،"المحؾ" النطاؽ السموكيا في تحديد ، وأيضً محكية المرجعفي إعداد االختبارات 

ىذه الطريقة يتـ صياغة النطاؽ السموكي عمى صورة أىداؼ تفصيمية موسعة أو ميارات أو 
ا، وصياغتيا، وتعرؼ باألىداؼ المكبرة ا، ثـ تحميميا سموكيً ا واضحً كفايات محددة تحديدً 

Amplified Objectives (70ص ،8445 اهلل، فتح محمد محمد) ، وىناؾ مجموعة مف
، التي في ضوء ىذه الطريقة الخطوات الواجب مراعاتيا عند بناء االختبارات محكية المرجع

الخطوات ، وفيما يمي اختبار محكي بمواصفات مناسبة ىمكف مصمـ االختبار مف الوصوؿ إلتُ 
 ،8410) مجيد شاكر سوسف مف كؿ أشارت ليا كما، التفصيمية لطريقة مواصفات االختبار

 ؛(06 ص ،8484) حرشاف، آؿ عمي ونجاح سميماف، خالد وشاىر ؛(191-187 ص ص
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 ،8415) العدؿ، محمد عادؿو  ؛(086-019 ص ص ،8415) عالـ، محمود الديف وصالح
 اهلل فتح محمد ومحمد ؛( ص ،1995) اهلل فتح محمد ومحمد ؛(887-880ص ص
 :(070-071ص ص ،8411) اهلل فتح محمد ومحمد ؛( 79-70ص ص ،8445)

"المهارات  الذي ٌقٌسه االختبار أوال: تحدٌد النطاق السلوكً للمحتوى التعلٌمً
 :"االبتكارٌة

لممحتوى التعميمي الذي يقيسو Behavioral Domain يعد تحديد النطاؽ السموكي 
 بمثابة ، ويعدمحكية المرجعفي بناء االختبارات االختبار الخطوة األساسية التي ٌيستند إلييا 

مجموعة المعارؼ " وويقصد ب االختبار، في الطالب درجة إليو تنسب الذي المرجعي اإلطار
، والتي ييدؼ "التعميميوالمعمومات والخبرات التي تتضمنيا الميارات المتعمقة بالمحتوى 

وتعتبر ىذه المجموعة مف  ،الطالبلقياسيا، ومدى تحقيقيا لدى  محكي المرجعاالختبار 
، حيث يقارف أداءىـ بما الطالبالميارات بمثابة المحؾ الذي يستخدـ في تحديد مستوى أداء 

أف التحديد  Pophamذكر باباـ و ، ميارات مف معارؼ وخبرات ومعموماتتتضمنو ىذه ال
ويفضؿ في مثؿ ىذه الحاالت ، لمفيـو المحؾ يةالدقيؽ لمنطاؽ السموكي يعد الركيزة األساس

بخبراء المادة الدراسية في تحديد النطاؽ السموكي المراد قياسو، وتحميمو إلى  اإلستعانة
مكوناتو وما تشتمؿ عميو مف معارؼ وميارات وسموكيات، وىناؾ طرؽ متعددة إلجراء ىذا 

التي اقترحيا  Structural Analysisالتحميؿ لعؿ أىميا طريقة تحميؿ بنية المحتوى 
Scandura, (1977)ياـ ، وتحميؿ المTask Analyis  الذي اقترحوGagne & 

Briggs, (1974). 
في مادة العمـو لمصؼ األوؿ  األساسية أساليب تحديد الميارات االبتكاريةوكانت 

 حسب المصادر والخطوات التالية:  اإلعدادي
 التالميذلممحتوى الدراسي إلى ميارات ينبغي توافرىا لدى  أو تحميؿ ( إجراء ترجمة1)

ىذا الصدد يمكف االسترشاد بآراء  يوف ،لمصؼ األوؿ اإلعدادي المبتكريف في مادة العموـ
ومتخصصيف في المادة  ،وأساتذة جامعات ،المعنييف بالعممية التعميمية مف معمميف

ا االقتباس مف قوائـ الميارات االبتكارية التي سبؽ تحديدىا في مجتمعات المتعممة، وأيضً 
 .(8445، مثؿ: بحث محمد محمد فتح اهلل )سابقة بحوثمماثمة أو 

وترجمة ىذا الوصؼ إلى مجموعة  ،الوصؼ الدقيؽ لممياـ اوالمقصود بي؛ ( تحميؿ المياـ8)
 ا.ا دقيقً مف الميارات الفرعية التي يمكف مالحظتيا وقياسيا قياسً 
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والذي حقؽ لمصؼ األوؿ اإلعدادي، المبتكر في مادة العمـو  التمميذ( تحميؿ مواصفات 0)
 وكمما زادت مصادر اشتقاؽ الميارات األساسية كمما زاد صدقيا.، األىداؼ المطموبة

 ثانٌا: تحلٌل النطاق السلوكً "المهارات االبتكارٌة "إلى مكوناتها الفرعٌة"

تعد الميارات االبتكارية التي سبؽ تحديدىا في المرحمة السابقة بمثابة نواتج تعميمية  
ؼ وعمميات عقمية ونفسحركية، ويتطمب قياسيا عند جميع مستوياتيا مركبة تتضمف معار 

وضع تصور لتحميؿ ىذه الميارات إلى مكوناتيا مف ميارات فرعية أصغر منيا يمكف 
إلى أىمية تحميؿ ىذه الميارات إلى  Popham, (1980)مالحظتيا وقياسيا، وأشار 

تشخيص جوانب القوة والضعؼ في التدريب عمى تمؾ  مكوناتيا؛ حيث يساعد ذلؾ فى
تقاف ىذه الميارات لكؿ مف المعمـ والمتعمـ، ويعد  الميارات، كما أنيا تيسر عممية تحقيؽ وا 
تحديد ىذه الميارات الفرعية بمثابة العالمات الكيمومترية عمى الطريؽ لممسافر فتسيؿ 

 الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
 Prerequisiteلتحديد المتطمبات أو المكونات السموكية ؛لتحميؿوييدؼ ىذا ا

Behavior   الالـز توافرىا لدى المتعمـ لكي يحقؽ الكفاية أو الميارة الرئيسة التي يقيسيا
 Enteryاالختبار، ونكرر عممية تحميؿ ىذه المتطمبات حتى نصؿ إلى السموؾ المدخمي

Behavior ،الميارات أي المعارؼ و )ـ ُترتب ىذه المتطمبات ث لممتعمـ الذي اكتسبو بالفعؿ
بحسب إسياماتيا في تكويف الميارة الرئيسة، وُيمثؿ السموؾ  ترتيًبا ىرمًيا بنائًيا (المساعدة

ثـ تتدرج مستويات السموؾ مف األبسط إلى األكثر صعوبة  ،المدخمي قاعدة البناء اليرمي
الميارة الرئيسة، أال وىي الميارات االبتكارية حتى نصؿ إلى قمة البناء الذي يمثؿ الكفاية أو 

 .في مادة العمـو المحددة، ويوضح الشكؿ التالي تخطيًطا لنواتج مثؿ ىذا التحميؿ
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 (: انتخطُط انهشيٍ انبنبئٍ نًهبسة سئُضت افتشاضُت2شكم )

 Task Analysis طريقتو في تحميؿ المياـ Gagne (1968)جانييو  استنتجوقد  
ترتيب  مف فكرة أف اإلنساف لديو إمكانيات مرتبة بطريقة ىرمية؛ فتحميؿ المياـ يعتمد عمى

، ثـ تمييا األىداؼ األىداؼ البسيطة أوالً  ي، بحيث تأتابنائيً ترتيًبا ىرمًيا األىداؼ التعميمية 
االبتكارية إلى ا ألف تحميؿ الميارات ونظرً ، رئيسةاألعقد حتى تصؿ إلى الميارة االبتكارية ال

وكيفية  ،مكوناتيا مف المعارؼ والعمميات االبتكارية يتطمب معرفة أنماط العالقات بيف الميارات
 ومف بيف تمؾ األنماط لمعالقات بيف الميارات ما يمي: ؛تنظيميا بالنسبة لبعضيا البعض

: Hierarchical Skill Relationships العالقات الهرمٌة بٌن المهارات( 1)
وتنتظـ الميارات في شكؿ ىرمي يشبو درجات السمـ، حيث إف تحقيؽ ميارة أعمى يتطمب 

تقاف الميارات األدنى جميعيا، وىكذا.  تحقيؽ وا 
 يوتعن: Cyclical Skill Relationships العالقات الدائرٌة بٌن المهارات( 8)

تي قدمت مف قبؿ، ثـ إعادة تكرار الميارات ال -كما سبؽ -اتنظيـ الميارات تنظيما ىرميً 
تتبع تسمسال يبدأ بالميارات البسيطة، ويتدرج إلى الميارات  Loopويمكف تصور ذلؾ كحمقة 

 الصعبة، ثـ يعاد تكرار الميارات البسيطة، وىكذا.
تنظيـ  يوتعن: Unitized Skill Relationships العالقات التجمٌعٌة للمهارات( 0)

ويشتمؿ كؿ تجمع عمى  Unitsأو وحدات تنظيمية  Blocksالميارات الرئيسة فى تجمعات 
سمسمة مف الميارات الفرعية أو المفاىيـ والعمميات المتعمقة بمحتوى أو مجاؿ معيف، ويتـ في 

 .يأو دائر  يكؿ تجميع تنظيـ ىرم
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 يوتعن: Random Skill Relationships العالقات العشوائٌة بٌن المهارات( 0)
عدـ وجود نمط واضح أو اتساؽ محدد بيف الميارات، وقد يرجع ذلؾ إلى عدة عوامؿ منيا أف 
 ىذه الميارات غير مرتبطة بطبيعتيا، أو إلى ضعؼ في البرنامج التعميمي، أو أف ارتباط

 .مجموعة منيا بمجموعة أخرى منخفض
 Hierarchical Approachاليرمي  يأف طريقة التحميؿ البنائ ةرى الباحثتو  

لمميارات االبتكارية تعد أفضؿ العالقات، وذلؾ لما ليا مف أىمية في أغراض التشخيص 
وتقميؿ الوقت الالـز لمتدريب عمييا، كذلؾ الكشؼ عف أخطاء التدريب والعوائؽ التي  ،والعالج

 تواجو انتقاؿ أثر تعمـ الميارات البسيطة التحتية.
تكوٌن المواصفات التفصٌلٌة ) المرجعمحكً ثالثا: إعداد مواصفات االختبار 

 (:لالختبار

 أساسيا المفردات ىالتفصيمية المحددة التى تبنى عم ويقصد بيا مجموعة القواعد 
 وصياغتيا االختبار يقيسيا التي األىداؼ تحديد أف Popham باباـ ىأر و  االختبارية،

 مواصفات نعد أف يجب إذ ؛المرجع محكي االختبار لبناء اكافيً  يعد ال( سموكية) إجرائية بطريقة
 صياغة مف اليدؼ ألف اونظرً األىداؼ،  ىذه يتضمف الذي السموكي لمنطاؽ تفصياًل  أكثر

 عمى باباـ أطمؽ فقد ،تحديًدا دقيًقا يقيسو ما أو االختبار عميو يشتمؿ ما تحديد ىو النطاؽ
 مواصفات إعداد بطريقة الطريقة ىذه تسمى ولذلؾ؛ االختبار مواصفات" اسـ المخطط ىذا

 الذي السموؾ ووصؼ تحديد في تستخدـ مكونات (أربع) عمى الطريقة ىذه وتشتمؿ ،االختبار
 نؤكد أف وينبغي ،االختبار في أداؤه يستطيع ال وما أداؤه، الفرد يستطيع ما معرفة مف يمكننا

، كاماًل  اتحديدً  محدد سموكي نطاؽ عمى الحصوؿ مف يمكننا ال الطريقة ىذه استخداـ إف
 النطاؽ حدود معرفة االختبار مصمـ يحاوؿ بأف ما حد إلى المشكمة ىذه عمى التغمب ويمكف

 ،السموؾ مف عريض قطاع اختيار األفضؿ مف كاف إذا ما يقرر وأف ،قياسو المطموب السموكي
 قطاعات اختيار أو ،اكافيً  اتحديدً  السموكي النطاؽ يحدد لكي بالتفصيؿ صياغتو ويحاوؿ
 مف صغيرة قطاعات اختيار باباـ فضؿمنيا، و  قطاع كؿ مواصفات ويحدد السموؾ مف صغيرة
 في االختبار مواصفات مكونات وتتمثؿ ،وصياغتيا تحديدىا في أيسر أنيا يرى ألنو ؛السموؾ

 :وىى نقاط عدة
ا لمسموؾ ا مختصرً وىو عبارة عف جممة أو عدة جمؿ تقدـ وصفً  :الوصف العام للهدف( 1)

كما يجب أف يتضمف  ،مة عف المعارؼ والميارات المرجوةالمراد قياسو بغرض إعطاء فكرة عا
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جراءاتوحدودً   وصؼ يوف، و أو لبس مف الناحية المغويةا ألي غموض فيوتوضيحً  ،ا لميدؼ وا 
 لألىداؼ صياغة ىو الوصؼ ىذا اعتبار ويمكف بالتفصيؿ، تحديده يتـ الذي لمسموؾ عاـ

 ،"العاـ الوصؼ" تسميتو يفضؿ باباـ أف إال ؛االختبار يقيسيا التي( السموكية) اإلجرائية
 إجراء بعد وتطويره تعديمو يمكف االختبار يقيسو لما العاـ الوصؼ أف مالحظة وينبغي

 .  ذلؾ تمي التي الخطوات
 لو يستجيب لكي لمطالب يقدـ مثير بمثابة االختبار مفردةوُتعد  :اتعناصر المثٌر( 8)

 والحقيقة عناصره، إلى وتحميمو المثير ىذا مكونات ووصؼ تحديد يجب معينة؛ لذلؾ بطريقة
 الذي الفرد عمييا يعتمد إذ االختبار، مواصفات مكونات أىـ مف تعد" المثيرات عناصر" أف
 والوقت، الجيد مف كثير إلى يحتاج العناصر ىذه وتحديد ،أساسًيا اعتماًدا االختبار ببناء يقـو
 وصياغة تكويف في بيا االستعانة يمكف التي الرئيسة العناصر جميع معرفة تتطمب فيي

 االختبار. مفردات
ويقصد بيا طريقة استجابة الطالب لممثيرات المقدمة في المفردة  عناصر االستجابة:( 0)

وبخاصة إذا كانت  ،ويجب وضع تعميمات دقيقة وتفصيمية لمحكـ عمى اإلجابات االختبارية،
كما يجب أف  البحث، استخدـ فى ىذتاإلجابات مفتوحة النياية مثؿ األسئمة االبتكارية، والتي 

ا لمستخدـ االختبار عف طريؽ تقدير درجات المفردة المعدة لقياس اليدؼ، تتضمف توضيحً 
صحيح، وذلؾ في حالة استخداـ أكثر مف نوعية مف المفردات، واستخداـ أكثر مف طريقة لمت

عمى أف تتناسب طريقة التصحيح مع المياـ التي يتضمنيا اليدؼ المقاس والمفردة التي 
 .ف تتضمف الزمف التقريبي لإلجابةكما يجب أ تقيس اليدؼ،

 تحديد طريقيا عف نحاوؿ التي العبارات مف مجموعات مف االستجابة عناصر وتتكوف
 الذي النوع مف المفردة كانت إذا فإذا ،المستخدمة االختبار لمفردات االستجابة وطريقة نوع

 وطريقة اإلجابة، لطريقة واضحة تفصيمية محكات وضع يجب فإنو مفتوحة، إجابة يتطمب
 عممية إجراء يتطمب إنو إذ اليسير، باألمر ليس الحقيقة في وىذا المختمفة، اإلجابات تصحيح
 .واضحة عبارات في الرئيسة عناصرىا وتحديد المتوقعة لإلجابات مسح

 اليدؼ قياس كيفية االختبار ببناء يقوـ لمف توضح وىي :االختبار مفرداتعٌنة من ( 0)
 يدة التي تقيس اليدؼ؛ لتعطنموذج لممفر  فييالمواصفات،  تفاصيؿ قراءة في البدء قبؿ
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بناء مفردات أخرى مكافئة وتقيس  يا، يساعد مستخدمي االختبار فا وتحديدً  أكثر وصفً شكاًل 
 اليدؼ المحدد.

 فيو تكتب لممواصفات ممحؽ السابقة المكونات إلى أحياًنا يضاؼو  :ملحق المواصفات( 5)
 مفردات محتوى أو السموكي النطاؽ لمحتوى التوضيح مف مزيد إلى تؤدي التي التفصيالت
 التي التفاصيؿ حجـ مف يقمؿ وىذا واالستجابة، المثير عناصر مف ذلؾ غير أو ،االختبار
 .فاعمية أكثر بطريقة المواصفات استخداـ يمكف وبذلؾ ،السابقتيف الخطوتيف في تكتب

فيطمق عمييا الحد  وتتعدد مسمياتيا :Cut- of Scores )حد اإلتقان( درجة القطع (6)
ا درجة النجاح وأحيانً  ،Minimum Competency Level دنى لمكفايةاأل

بأنيا  رؼوُتع، Criterion Level أو مستويات المحؾ ،Passing Scoresواالجتياز
المتقنيف  المتعمميفدرجات تتحدد بحسب مستويات اإلتقاف المطموبة، وتستخدـ لمفصؿ بيف 

وغير المتقنيف لميدؼ، وىى تعد بمثابة نقطة عمى متصؿ يمثؿ طرفو األدنى غير المتقف 
وتختمؼ بحسب طبيعة وأىمية اليدؼ موضع القياس، ، ا لألداءوطرفو األعمى المتقف تمامً 

فإف تحديد درجة القطع ؛ وكذلؾ بالنسبة لممياـ التي يقـو بيا الفرد، والتي يتـ التدريب عمييا
تكوف لكؿ مفردة اختبارية عمى حدة وبخاصة لممفردات التي تتطمب إجابات مفتوحة مثؿ 

ويتـ تحديد درجة ، لطالقة والمرونة واألصالةاألسئمة االبتكارية، وتحديد لمقدرات االبتكارية ا
ضافة إلى آراء الخبراء القطع لالختبار ككؿ في ضوء درجات القطع لممفردات االختبارية ككؿ، إ

، ويتـ تحديد درجات القطع لممفردات في ضوء متوسط الدرجات الخاـ ألداء والمحكميف
  ؛ وذلؾ ُيعد أحد المحكات لتحديد درجة القطع.المتعمميف

ي تمثؿ إضافة زمف اإلجابة إلى المفردة ضمف مواصفات االختبار محك :من اإلجابةز( 7)
ية ا لما يمثمو زمف إنتاج اإلجابة مف أىمنظرً  ي؛وبخاصة أسئمة التفكير االبتكار  ضرورة المرجع

الحكـ عمى مدى إتقاف الطالب لمميارات  ضوءه يليتـ ف ي؛في اختبارات التفكير االبتكار 
 .أـ ال االبتكارية في مادة العموـ
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 االختبار فً الموجودة المفردة ترتبط أن ٌجب: رابعا: كتابة مفردات االختبار 
 بٌن تمٌز أن المفردات فً وٌشترط قٌاسه، المراد بالمحتوى اوثٌقً  اارتباطً 

 إلى الخطوة هذه مٌقست وتم ٌتقنوه، لم الذٌن من الهدف أتقنوا الذٌن الطالب
 : اآلتً النحو على وهى مراحل ثالث

 مف االختيار مفردات تصمح فمثال المراد قياسو؛ اليدؼ لقياس المناسبة المفردات اراختي. 1
 القدرة لقياس تصمح المقاؿ مفردات ابينم والتطبيؽ، والتذكر الفيـ مستوى القياس متعدد
 . واالستنتاج التنظيـ عمى

 واألىمية المفردات عدد بيف العالقة فيو نراعي بحيث ؛االختبار مفردات عدد تحديد. 8
 لمثبات األدنى والحد المفردات عدد بيف والعالقة قياسو، المراد السموكي لمنطاؽ النسبية

 . االختبار تطبيؽ وزمف المفردات عدد بيف والعالقة المطموب،
 لمستوى امناسبً  المفردة صعوبة مستوى يكوف أف فيو ونراعي ؛االختبار مفردات كتابة. 0

 أف ،لمسمة السموكي لمنطاؽ ممثمة المفردات عينة تكوف وأف تقيسو، الذي اليدؼ صعوبة
 .وغيرىا والعممية والنحوية المغوية الناحية مف سميمة بصورة االختبار يخرج

 )تحلٌل مفرداته(: محكً المرجعخامسا: تحدٌد الخصائص السٌكومترٌة لالختبار 
عف مثيالتيا فى  محكية المرجعتختمؼ طرؽ تحديد الخصائص السيكومترية لالختبارات و 

ىو قياس  محكية المرجعا ألف اليدؼ مف استخداـ االختبارات ، نظرً معيارية المرجعاالختبارات 
النسبية لمفرد لمكانة تمكف األفراد مف الميارات المحددة كمحؾ لألداء دوف االىتماـ بتحديد ا

بعد االنتياء مف تكويف أو كتابة حيث ؛ االختبارات مرجعية الجماعة االتي تيتـ بي بيف أقرانو
ينبغي تجريب االختبار ميدانًيا عمى عينة مناسبة أو أكثر مف  ؛مفردات االختبار وتجميعيا

فراد الذيف حققوا األمدى مالءمة المفردات لممختبريف ودرجة تمييزىا بيف عمى متعرؼ لاألفراد 
واألفراد الذي لـ يتمكنوا مف تحقيقو، وذلؾ لتقييـ صدؽ المفردات في قياس  ىدًفا معيًنا،
ويتطمب تحديد خصائص المفردات استخداـ  لسموكي المتعمؽ باألىداؼ المحددة،النطاؽ ا

 يتـ دة مف التجريب الميداني لالختبار، وسوؼبعض األساليب اإلحصائية لمبيانات المستم
 لممفردة االستجابة نظرية ضوء في الحالي البحث في المرجع محكي االختبار مفردات تحميؿ
  .  الجزئي التقدير نموذج وفؽ
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أف لكؿ خطوة  نستنتج محكي المرجعمف خالؿ ىذا العرض لخطوات بناء االختبار و 
بناء اختبار مف نوع  ىا، لكي نصؿ إليمف ىذه الخطوات أسس وشروط البد مف العمؿ ب

  .الشروط العممية لبناء مثؿ ىذا النوع مف االختبارات ىمستو  عمى محكي المرجع
 استخدامات االختبارات محكٌة المرجع وأهمٌتها: -

 :ىما التعميمي النظاـ داخؿ جًدا ميمتيف وظيفتيف تخدـ المرجع محکية االختباراتإف 
نجازات سموؾ إلى االنتباه توجيو  بالنسبة تحصيميـ أساس عمى إثابتيـ عميو وبناءً  الطمبة، وا 

 ىذا فإف لزمالئيـ، ولذلؾ بالنسبة تحصيميـ أساس عمى إثابتيـ مف أكثر المحكية لإلنجازات
 الطالب اتقاف درجة تحديد تتطمب التي التعميمية المواقؼ يناسب االختبارات مف النوع

 معيف، ويطمؽ دراسي محتوى أو دراسية بمادة المتعمقة األساسية الميارات مف لمجموعة
 اختبارات أو الكفاية أو المقدرة اختبارات أو Mastery اإلتقاف أو التفوؽ اختبارات عمييا

 لمجموعة بالنسبة لمفرد االختبار درجات بتفسير تسمح بحيث مكونة وىى األساسية، الميارات
؛ (85-80ص ص ،8447 أحمد،غانـ  حجاج)بوضوح  المحددة الكفايات أو األىداؼ مف

 ميارة أو تعميمي ليدؼ الفرد بإتقاف تتعمؽ قرارات اتخاذ في االختبارات ىذه تساعدومف ثـ 
 (. 880 ص ،8415 العدؿ، محمد عادؿ)المحددة  الميارات مف مجاؿ أو محددة

 إلى( 8445) اهلل فتح محمد محمد : بحثيا، ومنالسابقة البحوثبعض أشارت حيث 
ما ىو مرجو مف ميارات وكفايات  بفي إكساب الطال محكية المرجعأىمية االختبارات 

كونيا أداة  مناسبة ليـ، بؿ إنيا لـ تقتصر عمىوتشخيص أساليب العالج ال ،وأىداؼ محددة
ف االعتبار، ونيا استراتيجية تأخذ الفروؽ الفردية بعيكقياس وتقويـ فقط، بؿ تعدت ذلؾ إلى 

اكتساب كؿ فرد الكفايات والميارات األساسية المرجوة، وتحديد  دي إلىولكف بطريقة تؤ 
  .ؽ ذلؾيأساليب تحق
 االستخدامات إلى (85-80ص ص ،8447) عالـ محمود الديف أشار صالحكما 

 عمى الطالب والتي منيا:)تسكيف محكية المرجع، لالختبارات الممكنة والتطبيقات العامة،
 الصفوؼ تحصيؿ ، وتشخيصوتقدم ومراقبة الطالب تحصيؿ التعمـ، وتشخيص متصؿ

 التربوية البرامج المناىج، وتقويـ المدرسي، وتقويـ الصؼ تقدـ المدرسية، ومراقبة
 األداء(. المستحدثة، وعقود

-086ص ص ،8414) عالـ أبو محمود ورجاء سميماف، عمي ذكر أميف وكذلؾ
 أقصى قياس، والتي تتمثؿ في "المرجعمحكية  لالختبارات العممية بعض التطبيقات (087
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 البرامج في األفراد تسكيف بغرض القبمي التقويـ في أي تستخدـ؛ الفرد يحققو أف يمكف أداء
 لمميارة؛ حيث اليرمية البنية ذات المواد تدريس حالة في جيدة بصورة ، وتستخدـ"التعميمية

 ىو كما تالية أخرى وميارات معمومات لتعمـ سابؽ متطمب الميارات أو المعمومات تعمـ يعتبر
 مثؿ: التعميمية، التربوية البرامج تقويـ في والعموـ، وكذلؾ تستخدـ الرياضيات مجاؿ في الحاؿ
 المقدمة العممية المادة مف المتعمـ مكفت أو إتقاف مدى عمى لمتعرؼ الفردي، التعميـ برنامج

 إلى وصؿ فحوصمال كاف ذاإ ما لمعرفة النفسي المرشد يستخدميا التي البرامج وكذلؾ لو؛
 تقديـ أيًضا في بعد، وتستخدـ يصؿ لـ أـ ما مجاؿ أو ما موضوع في الدنيا المستويات

 البرامج لواضع تقدـ وبذلؾ ،البرنامج في والضعؼ القوة جوانب عف التدريبية؛ لمكشؼ البرامج
 البرنامج. تطوير أو تحسيف أو تعديؿ في المساىمة بغرض feed back مرتدة تغذية

عما  يةتيدؼ لتقديـ أدلة موضوع محكية المرجعاالختبارات ؛ أف ويتضح مما سبؽ
حققو المتعمـ في ضوء الميارات االبتكارية المرجو تحقيقيا، وتشخيص الصعوبات التي 

ب، بؿ تصبح ستصادفو أثناء تعمميا، وبذلؾ ال تعد ىذه االختبارات أدوات قياس تحصيمية فح
ظًرا لتمؾ نا بالتصميمات التعميمية، و  مف عممية التعميـ والتعمـ وترتبط ارتباًطا وثيقً متكاماًل ا جزءً 

أف  آمموالبحث  جعمت الباحثة تسعى إلجراء ىذ ؛ىذه االختباراتيا ب تالخصائص التي تميز 
وتعالج بعض أوجو ، باستخداـ االختبارات محكية المرجع قياس الميارات االبتكاريةسيـ في تُ 
لقصور والصعوبات التي واجيت وتواجو االختبارات االبتكارية المعرفية الحالية، والتي تنتمي ا

 .وعية االختبارات مرجعية الجماعةإلى ن

 Item Response theory (IRT)  نظرٌة االستجابة للمفردة:ثالًثا: 
 االختبارات وثبات صدؽ بتحقيؽ النفسي القياس حركة بدأت أف منذ النفس عمماء اىتـ
 االختبارات ليذه الموضوعية مف درجة أعمى لتحقيؽ منيـ سعًيا ؛والتربوية النفسية والمقاييس
 يمكف التقميدية في القياس نظريةلم ووفًقا القياس، عممية في استخداميا عند والمقاييس

 مع االختبار عمى أدائو عف تنتج والتي الحقيقية؛ الدرجة خالؿ مف الفرد قدرة عف التعبير
 مفردات أف بحيث االختبار؛ مستوی بتغير الطالب درجة ستتغير ذلؾ عمى وبناء خطأ؛ وجود

 بتغير تتغير األفراد خصائص أف كما األفراد، خصائص بتغير خصائصيا تتغير االختبار
 ظيور عف العمماء جيود أسفرت وقد المفردات، وصعوبة سيولة حيث مف االختبار؛ خصائص

 االستجابة نظرية االتجاىات ىذه بيف ومف القياس؛ مجاؿ في الحديثة االتجاىات بعض
 يتغمب حيث الباحثيف؛ باىتماـ الجديد المدخؿ ىذا وحظي الكامنة، السمات نظرية أو لممفردة



 .................................................... تكامل مدخلي القياس محكي المرجع ونظرية االستجابة للمفردة

  - 581 - 

 كبيرة فعالية ذات طرؽ مف قدمتو ما بسبب التقميدية؛ وذلؾ القياس مشكالت مف كثير عمى
 التقميدية النظرية قدمتو بما مقارنة ،نتائجيا وتحميؿ وتصحيحيا االختبارات ببناء يتعمؽ فيما
، (70-70ص ص ،8484 حرشاف، آؿ عمى ونجاح سميماف، خالد شاىر)القياس  في

 والتربوي النفسي بالقياس لمميتميف لممفردة االستجابة نظرية أسس تقديـ إلى الفضؿ ويرجع
 (.75، ص8414)أميف عمى سميماف، ورجاء محمود أبو عالـ،  Lord (1953) العالـ إلى

 يأنو يمكف التنبؤ بأداء األفراد ف ؛القياس يتفترض نظرية االستجابة لممفردة فو  
تسمى  األداء ليذامعيف مف خالؿ خاصية أو خصائص مميزة  يأو تربو  ياختبار نفس

نما يتـ تقديرىا أو االستدالؿ  ،السمات وبالطبع ال يمكف مالحظة ىذه السمات بشكؿ مباشر، وا 
 ييايطمؽ عم ولذلؾاالختبار، ىذا يا مف خالؿ أداء األفراد عمى مجموعة مف مفردات يعم

 الشيري، سالـ الرحمف ؛ عبد68، ص 8445، البشير السمات الكامنة )محمد محمودنظرية 
 ,Schatschneidor, Francis, Foorman, Fletcher & Mehta) ؛(65ص ،8418

1999, p.444). 
 بارامتريف بيف تربط مفردة بكؿ خاصة مميزة دالة تفترض وجود النظرية أي أف ىذه

 كؿ يتخذ بيا، يختبر التي بالمفردة تتعمؽ واألخرى ،بالفرد يتعمؽ أحداىما ؿاألق عمى أومعمميف
 المفردة خاصية منحنی بأف إجماع وىناؾ االحتمالي، الموغاريتمي الترجيح منحنى شکؿ منيا
 بالمفردة تتعمؽ متغيرات وثالث الفرد، سمة(/ )قدرة ىى: ،متغيرات أربع خالؿ مف تحديده يمكف
 (والتخميف والتمييز، الصعوبة،):ىي المعالـ وىذه المفردة، بارامترات(/ )معالـ تسمى التي

 (.  77ص ،8414 عالـ، أبو محمود ورجاء سميماف، يعم أميف)
 النظرية ىذه فإف بالخطأ، مشوبة تكوف االختبار لمفردات الفرد استجابات ألف ونظرًا

 تقدير في القيـ ىذه استخداـ ثـ ومف، المعمميف ىذيف مف لكؿ تقديرية قيـ إلى لمتوصؿ تيدؼ
 فرضية النظرية تفترض وىنا، االختبار مفردات مف مفردة لكؿ الصحيحة االستجابة احتماؿ
 ارتباط وجود عدـ أي االختبار، مفردات عبر الخطأ لمكونة اإلحصائي باالستقالؿ تتعمؽ أخرى
 وتحقؽ االختبار، ياعمي يشتمؿ التي المختمفة لممفردات الفرد استجابات في الخطأ مكونة بيف
 التقدير في استخداميا يمكف بحيث ؛معنی االختبار في الكمية الفرد لدرجة يجعؿ الشرط ىذا

 يمكف وعندئذ ،Sufficient Estimate بالكفاية يتسـ اتقديرً  المقاسة لمسمة اإلحصائي
 شرًطا يعد المقاسة لمسمة األحادي البعد وخاصية البعد، أحادية سمة يقيس االختبار اعتبار
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 االختبارات اأيضً  بو تتميز أف يجب ما وىو النظرية، ىذه استخداـ شروط مف ميًما
 (.818-811ص ص ،8447 عالـ، محمود الديف صالح) محكية المرجع التشخيصية

 مستقاًل  الفرد قدرة تقدير يكوف: وىي ىنا عمييا نؤكد مزايا لممفردة االستجابة ولنظرية
المفردات،  مف متحررة األفراد قدرات تقدير أف أي عمييا؛ تطبؽ التي المفردات عينة عف

 تقدير في استخدمت التي األفراد عينة عف مستقمة( والصعوبة التمييز،) المفردة معالـ وتقدير
 درجة لتقدير( التقدير في المعياري الخطأ) إحصائي عمى الحصوؿ يمكف وأنو الخصائص، ىذه
 القياس استقاللية وتعد آلخر، فرد مف اإلحصائي ويختمؼ فرد لكؿ القدرة قياس في الدقة
 عنو عبر ما وىو لممفردة، االستجابة ونظرية التقميدية النظرية بيف الجوىري الفرؽ بمثابة

(1980) Lord, الالتغاير بخاصيةInvariance  (Rup & Zumbo, 2006, p.64). 
ا في نظرية االستجابة لممفردة، إذ يمكف مف ا ميمً تؤدي دالة معمومات االختبار دورً كما 

مع الجذر التربيعي لدالة  االمعياري في التقدير الذي يرتبط عكسيً  الخطأخالليا تحديد 
 في القياس ختبار يتصؼ بالدقةانتاج امعمومات االختبار دالة المعمومات، كما تتيح استخداـ 

 المرجع في االختبارات المحكية خاصة بصفةلمعمـ القدرة، و  دقيقةا عمى التقديرات الاعتمادً 
(Gruijter & Kamb, 2005, p.115).  

 قوية ينبغي افتراضات عمى بيا المرتبطة الرياضية النظرية والنماذج ىذه بنيت وقد ىذا
 ليذه توضيح يمي وفيما بيا، الوثوؽ يمكف نتائج إلى تؤدي لكي البيانات؛ في تحقيقيا

 األساسية: االفتراضات
 أو سمة تقيس االختبار مفردات أف وتعني: Unidimensionality البعد أحادٌة -1

 تقيس المفردات جميع أف بمعنى ،في اختبار ما المفردة عمى الفرد أداء تفسر فقط واحدة قدرة
وبالطبع فإف ىذا االفتراض ال يمكف ، (1056ص ،8416 دبوس،طالب  محمد) واحًدا بعًدا

، سة بمفردات االختباراتحقيقو بشكؿ مطمؽ، بسبب وجود سمات أخرى بجانب السمة المق
واحدة، فكمما  يمكف تفسير النتائج بدقة وصدؽ البد مف التأكد أف االختبار يقيس سمة يولك

 ،البشير محمود محمد) ، زادت دقة وصدؽ تفسير النتائجفتراضىذا االؽ ذادت احتمالية تحق
 (.69 ص ،8445

لالستجابات:  الموضعي االستقالؿأو  Local Independence االستقالل المحلً -8
ا عمى استجابتو ا أو سمبً ال يؤثر إيجابً  ما في اختبار معيف أف أداء الفرد عمى مفردة ييعنو 
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 همحتوى المفردة ال يقدـ دلياًل لمفرد يساعد أي أفاالختبار، ىذا عمى مفردة أخرى مف مفردات 
 ياالختبار، وعندما يتحقؽ افتراض االستقالؿ الموضع يخرى فجابتو عمى المفردات األإ يف

أف احتمالية  يأ ؛احصائيً إاالختبار تكوف مستقمة  يجابة الفرد لمختمؼ المفردات ففإف است
تماالت حدوث ىذا ححاصؿ ضرب ا يالحصوؿ عمى نمط معيف مف الدرجات لفرد ما يساو 

مكافىء الفتراض أحادية  ياالستقالؿ الموضع، وأف أجابيا يالنمط لكؿ مفردة مف المفردات الت
 .(69، ص8445، رالبشي البعد )محمد محمود

ؿ منحنی ثيمو :  Item Characteristic Curve:للمفردة الممٌز المنحنى -0
رة دوق ،P(تربط بيف احتماؿ اإلجابة الصحيحة عف المفردة )خصائص المفردة دالة رياضية 

 لتمؾ الغاية بناؤها بمجموعة مف المفردات في االختبار الذي تـ ي( التي يتـ قياس)الفرد 
  Non Linearخطية غير تزايدية دالة ، وىي(1056ص، 8416دبوس، طالب )محمد 
 عمى الصحيحة لإلجابة الفرد وصوؿ احتماؿ يزداد وبالتالي السمة، عمى المفردة درجة النحدار
 أبو محمود ورجاء سميماف، عمى أميف)لديو  القدرةأو  السمة مقدار بازدياد االختبار مفردة
 (. 77ص ،8414 عالـ،

 المشتقة والنماذج النظرية ىذه وتفترض: Speediness اإلجابة فً السرعة عامل -0
 الفرد خصائص أف أي االختبار، مفردات عف اإلجابة في دور لو ليس السرعة عامؿ أف منيا
 في السرعة عامؿ تأثير إلى وليس ،قدرتو انخفاض إلى يرجع االختبار مفردات عف اإلجابة في

 .(78ص ،8484 حرشاف، آؿ عمي ونجاح سميماف، خالد شاىر) إجابتو
وقد انبثؽ عف نظرية االستجابة لممفردة مجموعة مف النماذج تعرؼ باسـ نماذج 

تيدؼ جميعيا إلى تحديد العالقة بيف ؛ والتي (Latent Trait Models)السمات الكامنة 
وبيف  ،مباشرة(أداء األفراد عمى مجموعة مف مفردات االختبار )وىو ما يمكف مالحظتو 

، ص 8445)محمد محمود البشير،  تى تكمف وراء ىذا األداء وتفسيرهالسمات أو القدرات ال
وُتعد ىذه النماذج دواؿ رياضية احتمالية  ،(114 ص ،8415 العدؿ، محمد ؛ عادؿ69

ص  ،8415 عالـ، محمود الديف صالح)تختمؼ باختالؼ عدد بارامتراتيا أو مكوناتيا 
 (.691-694ص

 )صعوبة االختبارية المفردة خصائص بيف تربط أنيا في النماذج ىذه فكرة وتتمخص
 استجابة الفرد استجابة باحتماؿ (الفرد قدرة مستوى) الفرد خصائص وبيف وتمييزىا( المفردة،
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، (75ص ،8414 عالـ، أبو محمود ورجاء سميماف، عمي أميف) المفردة تمؾ عمى صحيحة
 التي والمفردة الفرد معالـ تقديرات اشتقاؽ يمكف أنو ىي النماذج يذهل األساسية الفكرة وأف

 ,Reeve, 2002)  االختبارية المفردات مف لمجموعة االستجابات مف مجموعة ياعمي تنطوي

p.7).  
ستجابات ناؼ، يرتبط الصنؼ األوؿ منيا باالوتـ تصنيؼ ىذه النماذج إلى ثالثة أص

(، 1) الدرجة، وفييا تكوف استجابة الفرد إما اجابة صحيحة فيأخذ Dichotomousالثنائية 
فيرتبط باالستجابات المتعددة  يأما الصنؼ الثان، ا()صفرً  الدرجةأو إجابة خطأ فيأخذ 

Polytomous وفييا تكوف استجابة الفرد متدرجة، وقد تكوف غير كاممة، فيحصؿ عمى ،
ا مف ، والصنؼ الثالث يكوف خميطً (5مف  0)أو  (5مف  0) الدرجة :مثؿ ،جزئية درجة

 .(810ص ، 8410عطا،  يزايد بنو  ،الشريفيفكماؿ )نضاؿ  يالصنفيف األوؿ والثان
 لممفردة االستجابة نظرية تحت يندرج فإنو المفردة؛ بارامترات عدد ضوء فيكما أنو 

 تصنؼ أف ويمكفالمفردة؛  عمى الفرد بأداء لمتنبؤ تستخدـ التي القياس نماذج مف مجموعة
 نماذج مقابؿ Unidinensional Models البعد أحادية )نماذج:أساس عمى النماذج ىذه

 Linear Models الخطية النماذجو ، Multi Unidinensional Models األبعاد متعددة
 ثنائية النماذجو ، Nonlinear Models الخطية غير النماذج مقابؿ

 Poly االستجابة متعددة النماذج مقابؿ Dichotomous Modelsاالستجابة

Chotomous Models) 77ص ،8414 عالـ، أبو محمود ورجاء سميماف، عمي )أميف- 
78). 

ا بيف ا أساسيً فارقً ُتعد الصيغة الرياضية لنموذج االستجابة لممفردة كر أف في حيف ذُ 
النماذج التي تتعمؽ  قسميف وىما: ىاذج إلمويمكف تقسيـ ىذه الن ،ةبنماذج االستجا

:)النموذج أحادي المعمـ "نموذج راش"، والنموذج ثنائي المعمـ وىى ،بالمفردات ثنائية التدريج
"، ونموذج ثالثي المعمـ"نموذج لورد"(، والنماذج التي تتعمؽ بالمفردات متعددة  "نموذج بيرنـو

 طالب )محمد الجزئي(نموذج التقدير و )نموذج االستجابة المتدرجة، :ومف أشيرىا ،التدريج
يتـ تبني نموذج التقدير الجزئي في البحث و ؛ (1057-1056ص ص ،8416 دبوس،

 االستجابة متعددة األسئمة معالـ تقدير فصؿ مف تمكننا التي النماذج أحد الحالي؛ والذي يعد
 تقدير عف األفراد قدرات معالـ تقدير فصؿ يمكف كما معينة، ألفراد القدرات معالـ تقدير عف



 .................................................... تكامل مدخلي القياس محكي المرجع ونظرية االستجابة للمفردة

  - 585 - 

 راش، وترتبط لنموذج تعميًما النموذج ىذا يعد وبالتالي المستخدمة، األسئمة عينة معالـ
نضاؿ ) المتعددة االستجابات مع تتعامؿ التي الكامنة السمات بنماذج الخطوات متعددة األسئمة
 .(810، ص8410 عطا، بني وزايد الشريفيف، كماؿ

 : ٌة المرجعمحك االستجابة للمفردة فً تصمٌم االختبارات نظرٌةتطبٌق  أهمٌة

، لذلؾ قدـ خبراء القياس في وقتنا ىذابدأت الحاجة إلى االختبارات محكية المرجع لقد 
جراءات جديدة لتطوير  أدى ذلؾ إلى ظيور نظرية االستجابة و  ىا،النفسي والتربوي طرؽ وا 

يمكف استخداميا في بناء وتصميـ االختبارات محكية المرجع  لممفردة كنظرية جديدة،
(Pozehl, 1990, p.31)حيث ظيرت مجموعة مف المشكالت عند استخداـ النظرية  ؛

اتساع حيز الدقة والتغير في  وىى ؛في بناء االختبارات محكية المرجع التقميدية في القياس
بصراحة  ارات مرجعية المعيار ال تبنىالختباالختبارات محكية المرجع عمى عكس افالدرجات، 

نما تميؿ الدرجات إلى أف تكوف أكثر  لترفع تبايف درجات االختبار إلى الحد األقصى، وا 
)ميمي  تجانًسا؛ مما يجعؿ مف الصعب تحديد موقع الفرد عمى متصؿ القدرة أو التحصيؿ

 (.   85، ص8411السيد أحمد، 
ولقد أصبحت نظرية االستجابة لممفردة وسيمة أساسية وشائعة في بناء وتطوير 

عمى تطبيؽ النماذج  الحاسب األلي اإلحصائية في القياساالختبارات، وقد شجع توفر برامج 
في  التقميديةتقدـ بدياًل لمنظرية  فيى المختمفة ليذه النظرية في مجاؿ االختبارات والمقاييس،

ىا لمعالـ الفرد والمفردة بأقؿ قدر مف الخطأ دوف المجوء إلى عينة مفردات في تقدير  القياس
أو الحصوؿ عمى عينة كبيرة جًدا مف المفردات ممثمة  ،لالختبار عشوائية مف النطاؽ المقاس

أحد حيث عند استخداـ ؛ (Van der Linden & Hambleton, 1997, p.8) ليذا النطاؽ
لتصميـ وبناء االختبارات محكية المرجع يمكف الحصوؿ عمى االستجابة لممفردة نظرية نماذج 

معمومات دقيقة عف المدى الواسع لمقدرات وتقديرات معالـ المفردة بصورة مستقمة عف معالـ 
 .  (Cassuto, 2005, Pp.3-4) الفرد

بناء االستجابة لممفردة في نظرية وىناؾ العديد مف المزايا المتعمقة بتطبيؽ نماذج 
تقييـ االختبارات محكية المرجع، ومف بينيا أنيا تجعؿ مصمـ االختبار ال يقتصر عمى مجرد و 

نما تجعمو أكثر استبصارً  ،تجميع أو صياغة عينة مف المفردات التي تقيس سمة معينة ا وا 
ويتضح (، ۲۰1ص ،۱۰۰۱لطبيعة البيانات المتحدة في االختبار )إسماعيؿ حسف الوليمي، 

االستجابة لممفردة في حالة االختبارات محكية المرجع؛ نظرية لنماذج أيًضا التطبيؽ المباشر 
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ىو الحصوؿ عمى تقدير مستوى إتفاف فرد معيف  إذا أدركنا أف أحد استخدامات ىذه االختبارات
ض ار تمدنا بيذا التقدير، وبخاصة أف افت مي محدد، فنماذج االستجابة لممفردةليدؼ تعمي

 .(Pozehl, 1990, p.38)ة في ىذه النوعية مف االختبارات أحادية البعد يتحقؽ عاد
إلى أف نظرية االستجابة لممفردة   Stage, (2003)بحث أشارفي ىذا الصدد و 

ونماذجيا المتعددة تفيد في بناء االختبارات محكية المرجع، بحيث تتفؽ مع المستويات 
المختمفة لقدرات التالميذ، كما أف انتقاء المفردات االختبارية التي تناسب قوى معينة مف 

المفردة في ضوء نظرية  القدرة يسيـ أسياًما كبيًرا في دقة تقدير ىذه القدرة، وأف تحميؿ
 .التقميدية في القياساالستجابة لممفردة أفضؿ مف النظرية 

االستجابة لممفردة تساعد عمى تصميـ وتطوير االختبارات نظرية وعمى ذلؾ فإف نماذج 
محكية المرجع؛ التي تعد مف أىـ الوسائؿ في عمميات التطوير المستمر لمنظـ التعمىمية، نظًرا 

ية فائقة ودقة بالغة في تحديد المجاالت السموكية لممعارؼ والميارات التي ألنيا تتطمب عنا
تتضمنيا الكفايات التعمىمية المختمفة، كما تتطمب استخراج أساليب دقيقة ومناسبة في 
تصميميا وانتقاء مفرداتيا، وكذلؾ في تحميؿ وتفسير نتائجيا، وذلؾ لمتعرؼ عمی مقدار 

التمييز بيف األفراد المتمكنيف وغير المتمكنيف مف األىداؼ وقدرتيا عمى  ،صعوبة مفرداتيا
 (.111، ص 8415مية التي وضعت لقياسيا )عادؿ محمد العدؿ، التعمي

تقييـ االختبارات بناء و في وفائدتيا ىمية تطبيؽ نظرية االستجابة لممفردة ونماذجيا وأل
ببناء االختبارات محكية توجد مجموعة مف البحوث السابقة التي اىتمت  ؛محكية المرجع

إلى مقارنة الخصائص  Fan (1998)بحث  ة، حيث ىدؼالمرجع في ضوء ىذه النظري
والحديثة في القياس،  التقميديةالسيكومترية لمفردات اختبار محكي المرجع وفؽ النظريتيف 

( 64وتكوف االختبار مف اختباريف فرعييف: أحدىما في القراءة، واألخر في الرياضيات مف )
( طالب في الصؼ الحادي عشر، وأظيرت نتائج 84مفردة، وتكونت عينة البحث مف )

في النظريتيف عالية، وتمييزىا البحث؛ أف معامالت االرتباط بيف تقديرات صعوبة المفردة 
إلى المقارنة  Owens (2000) كما ىدؼ، أحادي البارامترراش النموذج في وكانت أفضؿ 

، مف خالؿ بناء خمسة والحديثة التقميديةنظرتي القياس وفؽ  المفرداتبيف معايير اختيار 
وجود فروؽ  إلى البحث؛، وأشارت نتائج ايئوطرؽ انتقا مفرادتيامقاييس مختمفة في عدد 

، وقد كاف الخطأ في القياس الحديثةنظرية الذات داللة إحصائية في معامؿ الثبات لصالح 
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أقؿ النظرية الحديثة انتقاؤىا وفؽ بنائيا و المعياري في التقدير لمفردات المقاييس التي تـ 
 في القياس.  التقميديةمقارنة بالنظرية 
إلى المقارنة  Ayala, Yin, Schultz & Shavelson (2002)بحث ىدؼ وكذلؾ 

بيف أنواع ثالثة مف االختبارات التحصيمية في مادة العمـو )االختيار مف متعدد، االستجابة 
توافؽ درجات  وتـ فحص مدى، البارامتراألداء( باستخداـ النموذج ثنائي اختبار تقييـ الحرة، و 

 (001)تطبيؽ عمى عينة مكونة مف البارات، وتـ ختىذه االالطالب عبر األنواع الثالثة مف 
ف متعدد أف معامالت االرتباط بيف اختبار االختيار مإلى؛ ، وتوصمت نتائج البحث تمميًذا

 كانت إيجابية وبيف اختبار االختيار مف متعدد واختبار تقييـ األداء ،واختبار االستجابة الحرة
ار االستجابة الحرة أقؿ ثبات مف اختبار اختبوأف ، (۰,۰۲ذات داللة إحصائية عند مستوی )و 

 .   البارامترفي ضوء النموذج ثنائي  االختيار مف متعدد واختبار تقييـ األداء
معرفة ما إذا كاف التحوؿ مف النظرية  إلى Stage, (2003) بحث بينما ىدؼ

 ىو عممية تطوير لممفردة، وتوصمت لممفردةنظرية االستجابة  ىالكالسيكية في القياس إل
ا مقارنة بالنموذج في القياس ال تعطي تدعيًما قويً  التقميديةإلى أف النظرية  البحث نتائج
لكؿ االختبارات الفرعية الخمسة، وأف تحميؿ المفردة في ضوء نظرية االستجابة  البارامترثالثي 

 ,Onn (2013) في حيف ىدؼ بحث، في القياس التقميديةلممفردة أفضؿ مقارنة بالنظرية 
إلى المقارنة بيف النظريتيف التقميدية والحديثة في القياس مف حيث عدد المفردات المنتقاه 

اختيار مف متعدد،  مفردة (54مادة الفيزياء مكوف مف )في وعامؿ الثبات، وتـ بناء اختبار 
( ۱1التحميؿ عف مطابقة )طالًبا، وقد أظيرت نتائج ( 69وتـ تطبيقو عمى عينة مكونة مف )

لمنموذج الموجستي ثنائي  مفردة( 3۳لمنظرية التقميدية في القياس، ومطابقة ) مفردة
بينما ارتفعت قيمة  النظرية التقميدية،انخفاض معامؿ ثبات االختبار في  كذلؾ، و البارامتر

 .البارامتروفًقا لمنموذج الموجستي ثنائي  لالختبار معامؿ الثبات
( إلى الكشؼ عف التوافؽ بيف الخصائص 8416باسؿ خميس سالـ ) ثكما ىدؼ بح

وفؽ النظرية التقميدية في القياس والنموذج الموجستي ثنائي  ومفرداتوالسيكومترية لالختبار 
اختبار محكي المرجع في مادة الرياضيات وحدة اليندسة  مفرداتفي مطابقة  البارامتر

 (3۰)التحميمية لطمبة الصؼ العاشر األساسي، وقد تكوف االختبار بصورتو النيائية مف 
، وأشارت تمميًذا( 104مفردة مف نوع االختيار مف متعدد، وطبؽ عمى عينة مكونة مف )
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ي الصدؽ لصالح النظرية التقميدية في داللة إحصائية بيف معامم ذاتؽ والنتائج إلى وجود فر 
بحث ىدؼ وكذلؾ ، البارامترالنموذج الموجستي ثنائي  القياس، وتقدير معاممي الثبات لصالح

( إلى استخداـ نظرية االستجابة لممفردة في بناء اختبار محكي 8416دبوس )طالب محمد 
وفؽ النموذج الموجستي ثنائي ثنائية ومتعددة التدريج  بمفرداتالمرجع في الرياضيات 

( 54ثنائية التدريج مكوف مف ) المفردات، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد تجمع مف البارامتر
، لقياس تحصيؿ الطالب مفردة( 10متعددة التدريج مكوف مف ) المفردات، وتجمع مف مفردة

ت(، وقد تكونت في الرياضيات في )المعرفة المفاىيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحؿ المشكال
( طالًبا، وقد أظيرت النتائج تحقؽ افتراضات نظرية االستجابة 548عينة البحث مف )

لبارامتر، والمفردات المنموذج الثنائي مطابقة ثنائية التدريج  المفرداتوكانت جميع لممفردة، 
 .المتدرجةاالستجابة  متعددة التدريج كانت مطابقة لنموذج
السابؽ لبعض البحوث السابقة التي اىتمت ببناء اختبارات يتضح مف خالؿ العرض 

مما توفره نظرية ؛ أنو ينبغي االستفادة محكية المرجع في ضوء نظرية االستجابة لممفردة
االستجابة لممفردة مف مميزات في تحسيف الخصائص السيكومترية لالختبارات، وبخاصة 

الستجابة لممفردة في بناء بنوؾ األسئمة وجدوى استخداـ نظرية ا ،االختبارات محكية المرجع
في تحقيؽ األغراض التعميمية المختمفة، األمر الذي مف شأنو أف يساعد في تحقيؽ عدالة 
وموضوعية القياس بيف المتعمميف، ويتيح لممعمـ سحب صور اختبارية تناسب االستخدامات 

عمى درجة عالية مف الدقة  مما يتيح الفرصة لتوفير أدوات قياس مقننة؛ التعميمية المختمفة
ميا لألغراض البحثية المختمفة، وىذا ما تتميز بالصدؽ والثبات، ويمكف استخداو في البناء، 

 .الصور االختبارية في البحث الحاليالستخداـ مدخؿ التكامؿ بينيـ فى إعداد  ةى الباحثدع
  األسئلة رابًعا: بنك

األساليب المتطورة التي تستخدـ لقد أسفرت االتجاىات الحديثة لمقياس عف بعض 
في مختمؼ إجراءات القياس السموكي؛ حيث تتمثؿ تمؾ االتجاىات في بنوؾ األسئمة التي 
يمكف استخداميا في مختمؼ مجاالت ومياديف القياس، وبصفة خاصة بنوؾ األسئمة التي 

إنشاؤىا في ضوء التحميالت المرتبطة بنظرية االستجابة لممفردة، وتحتوي ىذه البنوؾ  جرىيُ 
معينة في مجاؿ ما مف مجاالت السموؾ  سمةأعداًدا كبيرة مف المفردات التي تقيس متغير أو 

التي  اإلنساني، كما يمكف أف تشتمؿ ىذه البنوؾ عمى أنواع مختمفة مف المفردات االختبارية
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صائص سيكومترية مميزة ومعمومة، وتوفر ىذه البنوؾ تدريًجا لعدد ضخـ مف يكوف ليا خ
األسئمة يمكف الحصوؿ عمييا في ضوء التحميالت اإلحصائية التي تعتمد عمى استخداـ بعض 
النماذج الرياضية المختمفة المرتبطة بنظرية االستجابة لممفردة، والتي تتالءـ مع نوع وطبيعة 

 (van der Linden, Entink & Fox, 2010, p.337)األسئمة البنكية
وتعد بنوؾ األسئمة مف أىـ التطبيقات العممية لنظرية االستجابة لممفردة، ويضـ البنؾ 

ا في تدريج واحد مشترؾ بصفر واحد مشترؾ، بحيث ُتغطي عدة اختبارات تتدرج بنودىا جميعً 
ندما يتـ استخداـ أحد نماذج ىذه البنود مدى واسًعا مف مستوىات المتغير موضوع القياس، وع

نظرية االستجابة لممفردة في بناء بنوؾ األسئمة، يمكف عندئذ التغمب عمى مشكمتيف مف أىـ 
 ،فة خاصةمشكالت القياس النفسي والتربوي عامة، واالختبارات التحصيمية بص

المستخدمة موضوعية تقدير المستوى األكاديمي لممتعمـ بالرغـ مف اختالؼ االختبارات )وىما:
)صالح الديف  وتبايف مستوياتيا، واختالؼ مستوى الشعبة أو المجموعة التي ينتمي إلييا(

 .(087، ص8411؛ محمد محمد فتح اهلل، 878، ص8445محمود عالـ، 
حيث يبدأ بنؾ األسئمة بتحميؿ عدد كبير مف المفردات عمى أعداد كبيرة مف األفراد 

واإلبقاء عمى ما ىو  ،يف، وكذلؾ المفردات غير المالئمةبيدؼ استبعاد األفراد غير المالئم
مالئـ، ثـ دمج ىذه المفردات في تدريج واحد ينتيي بشبكة مف عدة اختبارات )تشكؿ بنًكا 

ىذا ويعتمد تكويف البنؾ الواسع مف المتغير موضوع القياس؛  لألسئمة( يمكف أف تغطي المدى
تدريج واحد مشترؾ بصفر واحد مشترؾ، وذلؾ عمي دمج مجموعات مختمفة مف األسئمة في 

صعوبتييما  كة بيف اختياريف مختمفيف في مستوىباستخداـ مجموعة مف البنود المشتر 
ويقيساف نفس المتغير، حيث تعمؿ ىذه البنود المشتركة كرابطة تعمؿ عمى دمج مفردات ىذيف 

ذا الرباط بيف أكثر مف االختباريف في تدريج واحد مشترؾ بصفر واحد مشترؾ، وعند تكرار ى
اختبار تكوف أعداد كبيرة مف المفردات في تدريج واحد مشترؾ، تمثؿ محتويات بنؾ األسئمة 

 (.116-115ص ، ص8410)محمد منصور الشافعي، 
مف  نماذج نظرية االستجابة لممفردةتمتع بو فكرة تكويف بنؾ األسئمة عمى ما ت وتقوـ

وىناؾ رات عينة األفراد ومجموعة البنود المستخدمة، خاصية استقالؿ القياس عف كؿ مف تأثي
ىدؼ عاـ إلنشاء بنوؾ األسئمة يتمثؿ في تطوير أدوات تقويـ التحصيؿ الدراسي، باعتبار 

، 8411التقويـ أحد العمميات الميمة لتطوير المنظومة التعميمية )محمد محمد فتح اهلل، 
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البحث الحالي وفًقا لمنيجية بنوؾ  (، وىذا ما جعؿ الباحثة تعتمد في بناء أدوات079ص
 األسئمة.

محمد محمد فتح اهلل و (؛ 119، ص1988أشارت كؿ مف أمينة محمد كاظـ ) حيث
( إلى أف ىناؾ مزايا عديدة الستخداـ بنوؾ األسئمة كأحد أىـ التوجيات 079، ص8411)

 المستقبمية في التقويـ، والتي يمكف إيجازىا فيما يمي:
تحسيف نوعية األسئمة مف حيث الشكؿ، وضماف جودتيا أي جودة الخصائص  .1

 السيكومترية ليا.
تسمح بنوؾ األسئمة لممعمـ بمرونة أكبر في عممية القياس، حيث يسيؿ وضع االختبار  .8

 في أي وقت وبسرعة وبسيولة، وربما عمؿ صور متكافئة لالختبارات في نفس الوقت.
لذاتي، واالىتماـ بالتعرؼ عمى نتائج التعمـ لكؿ طالب عمى مساعدة المتعمـ عمى التعمـ ا .0

مكاناتو وليس التعرؼ عمى الدرجة الكمية لنتائج االختبار. ،حده وفؽ سرعتو  وا 
استخداـ بنوؾ األسئمة يساعد المعمـ عمى مقارنة نتػائج أداء الطػمبة في سنة )ما( بنتائج  .0

رتفاع في معدالت الرسوب إذا كاف زمالئيـ الذيف سبقوىـ، ويساعد عمى تحديد سبب اال 
 راجًعا إلى مستوى أداء الطمبة أو إلى مستوى صعوبة األسئمة.

 ,Cella)ويتـ إعداد المفردات البنكية وفًقا لمخطوات التالية كما ذكرىا كؿ مف:
Gershon, Lai & Choi, 2007, p.134) ص ص 8410)محمد منصور الشافعي، ؛ ،

116-118.) 
كتابة أعداد كبيرة مف المفردات التي تقيس متغير ما باالستعانة بمجموعة مف الخبراء  .1

 ىذه المفردات بيف الموضوعية والمقالية.وتتنوع ، المجاؿ المراد قياسووالمتخصصيف في 
إعداد ىذه المفردات في صور اختبارية مختمفة، ثـ تطبيقيا استطالعًيا عمى عينة ممثمة  .8

دؼ الوقوؼ عمى صالحية ىذه المفردات لمعرفة ما يعترييا مف لممجتمع األصمي بي
 عيوب وأوجو قصور. 

تحميؿ عينة المفردات عمى عينة التطبيؽ االستطالعية، وذلؾ باستخداـ أحد النماذج  .0
(، والتي تتناسب مع نوعية المفردات، وذلؾ باستخداـ IRTالرياضية المناسبة بنظرية )

 يتضمف ىذه النوعية مف التحميالت.برنامج التحميؿ اإلحصائي الذي 
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تحديد المفردات غير المالئمة والتي تـ رصدىا مف خالؿ المالحظة الدقيقة في مواقؼ   .0
مة الناتجة مف التحميالت اإلحصائية ئالتطبيؽ، ومف خالؿ المؤشرات اإلحصائية لممال 

 الخاصة ببرنامج التحميؿ المناسب.
في ضوء نتائج التحميؿ الموضحة بالخطوة السابقة أو حذفيا تمييًدا  تعديؿ المفردات .5

 لعمميات التدريج واإليداع بالبنؾ. 
إعادة تطبيؽ المفردات التي تـ تعديميا عمى عينة كبيرة بالواقع الميداني بغرض التعرؼ  .6

ثـ عمؿ اإلجراءات المتعمقة بتدريج ىذه المفردات  ،عمى مؤشرات الصعوبة الخاصة بيا
 وفًقا لمستوى صعوبتيا تمييًدا لدمجيا في تدريج مشترؾ )بنؾ األسئمة(. 

بفرز البيانات التي يمكف أف تؤثر عمى سالمة المؤشرات يتـ االىتماـ  ووحيث إن
ف ىذه البنوؾ ال تقتصر عمى نوعية محدو اإلحصائية لمفردات بنوؾ األسئمة،  دة مف المفردات ا 

بؿ يمكف أف تشتمؿ عمى أنواع مختمفة مف المفردات التي يمكف أف تكوف مف النوع 
الموضوعي أو المقالي؛ فإف التحميالت اإلحصائية الخاصة بيذه البنوؾ تختمؼ باختالؼ نوع 
المفردات، مما يتطمب استخداـ النماذج الرياضية الموغاريتمية المناسبة المرتبطة بنظرية 

ستجابة لممفردة والتي تتناسب مع نوعية المفردات المكونة لمبنؾ، فيناؾ النماذج الرياضية اال
، والمفردات المقالية مثؿ Raschالتي تتناسب مع المفردات الموضوعية مثؿ نموذج راش 

نظًرا ألف (؛ و 119-118، ص ص8410نموذج التقدير الجزئي )محمد منصور الشافعي، 
؛ يتـ استخداـ بحث الحالي مف نوع األسئمة المقالية مفتوحة النياياتالمفردات البنكية في ال
في تحميؿ البيانات الخاصة كأحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة نموذج التقدير الجزئي 

 عرضو بصورة مختصرة فيما يمي:  ويتـبالمفردات البنكية المستيدفة؛ 
 The Partial Credit Model الجزئً التقدٌر خامًسا: نموذج

ا لالستجابة لممفردة، وينتمي إلى عائمة نماذج ا عامً نموذجً نموذج التقدير الجزئي يعد 
وقد أعده في البداية لتحميؿ  ،في أستراليا Masters (1982)راش في القياس، وقاـ بتطويره 

حيث يكوف مف  ابية،التي تتطمب خطوات متعددة، مثؿ حؿ المسائؿ الحس يةالمفردات االختبار 
 ميةعندما تستكمؿ خطوات متعددة في عم Partial Creditتعييف درجات جزئية  ؿاألفض
 ،االتجاىات ييسكما أف ىذا النموذج يناسب بدرجة كبيرة تحميؿ االستجابات عمى مقا ،الحؿ

 (. 84، ص8445 الديف محمود عالـ، )صالح والشخصية التي تعتمد عمى موازيف التقدير
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 ول وتوسيًعاراش" أحادي البارامتر؛ "لنموذج كتعميـ  Masters, (1982) ووضع قدو 
 مفردات إلى الثنائي التصحيح مف مفرداتو تتحوؿ حيث الدرجة؛ ثنائية بالمفردات المتعمؽ
 ،أكثر أو مرتيف قسميف في استجابات تتطمب التي المفردات يتناوؿ بحيثالتصحيح،  متعددة

. .3، ۱، ۲صفر، )وتصنؼ االستجابة عمي المفردات في فئات مرتبة بدرجات متتابعة مف 
فترض درجة لكؿ ميمة أو ا، وقد (De Ayala, 2009, p.163, Reeve, 2002, p.23) (لخإ

قدرة  ىذو مستو  الفردأف يعبر عف احتمالية أف يجيب  ويمكف، خطوة ينجزىا الفرد بنجاح
  .(Yan, 1997, p.4) المفرداتفئة معينة مف  ىعم ةمعين

تعامؿ مع المفردات متعددة التدريج، والتي يتطمب اإلجابة عنيا المرور ي ومف ثـ فيو
وبالتالي يتـ تقدير  ،ا في اإلجابة عف المفردةا جزئيً بعدة خطوات، بحيث تمثؿ كؿ خطوة نجاحً 

لدراسة النجاحات  ا في ضوء الدرجة الكمية لممفردة، ومف ثـ ييدؼا جزئيً كؿ خطوة تقديرً 
ولذا يصمح استخدامو مع االختبارات  ؛ختبارالجزئية لألفراد في اإلجابة عف مفردات اال

الموضوعية والمقالية التي تتطمب اإلجابة عف مفرداتيا المرور بعدة خطوات متسمسمة 
تقديرات دقيقة  ىالحصوؿ عم ىويؤدي ذلؾ النموذج إل، (Ferrara,1989, p.3) ومتتابعة

نو أكثر دقة مف النماذج التي تتعامؿ مع المفردات ثنائية إحيث  ؛بارامترات قدرات األفرادل
  .(81ص، 8414التدريج ذات الخطوة الواحدة )محمد إبراىيـ محمد، 

قدرة  ىبمستو ىنا مرتبطة ( ) فإف ؛سبيؿ المثاؿ ىعم، سياؽ حؿ المشكالت ففي
 ؛ردةفالم ىأنجزت لالستجابة عم خطوةمع كؿ  واحدة متزاممة (b)ىذا فيناؾ  ىوعم الفرد،

صعوبة الخطوة، وليس صعوبة المفردة؛  (b) البارامترى عم Masters, (1982)ولذلؾ أطمؽ 
فالخطوة ىي  ،إتماـ المفحوص لكؿ خطوة بنجاح في سبيؿ حؿ المشكمة ىمد ىنيا تشير إلأل 

؛ (De Ayala, Dodd & Koch, 1992, p.20) ردةفالماإلجابة عمى مرحمة مطموبة إلتماـ 
 (.184-119ص ص، 8410)محمد منصور الشافعي، 

 احتماؿ ألف وذلؾ لممفردة، االستجابةنظرية  نماذج مف مباشرًا نموذًجا يعد أنوكما 
 مجموع عمى مقسوًما أسي جبري كحد مباشرة عنيا التعبير يمكف معيف قسـ في االستجابة

 فإنو لو، تعميًما أو راش لنموذج توسيًعا يعد النموذج ىذا ألف ونظًرا األسية، الجبرية الحدود
 راش، نموذج تميز التي الخاصية وىي المفردات، بارامترات عف األفراد بارامترات فصؿ يمكف
 .(84، ص8445 الديف محمود عالـ، )صالح Invariance الالتغاير خاصية أي

 :للنموذج الرٌاضً األساس
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أي  ؛mi)..،1،8،0)( بحيث تساوي xتقدير درجاتيا )( تـ i) المفردةإذا افترضنا إف 
 فئات(، تكوف صيغة X=j، وحينما )(ki= mi+1( تساوي)kiاالستجابات ) فئاتف عدد أ

صفاء  كؿ مف تكما أشار  التقدير الجزئيلنموذج  Response Category Curveاالستجابة 
؛ صالح الديف محمود عالـ (165، ص8418) طارؽ حبيب، وصادؽ عبد النور عزيز

 Hambleton, van, Wells, Nering & Ostini (2010, p.26)(؛ 84، ص8445)
 :كاآلتي

 

 Itemالمفردةصعوبة خطوة  j=1 (1،8،0...،،mi)( حيث:ijعمى الرمز ) ويطمؽ

Step Difficulty ( المتعمقة بدرجة القسـj)، ( فكمما زادتij زادت صعوبة خطوة معينة )
ا ( تفسيرً ijا تفسير)، ويمكف أيضً لممفردةبالنسبة لمخطوات األخرى التي تتطمبيا االستجابة 

 ىالسمة الكامنة التي تتقاطع فييا منحن زافيالتي عمى متصؿ أو م طةبأنيا النق امباشرً 
تقاطع  ببارامترات( ij) البارامتراتلى إاستجابة لقسميف متتالييف؛ لذلؾ يشار 

ا ليذا وفقً  المفرداتا ألف جميع ونظرً ؛ Category Intersection Parametersاألقساـ
 طارؽ صفاء) التمييز ال يظير في النموذج بارامترالنموذج تكوف متساوية في تمييزىا، فإف 

  .(166-165، ص ص8418 عزيز، النور عبد وصادؽ حبيب،
( فإف أرجحية حدوث أي مف iعف المفردة )( اإلجابة nعندما يحاوؿ الفرد )و 

 ،(iوصعوبة المفردة ) ،(Bnقدرة الفرد ) ىفشؿ( يعتمد فقط عمو نجاح أ)االستجابتيف 
ا أو مميزً  exp (Bn-i)حيث يعتبر المقدار  ؛ددىا المقابؿ الموغارتيمي لمفرؽ بينيماحوي

، (%54)أكبر مف  الصحيحةيكوف احتماؿ اإلجابة  Bn >iحالة  حيث في ،ا لمنجاحمرجحً 
حيث يكوف احتماؿ اإلجابة  Bn<i ا لمفشؿ في حالةجحً ا أو مر في حيف يكوف المقدار مميزً 

ومف ثـ يمكف تعريؼ كؿ ؛ (80ص ،8414 محمد، إبراىيـ محمد) (%54)الخطأ أكبر مف 
ص  ،۲1۳۳) کاظـ، محمد كما ذكرتيا أمينة ووحدة القياس فيما يمي ،والصعوبة ،مف القدرة

 :(۱۳-۱2ص
عمی المفردات في اإلجابة ىي الموغارتيـ الطبيعي المميز لنجاح الفرد و  قدرة األفراد:( 1)

  .مقدرة بالموجيت، و التي تعبر نقطة صفر التدريج عف صعوبتيا
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في اإلجابة عمى المفردات ىي الموغارنيـ الطبيعي المميز لفشؿ األفراد و ة المفردات: بصعو ( 8)
 .مقدرة بالموجيت، و صفر التدريج عف قدرتيـالتي تعبر نقطة 

ىي وحدة قياس كؿ مف قدرة الفرد وصعوبة و  :Logit وحدة القٌاس )اللوجٌت(( 0)
 يالمفردات الت ىعمفي اإلجابة نجاح الفرد لوتعرؼ بالموغارتيـ الطبيعي المميز  ،المفردة

ىو األساس  اتعبر نقطة صفر التدريج عف صعوبتيا عندما يساوي ىذا المميز ثابتً 
 .(4,70ويكوف عندئذ نجاح الفرد ) ،(8,78( أي )eالطبيعي )
 فوائد نموذج التقدٌر الجزئً: استخدامات و

 كثيرة خطوات يتطمب الذي االختبار بيانات لتحميؿ الجزئي التقدير نموذج يستخدـ
 يالئـ فإنو ولذا الحؿ؛ عممية في خطوات عدة تماـإل  جزئي تقدير إعطاء مع ضرورة، األجزاء
 استجابات تحميؿ أيًضا ويناسب جزئية، صحيحة إجابات وجود احتماؿ حيث التحصيؿ اختبارات
 مفردات إلى يستجيب أو لمعتقداتو تقديًرا الفرد يضع عندما االتجاىات أو الشخصية مقاييس
 في النموذج ىذا استخداـ يمكف، كما (cho, 2006, Pp.66-67) التدريجة متعدد بمقياس

 إنتاج تتطمب التي االختبارية، المفردة عمى لألداء ومتدرجة متعددة مستويات تحديد حالة
 لمحؿ، ومحددة مينية خطوات تتطمب التي المشكالت حؿ أسئمة أو المقاؿ، أسئمة مثؿ؛ إجابة،

 ,Vander Linden & Hambleton) والفني الموسيقي، األداء تقويـ عند استخدامو يمكف كما

1997, p.10). 
محددة  استجابةذات أقساـ  المفرداتيقتصر استخداـ نموذج التقدير الجزئي مع  الو 

ف ىذا النموذج مناسب لالستخداـ مع أي أوفي الواقع  ،مف خالؿ تحميؿ مكونات المشكمة
كما في المثاؿ  ،شكؿ اختبار الذي يوفر مجموعة محدودة مف خيارات االستجابة المرتبة

، حيث يجب أف يكتمؿ كؿ جزء مف حؿ المشكمة في (األجزاءمشكمة رياضية متعددة ) النمطي
كؿ نجاح في جزء مف المشكمة )الخطوة( يكتسب الفرد المستجيب جزء مف  حيثو  ،تسمسؿ

والتي يجب أف  ،تقدير الدرجة، وىذا يتطمب وضع تصور لحدود األقساـ كخطوات متعاقبة
 النموذجف ىذا ا  و  ،جابة معيفما لتحديد موقعو في قسـ است بيا مف قبؿ مستجتكتمؿ تباعً 

وذلؾ بأنو مبني عمى الثنائيات المتعاقبة  ؛مبني بنفس طريقة نماذج راش متعددة الدرجة
( لكؿ حد مف حدي bوفي ىذه الحالة أف ىذا النموذج ينتج معمـ موقع ) ،لألقساـ المتجاورة

ؼ عبر جميع ف يكوف عدد األقساـ مختمأ(، وىذه الطريقة تسمح بi) مفردة( ولكؿ gقسـ )
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-160ص ، ص8418عزيز،  النور عبد وصادؽ حبيب، طارؽ صفاء) الختبارا مفردات
160.) 

نموذج راش لممفردات ثنائية الدرجة، مف حيث إف  زاتيىذا النموذج بنفس م ويتميز
لدى  أو القدرة لتقدير مستوى السمة Sufficient Statisticا كافيً  الدرجة الخاـ تعد إحصاءً 

فجميع المختبريف الذيف يحصموف عمى نفس الدرجات الخاـ في مجموعة مف المفردات  ،الفرد
ولكف يشترط أف  ،تصؿ السمة الكامنةمالتي يطابقيا النموذج يكوف ليـ نفس الموقع عمى 

 الديف محمود عالـ، )صالح المراد قياسياالسمة الكامنة بتكوف جميع المفردات مرتبطة 
 (. 80، ص8445

موذج التقدير الجزئي بمجاؿ واسع مف التطبيقات، كتصميـ بنوؾ األسئمة كما يتمتع ن
ذات المفردات ثنائية ومتعددة االستجابة، ومعادلة درجات مفردات الصور االختبارية، وتصميـ 

ذات المفردات متعددة  )االختبارات التكيفية أو المحوسبة( اختبارات المواءمة مع الحاسوب
االستجابة، وتحميؿ استجابات مفردات االختبارات التحصيمية المصممة عمى المستوى القومي، 
وتحميؿ االستجابات الناتجة عف المسوحات، ومقاييس االتجاىات، ومقاييس الشخصية 

 (.667، ص8410المصممة وفؽ مقياس ليكرت )زياد عبد الحسيب الخولي، 
التي  البحوث السابقة ىمف خالؿ اإلطالع عمالجزئي ج التقدير تتضح أىمية نموذو 

 Levine & Drasgowكؿ مف بحثنتائج  تأثبت حيثاستخدمتو في تحميؿ المفردات، 

(1983); Thissen (1976) (85-80ص ص ،8414 ،محمد إبراىيـ في: محمد)  أف
مف ، ويزيد تعمـ الميمةيقدـ التطور الجزئي لمطالب في بأنو؛ نموذج التقدير الجزئي يتميز 

تخدمة في النماذج يقدـ معمومات كثيرة مف خالؿ مفردات قميمة عف تمؾ المس، و دقة القياس
 التقدير نموذج استخداـ فاعمية Ferrara (1989) بحث نتائج أثبتت كما، ثنائية التدريج

 .المقالية االختبارات عمى المعتمدة األسئمة بنوؾ وتحميؿ بناء في الجزئي
ستخداـ نموذج التقدير الجزئي في ا أىمية  Brown (1992)وأوضحت نتائج بحث

يتميز بالدقة في قياس القدرة مف خالؿ تقميؿ درجة عدـ مطابقة ، و قميؿ أخطاء القياست
 De Ayala, Dodd)بحث نتائج أشارت ، كماالطالب الذيف يقترب مستواىـ مف درجة القطع

& Koch 1992) االختبارات بناء في الجزئي التقدير نموذج استخداـ األفضؿ مف أنو إلى 
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 في Masters (1991); Yan (1997) مف كؿ بحث نتائج توصمت وقد اإللكترونية؛ التكيفية
 .أسئمة بنوؾ بناء في الجزئي التقدير نموذج استخداـ فاعمية

دراسة فاعمية ثالثة نماذج الذي ىدؼ إلى  Beretvas (2001)بحث كما أظيرت نتائج 
ستخداـ اب لممفرداتفى تقدير قدرات األفراد وردجة الصعوبة  لممفردةنظرية االستجابة  مف

ناء في بونموذج التقدير الجزئى، ونموذج االستجابة المتدرجة  أحادي البارامترنموذج راش 
 وأسئمة ،ار مف متعدديمف نوع االخت المفرداتا مف اختبارات محكية المرجع تتضمف مزيجً 

ستخداـ امتعددة التدريج ب المفرداتتدريج أف ؛ ددة التدرج مكونة مف أربع خطواتمتع مقالية
معايرة األسئمة أكثر فاعمية فى معايرة  يف ي واالستجابة المتدرجةموذج التقدير الجزئن

، وكاف نموذج راش أفضؿ في تدريج المفردات ثنائية المنخفضةعند مستويات القدرة  المفردات
 التدريج.
الذي ىدؼ إلى دراسة  (8445بحث محمد محمود البشير )توصمت أيًضا نتائج و 

 تقدير في ومعايرتيا فاعمية نموذج التقدير الجزئي في بناء فقرات بنؾ أسئمة متعددة الخطوات
أف الخطأ المعياري يزداد  إلى ؛في مادة الكيمياء لطمبة الصؼ الثاني الثانوي األفراد قدرات

الستجابة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات الفروؽ بزيادة عدد خطوات ا
المعايرة لتقديرات معالـ الصعوبة لألسئمة، ووجود فروؽ دالة إحصائية بيف تقديرات القدرة 

 .المعايرة، وأف الكفاءة النسبية لالختبار بشكؿ عاـ تزداد بزيادة عدد خطوات االستجابة
 الذي ىدؼ إلى  Harris, Laan & Mossenson (2009)بحثبينت نتائج وكذلؾ 

ير دقة التقد؛ بناء اختبارات الكتابة الروائية يف يالتقدير الجزئ استخداـ نموذجتطبيؽ 
، وأف مقياس الكتابة المعاير يتوجب استخدامو كمقياس يباستخداـ نموذج التقدير الجزئ

تفسير القدرة عمى الكتابة الروائية بشكؿ  ف بإمكانوعالمى لقياس كفاءة الكتابة الروائية، أل 
  ا لدقة أسموب التحميؿ المستخدـ.كثر احتمااًل لكتابة كؿ طالب نظرً وحسب الخصائص األ  ،دقيؽ

إلى أف نموذج التقدير الجزئي  (8414) محمد إبراىيـ محمد بحث ت نتائجأشار  كما
تحميؿ مفردات االستبيانات المدرجة  ؛منيا ،ستخدـ في تحميؿ أنماط متعددة مف المفرداتيُ 

تحميؿ المفردات التي تتطمب اإلجابة عنيا ، و تحميؿ تقديرات األسئمة المقالية، و بتدريج ليكرت
تحميؿ االختبارات العنقودية التي تتكوف مف ، و القياـ بعدة خطوات مثؿ: المسائؿ الرياضية

 .زمة مفرداتمجموعة مف حـز المفردات حيث يتـ تقدير درجة كمية لكؿ ح
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أف نموذج ( 8410) عطا بني وزايد الشريفيف، كماؿ بحث نضاؿنتائج  توكذلؾ أوضح
ىو األكثر دقة وفاعمية فى قياس قدرات األفراد ذوى القدرة المنخفضة، وكذلؾ  يالتقدير الجزئ

 ،األفراد عمى المقياس بدرجاتتدريج األفراد واألسئمة بحيث يمكف التنبؤ  ينموذج فالفاعمية 
كما أف شروط موضوعية  ،وبدرجة عالية مف الدقة مف خالؿ األسئمة ذات الخطوات المتعددة

اختبار متحرر مف األفراد( يتحققاف بشكؿ أكبر و ، المفرداتالقياس وىى: )اختبار متحرر مف 
  .ينموذج التقدير الجزئ استخداـعند 

الكشؼ عف  الذي ىدؼ إلى (8419نضاؿ كماؿ الشريفيف )بحث  أظيرت نتائجكما 
ذات االستجابة المتعددة التدريج المستخدـ في  لممفردةنظرية االستجابة  بعض نماذجأثر 

، كىي لبوؾ، ونموذج التقدير الجزئي العاـ لمورامنموذج االستجابة اإلس)التحميؿ وىي:
دقة تقدير القدرات لألفراد والخصائص  ىعم (ج االستجابة المتدرج لساميجماونموذ

أف نموذج التقدير الجزئي العاـ ىو أكثر دقة في تقدير ؛ رابواالخت لممفرداتالسيكومترية 
وأف نموذج االستجابة اإلسمي ىو نموذج  ،موذجي االستجابة اإلسمي والمتدرجالقدرات مف ن

مقارنة بالنموذجيف اآلخريف، كما بينت النتائج أف  لممفرداتتقدير معالـ التمييز في أكثر دقة 
 مفارقة فىو أكثر دقة في تقدير معالـ الصعوبة لمعتبات ال ةنموذج االستجابة المتدرج

وأنو قدـ أقصي كمية مف المعمومات التي يقدميا االختبار، وأكثر دقة في  ،النموذجيف اآلخريف
 بيفد فروؽ وجت أنو الما كشفت النتائج عف تحميؿ البيانات مقارنة بالنموذجيف اآلخريف، ك

 لنموذج االستجابة المستخدـ. وفًقاثبات المعامالت 
يتضح مما سبؽ أىمية نموذج التقدير الجزئي وفائدتو في تدريج األسئمة المقالية 

 ، ولما لو مف دوًرا كبير في بناء بنؾ أسئمة وتحميؿ مفرداتو؛الخطواتاالستجابات أو متعددة 
في البحث الحالي كأحد نماذج نظرية االستجابة لممفردة  استخدـ نموذج التقدير الجزئييتـ 

في بناء بنؾ أسئمة مستخدًما االختبارات محكية المرجع في قياس الميارات االبتكارية في مادة 
 يناسب النموذج ىذا ألف العمـو ذات األسئمة مفتوحة النيايات لمصؼ األوؿ اإلعدادي؛ نظًرا

 تتـ مقالية مفردات عمى حتويت التي الحالي، حثفي الب الصور االختبارية مفردات تحميؿ
 درجة أو كمية درجة عمى بمقتضاىا الطالب ويحصؿ ،الخطوات متعددة بأنيا عمييا االستجابة

الصور لتحميؿ مفردات  STATA/MP15.1ستاتا اويتـ استخداـ برنامج  منيا، جزئية
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وىو أحد البرامج اإلحصائية الحديثة في القياس المستخدـ في تحميؿ  ا،االختبار وتدريجي
 المفردات باستخداـ أي مف نماذج نظرية االستجابة لممفردة.

 :الدراسات السابقةاإلطار النظري وعلى عام تعلٌق 
براز المشكالت العديدة ، و يةتـ التعرؼ عمى بعض المشكالت التي تواجو قياس االبتكار  - ا 

وبصفة خاصة في محتوى  االختبارات المعرفية لقياس قدرات التفكير االبتكاري التي تواجو
حيث ييدؼ ؛ مما دعـ مشكمة البحث الحالي، واعتبار ذلؾ مبررًا إلجرائو، دراسي معيف

 ، في - نظرًا لندرة البحوثالبحث الحالي إلى قياس الميارات االبتكارية في مادة العمـو
 لعمـوافي مادة  وبخاصة بتحديد الميارات االبتكارية تتماىالتي  -الباحثة إطالعحدود 

 لمصؼ األوؿ اإلعدادي. 
محكية  االختبارات تطويع االختبارات محكية المرجع في قياس االبتكار، ومف ثـ استخداـ -

المحدد،  باألداء ليس وىو وقياس االبتكار تنمية في مسبًقا محدد أداء ذات وىى المرجع
بالميارات االبتكارية في مادة العموـ وتحميميا تحمياًل سموكًيا إجرائًيا  تـ تحديد قائمةي حيث

يسيؿ تحقيقيا عند كافة مستوياتيا، وكذلؾ قياسيا الستخداميا في أغراض التشخيص 
 والعالج.

 تحقيؽ جودةأىمية االستفادة مما توفره نظرية االستجابة لممفردة مف مميزات في  -
 مما ؛، وبخاصة االختبارات محكية المرجعومفرداتيا اراتالخصائص السيكومترية لالختب

مقننة عمى درجة عالية أدوات قياس وتوفير  ،القياس وموضوعية عدالة تحقيؽ في يساعد
نموذج تتميز بالصدؽ والثبات، وىذا ما دعى الباحثة الستخداـ و ، مف الدقة في البناء

 االختبارية في البحث الحالي.الصور تدريج  التقدير الجزئي كأحد نماذجيا في
لممفردة؛ ومف ثـ يتـ بناء  االستجابة لنظرية العممية التطبيقات أىـ مف األسئمة بنوؾ تعد -

مف خالؿ بناء صورتيف اختباريتيف لقياس الميارات االبتكارية  محكي المرجعبنؾ أسئمة 
مفردات اختباريو عديدة يتيح لمباحثيف بناء ؛ مما في مادة العمـو لمصؼ األوؿ اإلعدادي

عداد صور اختبارية متنوعة ومتكافئة ،متكافئة  .قياس الميارات االبتكارية في العموـفي  وا 

 اىتمت جنبيةاأل أو عربيةفي البحوث ال -الباحثة إطالع حدود في- ندرة الشديدةمل نظًرا -
 أىـ عرض تـ فقد لذا ،محكية المرجع االختبارات باستخداـ االبتكارية قياس المياراتب

 بتنمية اىتمت التي البحوث مثؿ البحث الحالي، بموضوع ترتبط التي البحوث السابقة
، والبحوث التي اىتمت ببناء االختبارات تعميمية برامج أو نماذج خالؿ مف االبتكار وقياس
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محكية المرجع في ضوء نظرية االستجابة لممفردة، والبحوث التي اىتمت بتدريج مفردات 
 مف لمبحث الحالي الدعـ تقديـ بيدؼباستخداـ نموذج التقدير الجزئي؛ وذلؾ االختبار 

 النظري. اإلطار ـيوتدع عمييا، التغمب وكيفية البحث، مشكمة تدعيـ خالؿ
 إجراءات البحث

 تـ استخداـ المنيج الوصفي إلجراء البحث الحالي. أوالً: منهج البحث:

ا ًٌ تكونت عينة البحث الحالي مف عينتيف؛ األولى: العينة االستطالعية: : عٌنة البحث: ثان
 تـ تطبيؽ أدوات البحث استطالعًياو ؛ اإلعدادياألوؿ ( تمميًذا مف الصؼ 64وبمغ عددىا )

يماتيا، وصياغتيا، وخمو المفردات مف األخطاء المغوية بغرض الوقوؼ عمى وضوح تعم عمييا
لكي ُيسيؿ  والمطبعية، وأيًضا التعرؼ عمى المشكالت التي تتعمؽ بالتطبيؽ ألدوات البحث

تداركيا قبؿ التطبيؽ النيائي، وكذلؾ حساب الزمف التقريبي الالـز لإلجابة عمى كؿ منيا 
النيائية )عينة التدريج(:  عينةالوالثانية: ، ة ونيائية لمتطبيؽ الميدانيلتصبح األدوات معد

بطريقة عشوائية مف  ياتـ اشتقاق حيث تافاالختباري تافخاصة بتدريج مفردات الصور وىي 
( 858) وبمغ عددىا، بمحافظات )المنوفية، والجيزة، والشرقية( تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

تـ  تمميًذا( 104، و)تـ تطبيؽ الصورة االختبارية األولى عمييـتمميًذا ( 118) بواقع، تمميًذا
  لإلجابة عمى أسئمة البحث الحالي.وذلؾ  االختبارية الثانية عمييـ؛تطبيؽ الصورة 

 تتمثؿ أدوات البحث فيما يمي:و  :البحث: أدوات ثالًثا
 .)إعداد الباحثة( اإلعداديقائمة بالميارات االبتكارية في مادة العمـو لمصؼ األوؿ ( 1)
)إعداد  اإلعدادي األوؿ لمصؼ العمـو االختبار محكي المرجع لمميارات االبتكارية في مادة( 8)

 .الباحثة(
وفًقا قد سارت إجراءات البحث الحالي  رابًعا: الخطوات اإلجرائٌة للسٌر فً البحث الحالً:

 التالية:اإلجرائية  مخطواتل

 .مادة العموـ لمصؼ األوؿ اإلعداديالطاقة بوحدة ( تحميؿ محتوى 1)
 في العمـو وتحكيميا. ( تحديد المحؾ وىو مجموعة الميارات االبتكارية8)
( تحميؿ الميارات االبتكارية إلى مكوناتيا الفرعية باستخداـ طريقة جانيية تحميؿ المياـ 0)

 وتحكيميا.
ي ضوء طريقة مواصفات االختبار ( إعداد المواصفات التفصيمية لالختبار محكي المرجع ف0)

 ػػػػ "جيمس باباـ" وتحكيميا.ل
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لالختبار محكي المرجع ( بناء المفردات االختبارية في ضوء المواصفات التفصيمية 5)
 وتحكيميا. رتاف اختباريتافوتكوينيا في شكؿ صو 

االستطالعية التي بمغ عددىا  عمى العينة فاف االختباريتتااالستطالعي لمصور  التطبيؽ( 6)
  .( تمميًذا مف الصؼ األوؿ اإلعدادي64)

( تمميًذا 858التي بمغ عددىا ) التدريجعينة  وىى النيائيةعينة اللتطبيؽ النيائي عمى ( ا7)
 مف الصؼ األوؿ اإلعدادي.

دليؿ لمتصحيح والذي يشمؿ الفئات والتكرارات ودرجة األصالة لكؿ استجابة والنسب  ( إعداد8)
 المئوية.

 وتشمؿ تصحيح استجابات الطالب ومنيا ثبات المصححيف.( إجراءات التصحيح 9)
 .Data Clean( تجييز ممؼ البيانات لمتحميؿ اإلحصائي ويشمؿ تنظيؼ البيانات 14)
نظرية االستجابة لممفردة )أحادية البعد، واالستقالؿ الموضوعي، ( التحقؽ مف افتراضات 11)

 والمنحنى المميز لممفردة(.
والحصوؿ عمى النتائج وتفسيرىا؛ اإلجابة عمى أسئمة البحث و تحميؿ البيانات إحصائًيا ( 18)

 .تخداـ نموذج التقدير الجزئيباس (تافاالختباري تاف)الصور  تدريج بنؾ األسئمة أال وىى
 وفٌما ٌلً عرض مختصر لهذه الخطوات اإلجرائٌة فً البحث الحالً

 :الفرعٌة مكوناتهاوتحلٌلها إلى  العلومالمهارات االبتكارٌة فً قائمة أواًل: 

والمتضمنة  ي،بتكار سية المسيمة في التفكير االبتحديد الميارات األسا ةالباحث تقام
بالفصؿ الدراسي  لمصؼ األوؿ اإلعدادي (الطاقةوحدة )وىى في وحدة دراسية  العمـوفي مادة 

 عمى عدة مصادر منيا:  ةمعتمد األوؿ
 إلى ميارات وأىداؼ سموكية. )وحدة الطاقة( ترجمة وتحميؿ المحتوى الدراسي المقرر .1
  .مف الكتاب المدرسي بالصؼ األوؿ اإلعدادي العمـواألىداؼ العامة لتدريس مادة  .8
تحميؿ المياـ أو األعماؿ التي ينبغي أف يقـو بيا الطالب المبتكر بعد دراستو لمقرر  .0

، وتحديد مواصفات الطالب المبتكر، الذي حقؽ مجموعة الطاقةالعمـو وبخاصة في وحدة 
 .يبتكار الميارات المسيمة في التفكير اال

وخبراء  ،الدراسيةوالمادة  ،استطالع آراء الخبراء والمتخصصيف والميتميف باالبتكار .0
مواصفات و لتحديد  العموـوالمناىج وطرؽ التدريس لمادة  ،القياس والتقويـ التربوي
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العمـو لمصؼ األوؿ الطالب المبتكر الذي حقؽ مجموعة الميارات االبتكارية في مادة 
 اإلعدادي

في اإلبتكارية  اتا لمميار ا إجرائيً تعريفً  تـ تحديدوفى ضوء تمؾ المصادر السابقة 
، وذلؾ كما ُذكر سابًقا في المفاىيـ اإلجرائية لمبحثفي ضوء تعريؼ تورانس لالبتكارية العمـو 
 تـ ؛(8445وبصفة خاصة بحث محمد محمد فتح اهلل ) ،السابقةاالبحوث ضوء  يفوأيًضا 

ات ابتكارية ميار ( ست) تحديد االستفادة مف نموذجو المحدد لمميارات االبتكارية؛ ومف ثـ تـ
مف المعمميف  عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيفتـ و ، في البحث الحالي عامة

ومف أعضاء ىيئة التدريس تخصص عمـ النفس التربوي والقياس  ،والموجييف لمادة العموـ
التالي يوضح ( 1) ، والجدوؿتـ إعادة صياغة بعض الميارات ضوء آرائيـ وفي ،والتقويـ

 الميارات االبتكارية العامة:
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 (:1جذول )

 انًهبساث االبتكبسَت انعبيت 

 انًهبساث االبتكبسَت سقى انًهبسة

 َقتشح حهىالا ابتكبسَت جذَذة ويتنىعت انًهبسة األونً

 انًهبسة انخبنُت
َتىصم إنً انعذَذ ين انتنبؤاث انجذَذة وانًختهفت ين يعهىيبث بضُطت 

 أو يحذودة

ا إنتبد انًهبسة انخبنخت  يشكببث جذَذة ويتنىعت أكخش تعقُذا

انًهبسة 

 انشابعت
 إنتبد انعذَذ ين انصىس وانًتشتببث وانعالقبث انجذَذة وانًختهفت

انًهبسة 

 انخبيضت
 إنتبد عذد كبُش وجذَذ ويتنىع ين االحتًبالث واألفكبس

انًهبسة 

 انضبدصت

س حىل َزَذ ين قذسته عهٍ تىجُه األصئهت انًتنىعت وانجذَذة انتٍ تذو

 انعنبصش انًفقىدة واألحذاث وانصىس وانشصىو وانىقبئع انًشتبطت

 يهبساث ابتكبسَت عبيت 6 االجًبنٍ

مكانية تحقيؽ  مف خالؿ العامة  الميارات اإلبتكاريةىذه وحسب آراء المحكميف وا 
ميارات رئيسة  ست، تـ تحديد العموـ لمصؼ األوؿ اإلعداديفي مادة ( الطاقة) ةتدريس وحد

(، وتـ إعادة صياغة ىذه الميارات مف ميارات ابتكارية العمـوتتوافؽ مع المادة المتعممة )
وبالتالي تـ  ،المحكميف مرة ثانية عمى، وأعاد عرضيا العموـعامة إلى ميارات ابتكارية لمادة 

صياغة بعض ديؿ تـ تع ثـ(، العمـو لوحدة الطاقةتحديد ست ميارات ابتكارية في )مادة 
( التالي يوضح الميارات االبتكارية الستة في مادة 8؛ والجدوؿ )ئيـالميارات بحسب آرا

:  العمـو
 (:2جذول )

 فٍ يبدة انعهىو نهصف األول اإلعذادٌ )وحذة انطبقت( انضتت انًهبساث االبتكبسَت 

 انًهبساث االبتكبسَت سقى انًهبسة

 جذَذة ويتنىعت نًشكالث انطبقت فٍ يصشَقتشح حهىالا ابتكبسَت  انًهبسة األونً

 انًهبسة انخبنُت
َتىصم إنً انعذَذ ين انتنبؤاث انجذَذة وانًختهفت ين يعهىيبث بضُطت أو 

 انطبقت وتحىالتهبيصبدس يحذودة عن 

 انًهبسة انخبنخت
ا فٍ يجبل  انطبقت وصىسهب يصبدس إنتبد يشكببث جذَذة ويتنىعت أكخش تعقُذا

 وتحىالتهب

 انشابعت انًهبسة
إنتبد انعذَذ ين انصىس وانًتشتببث وانعالقبث انجذَذة وانًختهفت نًصبدس 

 انطبقت وتحىالتهب انًختهفت

انًهبسة 

 انخبيضت

إنتبد عذد كبُش وجذَذ ويتنىع ين االحتًبالث واألفكبس نهتطبُقبث انتكنىنىجُت 

 فٍ يجبل تحىالث انطبقت انًختهفت

انًهبسة 

 انضبدصت

هٍ تىجُه األصئهت انًتنىعت وانجذَذة انتٍ تذوس حىل َزَذ ين قذسته ع

ًصبدس انعنبصش انًفقىدة واألحذاث وانصىس وانشصىو وانىقبئع انًشتبطت ب

 انطبقت وصىسهب وتحىالتهب.

 يهبساث ابتكبسَت فٍ يبدة انعهىو 6 االجًبنٍ
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ما يتضمنو  مف خالؿ؛ فTask Analysis اـطريقة تحميؿ الميوتـ استخداـ 
 العموـتحميؿ كؿ ميارة رئيسة )مف الميارات االبتكارية الست في تـ  لمعموـالمحتوى الدراسي 

بطريقة التحميؿ  الفرعية المكوناتالتي سبؽ تحديدىا في المرحمة السابقة( إلى مجموعة مف 
، والتي تـ صياغتيا في صورة أىداؼ سموكية؛ ليسيؿ قياسيا في جميع البنائي اليرمي

 ،(ةسموكي ىدؼأ 9: األولىالميارة ىداؼ السموكية لكؿ ميارة )مستوياتيا، وبمغ عدد األ
 6: الرابعةالميارة ) أىداؼ سموكية(، 6: الثالثةالميارة (،)ةسموكي ؼاىدأ 5: الثانيةالميارة )
أىداؼ  8 :السادسةالميارة ) ،أىداؼ سموكية( 5 :الخامسةالميارة )، (ةسموكي ىدؼأ

 .(8كما في ممحؽ البحث ) اا سموكيً ( ىدفً 09وبذلؾ يكوف إجمالي األىداؼ ) ؛سموكية(
عرض قائمة بكؿ مف الميارات االبتكارية واألىداؼ السموكية المحققة ليا في ثـ تـ 

عمـ نفس )راء والمحكميف في تخصصات مختمفة:صورتيا اليرمية عمى مجموعة مف الخب
، وتـ (العمـولمادة  ومعمميفموجييف و  ،عموـمناىج وطرؽ تدريس و  ،وقياس وتقويـ تربوي

ضافة وتعديؿ،  لصورة النيائية أصبحت او إجراء كافة تعديالت السادة المحكميف مف حذؼ وا 
 6: األولى الميارة)كالتالي: االفرعية المندرجة تحتي ومكوناتيالمميارات االبتكارية الست 

 ،(سموكية أىداؼ 0: الثالثة الميارة)،(سموكية أىداؼ 0: الثانية الميارة) ،(سموكية أىدؼ
 الميارة) ،(سموكية أىداؼ 0: الخامسة الميارة) ،(سموكية أىدؼ 5: الرابعة الميارة)

األشكاؿ ، و سموكًيا ىدًفا( 04) األىداؼ إجمالي يكوف وبذلؾ ؛(سموكية أىداؼ 7: السادسة
  :أسفميا المندرجة الفرعية ومكوناتيا الست االبتكارية الميارات وضحت التالية

 
فٍ يبدة انعهىو نهصف األول اإلعذاٌ وحذة (: انًكىنبث انفشعُت نهًهبسة االبتكبسَت األونً 3شكم )

.انطبقت
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 وحذة اإلعذاٌ األول نهصف انعهىو يبدة فٍ انخبنُت االبتكبسَت نهًهبسة انفشعُت انًكىنبث(: 4) شكم

 .انطبقت
 

 
 وحذة اإلعذاٌ األول نهصف انعهىو يبدة فٍ انخبنخت االبتكبسَت نهًهبسة انفشعُت انًكىنبث(: 5) شكم

 .انطبقت
 

 
 وحذة اإلعذاٌ األول نهصف انعهىو يبدة فٍ انشابعت االبتكبسَت نهًهبسة انفشعُت انًكىنبث(: 6) شكم

 .انطبقت
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 وحذة اإلعذاٌ األول نهصف انعهىو يبدة فٍ انخبيضت االبتكبسَت نهًهبسة انفشعُت انًكىنبث(: 7) شكم

 .انطبقت

 
(: انًكىنبث انفشعُت نهًهبسة االبتكبسَت انضبدصت فٍ يبدة انعهىو نهصف األول اإلعذاٌ وحذة 8شكم )

 انطبقت. 

ا:  ًٌ   العلوم:للمهارات االبتكارٌة فً  محكً المرجعمواصفات االختبار إعداد ثان

 التير مواصفات االختباطريقة إعداد مواصفات بنؾ األسئمة في  ةالباحث تاتبعقد و 
المرجع، والتي تتضمف خمس خطوات  في إطار القياس محكي Popham (1980)اقترحيا 

أي باحث أو جية مكف تُ  ،ولغتيا بسيطة ،تكوف واضحةبحيث  اىإعداد تـوقد سبؽ عرضيا، 
مفتوحة  يةالمقالاألسئمة وكانت األسئمة مف نوعية  ،مف بناء صور مكافئة مف االختبارأخرى 

تـ  ىدؼ إجرائيمواصفات االختبار لكؿ  إعدادوبعد االنتياء مف ، النيايات )إنتاج االستجابة(
 ،ودقتيا العممية ،لمتحقؽ مف وضوح المواصفات مجموعة مف المحكميف والخبراءعمى  عرضيا

وضوح  التحقؽ مما يمي: حيث ُطمب منيـ ،وسيولة استخداميا في بناء مفردات االختبار
شمولية المواصفات ، و يةمالدقة العم، و المبسأوعدـ الغموض  ،وسيولة األسموب ،غةالصيا
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 بداء أي، وا  مف صورة متكافئة لالختبار في ضوئيا أكثرمكانية بناء ، وا  لألىداؼ السموكية
لموصوؿ  ،جراء التعديالت المقترحةإتـ قد و ، فيما يتعمؽ بتعديؿ المواصفات ىخر أمقترحات 

والمواصفات التفصيمية لألىداؼ اإلجرائية لبنؾ ، في صورتيا النيائية االختبار فاتصموا إلى
وقد تـ إعداد تمؾ المواصفات لكؿ ميارة فرعية تـ صياغتيا ختبار بصورتو النيائية، أسئمة اال

وقد بمغ عدد  ليا، التالميذفي صورة أىداؼ سموكية؛ كي يمكف قياسيا والتحقؽ مف إتقاف 
 ، كمارئيسةال االبتكارية الست مياراتالموزًعا عمى  ىدًفا سموكًيا( 04االختبار)مواصفات 

 (.0ممحؽ )
لمصؼ األوؿ  في مادة العمـو قياس الميارات االبتكارية الست الرئيسة الهدف من االختبار: -

( 04) أسفميايندرج  ي، والتاإلعدادي في الوحدة الثانية )الطاقة( بالفصؿ الدراسي األوؿ
 .)ىدؼ سموكي( فرعي مكوف

قوـ عمى التكامؿ بيف مدخمي القياس يالحالي  البحثنظرًا ألف : كتابة مفردات االختبار -
فقد تـ صياغة  ،محكي المرجع ونظرية االستجابة لممفردة في بناء المفردات وتدريجيا

بصفة التي تعتمد  Popham (1980)اقترحيا  يالمفردات بطريقة مواصفات االختبار الت
وفي ىذا ف، اختباريتا فصورتا بناء تـ حيث ؛ية عمى فمسفة القياس محكي المرجعأساس

مفردة االختبار محكي ( إلى أف 087، ص8411أشار محمد محمد فتح اهلل ) الصدد فقد
نو كمما كانت مواصفات االختبار إلذلؾ ف ؛المرجع ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالسموؾ المراد قياسو

السموؾ ساعد ذلؾ في بناء مفردات اختبار صادقة في قياس  ،وضوًحا وتحديًداالسابقة أكثر 
تاج االستجابة، أو تعرؼ إننوع )مف  سواء كانت ات االختباريةالمفرد يةويعتمد نوع ،المطموب

ف تميز أويشترط في المفردة  ،عمى طبيعة السموؾ الذي تحدده ىذه المواصفاتاالستجابة( 
 .قوا اليدؼ بالدرجة المطموبة والذيف لـ يحققوهالذيف حق المتعمميفبيف 

فرعي، كما يتضح ذلؾ مف  مكوفوقد تـ تحديد عدد المفردات المناسبة لقياس كؿ 
 لقياس الميارات االبتكارية في مادة العموـخالؿ جدوؿ مواصفات االختبار محكي المرجع 

قد تكوف في صورتو  ر محكي المرجع(، حيث يتضح منو أف بنؾ األسئمة لالختبا0بممحؽ )
، وكانت نوعية ف؛ حيث تـ بناء صورتاف اختباريتالكؿ صورة اختبارية ( مفردة06مف ) األولية

 األىداؼ اإلجرائية لكؿموزعة عمى األسئمة المقالية مفتوحة النيايات، و مف نوع  المفردات
 .(5كما في ممحؽ ) الميارات االبتكارية العامة
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محكي بخطوة إعداد تعميمات االختبار  تـ االىتماـ المحك:تعلٌمات االختبار مرجعً  -
وعي فييا أف تكوف بمغة بسيطة ورُ  ،النتائج ي؛ وذلؾ ألىمية دقة التعميمات وتأثيرىا فالمرجع

وعدد مفرداتو، وطرؽ اإلجابة اليدؼ مف االختبار،  لمتالميذا، وتوضح وسيمة وواضحة تمامً 
تعميمات اإلجابة  ،تضمف: اليدؼ مف التطبيؽبحيث تتـ صياغة تعميمات التطبيؽ ، و عنيا

 في المكاف المخصص لذلؾ. بالتالميذوتسجيؿ البيانات األساسية الخاصة  ،عمى المفردات
 لمصور االختباريةبعد إعداد الصورة األولية  :طبع االختبار فً صورته األولٌة للتحكٌم -

 ،عمى مجموعة مف المحكميف مف المتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس اتـ عرضي
، وقد تـ التحكيـ بغرض الوقوؼ ، ومعمميف وموجييف في العمـوومناىج وطرؽ تدريس العموـ

ومدى تغطيتيا وشموليا لمجوانب التي  ،عمى مدى دقتيا العممية وعمى أسموب صياغتيا
ا كتابة أية مالحظات يراىا كما طمب مف المحكـ أيضً  ،ومالءمتيا لمعينة المستيدفة ،يسياتق

مناسبة سواء بتعديؿ أو حذؼ المفردات غير المالئمة، أو أي مقترحات يكوف مف شأنيا 
 عمى تطبيقيا وتـ ،ي اقترحيا السادة المحكموفتحسيف المفردات، وبعد إجراء التعديالت الت

كما في  لكؿ صورة اختبارية مفردة (06مف ) مكوفختبار الأصبح ااالستطالعية، و  العينة
 .،(6ممحؽ )

لتصحيح الصور االختبارية محكية  :وتقدٌر درجاته محكً المرجعتصحٌح االختبار  -
إعداد دليؿ التصحيح المرجع لمميارات االبتكارية في مادة العموـ لمصؼ األوؿ اإلعدادي تـ 

جراءاتو   ىي:و  (8، ) (7كما في ممحؽ )وا 
اد التالميذ لكؿ سؤاؿ عمى حده، وتـ فرز استجاباتيـ واستبع استجاباتكؿ  رصدتـ  -

اإلجابة غير المرتبطة بالسؤاؿ، أي غير مطابقة لمعطيات السؤاؿ، كما تـ استبعاد 
 اإلجابات المكررة تماًما ونًصا.

 وتحويميا إلى نسبة مئوية. التالميذ الستجاباتالتكرارات  تـ حساب -
في ضوء مثيرات السؤاؿ، واستجابات التالميذ، وضبط تمؾ  االستجابةتـ تحديد فئات  -

 الفئات بدقة، والتي تعبر عف المرونة.
مع تـ تحديد طريقة تصحيح االختبار بما يتفؽ وضوابط تقدير الدرجات  وفي ضوء معايير -

 وتتضمف ما يمي: ،المرجع محكيةواالختبارات  طبيعة كؿ مف الميارات االبتكارية
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وتقدر درجتيا بعدد اإلجابات المناسبة لمموقؼ والسؤاؿ بعد استبعاد اإلجابات  :الطالقة( 1)
 لكؿ إجابة صحيحة ومناسبة التمميذ يوالتي ال صمة ليا بالموقؼ، ويعط الخطأ أو المكررة،

 درجة واحدة.
وتقدر درجتيا بعدد اإلجابات المتنوعة التي تنتمي إلى فئات مختمفة لكؿ نشاط  :المرونة( 8)

 أو موقؼ اختباري، وكمما زادت عدد الفئات زادت درجة المرونة.      
ا لمتكرار اإلحصائي لمعينة، وتقدر درجتيا بعدد اإلجابات المتفردة والنادرة طبقً  :األصالة( 0)

ة االستجابة، وتقؿ درجة األصالة بزيادة تكرارىا في أفراد فكمما قؿ التكرار زادت درجة أصال
 ةالباحث تحدد ، وطبيعة المحتوى، والمرحمة العمرية؛السابقة البحوثضوء  يالعينة، وف

 ( يوضح درجات األصالة وطريقة حسابيا.0والجدوؿ )، طريقة لحساب األصالة
 (:3جذول )

 يحكٍ انًشجعاألصبنت نالختببس و يعبَُش انجذة 

 اننضبت انًئىَت         

 تكشاس اإلجببت

 - صفش

1% 

 – 1أكخش ين 

3% 

 - 3أكخش ين 

5% 

أكخش ين 

5% 

 صفش 1 2 3 دسجت األصبنت

والتأكيد عمى موضوعية التصحيح  ،محكً المرجعوللتحقق من ثبات تصحٌح االختبار  -
، لمتأكد مف العموـممادة الدراسية تخصص بمعمميف ل تـ االستعانة ؛لمفردات االختبار

، وتـ إمداده بتعميمات التصحيح الخاص باالختبار محكي المرجعموضوعية تصحيح االختبار 
 ةاتفاؽ تقدير درجات المصحح مع الباحث ةالباحث ت، وقد الحظالعموـلمميارات االبتكارية في 

فيد ( مما ي4,81؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف المصححيف )التالميذفي تقدير درجات 
  الثقة في تقدير الدرجات.

تـ تصحيح استجابات التالميذ لكؿ سؤاؿ  :لالختبار محكً المرجع إجراءات التصحٌح -
درجة لمطالقة، ( درجات تتمثؿ في:)0بحيث أصبح لكؿ تمميذ عمى كؿ سؤاؿ )عمى جده؛ 

في حساب التحميؿ  (SPSS)برنامج استخدمت الباحثة ؛ و (ودرجة لممرونة، ودرجة لألصالة
يمثؿ أوؿ االفتراضات الواجب تحقيقيا في أي الذي ، العاممي لمتحقؽ مف افتراض أحادية البعد

االستجابة لممفردة أحادية البعد؛ حيث تفترض تمؾ النماذج وجود نظرية ستخدـ نماذج بحث ي
 مف ولمتحقؽ ؛، ولذلؾ تسمى بالنماذج أحادية البعداالختبارقدرة واحدة تفسر أداء الفرد في 

 الُبعد تـ ما يمي: أحادية افتراض والتي مف ضمنيا ،افتراضات نظرية االستجابة
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استخداـ ب ياالستكشاف يالتحميؿ العامم حسابتـ  :أحادٌة البعد: التحقق من افتراض أوال
لمتحقؽ مف العامؿ العاـ  ؛بطريقة المكونات األساسية قبؿ التدوير SPSS V.25 برنامج

جذرىا الكامف واحد  يحيث تـ االقتصار عمى العوامؿ الت ،المسيطر عمى المقاييس الفرعية
 :scree plotواستخداـ رسـ  ،ا فما فوؽصحيحً 

 لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة العلوم: ولىلصورة االختبارٌة األبالنسبة ل -
 :لطالقةمهارة اأحادٌة البعد ل( 1)

 (: 4جذول ) 

انًضتخهصت  قُى انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم

 .ين انتحهُم انعبيهٍ

 انعبيم
انجزس 

 انكبين

نضبت انتببَن انًفضش 

% 

نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ 

% 

 6,6,11 6,6,11 116111 األول

 916,19 868,6 66119 انخبنٍ

 916771 ,,67, 6,,6, انخبنج

 ,,,16, 96,69 9,,16 انشابع

 6,19,, 96,19 ,1699 انخبيش

 86,78, 8,,66 16,81 انضبدس

 ,,1,61 7,,66 ,16,7 انضببع

 1,69,8 ,,666 16189 انخبين

 8,,186 ,,661 16111 انتبصع

أف االختبار يتكوف مف تسعة عوامؿ فرعية جميعيا جذورىا  :(0يتضح مف الجدوؿ )
( 1,116إلى  11,616حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف ) ،الكامنة فوؽ الواحد الصحيح

 األوؿأف  أي (8,840) يوتبايف العامؿ الثان (،08,866)حيث بمغ تبايف العامؿ األوؿ 
تتحقؽ  يوبالتال ،وؿ ىو العامؿ السائدومف ثـ فإف العامؿ األ (؛ 0,66) ينسبتو لمعامؿ الثان

 :يوضح ذلؾ يالتال  scree plot ورسـ ،أحادية البعد
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 انطالقت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 9شكم )
 

 لمرونة: مهارة اأحادٌة البعد ل( 2)

 انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم(: قُى انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن 5جذول )

  .ضتخهصت ين انتحهُم انعبيهٍانً

 نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ % نضبت انتببَن انًفضش % انجزس انكبين انعبيم

 6,6771 6,6771 116798 األول

 6966,6 16911 66,1, انخبنٍ

 996761 6999, ,1698 انخبنج

 996618 96167 16119 انشابع

 66989, ,,961 16989 انخبيش

 ,7691, 66976 ,1696 انضبدس

 116,19 1,,66 ,16,8 انضببع

 196,71 7,,66 ,,161 انخبين

 ,11691 6889, ,16,9 انتبصع

 196791 68,1, 16,17 انعبشش

أف االختبار يتكوف مف عشرة عوامؿ فرعية جميعيا جذورىا  :(5يتضح مف الجدوؿ )
 ،(1,417إلى  11,798حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف ) ،الكامنة فوؽ الواحد الصحيح

 األوؿأف  أي (؛6,061) يوتبايف العامؿ الثان (،08,771)حيث بمغ تبايف العامؿ األوؿ 
تتحقؽ  يوبالتال ،ومف ثـ فإف العامؿ األوؿ ىو العامؿ السائد (؛5,47) ينسبتو لمعامؿ الثان

 :ح ذلؾيوض يالتال scree plot رسـ و  ،أحادية البعد
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 انًشونت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 11شكم )

  :ألصالةمهارة اأحادٌة البعد ل( 3) 

 (:6جذول )

 قُى انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم 

  .تخهصت ين انتحهُم انعبيهٍانًض

 نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ % نضبت انتببَن انًفضش % انجزس انكبين انعبيم

 96,17, 96,17, 86191 األول

 6,6881 116819 96,71 انخبنٍ

 ,91611 6,89, ,,169 انخبنج

 9,69,1 96781 167,6 انشابع

 ,616,, 96179 ,1618 انخبيش

 96181, 1,,96 ,1691 انضبدس

 869,9, 66767 ,1669 انضببع

 ,11677 66699 ,,,16 انخبين

 196999 7,,66 ,1611 انتبصع

 176918 6919, 16,19 انعبشش

 7,68,8 68,9, 9,,16 انحبدٌ عشش

( عامؿ فرعي جميعيا جذورىا 11أف االختبار يتكوف مف ) :(6يتضح مف الجدوؿ )
 ،(1,489إلى  8,606حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف ) ،الكامنة فوؽ الواحد الصحيح
 األوؿأف  (؛ أي11,860) يوتبايف العامؿ الثان(، 80,417)حيث بمغ تبايف العامؿ األوؿ 

تتحقؽ  يوبالتال ،ومف ثـ فإف العامؿ األوؿ ىو العامؿ السائد (؛8,48) ينسبتو لمعامؿ الثان
 :يوضح ذلؾ يالتال scree plotرسـ و  ،أحادية البعد
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 األصبنت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 11شكم )

  الثانٌة لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة العلوم:لصورة االختبارٌة بالنسبة ل -
 لطالقة:مهارة ال( أحادٌة البعد 1)

 (:7جذول )

 انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم قُى 

  .تخهصت ين انتحهُم انعبيهٍانًض

 نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ % نضبت انتببَن انًفضش % انجزس انكبين انعبيم

 8,,16, 8,,16, ,9667 األول

 696888 ,8681 ,6619 انخبنٍ

 9,,9,6 76611 ,,61, انخبنج

 976,71 968,1 16761 انشابع

 16,97, 96971 ,1611 انخبيش

 61,7,, 96,81 16919 انضبدس

 ,9616, 8,,66 16,16 انضببع

 1,6697 ,66,1 16179 انخبين

 1,6688 6991, 16,77 انتبصع

 186,99 68,1, 8,,16 انعبشش

أف االختبار يتكوف مف عشرة عوامؿ فرعية جميعيا جذورىا  :(7يتضح مف الجدوؿ )
حيث  ،(1,48إلى 9,07حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف ) ،الكامنة فوؽ الواحد الصحيح

نسبتو  األوؿأف  أي (؛8,86) يوتبايف العامؿ الثان (،86,488) بمغ تبايف العامؿ األوؿ
تتحقؽ أحادية  يوبالتال ،ىو العامؿ السائدومف ثـ فإف العامؿ األوؿ  (،8,96) يلمعامؿ الثان

 :يوضح ذلؾ يالتال scree plotورسـ  ،البعد
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 انطالقت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 12شكم )

 لمرونة: مهارة ا( أحادٌة البعد ل2) 

 (:8جذول )

 انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم قُى 

  .ين انتحهُم انعبيهٍ انًضتخهصت
 نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ % نضبت انتببَن انًفضش % انجزس انكبين انعبيم

 ,1696, ,1696, ,9619 األول

 666796 16816 69,6, انخبنٍ

 ,696,1 6819, ,6,9, انخبنج

 ,99678 6,,6, ,1688 انشابع

 ,99691 ,9616 16117 انخبيش

 9,,66, 96169 ,1699 انضبدس

 76,19, ,6611 16619 انضببع

 ,,,1,6 666,1 16189 انخبين

 166117 66,97 ,1611 انتبصع

 116918 68,1, 8,,16 انعبشش

أف االختبار يتكوف مف عشرة عوامؿ فرعية جميعيا جذورىا  :(8يتضح مف الجدوؿ )
 ،(1,448إلى  9,695حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف ) ،الكامنة فوؽ الواحد الصحيح
العامؿ أف أي  (؛6,810) يوتبايف العامؿ الثان (،86,904)حيث بمغ تبايف العامؿ األوؿ 

 يوبالتال ،ومف ثـ فإف العامؿ األوؿ ىو العامؿ السائد (،0,95) ينسبتو لمعامؿ الثان األوؿ
 :يوضح ذلؾ يالتال scree plotورسـ  ،تتحقؽ أحادية البعد
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 انًشونت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 13شكم )

 ألصالة: مهارة ا( أحادٌة البعد ل3) 

 (:9جذول )

 انجزس انكبين، ونضبت انتببَن انًفضش وانتببَن انًفضش انتشاكًٍ نكم عبيم ين انعىايم قُى 

  .تخهصت ين انتحهُم انعبيهٍانًض

 نضبت انتببَن انًفضش انتشاكًٍ % نضبت انتببَن انًفضش % انجزس انكبين انعبيم

 116161 116161 66,6, األول

 6167,, 7,,16 6197, انخبنٍ

 86987, ,,166 ,6,9, انخبنج

 ,69616 6196, ,1681 انشابع

 9,6,91 6911, ,,168 انخبيش

 996996 ,,969 16118 انضبدس

 996,79 96,81 16919 انضببع

 66611, ,96,6 16661 انخبين

 16989, 66176 ,16,1 انتبصع

 ,,1,61 66191 ,,,16 انعبشش

 166898 6,,66 16,19 انحبدٌ عشش

 176,99 1,,66 1,,16 انخبنٍ عشش

( عامؿ فرعي جميعيا جذورىا 18أف االختبار يتكوف مف ) :(9يتضح مف الجدوؿ )
( حيث 1.456إلى  5.080الكامنة فوؽ الواحد الصحيح حيث تراوحت الجذور الكامنة بيف )

نسبتو  العامؿ األوؿأف  (؛ أي6,54) يوتبايف العامؿ الثان (،16,10)بمغ تبايف العامؿ األوؿ 
تتحقؽ أحادية  يوبالتال ،ومف ثـ فإف العامؿ األوؿ ىو العامؿ السائد (،8,08) يلمعامؿ الثان

 :يوضح ذلؾ يالتال scree plotورسـ  ،البعد
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 األصبنت. نًهبسة(: انتًخُم انبُبنٍ نقُى انجزوس انكبينت نهعىايم انًكىنت 14شكم )

ا: التحقق من افتراض االستقالل الموضعً: ًٌ  ثان

ويقصد بو أف يكوف احتماؿ اإلجابة الصحيحة لمفرد عمى مفردة ما يكوف مستقاًل عف 
ناتج إجابتو عمى أي مفردة أخرى في االختبار، عند ضبط كؿ مف القيمة التقديرية لقدرتو، 

(، وقد أشار 60، ص8445عالـ، الديف محمود والقيمة التقديرية لخصائص المفردة )صالح 
أف افتراض االستقالؿ الموضعي مكافئ الفتراض أحادية البعد، إلى " "ىامبمتوف وسوامينثاف

ويعتبر متحقؽ بتحققو؛ لذا تـ االكتفاء بالتحقؽ مف افتراض أحادية البعد لالستدالؿ عمى 
 سيؼ وراشد حسف، الحميد وعبد الزعابية، خميس أمؿتحقؽ افتراض االستقالؿ الموضعي )

 (.545، ص8419، المحرزي
لمتحقؽ مف افتراض منحنى خصائص  ات واالختبار:منحنى المفرد خصائصثالًثا: 

باستخداـ برنامج المفردات وخصائص االختبار تـ استخراج منحنيات خصائص المفردات 
  .STATA/MP15.1 استاتا

  األولى لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة العلوم:لصورة االختبارٌة بالنسبة ل( 1)

ا  مطردً أف المنحنيات تأخذ شكاًل  ؛يتضح منو يوالذ، المفرداتتـ استخراج منحنيات 
وىو يمثؿ تحقؽ ذلؾ  ،جابة الصحيحة عف المفرداتيمثؿ العالقة بيف القدرة واحتمالية اإل

وأف العامؿ المؤثر ىو صعوبة  ،االفتراض عمى مستوى كؿ مفردات بعدد خطواتيا المختمفة
 التالي:كما يتضح مف الشكؿ  ،الختبار ككؿوتـ رسـ منحنى خصائص ا ،الخطوات والمفردة
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 انًنحنً انًًُز نًهبسة األصبنت انًنحنً انًًُز نًهبسة انًشونت انًنحنً انًًُز نًهبسة انطالقت

 .(: انًنحنً انًًُز نهًهبساث االبتكبسَت انخالحت فٍ انصىسة االختببسَت األون15ًشكم )

إلى  0-مستوى مف القدرة يتراوح بيف ) يف االختبار يغطأ (:15الشكؿ )يتضح مف و 
حيث يتضح أف التخميف في الميارات االبتكارية الثالثة )الطالقة، المرونة، األصالة(،  (0+

وكمما  ،وأف العامؿ المؤثر ىو الصعوبة ،اتقريبً  Sوأف المنحنى يأخذ شكؿ  ،يقترب مف الصفر
  .الختبارعمى مفردات ا جابة الصحيحةازدات القدرة زاد احتماؿ اإل

  الثانٌة لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة العلوم:لصورة االختبارٌة بالنسبة ل( 2)

ا  مطردً يتضح منو أف المنحنيات تأخذ شكاًل  يوالذ ،تـ استخراج منحنيات المفردات
وىو يمثؿ تحقؽ ذلؾ  ،جابة الصحيحة عف المفرداتيمثؿ العالقة بيف القدرة واحتمالية اإل

وأف العامؿ المؤثر ىو صعوبة  ،االفتراض عمى مستوى كؿ مفردات بعدد خطواتيا المختمفة
  التالي: كما يتضح مف الشكؿ ،وتـ رسـ منحنى خصائص االختبار ككؿ ،الخطوات والمفردة
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 ألصبنتًهبسة اانًًُز نانًنحنً  نًشونتًهبسة اانًنحنً انًًُز ن نطالقتًهبسة اانًنحنً انًًُز ن

 .(: انًنحنً انًًُز نهًهبساث االبتكبسَت انخالحت فٍ انصىسة االختببسَت انخبنُت16شكم )

إلى  0-مستوى مف القدرة يتراوح بيف ) يف االختبار يغطأ (:16الشكؿ )يتضح مف و 
التخميف  األصالة(، حيث يتضح أفو المرونة، و ( في الميارات االبتكارية الثالثة )الطالقة، 0+

وكمما  ،وأف العامؿ المؤثر ىو الصعوبة ،اتقريبً  Sوأف المنحنى يأخذ شكؿ ،يقترب مف الصفر
  .عمى مفردات االختبار جابة الصحيحةازدات القدرة زاد احتماؿ اإل

 نتائج البحث

مطابقة لمتعرؼ عمى دالالت ؛ STATA/MP15.1 ستاتاا برنامجتـ استخداـ 
كأحد نماذج  الجزئي التقدير نموذجوفؽ عمى الصورتيف االختباريتيف  التالميذاستجابات 

بارية لبنؾ األسئمة محكي المرجع مف تدريج الصور االخت ، وكذلؾنظرية االستجابة لممفردة
 وتقديرات القدرة لكؿ درجة خاـ، قيـ تقديرات معمـ )الصعوبة(، والخطأ المعياري،خالؿ حساب 

 دميا االختبار عند كؿ مستوى مف مستويات القدرة.ومدى دالة المعمومات التي يق

 المرجع محكية فاالختباريتا فاالصورت مفردات صعوبات تدريج ما: على األولٌنص السؤال 
دى تالميذ ل العمـو مادة في( واألصالة والمرونة، الطالقة،) الثالثة االبتكارية الميارات لقياس

 الجزئي؟ التقدير نموذج وفؽ اإلعدادي األوؿ لصؼا
لمتحقؽ مف ؛ STATA/MP 15.1استاتا  برنامجلمتحقؽ مف المطابقة تـ استخداـ 

لكؿ  (06ولكؿ مفردة ككؿ مف المفردات ) ،بقة لكؿ خطوة مف خطوات المفرداتتوافر المطا
كما تـ حساب قيـ معالـ  ،(14، )(9) البحث ممحؽ في كما صورة اختبارية عمى حده

مف ذلؾ يتضح و في كؿ صورة اختبارية عمى حده؛ الصعوبة والخطأ المعياري لكؿ مفردة 
  التالية: الجداوؿ

األولى لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة لصورة االختبارٌة بالنسبة لمطابقة ا( 1)
  العلوم:

، والقيمة الحرجة لكؿ مفردة ،والخطأ المعياري ،تـ استخراج صعوبة كؿ مفردة ككؿ
ومستوى داللة القيـ الحرجة لكؿ  ي(،الخطأ المعيار / بارامتر الصعوبة)تمثؿ ناتج قسمة  يوالت

  ، وذلؾ موضًحا في الجدوؿ التالي:وذلؾ لالختبارات الثالثة الطالقة والمرونة واالصالة ،مفردة
 
 (:11جذول )
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يفشدة، ورنك نالختببساث انخالحت ببسايتش انصعىبت، وانخطأ انًعُبسٌ، ويضتىي دالنت انقُى انحشجت نكم 

 انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انصىسة االختببسَت األونً.
 األصبنت انًشونت انطالقت

سقى 

انًفشد

 ة

ببسايتش 

انصعى

 بت

انخطأ 

انًعُبس

ٌ 

انقًُت 

انحشج

 ة

انذال

 نت

ببسايتش 

انصعى

 بت

انخطأ 

انًعُبس

ٌ 

انقًُت 

انحشج

 ة

انذال

 نت

ببسايتش 

انصعى

 بت

 انخطأ

انًعُبس

ٌ 

انقًُت 

انحشج

 ة

انذال

 نت

1 1,6 1,4 4,1 
1,1

1 
1,8 1,4 4,5 

1,1

1 
3,2 1,5 6,4 

1,1

1 

2 2,1 1,6 3,3 
1,1

1 
1,9 1,4 4,5 

1,1

1 
2,5 1,8 3,3 

1,1

1 

3 2,1 1,6 3,4 
1,1

1 
2,1 1,5 4,1 

1,1

1 
5,8 1,3 4,6 

1,1

1 

4 1,7 1,4 4,1 
1,1

1 
2,1 1,3 5,9 

1,1

1 
1,9 1,5 3,6 

1,1

1 

5 1,9 1,5 3,5 
1,1

1 
1,7 1,3 5,8 

1,1

1 
2,5 1,7 3,5 

1,1

1 

6 2,1 1,5 4,6 
1,1

1 
1,9 1,4 5,1 

1,1

1 
3,4 1,9 3,8 

1,1

1 

7 2,4 1,9 2,8 
1,1

1 
2,7 1,4 6,9 

1,1

1 
3,5 1,2 3,1 

1,1

1 

8 2,6 1,6 4,7 
1,1

1 
2,6 1,5 4,9 

1,1

1 
3,1 1,8 3,9 

1,1

1 

9 1,8 1,6 2,9 
1,1

5 
1,9 1,5 3,9 

1,1

1 
2,6 1,8 3,4 

1,1

1 
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 (: 11جذول )تببع 

ببسايتش انصعىبت، وانخطأ انًعُبسٌ، ويضتىي دالنت انقُى انحشجت نكم يفشدة، ورنك نالختببساث انخالحت 

 انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انصىسة االختببسَت األونً.
 األصالة المرونة الطالقة

 رقم
المفرد

 ة

 بارامتر
الصعوب

 ة

 الخطأ
المعيار

 ي

 القيمة
الحرج

 ة

الدالل
 ة

 بارامتر
الصعوب

 ة

 الخطأ
المعيار

 ي

 القيمة
الحرج

 ة

الدالل
 ة

 بارامتر
الصعوب

 ة

 الخطأ
المعيار

 ي

 القيمة
الحرج

 ة

الدالل
 ة

01 0,6 1,4 2,6 1,10 0,7 1,3 4,0 1,10 1,0 1,6 1,8 1,10 

00 1,1 1,4 3,1 1,10 0,4 1,2 4,4 1,10 1,3 1,6 2,5 1,10 

01 2,1 1,6 3,3 1,10 2,1 1,4 5,3 1,10 4,7 0,2 3,5 1,10 

02 1,0 1,4 3,2 1,10 1,0 1,2 5,3 1,10 2,3 1,8 2,6 1,10 

03 1,7 1,8 2,1 1,10 2,0 1,4 4,6 1,10 4,1 1,8 4,3 1,10 

04 0,7 1,5 1,8 1,10 0,7 1,5 2,1 1,10 2,1 1,7 2,6 1,10 

05 1,4 1,5 3,1 1,10 1,4 1,4 4,3 1,10 2,3 0,1 2,4 1,10 

06 1.5 1,3 5,5 1,10 1,4 1,3 5,5 1,10 3,1 1,6 5,0 1,10 

07 1,5 1,5 3,1 1,10 2,1 1,4 4,5 1,10 2,3 0,1 2,4 1,10 

08 0,7 1,5 2,0 1,10 1,1 1,3 3,8 1,14 1,3 0,1 1,2 1,14 

11 1,2 1,7 1,8 1,10 1,5 1,3 5,5 1,14 1,7 0,1 1,2 1,14 

10 1,0 1,4 3,2 1,10 1,1 1,2 6,1 1,10 1,6 1,7 2,4 1,10 

11 0,6 1,3 3,1 1,10 0,4 1,2 4,2 1,10 1,1 1,6 2,3 1,10 

12 0,5 1,4 2,4 1,10 0,4 1,4 2,0 1,14 1,1 1,8 1,3 1,14 

13 1,2 1,8 1,6 1,10 1,6 1,3 5,2 1,10 2,4 0,1 2,1 1,10 

14 1,3 1,5 3,3 1,10 1,0 1,4 3,1 1,10 2,6 1,5 5,2 1,10 

15 0,0 1,2 3,1 1,10 0,8 1,3 3,4 1,10 2,2 1,7 3,1 1,10 

16 1,1 1,5 2,8 1,10 0,8 1,2 5,1 1,10 3,1 1,6 5,0 1,10 

17 0,4 1,5 1,3 1,14 0,5 1,4 2,4 1,14 1,0 0,0 1,1 1,14 

18 0,0 1,2 2,3 1,10 0,2 1,2 4,0 1,10 0,4 1,3 2,4 1,10 

21 0,5 1,4 2,0 1,10 0,5 1,2 4,0 1,10 1,1 1,5 2,5 1,10 

20 0,2 1,3 2,7 1,10 0,5 1,3 3,1 1,10 0,8 1,5 2,3 1,10 

21 0.5 1,5 2,1 1,14 0,5 1,2 4,0 1,14 1,2 1,7 1,6 1,10 

22 0,1 1,2 2,5 1,10 0,4 1,3 2,8 1,10 0,7 1,4 2,5 1,10 

23 0.7 1,3 3,5 1,10 0,7 1,3 3,5 1,10 1,6 1,5 3,2 1,10 

24 0.5 1,5 1,5 1,14 0,6 1,2 4,1 1,10 1,3 1,6 2,5 1,10 

25 0.4 1,4 2,0 1,10 0,4 1,3 3,0 1,10 1,0 1,6 1,8 1,10 

 ما يمى: (14) يتضح مف الجدوؿ
الختبار المرونة ، و (1,1-0,4أف قيـ بارامترات الصعوبة الختبار الطالقة تراوحت بيف ) -1

الختبار ، و (1,5-5,8صالة تراوحت بيف )ألالختبار ا، و (1,0-0,8تراوحت بيف )
 (.1,0-0,8المرونة تراوحت بيف )

، (4,9 إلى 4,0) بيف تتراوح الختبار الطالقة الصعوبة لتقديرات المعياري قيـ الخطأ أف -8
 إلى 4,0) بيف تتراوح ، والختبار األصالة(4,6 إلى 4,0) بيف تتراوحوالختبار المرونة 

1,0). 
فإذا  ؛(يالصعوبة/ الخطأ المعيار )تعبر عف ناتج قسمة بارامتر  يأف القيـ الحرجة الت -0

( وتكوف مطابقة أو )+ أو 4,45دالة عند مستوى ) ي( في1,96 –كانت القيمة )+ أو
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وتكوف مطابقة وىو ما يعتمد عميو برنامج  ،(4,41( وتكوف دالة عند مستوى )8,58 –
  .ستاتا فى تقدير المطابقةا

 .جاءت مطابقة ، والمرونة، واألصالةالطالقة يأف جميع المفردات ف -0
لصورة االختبارٌة الثانٌة لقٌاس المهارات االبتكارٌة فً مادة لمطابقة ابالنسبة ( 2)

 العلوم:

تـ استخراج صعوبة كؿ مفردة ككؿ والخطأ المعياري والقيمة الحرجة لكؿ مفردة والتى 
ومستوى داللة القيـ الحرجة لكؿ مفردة  ي(،بارامتر الصعوبة /الخطأ المعيار )تمثؿ ناتج قسمة 

حيث قاـ البرنامج برفض بعض المفردات  ؛وذلؾ لالختبارات الثالثة الطالقة والمرونة واالصالة
كما تـ رفض بعض المفردات مف  ،(00، 80، 80، 88، 81، 17مف اختبار الطالقة ىى )

 IRTث إف برامج وذلؾ ألنيا ال تحقؽ المطابقة؛ حي (87، 80، 80، 18صالة ىى )األ
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ تفصياًل:تحذؼ المفردات أواًل غير المطابقة

(:11جذول )  

ببسايتش انصعىبت، وانخطأ انًعُبسٌ، ويضتىي دالنت انقُى انحشجت نكم يفشدة، ورنك نالختببساث انخالحت انطالقت  

 وانًشونت واالصبنت فٍ انصىسة االختببسَت انخبنُت.

 األصالة المرونة الطالقة

رقم 

 المفردة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

 المعٌاري

القٌمة 

 الحرجة
 الداللة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

 المعٌاري

القٌمة 

 الحرجة
 الداللة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

 المعٌاري

القٌمة 

 الحرجة
 الداللة

1 1,5 5,5 3,5 5,51 1,1 5,4 3,3 5,51 2,2 1,3 3,5 5,51 

2 2,5 5,6 3,5 5,51 1,3 5,2 4,1 5,51 2,4 5,5 4,3 5,51 

3 1,3 5,5 2,4 5,55 1,1 5,5 3,2 5,51 3,5 5,1 5,5 5,51 

4 1,1 5,1 2,1 5,51 1,6 5,4 4,1 5,51 3,1 1,5 4,5 5,51 

5 2,1 5,2 3,3 5,51 1,1 5,4 4,4 5,51 2,5 5,6 4,1 5,51 

6 1,3 5,6 3,1 5,51 2,5 5,5 4,2 5,51 2,3 5,6 3,5 5,51 

2 3,5 1,1 4,3 5,51 2,3 5,1 4,6 5,51 3,1 5,6 6,1 5,51 

1 3,1 5,3 5,5 5,51 2,3 5,4 2,5 5,51 4,1 1,2 4,4 5,51 

3 1,6 5,2 2,4 5,55 1,2 5,4 3,1 5,51 2,5 1,5 3,2 5,51 

15 1,2 5,3 1,5 
غٌر 

 دالة
1,1 5,3 5,3 5,51 2,1 5,6 5,5 5,51 

11 2,5 5,2 3,5 5,51 2,5 5,4 5,1 5,51 2,2 1,4 2,1 5,51 

12 4,5 1,1 4,5 5,51 3,3 5,4 2,6 5,51     

13 3,5 1,1 4,1 5,51 2,2 5,6 5,2 5,51 4,2 1,3 4,5 5,51 

14 1,5 5,3 2,5 5,55 2,1 5,4 4,3 5,51 3,5 5,2 4,3 5,51 

15 2,2 5,1 3,4 5,51 1,3 5,4 4,1 5,51 2,4 5,1 3,3 5,51 

16 3,3 5,2 5,4 5,51 2,5 5,5 5,1 5,51 3,2 5,5 6,1 5,51 

12     2,2 5,6 4,1 5,51 1,3 5,2 2,2 5,51 

11 2,1 1,5 3,2 5,51 2,1 5,4 5,3 5,51 3,1 1,5 3,2 5,51 

13 2,2 5,5 4,3 5,51 2,3 5,4 5,3 5,51 3,2 5,2 4,3 5,51 

غٌر  1,3 5,3 2,1 5,51 4,1 5,6 2,1 5,55 2,6 5,6 1,5 25
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 دالة

21     1,3 5,3 5,5 5,51 3,1 1,1 3,2 5,51 

22     1,1 5,3 5,4 5,51 2,3 5,1 3,5 5,51 

23     3,5 5,5 6,4 5,51     

24     2,2 5,3 2,3 5,51     

25 2,1 5,6 3,5 5,51 2,4 5,5 5,5 5,51 3,3 1,5 4,1 5,51 

26 1,2 5,2 5,3 5,51 3,5 5,5 6,4 5,51 2,2 1,4 2,1 5,51 

22 2,5 5,6 2,3 5,51 2,3 5,5 5,4 5,51     

21 1,2 5,5 2,5 5,55 1,5 5,3 4,5 5,51 2,1 5,1 3,2 5,51 

23 2,4 5,2 4,1 5,51 2,3 5,5 5,6 5,51 2,3 5,3 4,1 5,51 

35 1,3 5,5 3,5 5,51 1,2 5,3 5,2 5,51 3,5 5,1 5,1 5,51 

31 1,3 5,5 4,5 5,51 1,1 5,3 5,5 5,51 3,5 5,3 3,1 5,51 

 

 (:11جذول )تببع 

ببسايتش انصعىبت، وانخطأ انًعُبسٌ، ويضتىي دالنت انقُى انحشجت نكم يفشدة، ورنك نالختببساث  

 انخالحت انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انصىسة االختببسَت انخبنُت.
 األصالة المرونة الطالقة

رقم 

المفرد

 ة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

المعيار

 ي

القيمة 

الحرج

 ة

الذال

 لة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

المعيار

 ي

القيمة 

الحرج

 ة

الذال

 لة

بارامتر 

الصعو

 بة

الخطأ 

المعيار

 ي

القيمة 

الحرج

 ة

الذال

 لة

6, ,6, ,68 669 ,6,, 169 ,69 ,6, ,6,1 ,67 ,68 667 ,6,1 

66     166 ,69 66, ,6,1 ,61 16, 66, ,6,1 

69 161 ,69 661 ,6,1 169 ,69 96, ,6,1 ,61 ,68 169 ,6,1 

6, 169 16, 661 ,6,1 169 ,6, 961 ,6,1 ,67 166 ,67 ,6,1 

61 168 ,69 661 ,6,1 169 ,67 96, ,6,1 661 16, 667 ,6,1 

 ما يمى : (11) يتضح مف الجدوؿ
الختبار المرونة ، و (1,1-0,44أف قيـ بارامترات الصعوبة الختبار الطالقة تراوحت بيف ) -1

 (.1,9-5,1األصالة تراوحت بيف ) الختبار، و (1,0-0,0تراوحت بيف )
 ،(1,1 إلى 4,0) بيف تتراوح الطالقة الختبار الصعوبة لتقديرات المعياري الخطأ قيـ أف -8

 إلى 4,5) بيف تتراوح األصالة والختبار ،(4,8 إلى 4,0) بيف تتراوح المرونة والختبار
1,9.) 

فإذا كانت  ي؛تعبر عف ناتج قسمة بارامتر الصعوبة/ الخطأ المعيار  يأف القيـ الحرجة الت -0
 –( وتكوف مطابقة أو )+ أو4,45دالة عند مستوى ) ي( في1,96 –القيمة )+ أو

وتكوف مطابقة وىو ما يعتمد عميو برنامج ، (4,41( وتكوف دالة عند مستوى )8,58
  .تقدير المطابقة يستاتا فا

أف جميع ، و (14الطالقة جاءت مطابقة عدا المفردة ) ييتضح أف جميع المفردات ف -0
صالة جاءت مطابقة األ يأف جميع المفردات ف، و المرونة جاءت مطابقة يالمفردات ف

 (، بجانب المفردات التي تـ رفضيا.84)عدا المفردة 
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 فالصورتا عمى خاـ درجة لكؿ المقابمة االفراد قدرات تقديرات ما :على الثانًٌنص السؤال 
( واألصالة والمرونة، الطالقة،) الثالثة االبتكارية الميارات لقياس المرجع محكية فااالختباريت

 الجزئي؟ التقدير نموذج وفؽ اإلعدادي األوؿ لصؼدى تالميذ ال العمـو مادة في
لمحصوؿ عمى قيـ األخطاء ؛ STATA/MP15.1استاتا  برنامجتـ استخداـ 

األفراد في كؿ صورة اختبارية عمى حده وفؽ نموذج التقدير المعيارية في تقديرات قدرات 
 :في الجداوؿ التالية الجزئي؛ ويتـ توضيح ذلؾ تفصيمًيا

 (12جذول )
 .نصىسة االختببسَت األونًاصبنت فٍ ورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واألانذسجت انخبو يقببم انقذسة  

 األصبنت انًشونت انطالقت
 انذسجت
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
99 1,96 1,15 61 1,42 1,16 88 2,55 1,21 
12 -2,66 1,31 11 -2,42 1,26 36 -1,43 1,67 
39 -1,18 1,26 36 -1,13 1,26 37 -1,17 1,61 
39 -1,18 1,26 37 -1,13 1,26 37 -1,17 1,61 
37 -1,26 1,26 34 -1,33 1,26 39 -1,51 1,51 
44 1,17 1,24 41 1,33 1.24 39 -1,51 1,51 
71 1,31 1,16 62 1,51 1,16 61 1,55 1,24 
69 1,24 1,17 57 1,29 1,17 57 1,39 125 
43 1,11 1,24 41 1,33 1,24 41 -1,11 1,45 
3 -3,72 1,39 3 -3,38 1,33 36 -1,43 1,67 

16 -2,14 1,29 14 -2,15 1,25 38 -1,76 1,56 
54 1,69 1,21 48 1,84 1,21 54 1,21 1,27 
56 1,78 1,19 51 1,95 1,19 53 1,14 1,28 
29 -1,12 1,28 27 -1,11 1,25 41 -1,11 1,45 
52 1,61 1,21 48 1,78 1,21 45 1,46 1,36 
53 1,65 1,21 47 1,78 1,21 49 1,85 1,31 
37 -1,34 1,27 35 -1,23 1,26 38 -1,77 1,56 
21 -1,67 1,29 17 -1,89 1,24 38 -1,77 1,56 
48 1,41 1,22 41 1,33 1,24 46 1,57 1,34 
29 -1,12 1,28 29 -1,83 1,25 38 -1,77 1,56 
47 1,34 1,22 39 1,16 1,25 46 1,57 1,34 
37 -1,34 1,27 35 -1,23 1,26 39 -1,51 1,52 
24 -1,39 1.29 21 -1,63 1,24 43 1,21 1,41 
84 1,61 1,15 64 1,57 1,16 66 1,84 1,22 
51 1,55 1,21 48 1,84 1,21 45 1,46 1,36 
53 1,65 1,21 45 1,64 1,22 47 1,67 1,33 
59 1,91 1,18 49 1,91 1,21 47 1,67 1,33 
49 1,45 1,22 41 1,25 1,25 45 1,46 1,36 
71 1,27 1,16 52 1,16 1,19 62 1,65 1,24 
61 1,94 1,18 51 1,11 1,19 54 1,21 1,27 
37 -1,34 1,27 36 -1,13 1,26 37 -1,17 1,61 
51 1,55 1,21 42 1,42 1,23 43 1,21 1,41 
58 1,86 1,19 49 1,91 1,21 52 1,18 1,28 
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31 -1,93 1,28 23 -1,37 1,24 41 -1,29 1,48 
21 -1,67 1,29 17 -1,89 1,24 41 -1,29 1,48 
35 -1,51 1,27 35 -1,23 1,26 37 -1,17 1,61 
39 -1,18 1,26 36 -1,13 1,26 38 -1,77 1,56 
33 -1,67 1,28 25 -1,21 1,25 42 1,16 1,42 
43 1,11 1,24 36 -1,13 1,26 44 1,34 1,38 
54 1,69 1,21 49 1,91 1,21 49 1,85 1,31 
59 1,91 1,18 53 1,11 1,18 53 1,14 1,28 
61 1,97 1,18 49 1,91 1,21 56 1,33 1,26 

 
 

 (:12تببع جذول )
 نصىسة االختببسَت األونًاصبنت فٍ انذسجت انخبو يقببم انقذسة ورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واأل 

 األصبنت انًشونت انطالقت
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

71 1,31 1,16 58 1,34 1,17 61 1,55 1,24 
61 1,97 1,18 49 1,91 1,21 55 1,27 1,26 
55 1,74 1,19 48 1,84 1,21 45 1,46 1,36 
53 1,65 1,21 48 1,84 1,21 51 1,93 1,31 
79 1,53 1,15 58 1,34 1,17 68 1,92 1,22 
44 1,17 1,24 41 1,25 1,25 42 1,16 1,42 
42 1,13 1,25 39 1,16 1,25 38 -1,77 1,56 
38 -1,26 1,26 39 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
42 1,13 1,25 39 1,16 1,25 41 -1,29 1,48 
61 1,91 1,18 46 1,71 1,21 56 1,27 1,26 
48 1,41 1,22 42 1,42 1,23 44 1,34 1,38 
39 -1,18 1,26 37 -1,13 1,26 39 -1,51 1,52 
39 -1,18 1,26 38 1,16 1,25 37 -1,17 1,61 
55 1,74 1,19 46 1,71 1,21 51 1,93 1,31 
57 1,82 1,19 48 1,84 1,21 51 1,11 1,29 
48 1,41 1,22 43 1,51 1,23 46 1,57 1,34 
31 -1,93 1,28 29 -1,83 1,25 36 -1,43 1,67 
42 1,13 1,25 39 1,16 1,25 38 -1,77 1,56 
35 -1,51 1,27 32 -1,54 1,26 39 -1,51 1,52 
58 1,86 1,19 49 1,91 1,21 48 1,76 1,32 
35 -1,51 1,27 33 -1,44 1,26 38 -1,77 1,56 
31 -1,85 1,28 31 -1,73 1,26 36 -1,43 1,67 
27 -1,21 1,28 27 -1,12 1,25 38 -1,77 1,56 
21 -1,85 1,29 18 -1,81 1,24 41 -1,11 1,45 
51 1,51 1,21 46 1,71 1,21 44 1,34 1,38 
51 1,55 1,21 43 1,51 1,23 45 1,46 1,36 
33 -1,67 1,28 29 -1,83 1,25 38 -1,77 1,56 
43 1,11 1,24 41 1,33 1,24 39 -1,51 1,52 
45 1,23 1,23 41 1,33 1,24 39 -1,51 1,52 
45 1,23 1,23 39 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
47 1,34 1,22 41 1,25 1,25 39 -1,51 1,52 
31 -1,85 1,28 26 -1,11 1,25 37 -1,17 1,61 
43 1,11 1,24 41 1,25 1,25 39 -1,51 1,52 
63 1,15 1,18 47 1,78 1,21 48 1,76 1,32 
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33 -1,67 1,28 29 -1,83 1,25 43 1,21 1,41 
61 1,97 1,18 46 1,71 1,21 55 1,27 1,26 
41 -1,11 1,25 38 1,16 1,25 38 -1,77 1,56 
44 1,17 1,24 41 1,25 1,25 41 -1,11 1,45 
48 1,41 1,22 41 1,33 1,24 41 -1,29 1,48 
37 -1,34 1,27 33 -1,44 1,26 37 -1,17 1,61 
47 1,34 1,22 39 1,16 1,25 38 -1,77 1,56 
31 -1,85 1,28 26 -1,11 1,25 37 -1,17 1,61 

 

 
 (: 12جذول )تببع 

 نصىسة االختببسَت األونًاصبنت فٍ انذسجت انخبو يقببم انقذسة ورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واأل
 األصبنت انًشونت انطالقت

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
38 -1,26 1,26 37 -1,13 1,26 37 -1,17 1,61 
47 1,34 1,22 39 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
46 1,29 1,23 43 1,51 1,23 41 -1,29 1,48 
51 1,51 1,21 41 1,33 1,24 41 -1,11 1,45 
44 1,17 1,24 38 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
39 -1,18 1,26 34 -1,33 1,26 37 -1,17 1,61 
45 1,23 1,23 41 1,33 1,24 41 -1,11 1,45 
45 1,23 1,23 39 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
44 1,17 1,24 39 1,16 1,25 39 -1,51 1,52 
51 1,51 1,21 41 1,33 1,24 41 -1,11 1,45 
56 1,85 1,19 44 1,57 1,22 41 -1,29 1,48 
46 1,29 1,23 39 1,16 1,25 41 -1,29 1,48 
52 1,61 1,21 51 1,11 1,19 49 1,85 1,31 
45 1,23 1,23 42 1,42 1,23 39 -1,51 1,52 
45 1,23 1,23 41 1,33 1,24 41 -1,11 1,45 
43 1,11 1,24 41 1,25 1,25 39 -1,51 1,52 
54 1,69 1,21 48 1,84 1,21 51 1,93 1,31 
73 1,36 1,16 52 1,16 1,19 63 1,65 1,24 
54 1,69 1,21 48 1,84 1,21 53 1,14 1,28 
64 1,18 1,17 51 1,95 1,19 57 1,39 1,25 
36 -1,34 1,27 26 -1,11 1,25 47 1,67 1,33 
48 1,41 1,22 43 1,51 1,23 42 1,16 1,42 
32 -1.76 1,28 31 -1,73 1,26 38 -1,77 1,56 
48 1,41 1,22 42 1,42 1,23 44 1,34 1,38 
27 -1,21 1,28 25 -1,21 1,25 37 -1,17 1,61 
35 -1,51 1,27 28 -1,92 1,25 39 -1,51 1,52 
35 -1,51 1,27 31 -1,64 1,26 41 -1,29 1,48 
31 -1,85 1,28 31 -1,64 1,26 37 -1,17 1,61 
11 -2,77 1,32 11 -2,52 1,26 36 -1,43 1,67 
8 -3,11 1,33 5 -3,18 1,31 41 -1,29 1,48 

16 -2,14 1,29 14 -2,15 1,25 37 -1,17 1,61 
51 1,55 1,21 43 1,51 1,23 49 1,85 1,31 
28 -1,12 1,28 25 -1,21 1,25 39 -1,51 1,52 
36 -1,34 1,27 33 -1,44 1,26 41 -1,29 1,48 
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 :ي( ما يم18)يتضح مف الجدوؿ 
تقديرات ، و (99إلى  0ف الدرجات الخاـ تراوحت بيف )نجد أ بالنسبة الختبار الطالقةأنو  -

لتقديرات القدرة  يأف الخطأ المعيار ، و بالموجيت (1,96إلى  0,78-القدرة تراوحت بيف )
 .(4,09إلى  4,15تراوح بيف )ت
تقديرات ، و (60إلى  0لدرجات الخاـ تراوحت بيف )نجد أف ا النسبة الختبار المرونةأنو ب -

تراوح بيف تلتقديرات القدرة  يأف الخطأ المعيار ، و (1,57إلى 0,08-) القدرة تراوحت بيف
 .(4,16إلى  4,00)

تقديرات القدرة ، و (66إلى  06ف الدرجات الخاـ تراوحت بيف )ة نجد أصالبالنسبة الختبار األأنو  -
إلى  4,67راوح بيف )تلتقديرات القدرة ت يأف الخطأ المعيار ، و (1,80إلى  1,00-تراوحت بيف )

4,88). 
في االختبارات الثالثة )الطالقة،  طراؼتقؿ تقديرات الخطأ عف المنتصؼ وتزداد عند األ -

 األصالة(، وذلؾ دليؿ عمى دقة القياس وثباتو.و المرونة، و 
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 ( 13جذول )
 انخبنُتنصىسة االختببسَت اورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انذسجت انخبو يقببم انقذسة 

 األصبنت انًشونت انطالقت
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

56 1,11 1,29 44 1,22 1,27 43 1,12 1,47 
86 1,26 1,24 57 1,12 1,23 61 1,67 1,29 
15 -2,24 1,38 11 -2,63 1,31 39 -1,65 1,59 
31 -1,21 1,34 28 -1,16 1,27 41 -1,43 1,55 
76 1,96 1,25 55 1,11 1,24 57 1,49 1,31 
46 -1,38 1,31 36 -1,41 1,27 43 -1,14 1,51 
53 -1,12 1,29 41 -1,11 1,27 44 1,27 1,45 
33 -1,54 1,35 27 -1,14 1,27 41 -1,43 1,55 
59 1,18 1,28 45 1,31 1,26 47 1,65 1,41 
56 1,11 1,29 45 1,31 1,26 49 1,86 1,37 
46 -1,59 1,31 31 -1,82 1,27 42 -1,14 1,51 
59 1,18 1,28 42 1,17 1,27 47 1,65 1,41 
56 1,11 1,29 43 1,15 1,27 47 1,65 1,41 
64 1,41 1,27 49 1,61 1,26 53 1,21 1,34 
88 1,46 1,23 65 1,55 1,21 63 1,84 1,28 
61 1,35 1,27 53 1,87 1,24 48 1,75 1,39 
25 -1,28 1,34 19 -1,79 1,28 42 -1,14 1,51 
38 -1,88 1,32 29 -1,98 1,27 41 -1,43 1,55 
66 1,46 1,27 44 1,22 1,27 51 1,95 1,36 
57 1,35 1,27 44 1,22 1,27 42 -1,43 1,55 
65 1,46 1,27 48 1,53 1,26 53 1,21 1,33 
53 1,17 1,29 48 1,53 1,26 43 1,12 1,47 
66 1,82 1,26 52 1,81 1,25 47 1,65 1,41 
36 -1,81 1,32 34 -1,58 1,27 41 -1,43 1,55 
46 -1,59 1,31 39 -1,17 1,27 41 -1,43 1,55 
58 1,31 1,28 42 1,17 1,27 47 1,65 1,41 
36 -1,96 1,33 31 -1,91 1,27 41 -1,23 1,53 
42 -1,38 1,31 37 -1,33 1,27 41 -1,43 1,55 
23 -2,12 1,37 18 -1,88 1,28 41 -1,123 1,53 
8 -3,19 1,43 5 -3,22 1,36 37 -1,19 1,66 
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 (: 13تببع جذول )

 انخبنُتنصىسة االختببسَت اانذسجت انخبو يقببم انقذسة ورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ 

 األصبنت انًشونت انطالقت

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

61 1,41 1,27 48 1,53 1,26 49 1,86 1,37 

79 1,11 1,25 58 1,18 1,23 63 1,84 1,28 

31 -1,45 1,35 26 -1,22 1,27 39 -1,91 1,62 

84 1,14 1,24 56 1,16 1,23 53 1.21 1,34 

25 -1,82 1,36 23 -1,46 1,27 37 -1,19 1,66 

57 1,18 1,28 51 1,67 1,25 53 1,14 1,35 

71 1,82 1,26 51 1,67 1,25 57 1,42 1,31 

55 1,24 1,28 45 1,31 1,26 45 1,41 1,43 

46 -1,51 1,31 41 -1.19 1,27 43 1,12 1,47 

61 1,35 1,27 44 1,22 1,27 45 1,41 1,43 

51 1,17 1,29 42 1,17 1,27 43 1,12 1,47 

96 1,72 1,22 57 1,12 1,23 71 2,14 1,26 

81 1,14 1,24 54 1,94 1,24 61 1,67 1,29 

39 -1,66 1,31 37 -1.33 1,27 39 -1,65 1,59 

57 1,35 1,27 47 1,45 1,26 48 1,75 1,39 

21 -1,82 1,36 18 -1,88 1,28 38 -1,91 1,62 

41 -1,52 1,31 41 -1,19 1,27 41 -1,43 1,55 

57 1,35 1,27 48 1,53 1,26 47 1,65 1,41 

28 -1,63 1,36 21 -1,63 1,27 38 -1,91 1,62 

68 1,52 1,27 46 1,38 1,26 49 1,86 1,37 

44 -1,38 1,31 38 -1,25 1,27 41 -1,43 1,55 

38 -1,73 1,32 34 -1,58 1,27 39 -1,91 1,62 

8 -3,23 1,44 8 -2,85 1,32 36 -1,52 1,71 

22 -1,54 1,35 16 -2,15 1,28 41 -1,43 1,55 

67 1,87 1,25 55 1,11 1,24 49 1,86 1,37 

54 1,18 1,28 42 1,17 1,27 44 1,27 1,45 

48 -1,45 1,31 41 -1,19 1,27 41 -1,43 1,55 

37 -1,81 1,32 37 -1,33 1,27 36 -1,52 1,71 

118 1,46 1,23 128 1,59 1,21 52 1,14 1,35 

56 1,24 1,28 48 1,53 1,26 42 -1,14 1,51 

63 1,62 1,26 47 1,45 1,26 39 -1,65 1,59 

65 1,67 1,26 46 1,38 1,26 41 -1,43 1,55 

56 1,24 1,28 44 1,22 1,27 37 -1,19 1,66 

54 1,24 1,28 43 1,15 1,27 37 -1,19 1,66 

56 1,24 1,28 43 1,15 1,27 37 -1,19 1,66 

71 1,96 1,25 49 1,61 1,26 39 -1,65 1,59 

71 1,96 1,25 49 1,61 1,26 39 -1,65 1,59 
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 (: 13تببع جذول )

 انخبنُتنصىسة االختببسَت اورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انذسجت انخبو يقببم انقذسة 
 األصبنت انًشونت انطالقت

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ
انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 
 انًعُبسٌ

انذسجت 
 انخبو

 انقذسة
انخطأ 

 انًعُبسٌ

66 1,67 1,26 54 1,94 1.24 41 -1,23 1,53 
63 1,52 1,27 51 1,74 1,25 41 -1,43 1,55 
59 1,46 1,27 45 1,31 1,26 39 -1,65 1,59 
66 1,67 1,26 51 1,74 1,25 41 -1,43 1,55 
66 1,72 1,26 51 1,67 1,25 41 -1,23 1,53 
58 1,41 1,27 48 1,53 1,26 38 -1,91 1,62 
76 1,18 1,24 53 1,87 1,24 47 1,65 1,41 
57 1,24 1,28 44 1,22 1,27 44 1,27 1,45 
66 1,87 1,25 48 1,53 1,26 46 1,53 1,42 
69 1,92 1,25 49 1,61 1,26 41 -1,23 1,53 
28 -1,13 1,33 21 -1,71 1,28 39 -1,65 1,59 
72 1,96 1,25 51 1,74 1,25 41 -1,23 1,53 
73 1,11 1,25 52 1,81 1,25 41 -1,43 1,55 
59 1,41 1,27 47 1,45 1,26 39 -1,65 1,59 
59 1,41 1,27 47 1,45 1,26 41 -1,43 1,55 
67 1,82 1,26 51 1,67 1,25 41 -1,23 1,53 
58 1,35 1,27 46 1,38 1,26 37 -1,19 1,66 
59 1,35 1,27 46 1,38 1,26 37 -1,19 1,66 
59 1,41 1,27 45 1,31 1,26 39 -1,65 1,59 
51 -1,25 1,31 34 -1,58 1,27 52 1,12 1,34 
83 1,31 1,23 56 1,16 1,23 46 1,84 1,28 
53 -1,16 1,29 42 1,18 1,27 45 1,41 1,43 
24 -1,73 1,36 38 -1,14 1,27 37 -1,19 1,66 
22 -1,82 1,36 21 -1,63 1,27 38 -1,91 1,62 
63 1,31 1,28 51 1,74 1,25 49 1,86 1,37 
91 1,35 1,23 61 1,29 1,22 69 2,11 1,27 
57 1,17 1,29 39 -1,17 1,27 53 1,21 1,34 
31 -1,21 1,34 28 -1,16 1,27 41 -1,23 1,53 
47 -1,88 1,32 33 -1,66 1,27 36 -1,53 1,71 
68 1,82 1,26 51 1,67 1,25 54 1,28 1,33 
42 -1,38 1,31 34 -1,58 1,27 46 1,53 1,42 
52 -1,38 1,31 51 1,31 1,26 42 -1,14 1,51 
41 -1,66 1,31 34 -1,58 1,27 42 -1,14 1,51 
46 -1,59 1,31 35 -1,49 1,28 43 1,12 1,47 
29 -1,54 1,35 23 -1,46 1,27 39 -1,65 1,59 
51 -1,12 1,29 41 -1,11 1,27 46 1,53 1,42 
26 -1,28 1,34 21 -1,71 1,28 41 -1,23 1,53 
33 -1,11 1,33 32 -1,74 1,27 39 -1,65 1,59 
41 -1,73 1,32 34 -1,58 1,27 41 -1,43 1,55 
46 -1,45 1,31 36 -1,41 1,27 48 1,75 1,39 
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 (:13تببع جذول )

نصىسة االختببسَت اورنك نالختببساث انخالحت انطالقت وانًشونت واالصبنت فٍ انذسجت انخبو يقببم انقذسة  

 انخبنُت

 األصبنت انًشونت انطالقت

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

انذسجت 

 انخبو
 انقذسة

انخطأ 

 انًعُبسٌ

25 -1,63 1,36 19 -1,79 1,28 38 -1,91 1,62 

62 1,57 1,27 47 1,45 1,26 53 1,12 1,34 

62 1,52 1,27 51 1,74 1,25 46 1,53 1,42 

41 -1,66 1,31 38 -1,25 1,27 37 -1,19 1,66 

91 1,65 1,22 71 1,77 1,21 67 2,11 1,27 

19 -1,92 1,37 12 -2,42 1,31 41 -1,43 1,55 

74 1,11 1,24 54 1,94 1,24 56 1,35 1,32 

38 -1,38 1,31 27 -1,14 1,27 38 -1,91 1,62 

73 1,11 1,24 57 1,16 1,23 56 1,35 1,32 

57 1,18 1,28 49 1,61 1,26 39 -1,65 1,59 

61 1,46 1,27 46 1,38 1,26 41 -1,23 1,53 

69 1,67 1,26 45 1,31 1,26 38 -1,91 1,62 

61 1,46 1,27 52 1,81 1,25 41 -1,23 1,52 

56 1,18 1,28 45 1,31 1,26 39 1,65 1,59 

63 1,57 1,27 47 1,45 1,26 44 1,27 1,45 

73 1,11 1,25 54 1,74 1,25 48 1,75 1,39 

59 1,41 1,27 45 1,31 1,26 38 -1,91 1,62 

25 -1,28 1,34 16 -2,15 1,28 37 -1,19 1,66 

62 1,57 1,27 49 1,45 1,26 41 -1,43 1,55 

56 1,18 1,28 42 1,17 1,27 41 -1,23 1,53 

65 1,62 1,26 51 1,67 1,25 41 -1,23 1,53 

61 1,52 1,27 51 1,74 1,25 38 -1,91 1,62 

61 1,41 1,27 52 1,81 1,25 41 -1,43 1,55 

61 1,41 1,27 51 1,74 1,25 41 -1,43 1,55 

64 1,67 1,26 49 1,61 1,26 38 -1,91 1,62 

64 1,62 1,26 49 1,61 1,26 41 -1,43 1,55 

62 1,57 1,27 49 1,61 1,26 41 -1,23 1,53 

76 1,22 1,24 53 1,87 1,24 44 1,27 1,45 

61 1,41 1,27 51 1,74 1,25 41 -1,23 1,53 

31 -1,88 1,32 23 -1,46 1,27 39 -1,65 1,59 

58 1,46 1,27 47 1,45 1,26 41 -1,23 1,53 

63 1,46 1,27 42 1,17 1,27 52 1,12 1,34 

25 -1,45 1,35 21 -1,71 1,28 41 -1,43 1,55 
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 :ي(  ما يم10يتضح مف الجدوؿ )
تقديرات ، و (148إلى  8الدرجات الخاـ تراوحت بيف )نجد أف  الختبار الطالقةأنو بالنسبة  -

تراوح بيف تلتقديرات القدرة  يأف الخطأ المعيار ، و (1,06إلى  0,49-القدرة تراوحت بيف )
 .(4,80إلى  4,00)
تقديرات ، و (188إلى  5ف الدرجات الخاـ تراوحت بيف )نجد أ بالنسبة الختبار المرونةأنو  -

راوح بيف تلتقديرات القدرة ت يأف الخطأ المعيار ، و (1,59 إلى 0,88-القدرة تراوحت بيف )
 .(4,81 إلى 4,06)
رات تقدي، (74إلى  06ف الدرجات الخاـ تراوحت بيف )نجد أ صالةبالنسبة الختبار األأنو  -

تراوح بيف تلتقديرات القدرة  يأف الخطأ المعيار ، و (8,10 إلى 1,58-القدرة تراوحت بيف )
 .(4,86إلى  4,74)
في االختبارات الثالثة )الطالقة،  طراؼتقؿ تقديرات الخطأ عف المنتصؼ وتزداد عند األ - 
 األصالة(، وذلؾ دليؿ عمى دقة القياس وثباتو.و المرونة، و 

 تقدمها التً المعلومات دالة تغطٌها التً القدرة مدى ما: على الثالثٌنص السؤال 
 الطالقة،) الثالثة االبتكارٌة المهارات لقٌاس المرجع محكٌة ناالختبارٌتا نالصورتا

 نموذج وفق اإلعدادي األول لصفدى تالمٌذ ال العلوم مادة فً( واألصالة والمرونة،
 الجزئً؟ التقدٌر

ـ ااستخد، وذلؾ بالمفردات تـ استخراج دالة معمومات كؿ مفردةلدراسة دواؿ معمومات 
استخراج دواؿ كؿ مفردة مف مفردات االختبارات  يف STATA/MP15.1استاتا  برنامج

  ؛ وفيما يمي توضيحيا في األشكاؿ التالية:ولى والثانيةالصورتيف األ  يالثالثة ف
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 :للمهارات االبتكارٌة فً مادة العلوم ولىاألاالختبارٌة لصورة بالنسبة ل (1)

   
 دانت انًعهىيبث نًهبسة األصبنت دانت انًعهىيبث نًهبسة انًشونت دانت انًعهىيبث نًهبسة انطالقت

 ( دانت انًعهىيبث نهًهبساث االبتكبسَت انخالحت فٍ انصىسة االختببسَت األون17ًشكم )

 يأف االختبار يغطأنو في ميارتي الطالقة والمرونة نجد  (؛17الشكؿ )يتضح مف و 
 ؛(0القياس تكوف عند القدرة مف )صفر إلى  ي( وأف الدقة ف0إلى + 0-مستويات قدرة مف )

لكف و  ،(0إلى + 0-مستويات قدرة مف ) ييغطأيًضا أف االختبار بينما في ميارة األصالة نجد 
حيث تزداد دقة القياس ويقؿ الخطأ  ؛(0 إلى 4,1القياس تكوف عند القدرة مف ) يالدقة ف
  ي في الميارات االبتكارية الثالثة.المعيار 

 :االختبارٌة الثانٌة للمهارات االبتكارٌة فً مادة العلوملصورة بالنسبة ل( 2)

 
  

 األصبنت نًهبسة انًعهىيبث دانت انًشونت نًهبسة انًعهىيبث دانت انطالقت نًهبسة انًعهىيبث دانت

 .( دانت انًعهىيبث نهًهبساث االبتكبسَت انخالحت فٍ انصىسة االختببسَت انخبنُت18شكم )
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يتضح مف الشكؿ ) (؛ أنو في ميارة الطالقة نجد أف االختبار يغطي مستويات قدرة و 
(؛ 0,5(، وأف الدقة في القياس تكوف عند القدرة مف )أقؿ مف صفر إلى0إلى + 0-مف )

(، وأف الدقة 0إلى + 0-بينما في ميارة المرونة نجد أف االختبار يغطي مستويات قدرة مف )
(، وفي ميارة األصالة نجد أف االختبار يغطي 0,5إلى  8-رة مف )في القياس تكوف عند القد

(؛ 0إلى  4,1(، وأف الدقة في القياس تكوف عند القدرة مف )0إلى + 0-مستويات قدرة مف )
 حيث تزداد دقة القياس ويقؿ الخطأ المعياري في الميارات االبتكارية الثالثة. 

دؿ عمى أف االختبار في مجممو وبعد تطويره أنيا تويتضح مف نتائج السؤاؿ الثالث 
قياس بأعمى دقة،  "التقدير الجزئي" يقدـ أفضؿباستخداـ النموذج الرياضي الموغاريتمي 

 .وبأعمى ثبات في مدى واسع مف القدرة المستيدؼ قياسيا مف االختبار
 :البحثملخص عام لنتائج 

 ةمفردلمستجابة اال ةونظري ،(ييدومتر المرجع )األ يالتكامؿ بيف القياس محك -1
 الميارات االبتكارية في مادة العموـقياس في  أسئمةبناء وتدريج بنؾ ي ( في)السيكومتر 

 عدادي.لمصؼ األوؿ اإل
 األوؿ لمصؼفي مادة العمـو  االبتكارية المياراتلقياس  سئمة محكي المرجعبنؾ األبناء  -8

، تدريج واحد وبصفر مشترؾ واحدكؿ منيا عمى ميزاف البنوؾ  ج مفرداتيتدر و  ،عدادياإل
مكانية إثراء البنوؾ.  وا 

 ىذا الستخداـ بداية تعد نتائج عمى الحصوؿ في فعالية الجزئي التقدير نموذج أثبت -0
 مما لألسئمة؛ الصعوبة وقيـ األفراد لقدرات دقة أكثر تقديرات إعطاء في األسئمة مف النوع
 .لألفراد الدقيقة التشخيص عمميات في يفيد قد

 المياراتلقياس  سئمةالقياس مف بنؾ األ ةمتكافئ ةسحب صور اختباري ةمكانيإ -0
االبتكارية في والتحقؽ مف قدراتيـ  عدادي،اإل األوؿ لمصؼ العمـو مادة في االبتكارية
 .مادة العمـو
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 توصٌات البحث
عنو نتائج البحث الحالي تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات، والتي  تبناء عمى ما أسفر 

 نأمؿ أف تؤخذ بعيف االعتبار ويتـ العمؿ بيا واالستفادة منيا، وتكمف ىذه التوصيات في:
 ؛ أال وىىنظريات القياس الحديثةمف أىمية االستفادة  ىيوجو البحث الحالي األنظار إل -1

 وبصفة خاصة والمقاييسداد وتصميـ االختبارات ( في إعلممفردة)نظرية االستجابة 

، وذلؾ لما تتمتع بو ىذه النظريات مف العمـو مختمؼ في المرجع محكية االختبارات
قؽ يح مما؛ فاءة أدوات القياس وتحسيف جودتياخصائص يمكف االستفادة منيا في رفع ك

 .موضوعية القياس ودقتو
 تسيـ التي المتنوعة التعميمية باألنشطة يابتضمينالعموـ  مناىج معدي اىتماـ ضرورة -8 

ثاره ،المبتكريف التالميذ اكتشاؼ في ومشاركتيـ، والعمؿ عمى تنميتيا ورعايتيا  تفكيرىـ وا 
 . نيا قدرات ميدرة وال ييتـ بتنميتياأعتبار ا ىعم

لرفع كفايات  ؛ةمف البرامج التدريبي ةلممعمـ بإعداد سمسم ةالميني ةكاديميقياـ األ ضرورة  -0
كيفية  ىلتدريبيـ عمو ة، المختمف ساليب القياس والتقويـأإعداد وتطوير  يالمعمميف ف

 ي، وكذلؾ وضعاإلثرائية لمتمكف مف مكونات التفكير االبتكار  األنشطةاستخداـ وتنفيذ 
 الميارات ولتنمية ،التالميذ اىتمامات تثير ابتكارية أسئمة إعداد كيفية عمى لتدريبيـ آليات

 .لدييـ االبتكارية
مقررات العموـ خاصة وبمختمؼ المقررات الدراسية ظاـ التقويـ في ال يقتصر نأضرورة  -0

الميارات مثؿ لمطالب  اآلخرى يتـ بقياس القدرات العقميةتأف  يجببؿ  ؛التحصيؿ فقط ىعم
 .االبتكارية

 تفكيرقيد أال تُ  المختمفة الدراسية المراحؿ في العمـو تدريس أىداؼ ضرورة مراعاة أف -5
 مع يتناسب بما ثرائية،واإل  التعميمية األنشطة مف اختياره في المعمـ حرية أو ،الطالب
 . التالميذ لدى االبتكاريةالميارات  لتنمية العمـو محتوى

في  العمـولمميارات االبتكارية في  محكي المرجعاإلفادة مف مواصفات االختبار ضرورة  -6
متكافئة  في إعداد صور اختباريةو ، آخرىدراسية ر في مواد إعداد مواصفات االختبا

في تشخيص جوانب القوة والضعؼ  واالستفادة منياادلة القياس لمميارات االبتكارية، ومتع
 . التالميذلدى 
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بيف  مادة العمـو بشكؿ خاص وفي ،ثقافة االبتكار بشكؿ عاـبنشر ماـ ضرورة االىت -7
حيث تنتقى الموضوعات التي تثير اىتماـ ـ؛ يالتعم يومسئول والموجييف والمعمميف الطالب

، وتحثيـ عمى الرغبة في االكتشاؼ واالبتكار، وكذلؾ إعداد المادة العممية المتعمميف
 بطريقة مناسبة مع الميارات االبتكارية.

 ؛األسئمة في مختمؼ المواد الدراسية بنؾوتدريج استخداـ نموذج التقدير الجزئي في بناء  -8
أسئمة يحصؿ الطالب بموجب اإلجابة عف أي سؤاؿ منيا عمى  عمى والتي يمكف أف تحتوي

تميز بو ىذه وذلؾ لما ت أسئمة مقالية(؛أجزاء مف الدرجة الكمية المخصصة لمسؤاؿ )
رفع كفاءة أدوات القياس بما يوفر موضوعية  ياالنماذج مف خصائص يمكف مف خالل

  القياس وجودتو.ودقة 
ـ التعميـ المعتمدة عمى وسائؿ التقويـ التقميدية إلى نظـ العمؿ عمى االنتقاؿ مف نظ -9

التعميـ المعتمدة عمى وسائؿ التقويـ الموضوعية الحديثة التي تعتمد عمى نماذج نظرية 
 المفتوحة بنوعيتيا األسئمة بنوؾ التدريج، مثؿ: تصميـ لممفردة متعددة وثنائيةاالستجابة 
 التعميمية البرامج مقررات مف مقرر بكؿ والخاصة والمغمقة

 األسئمة بنوؾ مفردات تدريج عممية لتسيؿ المحوسبة اإلحصائية البرامج توفير ضرورة -14
 وطمبة الباحثيف تدريب وكذلؾ لممفردة، االستجابة لنظرية وفًقا االستجابة ومتعددة ثنائية

 .استخداميا عمى العميا الدراسات
 البحوث المقترحة

متدادً البحث الحالي في ضوء اإلطار النظري، وما أسفرت عنو نتائج ا لما تراه ، وا 
 بياتستدعي االىتماـ  المقترحات البحثية التيأنو توجد مجموعة مف  ؛الباحثة استكمااًل لبحثيا

 ودراستيا في المستقبؿ مثؿ:
لقياس الميارات االبتكارية في مواد دراسية مختمفة  المرجع محكيتصميـ بنؾ أسئمة  -1

 .متعددة التدريج أحد نماذج نظرية االستجابة لممفردةوتدريجيا باستخداـ 
في تصميـ أدوات قياس ونماذجيا المختمفة  إمكانية استخداـ نظرية االستجابة لممفردة -8

 . في مواد دراسية مختمفة لمميارات االبتكارية
أحد باستخداـ  االبتكاريةأثر كؿ مف نوع المفردة وحجـ العينة في دقة نتائج االختبارات  -3

 . االستجابة لممفردةنظرية  نماذج
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 ىالصعوبة في تأثيرىا عم ىات ومستو جب االىتماـ بدراسة التفاعؿ بيف أنواع المفردي -0
 . في أي مقرر دراسي محكية المرجع االبتكارية لالختبارات الثباتمعامؿ 

دقة  ىأثر نوع المفردة وحجـ العينة عم ستخداـ نماذج االستجابة لممفردة في دراسةا -5
 .دراسي آخر ىفي أي محتو  محكية المرجعنتائج االختبارات التحصيمية 

المرحمة  طالب ىدلاالبتكارية  المياراتاستخداـ األسئمة مفتوحة النيايات في تنمية  ثرأ -6
 .ةيالجامعالثانوية و 

التنويع في )، مثؿ:ةالتعميمي ةجوانب العممي ةكاف يلقياس كفايات المعمميف ف أدواتإعداد  -7
بتكامؿ  ستعانةباال التي ُتناسب الميارات االبتكارية أساليب التقويـ(طرؽ التدريس، و 
  ة.ممفردل ستجابةاال ةالمرجع ونظري يمدخمي القياس محك

االختبارية ذات المفردات ثنائية ومتعددة  القياـ بأبحاث تيتـ بمعادلة الصورضرورة  -8
االستجابة كخطوة مف خطوات تصميـ بنوؾ األسئمة، بعيًدا عف االعتقاد الخاطئ بأف بنؾ 

 األسئمة عبارة عف عدد كبير مف المفردات فقط.
قياس الميارات  دراسة مقارنة بيف االختبارات محكية المرجع ومعيارية المرجع في -9

 االبتكارية في مقررات دراسية مختمفة.
 بناء اختبارات معيارية المرجع في ضوء نظرية االستجابة لممفردة. -14
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 عــــالمراج
 أوالً: المراجع العربٌة: 

(. تأثير التدريس بالوسائط المتعددة في تحصيل العموم والقدرات االبتكارية 2002أحمد إبراىيم قنديل )
الجمعية المصرية لممناىج والوعي بتكنولوجيا المعمومات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي. 

 .95-21(، 22) وطرق التدريس، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس،
(. دراسة سيكومترية مقارنة لبعض نماذج االستجابة لممفردة في انتقاء 2002الوليمى )إسماعيل حسن  

 كمية التربية، جامعة االزىر. غير منشورة(،)رسالة دكتوراه مفردات االختبارات مرجعية المحك. 
عداد تقويم ميارات معممي المرحمة الثانوية في إ (.2002المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي )
    قسم البحوث، القاىرة. .األسئمة في ضوء التطورات المعاصرة

(. فعالية استخدام بعض األنشطة التعميمية اإلثرائية في تدريس وحدة الفضاء 2555آمال محمد محمود )
. الخارجي الكواكب والنجوم في تنمية االبتكارية والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 .292-229(، 1)2 لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية.المجمة المصرية 
(. معايرة اختبار الدراسة 2025الحميد حسن، وراشد بن سيف المحرزي ) أمل خميس الزعابية، وعبد

بسمطنة عمان باستخدام نظرية االستجابة لممفردة.  (PIRLS) الدولية لقياس مدى تقدم القراءة
 .929-154 (،1)21 وية والنفسية، جامعة السمطان قابوس،مجمة الدراسات الترب

القياس والتقويم في العموم اإلنسانية "أسسو (. 2020أمين عمي سميمان، ورجاء محمود أبو عالم )
 القاىرة: دار الكتاب الحديث. وأدواتو وتطبيقاتو".

عمم النفس وتحقيق  استخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيمي في(. 2511أمينة محمد كاظم )
 الكويت: مؤسسة الكويت لمتقدم العممي. التفسير الموضوعي لمنتائج.

(. التوافق بين النظرية التقميدية في القياس ونظرية استجابة الفقرة في مطابقة 2024باسل خميس سالم )
النفس، دراسات عربية في التربية وعمم فقرات اختبار محكي المرجع في وحدة اليندسة التحميمية. 

 . 229-215(، 21) السعودية،
(. فاعمية التدريب عمى بعض أبعاد حب االستطالع في زيادة قدرات 2022عبداهلل الشريف ) بن بندر

النفس،  . رسالة التربية وعممالتفكير االبتكاري لدى طالب المرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف
 .11-22(، 14) الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية، جامعة الممك سعود، الرياض،

(. استخدام نموذج "راش" في تكفؤ درجات صور اختبارية مرجعية 2001جاد اهلل أبو المكارم جاد اهلل )
ات النفسية، المجمة المصرية لمدراسالمحك ومقارنة أداء الطمب عمييا في ضوء بعض المتغيرات. 

 .11-11(، 11)21 الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،
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القاىرة: عالم  بحوث معاصرة في القياس النفسي وعمم النفس التربوي.(. 2002حجاج غانم أحمد )
 الكتب.

(. أثر ثالث استراتيجيات في طرح األسئمة عمى التفكير في اليندسة واختزال 2002حسن توفيق محمد )
كمية التربية،  غير منشورة(،)رسالة ماجستير لدي طالب الصف التاسع بغزة. القمق نحوىا 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
(. فاعمية برنامج قائم عمى نموذج رينزولى اإلثرائي فى تنمية التفكير الناقد 2021رضا السيد محمود )

مادة العموم لدى التالميذ الفائقين بالمرحمة اإلعدادية.  والقدرات االبتكارية الوجدانية والتحصيل فى
 .225-25(، 9)22 المجمة المصرية لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية،

(. اتجاىات معاصرة في القياس الموضوعي: نموذج التقدير الجزئي 2021زياد عبد الحسيب الخولي )
 .410-491(، 204) آلداب، جامعة بغداد،مجمة اآلداب، كمية امتعدد التدريج. 

(. فاعمية استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس التربية الفنية 2022زينب محمود أحمد )
عمى التحصيل الدراسي وتنمية القدرات االبتكارية وميارات الزخرفة اإلسالمية لدى طالب 

 .222-254(، 15) ية، جامعة سوىاج،المجمة التربوية، كمية التربالمرحمة اإلعدادية. 
عَمان: مركز ديبونو  أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية.(. 2021سوسن شاكر مجيد )
 لتعميم التفكير.

بناء اختبار تحصيمي محكي المرجع في (. 2020شاىر خالد سميمان، ونجاح عمي آل حرشان )
عَمان: مركز ديبونو  المعمم لنظرية استجابة الفقرة. الرياضيات وفق النموذج الموجستي الثالثي

 لتعميم التفكير.
(. تقويم بناء االختبارات المرجعة لممحك/ المعيارية في ضوء نظرية 2555شحتو عبد المولى محمد )

كمية التربية، جامعة عين  غير منشورة(،)رسالة دكتوراه االستجابة لممفردة والنظرية التقميدية. 
 شمس.  

بناء المقاييس النفسية وفقًا لنظرية االستجابة (. 2021طارق حبيب، وصادق عبد النور عزيز ) صفاء
 عمان: دار المنيجية. لمفقرة باستعمال األنموذج الكشفي المعمم.

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو (. 2000صالح الدين محمود عالم )
 ار الفكر العربي.القاىرة: د المعاصرة.

القاىرة: دار الفكر  .2االختبارات التشخيصية مرجعية المحك ط(. ۱۰۰۲صالح الدين محمود عالم )
 العربي.

نماذج االستجابة لممفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد (. 2009صالح الدين محمود عالم )
 القاىرة: دار الفكر العربي. وتطبيقاتيا في القياس النفسي والتربوي.
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االختبارات التشخيصية مرجعية المحك في المجاالت التربوية (. 2002صالح الدين محمود عالم )
 القاىرة: دار الفكري العربي.والتفسية والتدريبية. 

التربوي والنفسي "أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو  القياس والتقويم(. 2029صالح الدين محمود عالم )
 القاىرة: دار الفكر العربي. .4المعاصرة" ط
 القاىرة: دار الكتاب الحديث. القياس والتقويم "بناء وتقنين المقاييس".(. 2029عادل محمد العدل )

الكفايات الرياضية في  قياسل(. بناء اختبار محكي المرجع 2021عبد الرحمن بن سالم الشيري )
دراسات التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة وفق النموذج الموجستي أحادي المعمم. 

 .  22-41ممحق،  19، العموم التربوية، عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية
رية نظيات باستخدام ض(. بناء اختبار محكي المرجع في الريا2021السالمي ) عبداهلل بن محمد

االستجابة لممفردة وفق النموذج الموجستي ثنائي المعمم الطالب الصف الخامس )المرحمة 
دراسات في اإلرشاد النفسي والتربوي، مركز اإلرشاد النفسي الصف الخامس(.  -االبتدائية
 . 212-222(، 2) كمية التربية، جامعة أسيوط، والتربوي،

أثر التعميم اإللكتروني في ميارات القراءة والتفكير اإلبتكاري عند تالميذ . (2021فالح صالح الحسيني )
 .250-224(، 2)29 جرش لمبحوث والدراسات، جامعة جرش،الصف الخامس اإلبتدائي. 

القاىرة: مكتبة  .1عمم النفس التربوي ط (:2554فؤاد عبد المطيف أبو حطب، وآمال مختار صادق )
 األنجمو المصرية.

 .1التقويم النفسي ط(. 2001فؤاد عبد المطيف أبو حطب، وسيد أحمد عثمان، وآمال مختار صاق )
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

(. أثر االستقصاء الموجو في تنمية حب االستطالع 2004فوزية عباس ىادي، وصالح أحمد مراد )
مجمة العموم ابع االبتدائي بالكويت. والقدرات االبتكارية والتحصيل في العموم لتالميذ الصف الر 

 .229-52(، 2)11 االجتماعية، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت،
(. فاعمية برنامج في الفيزياء النووية في تنمية القدرات االبتكارية لدى 2002لبنى بنت حسين راشد )

الجمعية المصرية  العممية،المجمة المصرية لمتربية طالبات االقسام العممية بكمية التربية بأبيا. 
 .209-222(. 2)20لمتربية العممية،

(. استخدام نموذج التقدير الجزئي لتحميل مستويات بنية ناتج التعمم 2020محمد إبراىيم محمد )
رسالة لالختبارات العنقودية ذات الفقرات المترتبة ىرمًيا لدى عينة من طالب كمية التربية بالمنيا. 

 كمية التربية، جامعة المنيا. ة(،غير منشور )دكتوراه 
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(. تأثير اختالف بعض العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية عمى 2004محمد بن سميمان الوطبان )
مجمة دراسات الطفولة، كمية الدراسات مكونات التفكير االبتكاري لدى عينة من طالب الجامعة. 

 . 24-42(، 10)5 العميا لمطفولة، جامعة عين شمس،
(. استخدام نظرية االستجابة لمفقرة في بناء فقرات اختبار محكي المرجع في 2024دبوس )محمد طالب 

مجمة الرياضيات بفقرات ثنائية التدريج ومتعددة التدريج وفق النموذج الموجستي ثنائي المعمم. 
 .2110-2191(، 2)10 جامعة النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانية،

اء اختبار محكي المرجع في العموم لتالميذ نياية مرحمة التعمم بن(. 2559محمد محمد فتح اهلل ) 
 كمية التربية، جامعة األزىر. غير منشور(،)رسالة ماجستير األساسي. 

(. مدى فاعمية نموذج تعميمي باستخدام االختبارات مرجعية المحك عمى 2009محمد محمد فتح اهلل )
كمية  غير منشورة(،)رسالة دكتوراة نوية. ارية لدى طالب المرحمة الثابعض الميارات االبتك

 التربية، جامعة األزىر. 
لمقبول بالجامعات ستعداد األكاديمي (. بناء وتدريج بطارية لقياس اال2020محمد محمد فتح اهلل )

التربية، كمية  مجمة. IRTونظرية االستجابة لممفردة CRT باستخدام االختبارات مرجعية المحك 
 . 412-992(، 211)2، التربية، جامعة األزىر

( ونظرية االستجابة لممفردة CRM(. تكامل مدخمي القياس محكي المرجع )2022محمد محمد فتح اهلل )
(IRT في تقييم فاعمية برنامج تدريبي لتنمية كفايات بناء االختبارات التحصيمية لدى معممي )

 . 922-142(، 214الجزء السادس، ) مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، التعميم قبل الجامعي.
. جرش (. فاعمية نموذج التقدير الجزئي في معايرة فقرات متعددة الخطوات2009محمد محمود البشير )

 .11-42(، 2)20 لمبحوث والدراسات، جامعة جرش،
(. قدرة بعض مؤشرات المالءمة اإلحصائية في فرز البيانات الخاصة 2021منصور الشافعي ) محمد

مجمة الطفولة والتربية، كمية بإعداد المفردات البنكية في ضوء تحميالت نموذج التقدير الجزئي. 
 . 219-15(، 22)9 رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية،

مجمة (. التفكير االبتكاري في الفصل الدراسي )تدريس العموم كمثال(. 2022أحمد الكيال ) مختار 
 . 211-212(، 11) اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس،

(. بناء االختبارات التحصيمية مرجعية المحك: خطوات إجرائية لبناء 2021مريم قارة، وصباح ساعد )
مجمة رجعي المحك في مادة الرياضيات لتالميذ السنة الخامسة االبتدائي. اختبار تحصيمي م

(، 22) كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عموم اإلنسان والمجتمع،
202-212 . 
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(. نوع المفردة وحجم العينة وأثر كل منيما عمى معالم مفردة االختبار 2022ميمي السيد أحمد )
كمية  غير منشورة(،)رسالة دكتوراه يمی وقدرات األفراد في ضوء نماذج االستجابة لممفردة. التحص

 التربية، جامعة الزقازيق.
المتعددة التدريج  االستجابة ذات لمفقرة االستجابة نظرية نموذج (. أثر2025) نضال كمال الشريفين

المجمة التربوية، لمفقرات واالختبار.  عمي دقة تقدير القدرات لألفراد والخصائص السيكومترية
 . 259-212(، 210)11مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، 

تقصي أثر عدد خطوات األسئمة متعددة التدريج وشكل (. 2021نضال كمال الشريفين، وزايد بني عطا )
الختبار وفق التوزيع لصعوبتيا عمى تقديرات القدرة لألفراد والصعوبة لألسئمة ودالة المعمومات ل

(، 205)21 المجمة التربوية، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت،نموذج التقدير الجزئي. 
221-229 . 

(. أثر برنامج قائم عمى الوسائط المتعددة في العموم عمى تنمية حب 2001ىالة طو عبد اهلل )
مجمس النشر ، االستطالع واالبتكارية لدى تالميذ الصف االول المتوسط. المجمة التربوية

 .291-209(، 1)22 العممي، جامعة الكويت،
في ضوء أنموذج دينيس  (. فعالية التدريب االثرائي2022وليد السيد أحمد، وماجد محمد عثمان )

وىيربرت الما وراء معرفي المحوسب في تنمية االبتكار وما وراء االبتكار لدى التالميذ المتفوقين 
المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية، المؤسسة العربية عقمًيا ذوي صعوبات تعمم مادة العموم. 

 .212-20(، 2) لمبحث العممي والتنمية البشرية،
مجمة كمية التربية، جامعة (. إعداد ورقة امتحانية في ضوء فكرة اإلبداع. 2551مد لطفي )يحيى مح

 .221-215(، 19) األزىر،
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