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Abstract 

The present study aims at using Rash logarithmic model in designing open minded thinking 

for the university students of Baghdad university. The test applied on a sample consists of (500) 

students.   

 صلخالم
حث الحالي استعمال انموذج راش لالحتمال اللوغاريتمي في بناء اختبار التفكير المتفتح لدى طلبة جامعة هدف الب 

( طالبا وطالبة تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية متعددة المراحل، واعتمد 500بغداد، طبق االختبار على عينة مكونة من )
نماذج نظرية السمات الكامنة لتحليل فقرات االختبار، وللتحقق من افتراضات الباحث على انموذج راش احادي المعلم، وهو أحد 

 اتبع الباحث ما يأتي: األنموذج
أحادية البعد: للتحقق من هذا االفتراض أجرى الباحث التحليل العاملي لالختبار بطريقة المكونات االساسية، اذ تم  -1

تمد العامل نفسه على الحدود الدنيا لـ)جتمان( الذي يعد العامل الحصول على عامل واحد ذي معنى مفسر لالختبار، واع
( فما فوق على 0.30(، واعتماد نسبة )1داال احصائيا حينما يكون الجذر الكامن الذي يمكن تفسيره يساوي أو يزيد عن )

فقرة من الفقرات. كما  أنها نسبة تشبع فقرات االختبار بالعامل العام على وفق معيار جيلفورد، ولم يحذف البرنامج اية
الفقرة بالدرجة الكلية اعتمد الباحث أسلوب آخر لتحقق من أحادية القياس هو استخراج معامل االرتباط )عالقة درجة 

 .لالختبار(
 ( وكما حسبها البرنامج.0.05استنادا إلى قيمة مربع كاي عند مستوى داللة ) لألنموذجمطابقة الفقرات  -2
(، وبانحراف معياري 0.335(، بمتوسط حسابي مقداره )0.532عامالت االرتباط لم يتجاوز )لكون مدى توزيع م  -3

 (. لذا فان هذه االحصائيات تشير الى ان توزيع مؤشرات التمييز لجميع فقرات االختبار إلى حد ما متجانسة.0.169)
تستبعد أي فقرة لعدم تحقيقها استقاللية  راش، اذ لم بأنموذجاستقاللية القياس بما يحقق موضوعية القياس كما تمثل  -4

 القياس.
 مشكلة البحث 

هذه  لمصدر تبعاً  يقل أو حجمها يزداد أخطاء تتضمن الى ان عملية تطبيق االختبار Lord,1960أشار لورد  
مع ، هذه األخطاء في أربعة مصادر: )أداة القياس، وانموذج جBiemer, et al, 1991األخطاء. ويحدد بيمر وزمالئه 

البيانات، والمقابلة أو التطبيق، والمستجيب(. وأما مصادر الخطأ التي تتعلق بأداة القياس مثل: )صياغة الفقرة، وطول الفقرة، 
 Linden& Hambleton, (1997)وطول األداة، وفئات االستجابة، وترتيب الفقرات(. يؤثر على االستجابة 

ية في القياس والتي كان ومازال االعتماد عليها قائما اال ان ظهور بدء القياس الموضوعي بظهور النظرية الكالسيك 
ادى الى  ،الحاسوب في ستينات القرن الماضي يزامنه بدايات النظرية الحديثة في القياس متمثال بنظرية السمات الكامنة
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ة الكالسيكية، فاضحت حققته النظري االعتماد عليها حين يطلب ان نصل دقة اعلى في القياس الموضوعي زيادة على ما
 تسم بهذه الدقة. لألفراداعداد اختبارات  تطوير أو الحاجة قائمة الى بناء أو

ألجل التغلب على بعض نواحي القصور في بناء االختبارات استعمل العلماء نماذج عرفت بنماذج السمات الكامنة، 
على خصائص المفحوصين، وعالمات لقدرة  تعتمد والتي يمكن من خاللها الحصول على مؤشرات إحصائية للفقرة ال

 .(Crocker & Algina،1986,68)تعتمد على صعوبة فقرات االختبار  المفحوصين ال
ومن  ان دراسة متغير التفكير المتفتح، ينطلق من النظرة الى التفكير على انه عملية طبيعية تلقائية يقوم بها الفرد،

كثيرة فهنا تبرز الحاجة الى تشخيص االفراد وتحديد مدى امتالكهم وقدرتهم على  المعلوم ان االنسان يقوم بعمليات تلقائية
 استعمال التفكير المتفتح في مواقف الحياة المختلفة.

ومما سبق يمكن القول بان مشكلة البحث الحالي تتلخص في قلة البحوث والدراسات االجنبية العربية والعراقية )على حد  
اعداد ادوات قياس موضوعية تقيس التفكير المتفتح وفق نظرية السمات الكامنة باستعمال انموذج  علم الباحث( التي تناولت

راش، عليه ارتاى الباحث الى استعمال انموذج راش لالحتمال اللوغاريتمي في يناء اختبار التفكير المتفتح لدى طلبة الجامعة 
 للقياس. الحديثيةقياس موضوعي يستند للنظرية  يمكن من خالله الكشف عن الطلبة ذوي التفكير المتفتح وفق

 االتي: بالتساؤلومشكلة البحث تتلخص 
هل يمكن التوصل الى اختبار يقيس التفكير المتفتح للطالب الجامعي وفق النظرية الحديثة في القياس النفسي يمكن فيه 

 يحاول البحث الحالي التحقق منه. تصنيف الطلبة ووفق هذا المتغير ؟ هذا ما
 اهمية البحث 

هو من طبيعة العمليات العقلية يكتسبها الفرد تدريجيًا مع مرور األيام والسنين بالتربية والتنشئة  المتفتحان التفكير 
يقدمه من منبهات معرفية وانفعالية وسلوكية تشكل  االجتماعية، وتساهم العائلة والمدرسة والمجتمع معًا تسهم في ترسيخ ذلك بما

ويفترض اتفاق هذه المؤسسات االجتماعية فـي أسـاليب التربيـة والتنـشئة االجتماعية االيجابية  ،مع مواقف الحياة طريقة تعامله
 اال ان ذلك ليس على الدوام ويحتمل تعارض بعضها البعض أيضًا حين تبتعد عن االسس الصحيحة، 

ة ليست بالقصيرة من الزمن، اذ تعد االسرة البداية ليس وليد المرحلة الجامعية فحسب، فهو نتاج فتر  المتفتحان التفكير 
االولى في تدريب األطفـال لكسب بعض العادات، يتبعها المدرسة في دعم هذه العادات وتقويمها على األكثر، وبحكم المدرسة 

في كـسب أفـراد  ستهجانواالوالمجتمع تتخـذ هذه العادات شكاًل من أشكال التقاليد واألعراف والقيم، وتستخدم أساليب االستحسان 
 .المجتمع مثل هذه العادات والتقاليد واألعراف والقيم

وحين يشعر الفرد باستقالليته في مرحلة الجامعة لكونه يكون كامل األهلِية يستطيع ان يقيم المواقف الحياتية، ويحدد 
 الجمود واالنغالق.  وفي التفكير أموقفه منها بين االنفتاح 

غالق تبدو التصلب الفكري، والذي يتضح في أمرين هما: األول، أن من تحلـيالت القـصور لذاتي ان احد صور االن 
أن يظل في حركته متأخرًا عن متطلبات الواقع، فهو أثناء عملـه يرتكـب أخطـاء، ويواجـه مشكالت، ولكن حركته  البشريللعقل 

بسبب نقص ما يتطلب ذلك من شفافية ومرونة. والثاني: أن  في معالجة تلك األخطاء والمشكالت تظل بطيئة، وتأتي متأخرة،
 العقائدالفرد ال يستطيع أن يعثر على نحو مستمر على الحواجز التي يقيمها بين التـصلب الممدوح الذي يتمثل في استقرار 

في اعتناق بعض المفاهيم والمبادئ والمفاهيم الكبرى، وبين التصلب الذهني المذموم الذي يتمثل فـي نقص المرونة الذهنية، و 
 (2003الخاطئة التي تجعل المرء فاقدًا للرشد الفكري )بكار، 

النظرية دراسة متغير التفكير المتفتح في المرحلة الجامعية فهي مرحلة يتم فيها تأهيل  أهميتهجزء من  البحثويكتسب  
نظرتهم تتسم بالمنطق واالنفتاح لما يصادفهم من  والتعامل مع متطلبات العصر، مما ينبغي ان تكون المسؤوليةلتحمل الشباب 
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إعداد الطلبة معرفيًا، ونفسيًا، واجتماعيًا لضمان نجاحهم في  أولوياتهااحداث مع مراعاة البعد القيمي للشخصية العربية، ومن 
حسب اطالع  –اسة ويعد البحث الحالي أول در  االلتحاق للدراسات العليا، الوظائف او االعمال التي تالئم مؤهالتهم أو

احد أهدافها، بناء اختبار التفكير المتفتح وفق نظرية السمات الكامنة على صعيد كافة البيئات األجنبية، والعربية،  -الباحث
 والمحلية. وبذلك يتم توافر اختبار جديد للمكتبة المحلية، ويكون في متناول الباحثين والدارسين، فضال عن المرشدين التربويين، 

في االهمية التطبيقية فان البحث الحالي يسعى الى انجاز اختبار التفكير المتفتح بعد تدريجه وفق انموذج راش  اما 
اللوغارتمي لالستخدام في البيئة العراقية بشكل خاض والبيئة العربية بشكل عام يمكن الركون اليه في عملية القياس العقلي 

 هو سائد. موضوعي ادق مما بأسلوب
لبحث الحالي اختبار يتصف بخصائص قياسية موضوعية، اذان التفكير المتفتح يتضمن بعدا نفسيا ومعرفيا ويقدم ا 

من الباحثين والمختصين مثلما االنواع االخرى من التفكير في بحوث التعلم والتعليم، ودراسة  يحظى بأهمية واهتمام متزايد
. من المجتمع. عالوة على العينة الحالية، يمكن استعماله لشريحة االتجاهات، وعلم النفس اإلرشادي والمعرفي واالجتماعي

 واسعة من الشباب الراشدين. 
 هدف البحث:

 بهدف البحث الحالي إلى: 
باستعمال انموذج راش اللوغارتمي  اختبار التفكير المتفتح لدى طلبة المرحلة اإلعدادية وفقا لنظرية السمات الكامنة. بناء 

 اد لدى طلبة جامعة بغد
 حدود البحث: 

 يتحدد البحث في:
 اداة البحث: اختبار التفكير المتفتح من اعداد الباحث 
  2016-2015عينة البحث: وهم طلبة جامعة بغداد الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 تحديد المصطلحات 
 اوال/ االختبار 

 ( 1970كرونباخ )Cronbach،1970 
 .(Cronbach،1970: 2. )اجراء منظم لمالحظة سلوك الفرد ووصفه 
 ( 1972السيد ) 

 (.133: 1972موقف تجريبي محدد يهيئ الظروف إلحداث مثيرات معينة في السلوك )السيد،  
 ثانيا / التفكير المتفتح:

 Madhvi 2004يعرفه 
دة او يمكن ان تكون دائما على صح والقابلية على استماع وجهة النظر المضا االعتقاد ان وجهة نظر الفرد ال هو 

 (http://www.urbandictionary.com/define) المتناقضة
 التعريف النظري للباحث

ومحاولة تفهمه وتقبله  ،وعدم االنغالق عن كل موقف ال يتفق مع وجهات نظره ،الفرد مع مواقف الحياة بمرونة تعامل 
 ان تيقن انه على درجة كبير من الصحة 

رات التي تحدد قدرة االفراد من خالل قياس قدرتهم في التفكير المتفتح و التي تحسب مجموعة الفق االجرائي للباحث: التعريف
 من خالل اجابة طلبة عينة البحث على فقرات اختبار التفكير المتفتح 
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 ثالثا/ انموذج راش لالحتمال اللوغاريتمي:
 Rasch 1961( 1961راش ) •

المميز للفقرة دالة لوغاريتمية احادية المعلم لذلك يطلق عليه نماذج نظرية السمات الكامنة ويكون فيه المنحنى  احد 
، او انموذج راش اللوغاريتمي االحتمالي one – parameter Logistic Modelاحيانا النموذج اللوغاريتمي احادي المعلم 

اصية الفقرة وقدرة الفرد . ويقوم هذا االنموذج على مبدا االحتمالية باالعتماد على خRash Simple Logistic Modelالبسيط 
هذا التقدير بخصائص  يتأثرالمقاسة، وذلك لتقدير قدرة الفرد دون الرجوع الى معيار المجموعة التي ينتمي لها الفرد ودون ان 

 ،Mastersعن اي فقرة ) لإلجابةفقرات االختبار اي انه متحرر من اثر العينة والفقرة بافتراض ان اي فرد له احتمالية معينة 
1984: 152.) 

 Hambleton & Swaminathan( 1985هامبلتون وسوامينثان ) •
انموذج رياضي يقوم على أساس نظرية االحتماالت، وهو احد نماذج نظرية االستجابة للفقرة التـــــــي تستــــهدف جــــــميعها  

 (.(Hambleton & Swaminathan,1985: 45 يثة للقياس.توفــــــير القـــــــياس الموضـــــوعي للســــــــــلوك وفق النظرية الحد
 االطار النظري ودراسات سابقة 

 المبحث االول: نظرية السمات الكامنة 
على نمذجة العالقة بين المتغير غير المالحظ )قدرة الفرد( واحتمال استجابة الممتحن صوابا على فقرة  النظريةتقوم هذه  

ق طرائق نظرية االستجابة للفقرة في جزء كبير على البيانات المستمدة من اداء الفرد )زكري، ما )المتغير المالحظ(، ويعتمد صد
( ولكن يرجع Lawley( )1943 – 1944(. ولقد انبثقت نظرية السمات الكامنة عن البحوث التي اجراها لولي )42: 2009

( هي المولد الحقيقي 1953 – 1952اعمال لورد )(. وتعتبر 1950الفضل في استخدام مفهوم السمات الكامنة الى الزرسفلد )
 (.101: 1986( )عالم، Modern Test Theoryلهذه النظرية التي اطلق عليها النظرية المعاصرة لالختبارات )

 مسلمات نظرية السمات الكامنة
 ت كامنة.اي مختبر في اي اختبار بواسطة مجموعة من العوامل يطلق عليها سمات او قدرا بأداءيمكن التنبؤ  -1
يمكن وصف العالقة بين اداء المختبر عن اي فقرة اختبارية ومجموعة السمات او القدرات الكامنة التي يفترض انها  -2

 تؤثر في ادائه بدالة تزايدية )تزايد طردي(، ويطلق عليها دالة خصائص الفقرة 
 لإلجابةلها توقعات احتمالية عالية الن هذه الدالة تحدد المختبرين الذين حققوا درجات مرتفعة في السمات التي  -3

 (.48 – 47: 2002الصحيحة للفقرة من المنخفضين الذين حققوا درجات منخفضة على السمات )الوليلي، 
 قيم مؤشرات الفقرة )الصعوبة والتمييز( ال تعتمد على المجموعة او العينة التي اخذت االختبار  -4
 (.39: 2012لة المختارة في االختبار. )شحاتة، قيم قدرات االفراد ال تعتمد على مجموعة االسئ -5

 افتراضات نظرية السمات الكامنة:
( 40: 2012ان اداء الفرد في اختبار معين يعتمد على قدرة يمتلكها او سمة معينة يمكن قياسها في بعد واحد )شحاتة،  – 1

ختبار ولذلك تسمى بالنماذج احادية البعد. اي ان نماذج السمات الكامنة تفترض وجود قدرة واحدة تفسر اداء الفرد في اال
نماذج متعددة االبعاد. ونظرا لسهولة تفسير  فإنهااما النماذج التي تفترض وجود اكثر من قدرة واحدة تكمن وراء هذا االداء 

ختبار تكون درجات االختبارات التي تقيس سمة واحدة، فان القائمين ببناء االختبارات يفترضون عادة ان مجموعة فقرات اال
 (104: 1986احادية البعد )عالم، 
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 باإلجابة تتأثريفترض في الفقرات انها تحقق خاصية االستقالل المركزي: اي ان االجابة على فقرة من الفقرات ال تؤثر او  – 2
ندما ( اي عدم ترابط الفقرات مع بعضها البعض. هذا وتتحقق استقاللية القياس ع40: 2012على فقرة اخرى )شحاتة، 

 تتحقق االمور االتية:
مالئمة الفقرات المكونة لالختبار للنموذج، وهذا يعتمد على صدق الفقرات في قياس القدرة موضع القياس، وعلى صدق  –أ 

 تدرجها على مقياس هذه القدرة.
 ء االفراد.مالئمة االفراد الذين يجيبون على فقرات االختبار للنموذج، وهذا يعتمد على صدق استجابات هؤال –ب 
 (.30 - 29: 2007توافق فقرات االختبار مع قدرات االفراد، ويعتمد هذا على تقارب مستوياتها )اسماعيل،  –ج 
ان العالقة بين اداء الفرد في كل فقرة من فقرات االختبار وبين القدرة التي يقيسها االختبار يمكن وصفها بدالة رياضية  – 3

(( منحنى سمة الفقرة )منحنى خاصية الفقرة(: وهذه الدالة توفر احتماالت االستجابة ICCتصاعدية تسمى دالة سمة الفقرة 
القدرات العالية يحتمل توصلهم الى االجابة الصحيحة على  فأصحابالصحيحة للفقرة في مستويات مختلفة من القدرة، 

 (.40: 2012السؤال بشكل يفوق اصحاب القدرة المنخفضة )شحاتة، 
عة في االجابة: تفترض نماذج السمات الكامنة ان عامل السرعة ال يلعب دورا في االجابة عن فقرات االختبار. عامل السر  – 4

عامل السرعة على اجابتهم.  تأثيربمعنى ان اخفاق االفراد في اجابة فقرات االختبار يرجع الى انخفاض قدرتهم، وليس الى 
ورا في االجابة، عن طريق معرفة عدد الطالب الذين لم يتمكنوا من ويمكن تقدير فيما اذا كان عامل السرعة قد لعب د

 (.105: 1986االنتهاء من اجابة جميع فقرات االختبار الذي اجري عليهم )عالم، 
 انموذج راش لالحتمال اللوغاريتمي

معنى إن درجة ي نظرية السمات الكامنة. ويهدف نموذج راش إلى تحقيق الموضوعية في القياس، بفوهو انموذج شائع  
الفرد في االختبار يجب أن ال تكون دالة لعينة االفراد الذين استخدموا في التدريج األصلي للفقرات التي يشتمل عليها االختبار، 

(. 449 :1991كما انه يجب ان يحصل الفرد على نفس الدرجة في كل من اختبارين يقيسان نفس السمة او القدرة )يوسف، 
( في الصفة التي يراد تقديرها )القدرة الكامنة S(التي يمتلكها الطالب المفحوص )(θعلى الفرق بين القدرةويعتمد انموذج راش 

( وسيتم 𝛽عنها والتي يمثلها الرمز ) اإلجابة( التي يرغب الطالب iوراء استجابات الطلبة المفحوصين( ودرجة صعوبة الفقرة )
(.ويمكن القول بان انموذج راش يقوم 18: 2013في استجابات الطلبة )التقي، افتراض هناك بعدا واحدا وراء الفروق الفردية 

ن تتلخصان في انه كلما زادت قدرة الفرد زاد احتمال اجابته اجابه صحيحة عن فقرات اختبار ما، وان يعلى قضيتين اساسيت
( بمعنى ان في 133: 1986)عالم،  هناك احتمال كبير ان يجيب اي فرد اجابة صحيحة عن فقرة تتميز بالسهولة بالنسبة له

 تتالءمانموذج راش يتم صياغة احتمال االجابة الصحيحة كدالة منطقية للفرق بين مقياس الفرد والفقرة. وفي اغلب االحيان 
َءم معالم معالم االنموذج مع مستويات السمة الكامنة التي يمتلكها الفرد والفقرة. وعلى سبيل المثال، في االختبارات التربوية، تتال

الفقرة مع مستوى صعوبة الفقرات، بينما معلم الفرد )بارامتر الفرد( يتالَءم مع مستوى قدرة االفراد. وكلما زادت قدرة الفرد عن 
صعوبة الفقرة، زاد احتمال اعطاء اجابة صحيحة. والغرض من تطبيق االنموذج هو الحصول على قياسات من بيانات 

م طرق التقييم للحصول على تقييمات من بيانات االستجابة التي تعتمد على االنموذج )اسماعيل، االستجابة المطلقة. وتستخد
2007 :34.) 

 الجانب السيكولوجي في انموذج راش
يتضمن انموذج راش واقعا سيكولوجيا في صورة رياضية. فمعادلته الرياضية تفسر احتمال ان يجيب الفرد اجابة  

بالسهولة بالنسبة له، وهذا ما يقرر ديناميكية التفاعل بين االفراد وفقرات االختبارات، اذن،  صحيحة عن فقرة اختبار تتميز
يصبح انموذج راش بمثابة تعبير واقعي عن هذا التفاعل، كما يصبح النموذج الوحيد الذي يفسر اداء االفراد في االختبارات 
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االختبارات متطلبات نموذج راش. فان ديناميكية التفاعل هذا  والمقاييس. فاذا حققت مجموعة من البيانات المستمدة من هذه
تكون صحيحة. اما اذا لم تحقق البيانات هذه المتطلبات، يكون معنى هذا ان البيانات تناقض االساس المنطقي الذي بني عليه 

 (. 235: 2001هذا االنموذج )عالم، 
 افتراضات انموذج راش

( ان انموذج راش يفترض وجود سمة او قدرة واحدة هي التي تشكل االساس 1993 احادية البعد: يذكر )ويبرساكس، – 1
لجميع الفقرات، وهذا الفرض يسمى احادية البعد، فالفقرة يجب ان تكون احادية البعد اي تقيس سمة واحدة فقط 

(Uebersax، 1993: 73.) 
 استقاللية القياس: تبدو هذه االستقاللية في االوجه االتية: – 2
 استقالل القياس عن قدرة العينة التي تؤدي االختبار. –أ 
 (.Koeller، 1994: 5استقالل القياس عن الفقرات التي يجيب عليها االفراد.) –ب 
خطية القياس: خطية القياس يقصد بها ان هناك معدال ثابتا لتدرج القياس، وذلك على المدى الواسع من متصل السمة  – 3

عندئذ يكون تقدير الفرق بين أي قياسين متتالين على هذا التدريج ثابتا  ل بوحدة قياس واحدة،موضع القياس، والذي يتمث
فرق بين اي قياسين على هذا التدرج بتغير اداة القياس  أليعند اي مستوى من مستويات السمة، وال يختلف المعنى الكمي 
ا تقدير التغير الحاصل في السمة موضع القياس )زكري، طالما انها اداة مناسبة، وعندما تتوافر الخطية في القياس يمكنن

2009 :70)0 
توازي المنحنيات المميزة للفقرات: ويشير هذا االفتراض الى ان الحد الذي تتميز فيه الفقرات بين االفراد ذوي المستويات  – 4

 (.310أ:  1988ة )كاظم، المختلفة من قدرة ما، فان جميع هذه الفقرات ينبغي ان يكون لها قوة تمييزية متساوي
اذ يفترض انه ال يوجد فرد يخمن  انعدام اثر التخمين: اي ان المفحوص ال يستطيع التخمين في االجابة الصحيحة، – 5

 (.65: 2000االجابة الصواب ويتفق ذلك الشرط مع احادية البعد )الطنطاوي، 
 طرائق تقدير صعوبة الفقرة وقدرة االفراد

)صعوبة الفقرة وقدرة الفرد(، حيث تعتمد جميعها على أساليب التحليل ب بارامتري االنموذج وتوجد عدة طرق لحسا 
 وتعتمد طرائق عده لتقدير معلمي االنموذج ومنها:  (Numerical Analysis)العددي 
 درجة كلية لكل فقرة. : ويتم حساب لوغاريتم نسبة النجاح الى الفشل لكل(Log Method)طريقة اللوغاريتم  -1
: هذه الطريقة تعطي تقديرات لكل فقرتين في ان واحد، حيث يكون (Pair Method)ريقة المقارنات الثنائية ط -2

 BICALاجراؤها يدويا عندما يكون عدد الفقرات قليال ومستويات التدرج قليلة. وقد صمم "رايت وميد" برنامج بيكال 
بة الفقرات، كما يمكن استخدام هذه الطريقة في لتقدير اللوغاريتمات، حيث يتم فصل قدرات المفحوصين عن صعو 

 ,Wright & Stone) حالة كون البيانات على شكل مصفوفات ناقصة نتيجة استجابة أفراد مختلفين لفقرات مختلفة
1979: 15-16). 

 طرق االرجحية القصوى، وهناك ثالث طرق تندرج تحت طرق االرجحية القصوى وهي:  -3
 لمشروطة )الهامشية(طريقة االرجحية القصوى غير ا. 
 .طريقة االرجحية القصوى المشروطة 
  ،( 94: 2011طريقة االرجحية القصوى المشتركة. )العزي 
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 المبحث الثاني التفكير المتفتح 
 مفهوم التفكير 

يعد التفكير عامال من العوامل االساسية في حياة الفرد فهو الذي يساعد على توجيه الحياة وتقدمها، كما يساعد  
السيطرة والتحكم على امور كثيرة  اإلنسان، كما يساعد على حل المشكالت وتجنب كثير من االخطار وبه يستطيع تقدمهاو 

وتسيرها لصالحه فالتفكير عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل عمليات التفاعل الذهني بين الفرد وبين ما يكتسبه من 
 (2001ول الى افتراضات وتوقعات جديدة. )قطامي خبرات بغية تطوير البنى المعرفية والوص

يبدو ان التفكير من أرقى العمليات العقلية، العملية التي توجه السلوك وتحدده، فالتفكير أسلوب من أساليب السلوك،  
ينشد طريقة ينشأ عند مواجهة الكائن الحي لموقف معين تحيطه مصاعب غير مألوفة تسبب له الحيرة والتّردد مما يدفعه إلى أن 

يتغلب بها على هذا الموقف، وحينما يتمكن من ذلك تنتهي عملية التفكير، ويعود الفرد إلى سلوكه اآللي أو المعتاد، ولهذا فإن 
طبيعة المصاعب التي تواجه للفرد هي التي تحدد أسلوب التفكير أو نمطه. ويرى "بيل" التفكير بأنه "جزء مما يحدث داخل 

 حساس واألحداث المؤثرة ومواقف الحياة المختلفة". العقل في أثناء اإل
كما يحدد وجيه واخرون بأن التفكير هو " إحدى العمليات العقلية العليا التي يشتمل عليها التنظيم العقلي المعرفي،  

 (2002والتي تعتمد إلى حد كبير على قدرة الفرد العقلية العامة)وجيه واخرون 
من المشكالت فاستعمال التفكير يهدف لحل المشكالت ويشكل أسلوبا لحلها واشار اليه  تخلو وبما ان حياة الفرد ال 

 .أسلوب النشاط الذي يمارسه الفرد أحمد زكي صالح بأّنه "
الشروع به إال إذا سبقته مشكلة تتحدى عقـل الفرد وتحرك مشاعره  يبدأينظر مجدي حبيب على أن التفكير بوجه عام ال  

ويوضحه على انه: عملية عقلية معرفية وجدانية عليا تبنى وتؤسس على محصلة العمليات النفسية األخرى وتحفز دوافعه. ـ 
ن كاإلدراك واإلحـساس والتخيـل وكـذلك العمليات العقلية كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز والمقارنة واالستدالل وكلمـا اتجهنـا مـ

 تعقيدا.المحسوس إلى المجرد كان التفكير أكثر 
ل عام وکل اإلعالم المتطورة بأشکالها المختلفة يتضاعف تقريبًا کل على وسائل حجم اإلقباوفي العصر الحالي زاد  
فقد اثبتت بعض الدراسات ان هناك تأثير مباشر وملحوظ للتلفاز والبث الفضائي  ،، بسب قلة كلفتهامتسارعل شکـشهر وب

في عملية تفكيرهم بين االنفتاح واالنغالق بحسب لفازية تر ملحوظ للمشاهدة الکما وجد تأثي، على سلوك وتفکير المشاهدين
 ( 1990،)جبسونالمنبهات التي يتعرضون 

  المتفتحالتفكير 
حين تظهر دالئل  ،ان التفكير المتفتح داللة على انفتاح الفرد نحو االحداث والمواقف وعدم التمسك بالرأي وفرضه 

يتماشى مع العدالة والرحمة واالنسانية، فالشخصية المتفتحة هي شخصية مرنة  مبدئرارات، وهو جديدة يمكن ان تغير بعض الق
، ان كثير من االحكام التي يصدرها الفرد تكون قابلة للتعديل والحذف حين يكون الشخص ذو تفكير متفتح، باإليجابيةتتصف 

  وهذا مؤشر وداللة على التوافق النفسي والصحة النفسية.
 نظريات التي تفسر التفكير المتفتح بعض ال

 نظرية التحليل النفسي:
 ان صورة الشخصية عند فرويد تتمثل:

 :idالهو أو الهي  اوال: 
يوصف انه يُضمُّ الغرائز والدَّوافع الفطريَّة: الجنسيَّة والعدوانيَّة، وهو الصورة البدائيَّة للشخصية قبل أن يبدأ المجتمع  
ُمستودع الُقوى والطَّاقات الغريزيَّة، هو جانب ال شعوري عميق، ليس بينه وبين العالم الواقعي ِصَلة  دويع، والتكييفبالتهذيب 



 م2016/ كانون أول           جامعة بابل /تربوية واإلنسانية األساسية للعلوم الكلية التربية  مجلة        30العدد/

308 

ُمباشرة، كما أنَّه ال شخصي وال إرادي؛ لذلك فهو بعيد عن المعايير والقيم االجتماعيَّة، ال يعرف شيًئا عن المنطق، وُيسيطر 
 ع إلى إشباع دوافعه اندفاًعا عاجاًل في أيِّ صورة وبأيِّ َثمن. على نشاطه مبدأ "اللَّذة" و"األلم"، ويندف

 : super-egoثانًيا: األنا 
واب،   وينظر اليه على انه مستودع المثاليَّات، واألخالقيَّات، والضمير، والمعايير االجتماعيَّة، والتقاليد، والقيم، والصَّ

اخليَّة، أو "رقيب نفسي"، وهو الشعوري إلى حدٍّ كبير، وينمو مع ُنُموِّ والخير، والحق، والعدل، والحالل، فهو بمثابة ُسلطة د
والُمُثل الفرد، ويتأثر األنا األعلى في ُنُموِّه بالوالدين، ومن يحلُّ محلَّهم، مثل المربِّين، والشخصيَّات المحبوبة في الحياة العامَّة، 

د ثقافة الَفرد وخبراته في المجتمع، ويعمل األنا األعلى على ضبط )الهو(، وَكفِّه االجتماعيَّة الُعليا، كما أنَّه يتعدل ويتهذَّب بازديا
 عن إشباع كلِّ ما يراه المجتمع خطأ أو محرًما من الدوافع، وذلك من خالل األنا.

 :egoثالثًا: األنا 
عقليَّة، وهو المشرُف على جهازنا ويمثل مركز الشُّعور واإلدراك الحسي الخارجي، واإلدراك الحسي الداخلي، والعمليَّات ال 

حداث التكاُمل، وحلِّ الصِّراع بين مطال ب الحركي اإلرادي، ويتكفَّل األنا بالدِّفاع عن الشخصيَّة، ويعمُل على توافقها مع البيئة، وا 
يطل على الدَّوافع )الهو(، وبين مطالب األنا األعلى، وبين الواقع، واألنا له جانبان: شعوري وال شعوري، وله وجهان: وجه  

الفطريَّة والغريزية في الهو، وآخر يطل على العالم الخارجي عن طريق الحواس، ووظيفة األنا هي التوفيُق بين مطالب )الهو( 
والظُّروف الخارجيَّة، وينظر إليه فرويد كمحرك منفِّذ للشخصيَّة، ويعمل األنا في ضوء مبدأ الواقع، ويقوم من أجِل حفظ وتحقيق 

2009ة الذات والتَّواُفق االجتماعي، وينمو األنا عن طريق الخبرات التربويَّة التي يتعرض لها الفرد من الطفولة إلى الرُّشد. قيم
 CLONINGER، 

من  والتيان التفكير يعتمد على الجوانب النفسية التي حددتها المنظومة النفسية المتمثلة في اللهو واالنا واالنا االعلى  
يفكر  التينشا فيها او االفكار  التييؤمن بها او طبيعة البيئة  التيتركزها العقيدة  والتيدد شخصية وطبيعة االنسان خاللها تتح

تترجم فيما بعد الى سلوك ظاهر  والتيسواء كانت تلك االفكار ايجابية او سلبية او متفتحة او منغلقة  الالوعيفيها وبتيقن عقله 
يمكن وصفه بذوي التفكير  او يخطئون احيانا وفق ما سارت عليه بناء شخصيته تجعل من الفردامام البشر والذى قد يصيبون 

 (2003متفتح الفكر او التفكير منغلق )ناي 
 النظرية السلوكية 

ترى هذه المدرسة أن السلوك الظاهري ـ ال التجربة الباطنة ـ هو مصدر المعلومات الوحيد الممكن الوثوق به. وجاء هذا 
ز على الحوادث المرئية بمثابة رد فعل لتأكيد مدرسة البنيوية على االستبصار. وقد أكَّد السلوكيون على أهمية البيئة في التركي

تكوين السلوك الفردي، وبحثوا بصورة رئيسية العالقة الكائنة بين السلوك الظاهري والمثيرات البيئية، وأدرك واطسون وغيره من 
. والواقع أنه اعتقد أن بإمكانه توليد أية استجابة يريدها من خالل باألشراطًضا تغيير سلوك اإلنسان السلوكيين أنه من الممكن أي

 التحكم في بيئة الفرد.
 ثالثا: النظريات المعرفية:

إن النظريات المعرفية تناولت التفكير بصورة عامة ويمكن ان يستنبط منها ان اي نوع من انواع التفكير يرتبط ارتباطا  
ا بالمنظور المعرفي "وهذه النظريات تؤكد على الروابط الموجودة بين أعمال الفرد وكل من أفكاره، وخبراته السابقة ومهاراته قوي

(، إْذ ترى هذه النظريات ان ما يقوم به اإلنسان من تفكير عقلي، وكيفية إدراك وفهم وتنظيم في 253: 1999العقلية )عدس، 
 (، 86: 2004في تفسير اي نشاط يقوم به الفرد في مواقف الحياة )الجيزاني،  داخل المجال البيئي هو األساس
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 نظرية التعلم التجريبي ديفيد كولب:
يعد كولب أول من طور أسلوب التعلم التجريبي )التعلم من الخبرة( إذ اعتمد على مفاهيم كل من جون ديوي وجان   

يستند على الخبرة والذي أطلق عليها )أساليب التعلم التجريبي( ان عمليات بياجيه وكيرت ليفين وكارل يونغ في اي نشاط عقلي 
 التعلم تسهم بدرجة كبيرة في النشاط الفكري للفرد في ضوء خبراته يحدد المالمح للتوجهات التفكير نحو االنفتاح او االنغالق

28):(Vince& Reynolds،2007) 
اذ ركز على أهمية الخبرات السابقة في اي عملية عقلية ، اصحاب هذه النظرية Dewey Johnوسبق جون ديوي 

: من خالل نظرية المجال، ومفهومه عن حيز الحياة. ويركز Lewinليفين  واشار .. مضيفا اليها المالحظة واألحكام الشخصية
لى التطبيق في موقف الخبرة الملموسة، والمالحظة، وصياغة المفاهيم المجردة مع القدرة على التعميم، والقدرة ع على ضرورة

 (. 352: 2006جديد. يشير ليفين إلى أن اي نشاط يقوم به الفرد ومنها التفكير يتأثر )بمجال الحياة( الخاص )ملحم،
ارتباطا وثيقا با البناء المعرفي للفرد الذي يتكون من  يرتبطيفسر التفكير وانواعه  Piagetومن المالحظ ان بياجيه  

الفرد مع البيئة. وبالتالي يزداد الوعي المعرفي خالل الحياة وتجارب التعلم،  لتكيف و من خالل تفاعلخالل عمليتي التمثيل وا
ق كما يتم التطور عقليًا ووجدانيًا وأخالقيًا كنتيجة لهذا التعامل مع البيئة بما تنعكس اثاره في االنفتاح او االنغالق في التفكير وف

 (.51: 2008عها )وقاد، تلك العمليات العقلية التي يتعامل م
ومما تقدم استعمل الباحث المنظور المعرفي في اعداد فقرات االختبار لكونه اكثر مالئمة لبحوث التفكير بوصفه احدى  

 العمليات العقلية التي يتبعها الفرد عند تعامله بمواقف الحياة.
 المبحث الثالث / دراسات السابقة 

 لت نظرية السمات الكامنة باستعمال انموذج راش منها: اختار الباحث الدراسات التي استعم 
 :Gallini (1983)دراسة جالليني  -1

الى تحليل فقرات اختبار المصفوفات المتتابعة، ذلك باستعمال احد اساليب القياس الحديثة )نموذج  الدراسةهدفت هذه 
 موذج. راش(، واختبار مدى مالءمة االداء المالحظ مع االداء المتوقع بوساطة الن

( فقرة فقط من فقرات اختبار 30)وطبق اختبار مكون  ( فردا من طالب الصف السابع.151الدراسة من ) عينةتكونت 
التحليل، وبذلك اقتصرت بيانات الدراسة  إلجراءالمصفوفات المتتابعة العادية لرافن، اذ اختيرت ست فقرات فقط من كل مجموعة 

وتوافرت في  توصلت اليه الدراسة لتحليل البيانات وابرز ما BICALنامج بيكال استعمل بر  على نصف فقرات االختبار.
 (.Gallini,1983:27االختبار متطلبات انموذج راش )

 (:2010دراسة السوداني ) -2
نيلسون للقدرة العقلية على وفق نظرية السمات الكامنة باستخدام نموذج  –هدفت هذه الدراسة الى اعداد اختبار هنمون  
( طالبا وطالبة من طلبة الصفوف )الرابع، الخامس، السادس( 350عنها. قد طبق االختبار على عينة مكونة من ) لمنبثقاراش 

 –االعدادي في مدارس محافظة بغداد، تم اختيارهم باألسلوب الطبقي العشوائي تم ترجمة النسخة االجنبية من اختبار هنمون 
( على انه انموذج لتحليل فقرات االختبار، وباستعمال البرنامج االحصائي Raschنيلسون للقدرة العقلية على )انموذج راش 

( 13وبحسب مخرجات البرنامج. وقد استبعدت ) (2)استنادا الى قيمة مربع كاي  لألنموذجمطابقة الفقرات تمت  المحوسب
: 2010( )السوداني، 0,05)ستوى داللة الجدولية عند بم (2)فقرة من االختبار كون قيمتهما كانت اكبر من قيمة مربع كاي 

122 – 207.) 
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 (: 2011دراسة عزيز ) -3
الى تطوير اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد لطلبة الجامعة وفقا لنظرية السمات الكامنة. طبق  الدراسةهدفت هذه  

الطبقي  باألسلوبتم اختيارهم  بغداد،الجامعات في مدينة ( طالبا وطالبة من طلبة 500االختبار على عينة مكونة من )
( فقرة: 34العشوائي.، ولتحقيق الهدف من الدراسة، تم ترجمة النسخة األجنبية من االختبار الى اللغة العربية، والبالغ عددها )

برنامج لم يحذف ال، (RASCAL)( على انه انموذج لتحليل فقرات االختبار، وباستعمال البرنامج Raschواعتمد )انموذج راش 
، الفقراتراش، ولم تستبعد اي فقرة من  بأنموذجتحققت استقاللية القياس ومن ثم موضوعيته كما تمثل اية فقرة من الفقرات، 

 ( 237 – 169: 2011)عزيز، 
 (:2011دراسة العبيدي ) -4

طبق االختبار  عدادية.هدفت الدراسة الى استخدام انموذج راش في بناء اختبار القدرة على التذكر لدى طلبة المرحلة اال 
( طالبا وطالبة للصفوف )الرابع، الخامس، السادس االعدادي في مدارس محافظة بغداد( اختيروا 400على عينة بلغت )

( فقرة لقياس القدرة على التذكر لدى العينة المستهدفة في البحث البرنامج 27الطبقي العشوائي. اداة الدراسة: صيغت ) باألسلوب
( RASCALالتحليل العاملي الستخراج العامل العام لمكونات االختبار. وبرنامج راسكال ) ألجراء( SPSSاالحصائي )

المحوسب لتحليل فقرات االختبار وتدريجها على وفق انموذج راش. وتصلت الى استقاللية القياس بما يحقق موضوعية القياس 
 ) .157 – 105: 2011 ،راش. )العبيدي بأنموذجكما تمثل 

 (:2012ة حسين )دراس -5
هدف هذه الدراسة الى بناء اختبار القدرة على التصور المكاني لطلبة المرحلة االعدادية على وفق نظرية السمات 

( فقرة وبعدها طبق 27الكامنة، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث عددًا من االجراءات العلمية في بناء االختبار وأعدت )
 باألسلوبطالبًا وطالبة )من طالب المرحلة االعدادية في مدارس محافظة بغداد( اختيروا  (332االختبار على عينة بلغت )

الطبقي العشوائي، ولقد اعتمد الباحث في التحليل االحصائي لفقرات االختبار على انموذج راش )احد نماذج السمات الكامنة( 
 (80- 40: 2012( فقرة تالئم انموذج راش )حسين 23) وتوصلت الى استبقاء

 (:2015دراسة التميمي ) -6
هدفت الدراسة الى تطوير اختبار القدرة على االستدالل المجرد لبول نيوتن على طلبة المرحلة االعدادية باستعمال  

( طالبا من طالب المرحلة 500انموذج احادي المعلم وفقا لنظرية االستجابة للمفردة. طبق االختبار على عينة مكونة من )
)التميمي،  راش ولم تستبعد اي من الفقرات بأنموذجاستقاللية القياس بما يحقق موضوعية القياس كما تمثل  وتمتالثانوية 
2015 :98 – 167) 

 (:2015دراسة علوان ) -7
طبق االختبار  استعمال انموذج راش لالحتمال اللوغارتمي في تطوير اختبار االستعداد المكاني،هدفت الدراسة الى  

و حللت النتائج فق من طلبة المرحلة االولى في جامعات في مدينة بغداد ( طالبا وطالبة من طلبة 500على عينة بلغت )
( فقرات لعدم تحقيقها استقاللية القياس، وبذلك يكون عدد 3( فقرات من المكونات واستبعدت )8انموذج راش. فقد استبعدت )

 – 124: 2015)علوان،  راش بأنموذجوعية القياس كما تمثل وتحققت موض( فقرة في االختبار الكلي 88الفقرات المتبقية )
202.) 

 تعليق على الدراسات السابقة
السمات  الدراسات التي تعتمد النظرية الحديثة في القياس، وهذا التوجه يتحدد بنظرية اجراء يالحظ ان هناك توجه نحو 

مع متطلبات انموذج راش يتطلب منا دراسة  لعدم توافقها النموذج الكامنة وانموذج راش، كما يالحظ ان هناك فقرات استبعدها
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في البالد العربية يتم بشكل شبه اجباري، مما حرص الباحث ان  االختباراتالن تطبيق  االسباب التي يحصل فيها الرفض ربما
 يكون من يستجيب لالختبار ان يكون متطوعا راغبا في االستجابة.

اختالف العينات من دراسة الى اخرى ربما يدعو الى دراسات للحجم االمثل لتلك الحظ الباحث في الدراسات السابقة  
العينات مرتبطا بالمراحل العمرية المختلفة، كما وجد الدراسات السابقة ان اغلبها تعتمد على اختبارات جاهزة من بيئات اجنبية 

ية وربما حتى االجنبية الن لم يصادف الباحث ان اطلع االفتقار البيئة العرب مما حدى بالباحث ان يكون اختباره عراقيا وعربي
 على ابحاث تستعمل التفكير المتفتح في البيئة العراقية والعربية واالجنبية بالنظرية الحديثة،

جراءاتهمنهجية البحث   :وا 
فسير العلمي بغية تحقيق اهدافه، لكونه يتضمن الت ،البحث الحالي هو المنهج الوصفي إجراءاتان انسب منهج يالئم  

 والتوصل الى نتائج منطقية يمكن الركون  ،التحليل والدراسة بأسلوبيتبعه الباحث من التكميم للمتغير  المنظم، لو صف ما
 مجتمع البحث

طالبة وطالبة منهم  41249البالغ عددهم  2016- 2015يشمل مجتمع البحث طلبة جامعة بغداد للعام الدراسي  
 اناث  24348ذكور و 16901

 عينة البحث
 في البحث الحالي تم اختيار عينتين من مجتمع الدراسة:

  طالبا وطالبة (10عينة وضوح التعليمات وفهم الفقرات وبلغت). 
  عينة التحليل اإلحصائي: والغرض منها تحليل البيانات المستمدة من استجابات افرادها لفقرات االختبار، وكان حجم

 ( طالبا وطالبة.500العينة )
العينة العشوائية متعددة  بأسلوبعينة من طلبة الجامعة يمثلون اربعة صفوف دراسية، والتي تم اختيارها ت وضم

من اإلناث، يتوزعون وفق متغيرات  (281)من الذكور، و (219)طالب وطالبة منهم (500)المراحل، اذ تم اختيار 
اربع كليات علمية  ليات من كليات جامعة بغداد، منهاالكلية، والقسم الدراسي والصف اذ اختار الباحث عشوائيا ثمان ك

واربع كليات انسانية، بعدها اختار الباحث عشوائيا قسما واحدا من تلك الكليات التي جرى اختيارها التي فيها اقسام 
د االقسام وبلغ عد دراسية متعددة والكلية التي ليس فيها اقسام جرى تعامل على انها قسما واحدا لكون اختيرت عشوائيا

ثمانية اقسام علمية وانسانية، بعدها تم اختيار اعداد من الطلبة من كل قسم بصورة عشوائية وحرص الباحث تقصي 
( 1لضمان دقة االستجابة لطبيعة البحث الذي يهدف اعداد اختبار والجدول ) الرغبة والتعاون من قبل المستجيبين

 يوضح عينة البحث.
 لكلية والصف الدراسي( عينة البحث حسب ا1جدول )

 الكلية والقسم
 الصفوف الدراسية

 وعالمجم
 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 مج ا ذ مج ا ذ مج ا ذ مج ا ذ مج ا ذ
 ادارة واقتصاد
 احصاء

10 13 23 9 12 21 8 10 18 7 9 16 34 44 78 

 147 82 65 29 16 13 34 19 15 39 22 17 45 25 20 صحافة-اعالم 
 55 30 25 11 6 5 13 7 6 15 8 7 16 9 7 الهندسة/هندسة المواد
 105 59 46 21 12 9 24 13 11 28 16 12 32 18 14 التربية / ابن رشد تاريخ

 28 17 11 6 4 - 6 4 2 7 4 3 9 5 4 الطب/ عام
 10 6 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 الحقوق/عام
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 35 19 16 7 4 3 8 4 4 9 5 4 11 6 5 علوم كيمياء
 42 24 18 8 5 3 10 6 4 11 6 5 13 7 6 لغة عربية آداب

 500 281 219 100 57 43 115 64 51 133 75 58 152 85 67 المجموع
 اداة البحث: 

قبل البدء في صياغة الفقرات، هناك ضرورة في تحديد العدد الكلي لفقرات القياس والذي يفترض إن هذا العدد إن يغطي  
 (Lemke&Wiersema,1976;130لمكونات المقياس ) السلوكيطاق الن

( موقفا وقد صيغت الفقرات على شكل مواقف لفظية كل منها يمثل موقفا قد يكون 30ذلك حددت الباحث ) ضوءوفي  
رية في صادفه الطالب في حياته واالجابة تكون باختيار بديل واحد من بديلين، ويفضل هذا األسلوب على العبارات التقري

 االختبار نفسه.
 الخطوات االتية  باعتمادالتفكير المنفاح  اختبارتم بناء  
االطالع على الكتب والدوريات واالطار النظري في مجال القياس النفسي التي تناولت التفكير والدراسات العربية   -1

 واالجنبية التي تناولت التفكير
كما  ية الحديثة في القياس لتحديد طريقة االستجابة على االختباراالطالع على بعض االختبارات التي اعتمدت النظر  -2

 موضح قسما منها في الدراسات السابقة 
تم بناء االختبار بصورته االولية ويتبع كل موقف. بديلين بديل يمثل التفكير المتفتح والبديل االخر يمثل التفكير   -3

 المنغلق لتكون مواقفه تالئم المجتمع والمرحلة 
محكما للتحقق من وضوح الصياغة ومالئمتها تعديل  10ختبار على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم عرض اال -4

بمعادلتهم التي  Cohen، etal% حدده كوهين وزمالئهم 80بعض الفقرات في ضوء مالحظاتهم وبمعيار مقداره 
 ( بعد التعديالت الطفيفة%100-% 80للفقرات من ) القبوليستخرج فيها صدق المحتوى للفقرات وتراوحت نسية 

 طالب وطالبة بهدف االتي 20التجربة االستطالعية لبيان مدى صالحية االختبار على  اجراءتم  
 اعداد الصورة االولية لالختبار قبل اجراء التحليل االحصائي  - أ
 التأكد من وضوح الفقرات للطلبة وظهرت ان جميع الفقرات واضحة - ب
 دة لهذا الغرضمن مالئمة الفقرات المع التأكد  - ت
في االجابة عن فقرات االختبار، اذ تراوح زمن االجابة من  الطالب يستغرقهاحتساب زمن االجابة والوقت الذي   - ث

 دقيقة13( دقيقة بمتوسط حسابي مقداره 10-15)
 من وضوح تعليمات االختبار ومدى نجاوب المختبرين وتفهمهم الختبار وتأكدهاطمئنان الباحث   - ج

 حصائي لفقرات االختبارالتحليل اال -7
من عملية البحث ذاتها، ويترتب عليها استخالص النتائج التي يقومون  يتجزأان التحليل اإلحصائي يعد جزءا اساسيا ال  

بتفسيرها، ويمكن باستخدام الحاسوب في تخزين كميات كبيرة من البيانات وتحليلها عن طريق البرامج اإلحصائية، وذلك بهدف 
 (. 32 -31: 2003التوصل الى تفسيرات صادقة ومفيدة من مجموعات كبيرة من البيانات )عالم،  تيسير امكانية

 تطبيق االختبار  
لغاية  2015 - 12- 20للفترة من ( طالبا وطالبة،500والبالغة )طبق الباحث االختبار على عينة التحليل االحصائي  

 . 2016 -1-11نهاية شهر االول من العام
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 ارتصحيح االختب
درجة  (1) بإعطاءاعتمد الباحث اسلوب التصحيح اليدوي باستعمال مفتاح التصحيح المثقب، ويتم تصحيح االختبار  
وبهذا فان الدرجة الكلية للمفحوص تكون مساوية لمجموع عدد الفقرات  التفكير المنغلق. لإلجابة (0)التفكير المتفتح، و  لإلجابة

فقرة، فان الدرجات الكلية للمفحوصين تتراوح  (30)وبما ان االختبار يتكون من ختبار. التي اجاب عنها بصورة صحيحة في اال
 30ل اعلى استجابة يواالستمارة التحص 0درجة. مع مراعاة استبعاد االستمارة التي تحصل على ادنى استجابة  30) - (0من 

 Item response command)) ،مر الستجابة الفقرةلكون واو تركت بدون استبعاد فان البرنامج المحوسب المسمى بلغة األوا
language( ،ICL) او الذين يحصلوا على الدرجة الكلية  (30)بحذف االفراد من العينة الذين يحصلوا على الدرجة الكلية  يقوم

( لذا 0جة الكلية )والدر  (،30(، ونظرا لعدم ظهور مثل هذه الدرجات الكلية في عينة التحليل االحصائي على الدرجة الكلية )0)
 فقد خضعت جميع استمارات اجابة افراد العينة للتحليل االحصائي.

 تحليل الفقرات احصائيا على وفق انموذج راش:
 Investigated of Unidimensionalityاوال: التحقق من احادية البعد 

ذج االستجابة للفقرة احادية البعد، وهو ان افتراض احادية البعد هو من اهم االفتراضات التي يجب توافرها في جميع نما 
يعني وجود عامل او مكون واحد مسيطر يكمن وراء االداء في االختبار وهذا المكون هو القدرة او السمة التي يسعى االختبار 

 :يأتي(. وتم التحقق من افتراض احادية البعد من خالل ما Fan، 1998: 363الى قياسها )
  التحليل العامليFactor Analysis: 

للعامل االول واكبر قيمة تليه  (Eigen) values عند اجراء تحليل عاملي فاذا ظهر فرق كبير بين قيمة الجذر الكامن 
 (.Hambelton & Rogers،  1991: 9الي من العوامل االخرى فان افتراض احادية البعد يكون متحققا )

 الكامن لذلك الجذر قيمة العوامل الصغيرة، بحيث كانت من العديدمميزا و واحدا  العاملي عامال التحليل اعطى إذابمعنى  
 مما االختبار، في مهيمن عامل واحد هناك يعني ان ذلك للدرجات، فان الكلي التباين ومرتفعة من واضحة نسبة تشكل العامل
 (Wiberg، 2004: 5) أحاديـة البعد. افتراض تحقق إلى يشير

( فقرة العاملي بغية التثبت من البنية العاملية لالختبار من 30لفقرات االختبار البالغة )وقد اجرى الباحث تحليال عامليا  
( 500(، فقد تم ادخال بيانات عينة التحليل االحصائي البالغة )SPSSخالل استعمال الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

( لكل اجابة صحيحة )التفكير 1ث اعطيت فيها الدرجة )( اجابة ثنائية التقسيم حي30ورقة اجابة وتحتوي كل ورقة على )
 والدرجة )صفر( لكل تمثل التفكير المنغلق. المتفتح(
وقد اعتمد الباحث على نتائج التحليل العامي باستخدام اسلوب تحليل المكونات االساسية فقد افرز التحليل المباشر  

( وهي KAISER( ل كايزر )VARIMAXتعامدة بطريقة الفايرمكس )عامال واحدا لالختبار، وبعد تدوير العامل على محاور م
( فقد تم 270: 1980من الطرق التي تؤدي افضل الحلول التي تستوفي خصائص البناء البسيط التي وضعها ثرستون )فرج، 

 ( 53,023( ومعنى مفسر بحدود )33,537الحصول على عامل واحد بجذر كامن اكثر من واحد عدد صحيح اذ بلغت قيمته )
( اذ تعد هذه الطريقة ان العامل الدال او Guttmans Lower Boundsوباالعتماد على طريقة الحدود الدنيا لجتمان ) 

 (.118: 1983الجذر الكامن الذي يمكن تفسيره يساوي او يزيد عن الواحد عدد صحيح )عبد الخالق، 
( فقرة قد تشبعت بالعامل العام باالعتماد على نسبة 30ها )وطبقا لمعيار جيلفورد فان جميع فقرات االختبار البالغ عدد 

(، وعليه لم تستبعد اي فقرة من فقرات وتراوحت 156: 2007( فما فوق وفقا لمعيار جيلفورد )لطيف، 0,30تشبع االختبار )
 ( 091 - 033التشبعات من )
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  ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكليةItem Relation with test score: 
وللتحقق من انتماء الفقرات لبعضها البعض وانتمائها جميعا للخاصية او السمة المقاسة وهو مؤشر على االتساق  

  .الداخلي بين فقرات االختبار
درجة الفقرة والدرجة الكلية على بين  (Point – Biserial Correlations)التسلسل الثنائي فقد حسب معامل ارتباط 

  (500)نة التحليل االحصائي البالغ عددها عي وباستخدام ختباراال
( 89 .0الى  0.32تراوحت بين ) وبمقارنة قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لالختبار

%، تبين إن عالقة جميع الفقرات بالدرجة 5( عند مستوى 498وعند الرجوع الى جداول داللة معامل االرتباط ودرجة حرية )
 الكلية لالختبار دالة احصائيًا، وهي داللة على ان فقرات االختبار تتسق فيما بينها في قياس سمة واحدة )التفكير المتفتح(

 . وبهذا المؤشر اإلحصائي االخير قد تحقق الفرض األول )احادية البعد( من افتراضات االنموذج 
وارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية اختير النموذج االفضل  وبعد التحقق من احادية البعد باستعمال التحليل العاملي 

 ألسبابلتحليل البيانات، ويعد انموذج راش في البحث الحالي االفضل في استخدامه لتقدير معالم االختبار ويعود هذا االختيار 
دي المعلم محدد بوضوح وامكانية عدة اذ يركز نموذج احادي المعلم على بنية القياس. وان المتغير الكامن في النموذج االحا

تقدير بارامترات الصعوبة في النموذج االحادي من خالل مطابقة الفقرة للنموذج، وكذلك امكانية تقدير السمة في النموذج 
االحادي من خالل مطابقة كل فرد مع النموذج وان المفردات المشتركة في النموذج احادي المعلم واضحة المواصفات 

 Wright,1991:180-183)والخصائص )
 راش ألنموذجمطابقة الفقرات 

ان التحقق من مطابقة فقرات االختبار لنموذج السمات الكامنة، يتم من خالل تدريج فقرات االختبار على وفق األنموذج. 
س مطابقتها وفي هذه الخطوة يتم التثبت من ان االختبار المستند الى نظرية السمات الكامنة، يكون اختيار فقراته على اسا

(، ICLلألنموذج، ويتم ذلك من خالل تدريج فقرات االختبار باستخدام البرنامج المحوسب المسمى بلغة األوامر الستجابة الفقرة )
(Item response command language وقد تم تنفيذ هذا البرنامج لتدريج فقرات اختبار التفكير المتفتح لتحقيق اهداف ،)

( طالبا وطالبة لتقدير معلمي صعوبة الفقرات وقدرة 500الل تحليل استجابات افراد عينة التحليل البالغة )البحث الحالي، ومن خ
إدخال البيانات التي تدخل في التحليل من  حيث تم( بعد تحليل البيانات.Out Putاألفراد، ويقوم البرنامج بعرض المخرجات )

( طالبا 500( ومفتاح التصحيح وعدد االفراد المطابقين، والبالغ عددهم )2ائل)( فقرة وعدد البد30لالختبار بواقع ) (File)ملف 
وطالبة ولم يتم استبعاد اي فرد من االفراد لمطابقتهم جميعهم في االجابة على فقرات االختبار، او استبعاد اي فقرة من الفقرات 

( يحذف كل فقرة اجاب عنها ICLد العينة، وبرنامج )التي كانت االجابة عليها من كل افراد العينة او لم يجب عنها كل افرا
، اما صفر التدريج فقد تم حسابه مرة األوطأجميع الطلبة، وكذلك يقوم بحذف االفراد الذين حصلوا على الدرجة الكلية او الدرجة 

حراف معياري مقداره وبان (Logistic)على اساس الصعوبة ومرة على اساس القدرة، والنموذج المستخدم في تطبيق التحليل هو
(، وتعرض في هذه الخطوة الثوابت الرياضية )لتحويل التقديرات المحوسبة بوحدة اللوجيت الى تقديرات موزونة(، وكذلك 1)

مقدار التغير في متوسط معلم الصعوبة. وقد عرضت خالل مخرجات البرنامج التقديرات النهائية للمعالم الخاصة ببيانات 
تسلسل الفقرات والتي يشير اليها البرنامج متسلسلة بحسب ترتيب قراءتها، وبيان صعوبة كل فقرة، مع الفقرات حيث تم عرض 

(: يمثل قيمة مربع كاي للفقرات، مع درجات الحرية Chi Sq)المعياري لمعالم الصعوبة وعرض قيم  الخطأعرض تقديرات 
بين القيم المالحظة والقيم المتوقعة على وفق افتراضات  الختبار المطابقة متمثال باختبار مربع كاي وهو احصائي التوافق
لذلك تستبعد الفقرات الدالة احصائيا  (23.68)( هي(0.05االنموذج لفقرات االختبار مقارنة بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة 

برنامج لم يحذف اي فقرة من ان الالتفكير المتفتح وقد تبين من تحليل فقرات اختبار  لعدم مطابقتها الفتراضات األنموذج.
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وتراوح  الفقرات حيث كونه يعيد تنظيم البيانات باستبعاد الفقرات التي اجاب عنها جميع الطلبة بدرجة كلية او اقل درجة.
بينما ( 1.27الى ) (-1.17لدرجات فقرات االختبار ومعامل الصعوبة تراوح بين )0.562) – 0.242االنحراف المعياري )

( 0.65الى 0.29( بخطء معياري يتراوح بين )1.99الى  3.25 -القدرة لالستجابة عينة البحث تراوحت بين )باحتساب معلم 
 ووفقا لهذه النتائج لم تحذف اي فقرة وفق مخرجات البرنامج 

 ثانيا: استقاللية القياس: ويتم التحقق من استقاللية القياس من جانبين:
: يتطلب التحقق من هذا الفرض وجود عينتين من Sample Freeتؤدي االختبار  أ. استقالل القياس عن قدرة العينة التي

ولتحقيق هذا قام الباحث بما  Rasch المجموعة نفسها من الفقرات المدرجة بـأنموذج راش لتأديةاالفراد المالئمين وذلك 
 : يأتي

لى عينة مرتفعة المستوى )فوق الوسيط( ذوي ( ا500تجزئة عينة التحليل االحصائي لالختبار وتقسيم العينة الكلية ) -*  
التفكير المتفتح، وعينة منخفضة المستوى ذوي التفكير المنغلق )تحت الوسيط(، على وفق محك وسيط الدرجات، باالعتماد 

 .Score Fileعلى ملف الدرجات 
وذلك لحساب صعوبة الفقرات  حللت نتائج استجابات كل عينة على انفراد على االختبار باستخدام البرنامج المحوسب،-*

 واخطائها المعيارية، وتقديرات القدرة واخطائها المعيارية.
هذا. واجريت مقارنة لمعلم االنموذج )الصعوبة( كما تشتق من تحليل اداء )العينة الكلية( وكل من العينتين )مرتفعة 

ديرات وتعد التقديرات المتناظرة متكافئة احصائيا اذ المستوى، ومنخفضة المستوى( وذلك للتحقق من التكافؤ االحصائي لهذه التق
المعياري لتقديري  الخطأوكانت الفروق جميعها اقل من مجموع  المعياري لهما. الخطألم يتجاوز الفرق بين اي تقديرين مجموع 

لى ان قياس القدرة متحرر من القدرة في العينة الكلية وبين العينة المنخفضة المستوى او العينة المرتفعة المستوى، وهذا مؤشر ا
اجريت مقارنة لمعلم األنموذج )القدرة( كما تشتق من تحليل اداء )العينة الكلية( وكل  وكذلك العينة التي طبق عليها االختبار.

تناظرة من العينتين )مرتفعة المستوى، ومنخفضة المستوى( وذلك للتحقق من التكافؤ االحصائي لهذه التقديرات وتعد التقديرات الم
جميعها اقل من مجموع الخطا  متكافئة احصائيا اذ لم يتجاوز الفرق بين اي تقديرين مجموع الخطا المعياري لهما.وكانت الفروق
 المعياري للتقديرين، وهذا مؤشر الى ان قياس القدرة متحررة من العينة التي طبق عليها االختبار.

 Local Item Independenceفرض االستقالل المحلي:
وقد تم التحقق من أحادية البعد وان فقرات االختبار تقيس سمة واحدة من خالل مخرجات التحليل العاملي من خالل:  

الجذر الكامن والتباين المفسر، وتشبع الفقرات بعامل واحد، فضال عن ذلك من خالل معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة 
 ق من افتراض االستقالل المحلي من خالل التحقق من افتراض أحادية البعد. يمكن القول بانه تم التحق وبهذاالكلية. 

التمييز: وللتحقق من تساوي معامالت التمييز قام الباحث بتفحص معامالت االرتباط الثنائي  مؤشراتفرض تساوي 
(، بمتوسط 0.532اوز )وان مدى توزيع معامالت االرتباط لم يتج، (Point – Biserial Correlations)التسلسل الحقيقي 
. وتشير هذه االحصائيات الى ان توزيع مؤشرات التمييز لجميع فقرات (0.169(، وبانحراف معياري )0.335حسابي مقداره )

االختبار الى حد ما متجانس، بحيث يمكن القبول بافتراض تساوي التمييز، وهو االفتراض الذي يختص به انموذج راش، 
 (Hambleton et al. 1991نموذج لتحليل بيانات البحث الحالي، حيث يقترح هامبلتون وآخرون )وبالتالي استخدام هذا األ

فحص توزيع معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية المكتسبة في االختبار يعطي تصورا عن مدى تجانس مؤشرات  بان
  .(Hambleton, et, al.,1991: 10) تمييز فقرات االختبار
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  Minimal Guessingدني عامل التخمين:فرض ت
 االقل من الطلبة المختبرين ( طالب وطالبة75)من عدم تضمين أنموذج راش ألثر التخمين، قام الباحث باختيار وللتأكد 

ذلك صعوبة و  االكثر على الفقرات دراسة ادائهم ثم ومن من العينة الكلية، (15%)لالختبار وهم يمثلون  الدرجة الكلية على قدرة
 )علىتفكير متفتح ) صحيحة قدرة الذين اجابوا اجابة االقل اولئك االفراد نسب ، ومقارنة(SPSS)باستعمال الحقيبة االحصائية 

وقد تبين ان جميع بدائل البديلين في حالة  (0.50)والذي تبلغ قيمتها  ،بالقيمة النظرية للتخمين العشوائي الصعبة الفقرات تلك
 .لقيمة النظرية للتخمين العشوائي، وبذلك تحقق الباحث من هذا االفتراضالفقرات لم تتجاوز ا

لكي يتحقق الباحث من فرض التحرر من عامل السرعة، فقد أكد :Non-Speedinessفرض التحرر من السرعة 
%( 80نت نسبة )%( من االفراد الذين اكملوا اجابتهم عن فقرات االختبار، فاذا كا75)هامبلتون واخرون( ضرورة حساب نسبة )

 ,Hambleton, et)منهم اجابوا عن جميع الفقرات، فذلك يدل على كون السرعة تعد عامل هام في االجابة على االختبار 
al.,1991: 11,12)( وان 97، وبعد حساب نسبة الطلبة الذين اكملوا االجابة عن فقرات اختبار التفكير المتفتح تبينت )%

 ويعني ذلك التحقق األولي من مالئمة تطبيق االختبار ألنموذج راش. ،%(94عليها ) بةاإلجانسبة الفقرات التي تمت 
 التي انشئت باستخدام نموذج راش حيث يتحقق 

 .استقالل القياس عن فقرات االختبار المطبق على العينة 
  ،(99 :ب1988استقالل القياس عن االفراد المطبق عليهم االختبار. )كاظم 

 (0.818امل الثبات لالختبار )ولقد بلغت قيمة مع 
 تحويل تدريج وحدات )اللوجيت( إلى تدريج وحدات )الواط( المئوية:

، حيث حولت التقديرات الى الوحدة الجديدة للتخلص من االشارة السالبة، والكسور، WAT)وقد اعتمد الباحث على وحدة )الواط  
 د من وحدة اللوجيت الى وحدة الواط باستخدام المعادلتين اآلتيتين: ويمكن تحويل تقديرات كل من صعوبة الفقرات وقدرات االفرا

B = 50 + (15 \ Log4) b  
  D = 50 + (15 \ Log4) d  

 = القدرة مقدرة بالواط. B اذ ان:
 b .القدرة مقدرة باللوجيت = 
 D  .الصعوبة مقدرة بالواط = 
 d  .الصعوبة مقدرة باللوجيت = 
 Log4 1.39 يساوي (4)عي للعدد= اللوغاريتم الطبي (Masters، 1984: 146). 
 الخطأ المعياري بوحدة اللوجيت×  Log4 / 15 أما الخطأ المعياري بوحدة الواط = 

( وحتى القيمة 0(( من القيمة )D,B، وتدرج كل من (50)ويؤدي هذا التدريج الى ان يكون متوسط صعوبة الفقرات  
وتدريج افراد العينة وقدرات  Logitدريج فقرات االختبار بحسب تقدير وحدة اللوجيت ( يوضح ت3( و)2( و)1( واالشكال )100)

 لألفراداالفراد المحولة الى وحدة الواط والمنحنى المميز 
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 .Logit( تدريج فقرات االختبار)الصيغة النهائية( وبحسب تقديرات الصعوبة بوحدة اللوجيت 1شكل )ال

 .Logitينة والمقدرة بوحدة اللوجيت ( تدريج قدرات أفراد الع2الشكل )
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 ( المنحنى المميز لالختبار )الصيغة النهائية(3الشكل )

 الخصائص القياسية لالختبار
: ان استعمال انموذج راش في اعداد اختبار التفكير المتفتح، يعني ضمنا توفر شرطي Test Validity صدق االختبار

فقرات االختبار، وقدرات األفراد. ويتم التحقق من موضوعية القياس باستعمال الصدق والثبات لتقديرات كل من صعوبات 
بيانات  بإعطاءانموذج راش، عندما يقوم البرنامج االحصائي بتحليل استجابات االفراد على فقرات االختبار، كما يقوم البرنامج 

مطابقة الفتراضات االنموذج، ويكون هذا الحذف بناء المالئمة الخاصة بالفقرات، وعليه يتم حذف الفقرات غير المالئمة وغير ال
مختلفة، والفقرة غير المالئمة هي الفقرة التي ال تتسق في تدريجها مع تدريج الفقرات على متصل موضوع  محاكاتعلى 

خلل في  القياس، وغالبا ما تقيس الفقرة صفة او سمة اخرى غير التي هي موضوع القياس او ان تكون الفقرة غامضة او هناك
غير صادقة في تعريفها لهذا المتغير المراد قياسه، أما الفقرات المالئمة فهي  كأنهاصياغتها مما يؤدي الى حذف الفقرة اي 

 الفقرات الصادقة في تعريفها لهذا المتغير موضوع القياس مما يشير هذا الى صدق االختبار. وقد تحقق من خالل: 
عالوة على ايجاد معامل ارتباط الفقرة  80%ر على عشرة محكمين وتحديد نسبة قبول عرض االختبا الصدق الظاهري: -ا  

( 89 .0الى  0.32معامالت االرتباط للفقرات )بين ) وتراوحتبالدرجة الكلية باستعمال معامل االرتباط الثنائي االصيل 
 درجة

العليا والدنيا دليل على صدق محتوى االختبار)ابو صدق المقارنات الطرفية: ان المقارنة الطرفية بين افراد المجموعتين  -ب
 الرباعي( ولتحقق من الصدق الوصفي لدرجات االختبار تطلب اجراء مقارنة بين افراد 186: 2008حطب واخرون، 

 .نياالختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويت باستعمالاالدنى في مجموعة البحث  والرباعياالعلى 
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 متوسطال العينة المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ت

 6.12 21.8 100 العليا /االرباعي االعلى
198 21.69 

دالة عند 
 4.30 10.3 100 الدنيا / االرباعي االدنى 0.05

 
العلى واالدنى مما وبهذا االجراء تحقق من ان االختبار يتوافر فيه الصدق التمييزي بين الطلبة ذوي قدرات التفكير ا 

 يؤشر على صدق البناء
إن استقاللية القياس وتحرره الذي يوفره انموذج راش يتيح الفرصة لثبات القياس، حيث ال  Test Reliability :ثبات االختبار

خدم لقياس يختلف القياس )سواء اكان ذلك لقدرة الفرد ام لصعوبة الفقرة( باختالف عينة التدريج او باختالف االختبار المست
.وهناك مؤشرات اخرى اعتمدها الباحث (0.850كما حسبها البرنامج المحوسب ) االختبار القدرة. وقد بلغ معامل ثبات

في االختبار الحالي  Item Separationمعامل الفصل بين الفقرات  لالشارة الى ثبات االختبار حيث بلغ قيمة
التفكير ان فقرات االختبار تعد كافية لتعريف متصل السمة المقاسة )(، ف2(، ونظرا الن هذه القيمة تزيد عن )5.412)

 (، ويعد المعامل كمؤشر لصدق الفقرات في قياس هذه السمة.المتفتح
وفقا لنظرية السمات الكامنة المتمثل في ضوء االجراءات التي قام بها الباحث في بناء اختبار التفكير المتفتح  :االستنتاجات

توصل الى بعض االستنتاجات ومنها ان اسلوب انموذج راش  التحقق من افتراضات انموذج راش.د بأنموذج راش، وبع
يتميز بموضوعيته للقياس، وفي تحليل فقرات االختبار، فمن خالل عملية التحليل االحصائي وتطبيق افتراضاته اتضح 

  0مالئمة االختبار مع انموذج راش ونظرية السمات الكامنة 
تقوم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الوزارات المعنية األخرى والجامعات االهلية والشركات ان التوصيات: 

، في مجال انتقاء الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص. وكذلك في انتقاء الطلبة من هذا االختبار باالستفادة
ة لتوافر كثير من الوقت والجهد والكلفة التي تستهلك في الهدر التعليمي وتوجيههم للتخصصات المختلفة، ونوع الدراس

 نتيجة اللتحاق الطالب بتخصص غير مناسب لقدراته واستعداداته 
 المقترحات

اجراء دراسة تهدف إلى المقارنة بين نماذج السمات الكامنة )ثنائي المعلم، ثالثي المعلم( في إعداد اختبار التفكير  -1
  0لمعرفة اي النماذج أكثر دقة  المتفتح وذلك

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تستهدف بناء او اعداد اختبار التفكير المتفتح وفقا لنظرية السمات الكامنة  -2
 للمراحل الدراسية االخرى.

 المصادر
 المصادر العربية 
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 المرحلة الثانوية العامة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقازيق.
 .حمود عالم، دار الفكر، عمان(: القياس النفسي، ترجمة صالح الدين م2015انستازي، انيا ) .3
 http//links.Islam memo. E:c/Kashaf/one-news( فن التأ مل2003بكار، عبد الكريم ) .4
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