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يهػدؼ ابحثػػث ابثػابى ابػػن اختػيف ا احػػار اباراحطػات ابتاحادػػدة بخيػاس ابخػػدرة دفػن ابابديػػر ا حػػدادى

ب ػػدل طفحػ ػ ابجاتعػ ػ  .وباثخي ػػؽ ػػذا ابه ػػدؼ ث ػػاـ ابحاث ػػث حارجتػ ػ اعفيت ػػات ا
ا تدفيزي ػ ابػػن ابف ػ ابعرحي ػ

اح ػػار و خ اراػ ػ ت ػػف ابف ػ ػ

واديػػدت ابارجت ػ ت ػرة ا ػػرل تػػف ابف ػ ابعرحي ػ ابػػن ابف ػ ا تدفيزي ػ

ػػـ

درضػ ػػت دف ػ ػػن تجتودػ ػ ػ تػ ػػف ابتا ز ز ػ ػػيف حابف ػ ػ ػ ا تدفيزي ػ ػ واجػ ػ ػ ار حع ػ ػػض اباعػ ػػدي ت ػ ػػى ض ػ ػػو

ت ثظػااهـ  .ػػـ دػرض اعفيتػػات ا

احػار و خ ارا ػ دفػن تجتود ػ تػف اب ح ػ ار ابتا ز زػيف ػػى ابعفػػوـ

ابارحوي ػ ػ وابتب لػ ػػي بفاود ػ ػػد تػ ػػف اػ ػ ػوا ر اب زػ ػػالص ابتتا ل ػ ػػح بهػ ػػذا اببخػ ػ ػرات وحػ ػػدالفها ت ػ ػػف ثيػ ػػث اب ػ ػػدؿ
وابت ضػتوف وباثفيػؿ ا ار اب حػ ار ػى خػرات ا
خرة تف خرات ا

احار زػابث دتػدتا ادػوف ثيتػ )ترحػت دػا

ت لػح )  %05تػػف دػدد اب ح ػ ار
تف اجؿ ثيال

حعػد ذبػػؾ اػـ اطحيػػؽ ا

تػف طفحػ ابجاتعػ

وثػد دػػدت جتيػػت خػرات ا

دابػ دتػد ت لػاول ) 5,50و ػى اػواز

احػػار زػابث تتطخيػػا بخيػاس تػػا وضػػعت

احػػار دفػن ديت ػ ا لػاط دي ثواتهػػا )  05طابحػػا وطابحػ ا ايػػروا د ػواليا

احػيف اف اباعفيتػػات وا ضػث

) 20 - 22دثيخ وحتاولط ثدرا )  22دثيخ .
ػػـ طح ػػؽ ا

احػار خػد اػـ ا لػا داـ ا احػار )ترحػت دػا

ودػدت دػؿ

واف تػدل ابوثػت ابت لػػا رؽ ب جاحػ دػف ا

احػار حػػيف

اح ػػار دف ػػن ديتػ ػ اباثفي ػػؿ ا ث ز ػػالى ابح ػػاب ثواته ػػا )  205طابح ػػا وطابحػ ػ ا اي ػػروا
و ػػى اثفيػػؿ اببخ ػرات اػػـ اداتػػاد ػ ث تثدػػات تاخػػا اببخػ ػرات

حابطريخ ػ ابع ػوالي تػػف طفح ػ ابجاتع ػ

و ػ ػػى و ت ل ػ ػػاول زػ ػ ػػعوح ح ػ ػػيف)  5,05- 5,25تعاتػ ػ ػػؿ اباتيي ػ ػػز ) 5,25ػ ػ ػػاد ر حا ل ػ ػػا داـ الػ ػ ػػفوب
ابتجتػودايف ابتاطػر ايف ػى ابدرجػ ابدفيػ

درج اببخرة ودؿ تف ابدرج ابدفي ب

دبيػؿ زػػدؽ اببخػرة حا داتػاد دفػن د ثػ اراحاطيػ دابػ حػػيف

احار حالا داـ تعاتؿ اراحاط حويتت حايليلاير ا داحاطى

استخرج ثبات االختبار بطريقة اببادروتحاخ واذ حف تعاتؿ اب حات ب
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 خػرة طحخػػت دفػن ديت ػ ا ػػاخاؽ05) احػار ػػى زػي ا ابتهالي ػ يادػوف تػػف

وحػذبؾ ا زػػحال ا

.  طابح ػػا وطابح ػ ا اي ػػروا حابطريخ ػ ابترثفيػ ػ ابع ػوالي ت ػػف طفح ػ ابجاتعػ ػ205) ابتعػػايير ابحاب ػ
.احار

وحهذا اثخؽ دؼ ابحثث ابثابى ابتات ؿ حا اخاؽ تعايير دراثي ب

Abstract
The current research aims to codify the test of spaced associations
to measure the ability of creative thinking among university students. To
achieve this goal, the researcher translated the test instructions and
paragraphs from English to Arabic, and the translation was again
translated from Arabic into English, and then presented to a group of
specialists in English and made some adjustments in the light of their
observations. He then presented the test instructions and paragraphs to a
group of experts specialized in educational and psychological sciences to
ensure the availability of appropriate characteristics of these paragraphs
and alternatives in terms of form and content, and to analyze the views of
experts in the test paragraphs were used test (box Kay) and promised each
paragraph of the test is valid when they are The value of (square Kai)
function at the level (0.05), which corresponds to the proportion (80%) of
the number of experts, and all the test paragraphs are logically valid to
measure what was set in order to measure
The test was then applied to a sample of (60) students who were
randomly selected from the university students.
The test was then applied to the statistical analysis sample of (250)
male and female students selected randomly from the university students.
Using the two extremes of the total score method, evidence of paragraph
validity based on a significant correlation between the degree of the
paragraph and each of the total score of the test using arbitrary Point
BaseRel correlation coefficient,
The stability of the test was extracted by the Fakrunbach method,
where the stability of the test was 0.85.
Thus, the test in its final form consists of (30) paragraphs applied to
the sample derivation of the criteria of (250) male and female students
selected by the random method of the university students. Thus, the
current research goal of deriving Iraqi standards for testing has been
achieved.
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مشكمة البحث- :

تػف ػ ؿ ااحػت ثردػ اختػيف ا احػارات ابابديػر ػى ابعػابـ ابعرحػى حوجػ دػاـ وابعػراؽ حوجػ

تجد أف تا ُثتف تف ا

احػارات

تواثى ابثياة ابارحوي وابتهتي
ػى اختػيف ا

ياتا لػب أحػدا تػت ابثاجػ ابتا لػ وابتفثػ بهػذا ا

ػاص

احػارات ػى ت افػؼ

وبعؿ ذا يعود بعدة ألحاب تف أ تها دػدـ وجػود تؤل لػات تا ززػ

احػارات ااحتػن ػذا ابعتفيػ

احاػدا تػف اتاخػا ا

احػارات ابتتا لػح واب ضػروري بفتجاتػت

ػر اثفيػؿ
وترو ار حعتفي ابارجتػ ابدثيخػ ػـ اباطحيػؽ دػف طريػؽ تا ز زػيف تػدرحيف دفػن اباطحيػؽ وأ ي ا
ابحياتػات وا لػا راج ابتاػال وابتعػايير اب زػابث ب لػا داـ ػى ابحيلػ ابثابيػ
حذبت جهودا ردي يخوـ حها حعض ابحاث يف وحاباابى ثف ا
وبخد أضثن توضوع ابابدير وات يط

ابارحويػ وا جاتادي ػ

تتػا جعػؿ ابجهػود اباػى

احارات اباى ثتتت).تايرد

2555و . 0

وثيال واثبيز اإلحداع ي ػدؿ ا اتاتػا بتعظػـ ابتؤللػات

ويعػد تثػػور ارديػز اباتتي ػ ابعخفي ػ بفطفحػ ػػى او لػر وابتػػدارس وابجاتعػػات
ُ

ف

ازويد ـ حتهاراا يتدتهـ تف تواجه ابثياة ابتعازرة وا يرااها .

ػتهـ تػ ػػف ابابادػ ػػؿ ابجػ ػػاد اببعػ ػػاؿ تػ ػػت
وبد ػػى تواج ػ ػ ا ي ػ ػرات ػ ػػذا ابع زػ ػػر يجػ ػػب إدػ ػػداد ـ ح ػ ػػدؿ ُيت عدػ ػ ُ

تا يرات ذا ابعزر وياطفب ذبؾ ضرورة ابعتاي حابارحي اإلحدادي بػديهـ فػيس تػاؾ إحػداع تػف يػر
تحدديف يخوتوف حعتفي ابتاا اإلحدادى ) .اوزتعى ولفيـ  2550و. 090

و ػػى ض ػ ػ و ذب ػػؾ ا زػ ػػحثت ابثاجػ ػ تا ل ػ ػ بازوي ػػد ابتؤل ل ػ ػ اباعفيتيػ ػ حو احػ ػػارات اخ ػػيس ابابديػ ػػر

ا ح ػػدادى

تياه ػػا ابدح ػػرل ػػى ث ػػؿ ابت ػػد ت اباػ ػػى اواجػ ػ ابب ػػرد وبه ػػا دور دحي ػػر و اد ػػؿ ػػى اطػ ػػوير

ابتجاتت واباخدـ وابرثى ى دا ابتجا ت .

بذبؾ اف ت دف ابحثػث ابثػابى ااجفػن ػى اختػيف ا احػار اباراحطػات ابتاحادػدة )بتيػدتيؾ ػى ثيػاس

ابخدرة دفن ابابدير ا حدادى بدل طفح ابجاتع .
أىمية الدراسة- :

اداتدت ابعفوـ ابتبلي دفن تته ابخياس وابادتيـ ى درال ابظوا ر ف ا رثاـ الهؿ دتفي

ابتخارت واخرحها تف ابتوضودي وابدث ى دتفي ابابلير واباثفيؿ وتف دوتها

يتدف اج ار ابعتفيات

ابرياضي وا ثزالي اباى الادد دفن وزؼ ابظا رة وزبا دثيخا)( Ghiselli etal,1981:23

بذبؾ حذؿ ابعفتا وابحاث وف ى ابخياس ابتبلى جهودا تاتيزة يجاد ولالؿ وادوات الادد

دفن ادتيـ ابظوا ر ابتبلي باخارب تتا و دفي ى ابظوا ر ابطحيع اباى االـ حدث ادوات ثيالها
وادتيـ ابظوا ر ) ابتزر

 9999و . 2
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دتا اظهر أ تي ابدرال حوضوح ى اختيف ا احار اباراحطات ابتاحاددة بخياس ابابدير اإلحدادى

حالا داـ تظري ابخياس ابد ليدى

وذبؾ حاباثخؽ تف اب زالص ابليدوتاري ب

وت
ابعراثي تظ ار ّ
أُدد دوداة بخياس ابخدرة دفن ابابدير اإلحدادى تف

احار ى ابحيل

يزاؿ يلا دـ دفن تطاؽ والت بخياس ابجاتب ابرليلى تف ابخدرة اإلحدادي

ؿ اباراحطات ابتاحاددة ) arden , Chavez,

 . grazioplen, & jung , 2010دتا اظهر او تي
ابليدوتاري ى ابحيل ابعراثي

إذ

ى اخ تيف ا

احار واباثخؽ تف زالز

حاداحارا أداة يتدف ا داتاد دفيها ى ابد ؼ دف ابتحدديف.

واف دؿ ابتجاتعات دفن ا ػا ؼ درجػات رثيهػا ػى ابث ضػارة اهػاـ حاب ػحاب تهػا اعخػد دفػيهـ

ا تػػاؿ ػػى ا لػػاترار وابحخ ػػا واباط ػػور واباخػػدـ إذ اخ ػػت ت ل ػػؤوب ي اباتتي ػ وا لػ ػراع حه ػػا دفػػن ػػذا اببلػ ػ
حابدرج ا وبن بذبؾ تػف ا تيػ تعر ػ درجػ ا حػداع دتػد ابطفحػ وتثاوبػ اخػديـ حػرات والػابيب باتتيػ

ابخدرة ا حدادي بديهـ.

لذا تكتسب اىمية ىذه الدراسة من
اػػو ير اداة ز ػػابث با ػ يص ابابدي ػػر ا حػػدادى وذب ػػؾ تػػف ػ ػ ؿ اختػػيف ت ػػؿ ػػذا ابت ػػوع ت ػػف

ا

احارات ووضت زي درحي جديدة ت لت بفحيل ابعراثي .
اف ا

-

احػػارات اد ػػر اثا ز ػػادا ػػى ابجه ػػد واد ػػر ثػػدرة دف ػػن اباتح ػػؤ حابظػػا رة واثدي ػػد ػػروطها

اولالي تتا يلادد ابترحيف دفن ادويف زورة دف إتداتيات ابطفح وثدرااهـ.
-

يعاحػر ابابديػر ا حػدادى تػوع تػف اتػوا ع ابابديػر ابتردػب ثيػث وجػد

ػذا ابابديػر ا اتاتػا

تفتولػا دفػن ابت لػاوييف ابتظػر وابعتفػى بػذبؾ دػاف ػذا ابابديػر تثػؿ ا اتػاـ ابحاثػث ػى ػذا ابد ارلػ
وح از ى ابحيل ابعراثي بتدرة ابدرالات ى ذا ابتجاؿ.
أىداف البحث:
دؼ ابحثث ابثابى إبن او ير ا احار اباراحطات ابتاحاددة يتدف أف يلا دـ بخياس ابخدرة

دفن ابابدير ا حدادى بط ب ابجاتع

 - 9اباعػرؼ دفػن اب زػالص اب لػيدوتاري
ابجاتع

وتدل ااباثها تت زالص ا

وباثخيؽ ذا ابهدؼ ابعاـ ردزت ابدرال دفن اًاى:

احػار اباراحطػات ابتاحادػدة حعػد اطحيخػ دفػن طػ ب
احار ابجيد.

 - 2حتػا تعػايير بػددا يتدػف ا داتػاد دفيهػا ػى اب لػير ابػدرجات اب ػاـ اباػى يػاـ ابثزػوؿ دفيهػا
تف ج ار اطحيؽ ا

احار دفن ط ب ابجاتع .
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حدود البحث :

يخازر ابحثث ابثابى دفن و
 - 9ا احار اباراحطات ابتاحاددة بتيدتيؾ )ابزورة اب اتيػ
.2

) Remote Associates test, from

 - 2ي تؿ اباختيف طفح جاتع ح داد بفعاـ ابدرالى ). 2599- 2590
تحديد المصطمحات

 -التقنين : Standardization

 عرفــو الكبيســي (  ) 1987حات ػ و ) اثديػػد إجػ ار ات اطحيػػؽ ا

احاروا جاح ػ دت ػ واثديػػد زػػدث

و حاا وتف ـ ا اخاؽ ابتعايير ) ابدحيلى  9902و . 29

 االختبار  Testو

عرفو التميمي (: )2008

" أداة تثددة تتظت ااضتف تجتود تف اببخرات اهدؼ إبن ثياس توضودى بواثد أو اد ر تف
تظا ر ابلفوؾ" )اباتيتى  2550و. 92
 -الترابطات المتباعدة:

"اراحاط حيف ددد تف ابعتازر اباى بـ يدف حيتها اراحاط تف ثحؿ".
 التفكير اإلبداعي:

عرفو (:)mednick, 1971

" و ايجاد ثفوؿ وأ دار جديدة تتظت وتاراحط

ى اباراديب تاطاحخ تت ابتخاضيات اب از

حعتازر تادا ف ى اباراديب ودفتا داتت ابعتازر تاحاددة اباراديب أدت إبن ثفوؿ أد ر إحدادي "
). mednick, 1971: 31

االطار النظري
وادداد ا

يعد ا طار ابتظر تف ابتاطفحات ا لالي

ى حتا واختيف ا

احارات وابتخاييس ابعخفي

ت يو ر بفحاثث ابتبا يـ ابتظري اباى الاتد ابيها تعظـ اج ار ات حتا واختيف ا

) ابدحيلى  9902و . 80
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طبيعة القياس ومفيومو:

 –9ابخياس دتوتا اتا اف يدوف تحا ار دتػا يثػدث دتػدتا تخػيس طػوؿ ػ ص تػا تػ
يػػر تحا ػػر دتػػا يثػػدث دتػػدتا تخػػيس لػػتات

او اف يدػوف

زػػي ا ت لػػاف وا لػػاعداداا ابعخفي ػ واباثزػػيؿ

وتا اح ذبؾ )دحد ابرثتف وا روف  9995و . 29 – 25

- 2ا ل ػػاهدؼ دتفي ػ ػ ابخي ػػاس ابث زػ ػػوؿ دف ػػن تعفوتػ ػػات ث ػػوؿ ظػ ػػا رة او ل ػػت تعيت ػ ػ و ػػذا ابتعفوتػ ػػات
و ػى تعظػػـ اوثيػاف ػػاف اب لػػير افػؾ ابخيالػػات يػػؤد

تا زػف حوزػػؼ افػؾ ابظػػا رة او اب لػػت

ابػن تػوع تػف اباتحػؤ بػذبؾ تػا يخػاس دػػادة ػو زػالص او ػيا او او ػراد وبػيس او ػيا تبلػػها

) .(Jonse , 1971 : 335
خصائص القياس النفسي:

تاؾ حعض اب ثخالؽ ا لالي اباى اتيز ابخياس ابتبلى تف يرا تف اتواع ابخياس و ى و
- 9غيـر مباشــر )  (Indirectذبػؾ ف اب لػت ابتب لػػي
اخاس ابلت تحا رة واتتا يلادؿ دفيها تف

ؿ ادا اببرد دفن ابت يرات ) خرات ا

 - 2غيـر تـام )  (Incompleteاذ اف أ ا احػار

احار .

لػت تػا ػو ا تؤ ػر او ديتػ تػف ابت يػرات

بتجتود ادحر.

- 0نسبي ) (Relativeو اذ

ػى تبهػػوـ رضػى يػػر تث لػوس بػػذبؾ

يوجػد زػبر تطفػؽ ػى ابخيػاس ابتب لػى ف اب ا زػي ابتخيلػ

دتػػا ػػو ابث ػػاؿ ػػى ابخي ػػاس ابع ػػاد

اتعػدـ

واتتػػا تاب ػػؾ ز ػػبر ت لػػحى يث ػػدد ح ػػدؿ ا ا ارضػػى يت ػػؿ ابث ػػد

ا دتػن بػ دا دفػن ا احػار تعػيف ضػ دػف وجػود حعػض ا

طػا ابت زػاثح بفخيػاس ابتبلػى ل ػوا

داتت ا طا د والي او ا طا اداة ابخياس ) دودة  9900و . 22- 20

النظرية والمنيج في القياس النفسي:
يتدف ت ثظ ابع ث حيف ابتظري وابتته

ى ابخياس ابتبلى تف

ؿ ا اى و

 - 9اف ا بازاـ حتظري تعيت يخود حاب ضػرورة ابػن احتػى توثػؼ حابت لػح ابػن ثيػاس ابظػوا ر اباػى ااتاوبهػا
ابتظري و ذا يثدد ابتته وابطريخ اباى ياحعها ابحاثث ى ابخياس .

 - 2ارجػػت ا زػػوؿ ا وبػػن ب لػػاس ابتظػػر ابتتطخػػى بفخيػػاس ابتب لػػى ح ػػدف ابتعا زػػر بفاخػػدـ ػػى دفػػـ
اب ػػتبس وااحاد ػ ػ اب تػ ػػته ابعفتػ ػػى ػ ػػى د ارل ػ ػ ابظػ ػوا ر ابتب لػ ػػي اداتػ ػػادا دفػ ػػن اباجريػ ػػب وابت ثظ ػ ػ
ابتتظت ابحعيدة دف اباوتؿ ابعخفى .
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 - 0اف ابتظريػ ػ ابتب لػ ػػي اذا تػ ػػا احتا ػػا اببػ ػػرد اػ ػػو ر بػ ػ ت لػ ػػخا ادراديػ ػػا او اط ػػا ار ادراديػ ػػا ي لػ ػػاطيت اجتيػ ػػت
ابثخػ ػػالؽ ابجزلي ػ ػ اباػ ػػى لي ػ ػػتفها ػ ػػذا ا طػ ػػار و ػ ػػذا ابثخػ ػػالؽ ابجزلي ػ ػ

ػ ػػى تػ ػػا يتدػ ػػف اف ال ػ ػػتن

حاب زالص ابت افب اباى ااضتتها ابظا رة .

- 8اف ابعػابـ ح ػ دفػػـ توضػػودى ػو دػػابـ دػػاجز وااجفػػن توضػػودي ابعفػـ حخدرا ػ دفػػن اطحيػػؽ تػػته
ابخياس وتف ـ اباتحؤ ت يدوف ثد اداتؿ حوزب اداة دفتي توضودي زثيث ).(Anastasi,1976:7

نظرية االختبار التقميدية :

ا لػتن ػذا ابتظريػ اثياتػا حتظريػ ابدرجػ ابثخيخيػ ودرجػ اب طػو Theory of True and

تهػا لػرت اباحػايف ابػذ تجػدا حػيف تػرات ابخيػاس بفبػرد ابواثػد حوجػود درجػ اب طػا

)Error Scores

ابػذ تت ػؤا دواتػػؿ يػر تتاظت ػ ياػدا ؿ تػػت ابدرجػ ابثخيخيػ اباػػى اعدػس تػػا يتافدػ اببػػرد تػف ابتا يػػر

ابتخػيس وابعواتػؿ ابتتاظتػ ا

ػرل )  ( Ghiselli et al , 1981 : 195بخػد ثاتػت تظريػ ا

احػار

اباخفيديػ دفػػن ف لػػب ثيػاس اببػػروؽ حػػيف ا ػراد وبدػػف حا لػػاتاد ابػن تعيػػار جتاد ػ ا ثػراف تػػف تػػا

ا لػاتدت ابتظريػ اباخفيديػ ػػى ابخيػاس ابػن
ودرج اب طو

ػ تبػا يـ الا لػ ي

ػى ابدرج ػ ابثخيخيػ وابدرجػ ابت ثظ ػ

يتدف اوضيثها يتا يواى و

أ  -الدرجة الحقيقية :True Score

يتدػف اعريػؼ ابدرجػ ابثخيخيػ حاتهػػا ) درجػ اببػرد اباػى يتدػػف اف يث زػؿ دفيهػا اذا ادطػى دػػؿ

اببخرات ى تطاؽ ابلت ابتخي لػ
اباطحيخات ابتلاخف ب

ويعحػر دتهػا اث زػاليا حاتهػا ) تاولػط درجػ اببػرد ػى دػدد دحيػر تػف

احار تبل .

ب  -درجة الخطأ : Error Score

يمكن ارجاع الخطا في القياس النفسي الى :

 - 9الخطــا المنــتظم Error

 :Systemaicو ػػو اب ط ػػا ابػػذ ا لػػحح دواتػػؿ تتاظت ػ

ث ػػدو ها ح ز ػػورة تتاظتػ ػ وبػ ػ ابا ػػا ير تب لػ ػ ػػى درج ػػات د ػػؿ ا ػ ػراد دف ػػن ا

در ت دتيا

ات

ي دؿ ت دف بعتفي ابخياس .

 - 2خطـأ المصــادفة او العش ـوائية  Random Errorو و ػو اب طػػو ابػذ
اباػى اثد ا ػ و يتدػف اباتحػػؤ ح ػ

ثجـ ابعيت

فا

تػ د ػوالى اثدتػ ابت زػػاد

أ ياد ػػرر

احارابتلػ ػػا دـ واذا

يتدػػف تعر ػ ابتا ي ػرات

ويتدػػف ا بيػؼ ا ػرا حزيػػادة

طا ابع والي يف ى حعضها حعضا ) .( Magnusson , 1967 :61-62
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ج  -الدرجة المالحظة :

و ى ابدرج اباى ياـ ابثزوؿ دفيها حعد اطحػؽ ا

اوضػال حدثػ ااتػ

احػار و ػذا ابدرجػ

ابدتي ػ ابثخيخي ػ او اببعفي ػ " ابدرج ػ ابثخيخي ػ " بف لػػت اباػػى يتافدهػػا اببػػرد ح لػػحب اػػا يرات ابعواتػػؿ

ابتتاظتػ او دواتػػؿ ابت زػاد

بػػذبؾ ا لػتن اثياتػػا ابدرجػ ابتعرض ػ بف طػا )(Fallible

ي ػػر

(Ghiselli

) . et al , 1981 : 169

تحميل الفقرات : Item Analysis
يعػد اثفيػؿ اببخػرات اث زػاليا طػوة الا لػي ػػى حتػا ا

ح دؿ اص واذا دػاف ابهػدؼ تػف حتػا ا
اب ل ػػت
ا

ػ ػػاف ذبػ ػ ؾ

احػارات ابتب لػي دتوتػا وابعخفيػ تتهػػا

احػار ػو ايجػاد ا احػار ياتيػز حاب زػدؽ واب حػات ػى ثيػاس

ياػ ػػاان ا ت ػػف ػ ػ ؿ ايجػ ػػاد خػ ػرات ااتيػ ػػز حاب ز ػػالص تب لػ ػػها وت ػػف ػ ػػـ ػ ػػاف

احػػارت يتد ػػف اث ل ػػيتها ت ػػف ػ ػ ؿ اتاخ ػػا اببخػ ػرات ابجي ػػدة او ا ل ػػاحداؿ اببخػ ػرات اب ض ػػعيب او اتخيثه ػػا

).(Magnusson, 1967: 197) (Anastasi, 1988: 202

وفيما ياتي اىم الخصائص السيكومترية التي تعتمد عمييا النظرية التقميدية في تحميل الفقرات:

 - 1صعوبة الفقرة

:

اف اب لػحب اولا لػى بخيػاس زػػعوح اببخػرة دفػن و ػؽ ابتظري ػ اباخفيديػ

ت لػػاول اب زػػعوح ابت لػػـ باخػػدير اببػػروؽ اببردي ػ ح ػػيف ا ػراد اببل ػ اب ا ضػػع ب
ت ل ػػاول اب ز ػػعوح ابتتا ل ػػب بفبخػ ػرات يعاتػ ػػد دف ػػن ػػدؼ ا

ا

يص ثدرة تعيت بػديهـ  555ابػ

ػو اتاخػا اببخ ػرات ذات

احػػار حػػابر ـ اف ا اي ػػار

اح ػػار ل ػ ػوا د ػػاف اتاخ ػػا ا ض ػػؿ ا ػ ػراد او

واعػرؼ زػعوح اببخػرة دػادة حتبهػوـ ابت لػح ابتلويػ ب ػراد ابػذيف

اجػاحوا دػف اببخػرة ح زػورة زػثيث اذ ادػوف اببخػرة اباػى ػى ا لػهؿ ادحػر ػى ػذا ابت لػح
). 1988: 203

(Anastasi,

 - 2تمييز الفقرة:
اف دبيػؿ اتييػز اببخػرة ػو اثػد ثيا لػات عابيػ اببخ ػرة ػى ثيػاس اب لػت

تػف ػ ؿ ثػدراها دفػػن

ابد ؼ دف اببروؽ او اباحايف ابذ يوجػد عػ حػيف ا ػراد وتظػ ار ب زػعوح ايجػاد خػرات اتيػز حػيف جتيػت
ابت لػػاجيحيف ا ػػرل ابتظري ػ اباخفيديػ ػ اف اببخػ ػرة ابجيػػدة ػػى اباػػى اتي ػػز او اث ػػدد اببػػرؽ ح ػػيف ابتل ػػاجيحيف

ذو ابخػدرة ابعاب ي ػ وذو ابخػػدرة ابواطل ػ بػػذبؾ يػػاـ ابفجػو ابػػن ابتجتػػودايف ابتاطػػر ايف ػػى ابدرج ػ ابدفي ػ
)) ( Extreme – groupsدحد ابرثتف  9900و . 898
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الخصائص السيكومترية لالختبار:
يعػػد ا

زدؽ ا

احػػار اداة زػػابث بفخي ػػاس ا اذا ا ػوا رت ي ػ

احار ويفي حات ا

 - 1الصدق :Validity

ػػروط تعيتػ ػ

وا ػػـ ػػذا اب ػػروط

احار .

يردػز تبهػوـ اب زػدؽ دفػن ا جاحػ ح ػدؿ اثفيفػى دػف ا لػلف ت ػؿ و ػؿ يخػيس ا

ابا ػػى ز ػػتـ بخيا ل ػػها س وت ػػا ابت ل ػػح ابتلويػ ػ بفاحػ ػػايف ػػى درجػ ػ ا
ا

احار س وحتاذا يتدف اف تاتحو تػف درجػات ا

اح ػػار ابتع ػػزوة بفتا ي ػػر اب ػػذ يخيل ػ ػ

احػار س و ػؿ يخػدـ ا

ى اا اذ ث اررات س وتا ا ضؿ طريخ بخياس تا يخيل ا

احػار ابلػت

احػار تعفوتػات يتدػف الػا داتها

احار س ) .(Brown , 1976 : 62

ويعػرؼ اب زػدؽ اث زػػاليا حاتػ نســبة لمتبـاين الحقيقــي المــرتبط بـأغراض االختبــار او المنســوب
لممتغير الذي يقيسو االختبار

طرق حساب الصدق :

) Brown , 1976 : 63

أ  -صدق المحتوى : Content Validity

ويع ػػد ػػذا ابتؤ ػػر ا ض ػػؿ تؤ ػ ػرات اب ز ػػدؽ ػػى ا

اح ػػارات اباث ز ػػيفي

ف تثاوا ػػا تث ػػدد

واباػى ابحػا تػا ا لػا دـ بهػا جػداوؿ ابتوا زػبات ) ( Table of Specificationsوتػت ذبػؾ ػاف ػػذا
ابػتتط تػف اب زػدؽ ػػو اد ػر تؤ ػرات اب زػػدؽ درضػ

طػا اباخػدير ف اخػػديرات ابتثدتػيف ثػد ااػػو ر

حوثداتهـ ابذااي ) .(Helmstadter , 1966 : 90
ب  -صدق البناء :Construct Validity
ػػذا اب ز ػػدؽ ياطفػ ػػب اثدي ػػد حع ػػض ا ا ارضػ ػػات او ابتب ػػا يـ ابتظريػ ػ واباثخػ ػػؽ تته ػػا اجريحيػ ػػا

بتعر ػ تػدل اطػاحؽ ابػدرجات اباجريحي ػ اباػى يػاـ ابث زػوؿ دفيهػا تػػف ا
ػاذا اطاحخػت ابػدرجات اباجريحيػ تػت ا ا ارضػات يعتػى ذبػؾ اف ا

دػدـ اطاحخهػا دتػن ذبػؾ اتػا اف ا

احػار تػت ا ا ارضػات ابتظري ػ

احػار ياتاػت ح زػدؽ حتػالى و ػى ثابػ

احػار ير زػادؽ او اف ا ا ارضػات ابتظريػ ت طلػ

( Bechtoldt

) ., 1959 : 621

ج  -الصدق المرتبط بمحك :Criterion – Related Validity
ا

اف اب زػ ػػدؽ ابت ػ ػراحط حتث ػ ػػؾ ي لػ ػػـ ويػ ػ ػراحط حاباختي ػ ػ اباجريحيػ ػ ػ بد ارل ػ ػ ابع ثػ ػ ػ حػ ػػيف درج ػ ػػات

احػػار او ابتخػػاييس ا

ػػرل ) ابتاتحلػػات وحػػيف حع ػػض ابتخػػاييس اب ارجي ػ ابت ل ػػاخف
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ابتثدػػات ت ػػؿ درج ػػات ا اح ػػار ا ل ػػاعداد ابد ارلػػى وتع ػػدؿ تخطػ ػ ابترثفػ ػ ابجاتعيػ ػ

بهتاف وتهيرتز  2550و 000

.

 - 2الثبات : Reliability

ي ػير ابػن ابدثػ او ا ا لػػاؽ اباػى ات ػؿ حهػا درج ػ اببػرد ػى ا

)

احػار بػػذبؾ يعػرؼ اب حػات حات ػ

تػدل ابا يػر او اباحػايف يػر ابتتػاظـ ػػى درجػات ػرد تػا ب لػت تعيتػ دتػػدتا اخػاس افػؾ ابلػت دػددا تػػف
ابترات ) دوض اهلل  2555و . 88
ويتدػػف اباثخػػؽ ت ػػف حػػات ا

احايف اب طا

وتف ذا ابطرالؽ و

احػػار حط ارل ػػؽ دػػدة ا ػػاص د ػػؿ تتهػػا حاخػػدير توديػ ػ تعيت ػ ت ػػف

أ  -طريقة اعـادة االختبـار )  ( Test – Retestو اػاـ تػف ػ ؿ اطحيػؽ ا

احػار وادػادة اطحيخػ دفػن

ابعيتػ تب لػػها حبا زػػؿ زتتػى وث لػػاب تعاتػػؿ ا راحػاط حػػيف درجػػات اباطحيخػيف بيت ػػؿ تعاتػػؿ اب حػػات

ويلتن تعاتؿ ا لاخرار ) .(Guttman , 1956 : 81

ب  -طريقـة الصـور المتكافئـة ) (Equivalent Formsو واهػاـ ػذا ابطريخػ حث لػاب اباتػاظر حػيف
درج ػػات ز ػػوراى ا

اح ػػار ت ػػف ػ ػ ؿ ث ل ػػاب تعات ػػؿ ا راح ػػاط حػ ػػيف درج ػػات ا ػ ػراد اتبل ػػهـ ػ ػػى

اب زػورايف دوف ا زػػؿ زتتػػى وي لػتن ابتعاتػػؿ ابت لػػا رج حهػػذا ابطريخػ تعاتػػؿ ابادػػا ؤ اتػػا اذا
اـ اطحيؽ ابزورايف حبازؿ زتتى اف تعاتؿ ا راحػاط حيتهتػا يت ػؿ تعاتػؿ ا لػاخرار وابادػا ؤ ػى

ابوثت تبل ) .( Gronlund , 1976 : 116

ج  -طريقـة التجزئـة النصـفية )  ( Split – Halfو واهػاـ ػذا ابطريخػ حث لػاب ا ا لػاؽ ابػدا فى حػيف
احػ ػػار اذ يخ لػ ػػـ ا

احػ ػػار دفػ ػػن ث ل ػ ػػتيف حطريخ ػ ػ تتا لػ ػػح بيت ػ ػ

ج ػ ػ أز ا

تف ابتزبيف بيزحال تتالحا ب

احار ابدفى ).( Holzinger,1962:300

زػ ػػورايف تاد ػ ػػا لايف

ويث لػب ا راحػػاط حيتهتػا و تابػػؾ دػدد تػػف ابتعػاد ت اب ا ز ػ حاعػويض تعاتػػؿ اب حػات ابتثلػػوب
د  -طريقــة تحميــل التبــاين

) (Analysis – Varianceو واهػػاـ ػذا ابطريخ ػ حثلػػاب ا الػػاؽ

ابػػدا فى ح ػػيف خػ ػرات ا

احػػار و تاب ػػؾ اي ض ػػا تعػػاد ت د ػػدة بث ل ػػاب اب حػػات به ػػذا اب ػػرض تته ػػا

تعادباػا ديػودر  -ريا ارد لػوف  25و  ( KR 20 , KR21 ) 29وتعادب ػ ) اببػػا – دروتحػاخ
وتعادب

ويت Hoyt

) . ( Kaitz , 1965 : 129
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نظريات تفس ر مفيوم وعممية التفكير اإلبداع- :

تابؾ ابعديد تف ابتظريات اباى ثدتت ابلي ار بإلحداع وابابدير اإلحدادى تتهاو

أوالً :نظريات التّحميمي النفسي:
يابؽ رواد ذا ابتظريات دفن ا اراضات ددة إ
اإلحدادي
اإلد

أتهـ ي افبوف ى ابلير ـ بإلحداع وابعتفي

خد تظر رويد ) ( Freudإبن دتفي ابابدير اإلحدادى دوليف د ادي اددن ابالاتى أو

وأف اإلحداع يت و دف ابزراع حيف ابدوا ت اب ريزي و ابثياة ابواثعي  (Pilirto, 1992ى

ثيف أدد أدبر )  Adlerدفن أف اإلحداع يتا دف اب عور حابتخص ابذ

يد ت اببرد بتواجها دف

طريؽ اباع ويض حاإلحداع ويعاخد يوتؾ )  Yonikاف ابعخدة ا حدادي ااطور ح دؿ
ورأل دوحيا )  Kubiaاف اب ودى و ابذ

ى اباطور ثان ا رج إبن ابودى

ى تااج بت اط تا ثحؿ ابودى ابذ

ابابدير اإلحدادى وأف ابعتفي اإلحدادي

ا بودى بيعتؿ دفن اثليف واخييـ اإلحداع اإلحداع ياطفب

اع والاتر
وٍ

يثبز اببرد دفن
ى

اظهر تااجاا

اثرر تؤثت بعتفيات تا ثحؿ ابودى وابودى )رو دا . 9909

وثد وج بهذا ابتظريات ابعديد تف ا تاخادات اب ديدة حلحب تظراها ابا اؤتي بتبهوـ اإلحداع

واباى ارحط حا ضطراحات وا ثحاطات ابتبلي .

ثانياً :نظرية جيمفورد:

ردزت ذا ابتظري دفن درال ابخدرات ابعخفي وابلتات واب زالص اب

ابتحدديف إذ اتدف جيفبورد تف ادا اؼ ابخدرات اإلحدادي تف
ى ابابدير وتروت ابابدير واوزاب

ابابدير اباحادد

زي بفد ؼ دف

ؿ اباثفيؿ ابعاتفى و ىو ابط ث

ويرل أف ابابدير اإلحدادى ثدرة دخفي تعر ي ااضتف ثدرات

إلتااج أ دار جديدة ير

الع ااتيز حاوزاب ى زتف و روط وظروؼ تعيت

وادتف و ار دؿ إتااج إحدادى تفتوس .وثد ثدد توثت ثدرات ابابدير اإلحدادى ى تتوذج حتي

ابادويف ابعخفى
تف

ي اوحعاد ) ابعتفيات ابتثاول ابتواا

ؿ حعد دتفي اإلتااج اباحادد

ابتثاول وابتاا

Guilford, 1959).

ثالثاً :النظرية الجشطالتية:

اؤدد ذا ابتظري دفن أف اب

تثزؿ دفن ) 05

ثدرة بإلتااج اباحادد

ت افب

ص ابتحدع يتافؾ ثلالي جتابي اتدت تف اتاخا ا

ى

ايار

ابوثيد تف حيف ددة ا ايارات وثددت تجتود تف ابخواتيف اباى اضحط ابع ث حيف ابدؿ وابجز إذ
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اإلحداع حوت دتفي ادتير دؿ )ج طابت توجود تف أجؿ حتا دؿ

يرل ر ايتر ) Wertheimer

داد ة تف ت دف
)ج طابت جديد وأ ضؿ تف
ؿ دتفي ا لاحزار وأف ابابدير اإلحدادى يحدأ ع
ير تداتف ابج واتب ودتد تثاوب اباوزؿ بثؿ يتح ى أف يؤ ذ ابدؿ حعيف ا داحار اوج از يتح ى
ثزها واتثيزها ضتف إطار ابدؿ وذبؾ حا لاعات حاببرال

ؽ ابتدردات ابتباوث ابتااج دف تواثص ى ابعتفي اإلداردي .

واإلبهاـ وابتجاز دتثاوب إل

ويؤدد دفن أف اببدرة اإلحدادي ا ظهر جوة دفن ألاس ابثدس

ابابدير ابتتطخى )رو دا 9909

.

رابعاً :نظرية االتجاه اإلنساني- :

ا ير إبن أف او راد جتيعهـ بديهـ ابخدرة دفن ابابدير اإلحدادى ويعاتد ذبؾ دفن ابتتاخ

ا جاتادى ابذ

يعي وف ي

)(Cropley, 1970
واب

تف

ص ابتحدع ذ

واؤدد دفن اثاراـ اإلتلاف واداحارا أدفن ابخيـ حإحداد وثب اط د

وثد تيز تالفو )  (Maslow, 1959حيف اب
ابتو ح اب از

ابتحدع ابتثخؽ بذاا يعيش ابعابـ ابثخيخى تف ابطحيع أد ر

يرا ويبارض روجرز) Rogers, 1959

اإلحداع و حد أف يدوف أزي

خامساً :النظرية المعرفية:

ص ابتحدع ابتثخؽ بذاا

أّت

حد تف وجود

ى يتدف ت ثظا

ى

اإلحداع إتااج جديد ياوزؿ إبي اببرد تف ابادف تت ابحيل ابتااث .

اردز ى ابلير ا بفابدير اإلحداع دفن ابعتفيات اباى اثدث ى دتاغ اإلتلاف دتدتا يحدع

وابطرؽ اباى ادرؾ حها او يا

ثيث يت ؿ ابابدير اإلحدادى طرؽ ابثزوؿ دفن ابتعفوتات ودتجها

تف أجؿ اباوزؿ إبن ثفوؿ أد ر دبا ة واؤدد دفن أ تي ثري ابابدير وابخدرة دفن اباثدـ ى

ابتعفوتات وا ديفها ثيث يرل حياجي ) Piaget
بها اببرد أف يلاودب ويت ؿ ابتوثؼ ويزي

ودتد ثدوث ا ا ؿ ى اباوازف ابتعر ى تاا

أف ابابدير اإلحدادى ثدرة تعر ي يلاطيت تف

ويراح تف جديد ثان يدوف ثاد ار دفن ابا ؤـ تع

دف ددـ تلاددة اب حرات ابتعر ي ابلاحخ دفن

ابا ؤـ يدوف ذبؾ دا عا بإلحداع باو ير الاراايجي جديدة الادد دفن إدادة اباوازف تف جديد

)ثطاتى . 2559

سادساً :النظرية السموكية:

لرت ابابدير اإلحدادى و ؽ ا اراض أف ابلفوؾ اإلتلاتى يات ؿ ى ابع ث

وا لاجاحات تت أف افؾ ابع ث

ير تابؽ دفيها تف ثحؿ أاحاع ابتظري
144
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تاعفـ

اضت بخواتيف وتحادئ اباعفـ اباى اثدـ أ

Thorndike

دفن أ تي اباعزيز

اببرد بدي ابخدرة دفن اتبيذ الاجاح تحدد إذا افخت الاجاحا

ذا اعزي از وأف تابؾ ابادؿ حيف ابحيل وابو ار

سابعا :النظرية الترابطية:
َ

لفوؾ خد ردز لدتر ) skinnerو ورتديؾ )

ى ثدوث اإلحداعCropley, 1970).

اتح خت تظري اباراحطات ابتاحاددة تف ابتظري ابلفودي

وابلر دتفي اباعفـ دفن ألاس أف اببرد
واعاتد دفن ا جيت

يدرؾ اوج از ثحؿ أف يدرؾ ابدؿ وداتت تددوت حجتف تف ابدرالات اباجريحي

ابرحط حيف دتازر احدو تاعارض باخديـ اراحط تبيد و ير توبوؼ وتف أحرز رواد ذ ا ابتظري

تابازتاف ) Maltzman

وتيدتيؾ ) ) Mednickدحد اب بار . 9922

وابلر اإلحداع دفن أتَّ اتظيـ بفعتازر ابتاراحط ى اراديب جديدة تاطاحخ تت ابتخاضيات اب از

أو ات يؿ بتتبع تا إذ ّأت دفتا داتت افؾ ابعتازر ابدا ف
ابثؿ أد ر إحدادا ) . Maltzman, 1960

ى ابارديب ابجديدة أد ر احاددا داف
ؿ

يرل تيديتؾ ) ّ Mednick, 1964أت ياـ اباوزؿ إبن ابثؿ اإلحدادى تف
 . 9اباثوؿ اببدر تايج ابتزاد )  Serendipityو أ ثدوث تواثؼ حابزد
اباوزؿ إبن ا راحاطات ابتطفوح

الا ـ ى

عتد ات اؿ اببدر حاراحطات أ رل ت افب اثدث ت يرات حيلي

ير تخزودة ا ير اراحاطات جديدة حيف دتازر بـ يلحؽ بها أف اراحطت

تت أّت يوجد اثاراف حيتها.

 . 2ابا اح حيف ابعتازر ا راحاطي )  Similarityو ظهور ابعتازر ا راحاطي تخارت تت حعضها
ابحعض وذبؾ حلحب ابا اح حيف ابعتازر أو ابا اح حيف ابت يرات اباى الا ير ا.

 .0وجود دتازر وليط )  Mediationو أ أف ابعتازر ا راحاطي الا ار تخارت زتتيا تت

حعضها ابحعض ودف طرؽ اولط دتازر أ رل توبو وت ارد الادد ى ابوزوؿ إبن اراحاطات

أزيف و ير الع أو توبو

وذبؾ يظهر واضثا ى ابتجا ت اباى الا دـ ابرتوز.

ويؤدد تيديتؾ ) Mednick, 1964

دفن أف اببروؽ اببردي ى ابخدرة دفن ابابدير اإلحدادى ادتف

ىو

 . 9او ر ابعتازر ا راحاطي اب زت بادويف اراحاطات جديدة وابتدالح دف طريؽ اب حرة او راد
ياباواوف ى اتا دهـ بافؾ ابعتازر.

 .2إ ارة ابدا ت تثو ابرحط حيف ابعتازر ابتاحاددة.
 . 0طريخ اتظيـ ابعتازر ا راحاطي يؤ ر دفن اثاتاؿ ولرد وزوؿ اببرد إبن ابثؿ اإلحدادى
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 . 8درج اوزاب
اباراديب.

ى اوبيد ابثفوؿ اإلحدادي يعاتد دفن تدل اباحادد حيف ابعتازر ابدا ف

 . 0ددد ا راحاطات حابت ير يزيد تف اثاتا ؿ وزوؿ اببرد إبن ا لاجاح اإل حدادي
لرد ابوزوؿ إبن افؾ ا لاجاح

ى

و يو ر ى

وي ير حردات )  2552إبن ّأت تف ابتلفتات اباى اخوـ دفيها تظري اباراحطات ابتاحاددة
أف ابادريب دفن ابخدرات اإلحدادي يعاتد دفن إ ارة دوا ت اببرد تثو ادويف اراحط حيف ابعتازر اباى
احدو ّأتها تاعارض
ابعتفي اإلحدادي .

ؿ ابا اح افعب دو ار تهتا ى

وأف ابعتفي اباراحطي و زوزا اباراحطات تف

ويظهر ابابدير اإلحدادى ح دؿ ت اط يعاتد دفن وجود روة تف او دار ابتدالح تف

اب حرة حثيث يزو ها اببرد حزيا
يلاطيت اببرد زيا

ؿ

جديدة أو ي ضعها ى اراديب جديدة وحدوف افؾ او دار اووبي

دتفيات إحدادي جديدة

ابابدير اإلحدادى و إدادة ا ديؿ بفتعفوتات

واب حرات اباى يدالحها اببرد ى تتط أو دؿ جديد (Pilirto, 1992).

ودفن ابر ـ تف ا ا ؼ ا اجا ات ابتظري ابتاعددة ى ابلير ا بتبهوـ ودتفي ابابدير

اإلحدادى وددـ ااباثها دفن اعريؼ جاتت بفابدير اإلحدادى إ

أّتها اابؽ ى تجتفها دفن أف

ابابدير اإلحدادى دتفي ااضتف إتااجا جديدا و ير توبوؼ )ابطيطى  2552و . 22
خصائص التفكير اإلبداعي

أدد حير ) Beyer, 1987

دفن أف ابابدير اإلحدادى ياتيز حتجتود تف اب زالصو

 .9ابدير تا عب.

 . 2يازؼ حاوزاب وابثدا واب توبي .
 . 0يوبد أد ر تف إجاح واثدة بفت دف .
 . 8تتباال

ياخيد حخوادد تتطخي زارت

و يتدف اوثع .

 . 0ياطفب وجود تجتود تف ابتيوؿ وا لاعدادات بدل اببرد.
 .0يلا دـ تلاويات ابابدير ابعفيا.
.2

ابحا تا يتاهؾ ويا طن ابتوبوؼ واباخفيد Beyer, 1987: 23 ) .

مراحل التفكير اإلبداع

ابتراثؿ اباى يتر حها ابتحدع ثان ااوبد بدي اببدرة اإلحدادي و
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.9

زيا

مرحمة اإلعداد

جتت واتظيـ ابتعفوتات اب زت

و وااضتف دتفي اعريؼ واثديد ابت دف

الاتااجات أوبي حتا دفن ابتعفوتات ابتاو رة ثص افؾ ا لاتااجات واوليت دالرة ابحثث

اووبى

 .2مرحمة االحتضان :و ى ابترثف اباى اعخب ابابدير ى دؿ ابثفوؿ ابتتدت

ويفجو يها ابتحدع

إبن الا داـ ألابيب ب حاعاد دف تراجع ابثفوؿ ير ابتختع بديهـ.

 .0مرحمة اإلصرار والمثابرة - :ويخزد حها ددـ ابرضوخ بإلثحاط وا لاترار وابت احرة ثان اباوزؿ
إبن ثؿ إحدادى.
 .8مرحمة اإلشراق - :ويخزد حها ابفثظ اباى يابؽ يها ابابدير ويظهر يها ابثؿ أو حوادر ابثؿ
بفت دف اباى

فت ثيز ابابدير لاحخا.

 .0التحقق - :و ى ابترثف اباى ياـ يها اخديـ و ثص اودب
تلحوث ) .جرواف  2550و 89

اباى اؤدد أف اببدرة أزيف و ير

معوقات التفكير اإلبداعي- :

اف تف تعوثات ابابدير اإلحدادى ا اى و

 .9اب وؼ تف ابتخد وابوثوع ى اب طو.

 . 2زعوح دزؿ ابت دف واثديد ا ى تطاؽ ضيؽ.
 .0ا اخار إبن اباثد

وابثتاس.

 .8ابثدـ دفن او دار حد ُ تف اوبيد ا.
 .0ابعادات ) ابثيزاف  2552و . 99

االفتراضات األساسية التي يقوم عمييا التفكير اإلبداعي

أدد دحد تور)  2552دفن أف ابابدير اإل حدادى يخوـ دفن ددد تف ا اراضات اولالى اًاي

 . 9اإلحداع تهارة يتدف بدؿ رد بدي ا لاعداد أف ياعفتها تف
 . 2اإلحداع بيس ثد ار دفن ابطفح ابتابوثيف أو او

أ داؼ اببرد ودتفياا ابذ تي و حراا و زالز اب

ؿ تادة اعفيتي أو ادريحي .

اص ذو ابذدا ابعابى إذ إّت يعاتد دفن
زي .

 . 0إيجاد اببرد ابتحدع يعاتد دفن ابولط ابحيلى ابتتالب وابتعفـ ابجيد.
 . 8اببدرة ابتحدد درة ضعيب
لاخافها.

ازتد بفتخد ى حداياها واذا أزدرت دفيها ثدتا لريعا إتؾ
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 . 0اببرد ابتحدع يبارض أف اً ريف تحددوف) .دحد تور  2552و 99
اختبارات التفكير اإلبداع

ياـ ثياس ابابدير اإلحدادى حوالط ا

) Divergent

أو ابابدير ابتتا

دف ابطفح ابذ

يتفدوف ثدرة إحدادي

اإلحدادى بديهـ

احارات اباى زتتت بخياس تا يلتن حابابدير اباحادد

وااطفب ط ث وتروت وأزاب ى ابابدير والا دـ ى ابد ؼ
باوجيههـ واخديـ اب حرات ابتتالح بهـ تف أجؿ اتتي ابابدير

ى ثيف اخيس ا احارات ابذدا ابابدير اباخارحى ثيث يوجد ثؿ واثد زثيال

)ابثيزاف . 2552

وتف ابتهـ أف ت ير إبن أف اإلحداع ب ارديح وحتي تعخدة تف ير ابتتدف أف يخيل ا احار واثد
حعض ابحاث يف يع دوف اإلحداع لت

Brown, 1989; Runco, 2007).

يتدف إتااجها

ى ثيف ي ار ا حعضهـ ثاب بدل اببرد

ومن تمك االختبارات
 .1اختبارات تورنس لمتفكير اإلبداعي
ظهرت ذا ا

احارات ووؿ ترة داـ  9900ى ابو يات ابتاثدة اوتريدي حعد لتوات تااابي تف
اح ار تف جزأيفو

ابحثث وياوبؼ ا

 . 9ببظى يضـ لحع ا احارات ردي تتهاو ا احار اوجي اوللف
اثليف ابتاا

.2
ا

ا لاعتا ت ير اب الع اوللف

دفى يضـ

واعطى ا

ا احارات

ير اب الع

ا تيف اولحاب ا تيف ابتاال

ا ارض أف.

ىو حتا ابزورة واو داؿ ابتاثز

واب طوط ابتاوازي .

احارات د ت دفي تدوت تف أرحت د تات ردي بفخدرات اإلحدادي اباى اخيلها

احارات و ىو ابط ث

وابتروت

واوزاب

واإل اض ى اب رح وادطا ابابزي ت ويوجد ب

زورااف تادا لااف ويتدف اطحيخ حزورة ردي أو جتادي

و و تزتـ بخياس ابابدير اإلحدادى تف

ابزؼ ابراحت اولالى وثان ابتلاول ابجاتعى ويلا رؽ اطحيخ

تس ولحعيف دثيخ حالا تا وثت

إدطا اباعفيتات) 9و . Torrance, 1974
 .2اختبارات جمفورد
و ى تجتود تف ا

احارات ى حطاريايف بخياس اإلحداع واظـ ابحطاري اووبن ا احارات ابط ث

وا لاجاحات ابحديف

وابتاراحات واودتاؿ ابتثاتف  .أتا ابحطاري اب اتي هى تزورة واهدؼ بخياس
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اإلحداع تف

افؾ ا

ؿ او داؿ وابزور .وا تؿو ا احار ابط ث وابتروت

وادويف ابزور .وثد حتيت

احارات حتا دفن اوحعاد اباى ثدد ا بفابدير اإلحدادى )ابدتاتى  2550و . 22

 .0اختبار الترابطات المتباعدة لميدنيك (  ) A Medink Remote Associates Testولو
صورتان:

ابزورة اووبنو ت زز بفترثف اب اتوي واادوف تف  85خرة.

ابزورة اب اتي و ت زز بفترثف ابجاتعي واادوف تف  05خرة.
ث دفتات يطفب تف ابتبثوص ابحثث دف ابدفت ابراحع اباى يدوف بها

وا اتؿ دؿ خرة دفن

اراحاط تاحادد تت ابدفتات اب

ح دؿ تف او داؿ 27 ).و Mednick,1968

وت اؿ دفن ذبؾو
طالرة

ف

درة ف

ابدرة اورضي

ابدفتات اب

أرضي

وابتطفوب ى ذا اببخرة ابحثث دف دفت اراحط ح دؿ تا تت دؿ دفت تف

و تا ابدفت

ى درة دفن ألاس وجود د ث حيتها وحيف ذا ابدفتات درة طالرة

وثد أ ارت درال تيدتيؾ )  Mednick,1971إبن أّت
ا

احار حزيادة ابوثت وحاباابى إف ا

اوجد روؽ جو ري

ى اودا دفن

احار و ا احار ثدرة وبيس ا احار لرد ..

يثااج إبن إج ار ات از تعخدة دتد اباطحيؽ إذ ياـ

وياتيز ا احار حلهوب اطحيخ دتا أتّ
درض ت اؿ بفتبثوزيف ـ يطفب تتهـ ث ار ة ابدفتات ى دؿ خرة جيدا ـ دااح ابدفت ابتتالح
ى اببراغ أتاتها )حردات . 2599

ويعد ا احار اباراحطات ابتاحاددة تف أد ر ا

جفبورد ى ابتراح اب اتي

احارات الا داتا بخياس ابابدير اإلحدادى يفي ا احار

و ى ابتراح اب اب ا احار اورتس

وذبؾ حتا دفن درال تلثي ؿ 80

درال ثوؿ اإلحداع )Akbari, Hickendoff & Hommel, 2012
اباراحطات ابتاحاددة ى درالات تاعددة وتاتود

وثد اـ الا داـ ا احار

دتا و ابثاؿ ى ابع ث حيف اإلحداع وا تاحاا

). ansburg, 2003

مصادر األخطاء في الكشف عن المبدعين

أدد تدفود ودروحفى ) 19و Mcleod & Cropley, 1989دفن أّت تف تزادر او طا ى دتفي
ابد ؼ دف ابتحدديف أ طا تازف حتظري ابخياس
ا

وحتا ا

احارات واب زالص ابليدوتاري بهذا

احارات وأّت ثان ااثخؽ اب اي تف الا داـ ددة تثدات ى ابد ؼ دف ابطفح ابتحدديف
144
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تف ا تاحاا بف زالص ابليدوتاري ب

ابتبس اوتريدي
ود

احارات ابتلا دت

واباى يجب ابارديز دفيها ى اخييـ ا

ت ابزدؽ واب حات ب

لفيت يو ؽ ى تاالج

حخدر تا ادوف د

احار

وابتعايير ابتعاتدة تف ثحؿ جتعي دفـ

احارات

و ى و إج ار ات اختيف ا

ت ابزدؽ واب حات ثوي

احار

واج ار ات اباختيف

ويلاباد تت ى دتفي ابد ؼ دف ابتحدديف دتا أددا دفن أف ابد ؼ دف

ابتو وحيف وابتابوثيف دتفي ديتاتي الا رؽ وثاا بجتت ح ياتات دا ي

ا اذ ث اررات تختع يتدف ابد اع

دتها دفتا اعددت و اتودت تزادر ابحياتات ثفت تلح اب طو ى دتفي ابد ؼ.

الدراسات السابقة

 .1دراسة بركات ()2011

اجرل حردات ) 2599درال ثوؿ اب زالص ابليدوتاري
ابابدير ا حدادى بتيدتيؾ دفن ديت

تف ابطفح

احار اباراحطات ابتاحاددة بخياس

اببفلطيتيف

وثد

د ت ابدرال إبن ثص

اب زالص ابليدوتاري ) ابزدؽ واب حات

احار اباراحطات ابتاحاددة بتيدتيؾ بخياس ابابدير

ا حدادى خد ادوتت ديت ابدرال تف ) 820

طابحا وطابح تف ابترثف اب اتوي أُ ايروا د واليا

ارجـ ابح اثث ا

احار ودرح وطحخ دفن أ راد ابعيت

ابزدؽ ابا زتى وابتبهوـ واباتييز

ياتات ح حات جيد حطريخ إدادة ا

وألبرت ابتاال دف أف ا

احار ياتات حد

وا الاؽ ابدا فى بفبخرات دتا أظهرت ابدرال أف ا

احار ) 5.29

ابتزبي حالا داـ تعادب لحيرتاف  -حراوف ) 5.09
ت افؼ وذبؾ و ؽ ابتظري ابد ليدي بفخياس.

وا الاؽ ابدا فى بفبخرات) 5.28
وأف خرات ا

 .2دراسة أكباري وزمالؤه ( ) Akbari et al, 2012

و د ت درال أدحار وزت ؤا ) Akbari et al, 2012

احار

وابطريخ

احار بدؿ تتها زعوح واتييز

إبن اطوي ر زورة وبتدي تف ا احار

اباراحطات ابتاحاددة دا احار تعروؼ وزابال بخياس ابابدير اإلحدادى واطوير تل

ا

ت

تز رة تف

احار يتدف ا داتاد دفيها حالا داـ تظري ا لاجاح  .وثد ادوتت ديت ابدرال تف )  900ردا

تف طفح جاتع

يدف تتهـ ) 20

ذدور و) 900

إتاث اراوثت أدتار ـ حيف) 02- 90

حتاولط دتر )  . 25.8وثد أ ارت تاال ابدرال إبن أّت اـ اطوير )05
اباراحطات ابتاحاددة بفحيل ابهوبتدي

ااتات حد ب ابزدؽ ابتراحط حتثؾ
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و حات ا الاؽ ابدا فى ثيث حف ت ثيت دروتحاخ أببا ) 5.00
ـ طُورت زورة تز رة تف ا

احار ادوتت تف ) 22

حا داتاد دفن ابتظري ابد ليدي

خرة ااتات حزدؽ و حات جيد حالا داـ

تظري ا لاجاح بفبخرة .دتا أظهرت أف اببخرات داتت أد ر اطاحخا تت ابتتوذج

ابفوجلاى تالى ابتعابـ إذ د اف بدؿ تتها زعوح واتييز ت افؼ.
منيجية واجراءات البحث:

ياضتف ذا اببزؿ إج ار ات ابحثث ابثابى تف ثيث اثديد تجاتت ابحثث

ديتاا

ببخرات ا

وارجت ا

احار وا

احار ووزب

واباثخؽ تف زدؽ ابارجت

احار حزي ا ابدفي

ض

وا ايار

وثلاب اب زالص ابليدوتاري

دف اثديد ا ـ ابولالؿ ا ثزالي ابتلا دت

لوا اداف ذبؾ ى ا ج ار ات اـ ى اثفيؿ ابتاال .

منيجية البحث

وابتته ابوزبى تجتود ا ج ار ات ابحث ي

اداتد ابحثث ابثابى ابتته ابوزبى باثخيؽ أ دا

اباى يخوـ حها ابحاثث ح دؿ تاداتؿ بوزؼ ابظا رة ابتحثو تعاتدا دفن جتت ابثخالؽ وابحياتات
وازتيبها وتعابجاها واثفيفها اثفي دا يا دثيخا لا

دف ابظا رة )دطي

اجراءات البحث

ص د باها وابوزوؿ ابن تاال او اعتيتات

2595و . 900

اوال  :مجتمع البحث

ياوبؼ تجاتت ابحثث ابثابى تف طفح

ابدرالى)2599 - 2590

جاتع

ح داد بفدرال ابزحاثي ابااحع بفعاـ

ثيث حف ابتجتوع ابدفى بفطفح ) 89289توزديف حثلب ابجتس حواثت

) 20200طابحا ابذيف يت فوف تلح ) % 08تف ابتجاتت

ى ثيف حف ددد ا تاث )22820

حتلح ) % 80تف ابتجاتت  .وابا زص حواثت ) 25020دفتى ابذيف يت فوف تلح ) %89تف

ابتجاتت

ى ثيف حف ددد ا تلاتى ) 20000حتلح ) %09تف ابتجاتت .

أداة البحث - :
الا دـ ابحاثث ى ابدرال ا احار اباراحطات ابتاحاددة بتيدتيؾ )ابزورة اب اتي

Associates test, from 2
ويادوف ا

ابذ

) Remote

يهدؼ بخياس ابابدير اإلحدادى بدل طفح ابترثف ابجاتعي

احار حزورا اوجتحي تف )05

خرة وا اتؿ دؿ خرة دفن
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ح دؿ تف او داؿ )

ابتبثوص ابحثث دف دفت راحع يدوف بها د ؽ اراحاطي تت ابدفتات اب

. Mednick & Mednick, 1967
ت اؿ دفن ذبؾو طالرة ف

إجراءات تقنين االختبار:

أرضي ...............

ترت دتفي اباختيف حا ج ار ات ا اي و

او و ثاـ ابحاثث حارجت اعفيتات ا
ارجتاها تف ابف

تا ززيف حابف

ابعرحي ابن ابف
ا تدفيزي

احار و خراا تف ابف

ا تدفيزي ابن ابف

ا تدفيزي )

ـ حعد ذبؾ درضت ابارجتااف دفن

9

وذبؾ بفاودد تف ل ت ابارجت

ابعرحي

ـ اديد

ودثاها وزدثها واجريت حعض

اباعدي ت ى ضو ت ثظااهـ.

 - 2التحميل المنطقي لمفقرات و

اـ درض خرات ا احار اباراحطات ابتاحاددة دفن ) 90

حي ار تف ابتا ززيف ى

اب خياس واباخويـ بفاادد تف اوا ر اب زالص ابتتالح بهذا اببخرات وحدالفها تف ثيث اب دؿ وابتضتوف
ابظا ر

وباثفيؿ آ ار اب ح ار

ابزو ى  9900و 80
تلاول ) 5.50

احار خد اـ الا داـ ا احار) دا2

ى خرات ا

وددت دؿ خرة زابث دتدتا ادوف ثيت ترحت دو

و ى اواز تلح ) % 05

4زابث تتطخيا بخياس تا وضعت تف اجؿ ثيال

بعيت واثدة )

ابتثلوح داب دتد

تف ددد اب ح ار وثد ددت جتيت خرات ا

وابجدوؿ )9

احار

يوضال ذبؾ.

الجدول ()1
تاال ا احار ترحت دا ًرا اب حرا ثوؿ ز ثي خرات ا
ت

الفقرات

1

10، ، 8 ، 7 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1
16، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ،
23، 22، 21، 20، 18، 17،

الموافقين

غير
الموافقين

-

15

النسبة

%100

احار
قيمة كا2
المحسوبة

15

قيمة
كا2
الجدولية

3.84

مستوى
الداللة

0.05

26 ، 24،

2

30 ،28 ، 12 ،6 ، 25 ،9

13

2

% 87

8.06

3.84

0.05

3

29 ، 27 ، 19 ،3

12

3

%80

5.4

3.84

0.05
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 - 0درضت خرات ا

احار دفن ت اص حابف

ابعرحي * بفاودد تف ابل ت ابف وي ببخرات ا

احار

.

وضوح التعميمات وفيم العبارات:
ب رض تعر تدل وضوح اببخرات واباعفيتات

ب رض اثفيفها إثزاليا طحؽ ا

تف طفح جاتع ح داد ابجدوؿ )2

أ

و اثالاب ابوثت ابتلا رؽ بإلجاح

احار دفن ديت تدوت تف) 05

طابحا وطابح ا ايروا د واليا

وثد طفب تف ابطفح ث ار ة اباعفيتات واببخرات

توض وذدر ابزعوحات اباى ثد اواجههـ ى ا تا

ا لاجاح .

وا لابلار دف

الجدول ()2

عينة وضوح التعميمات موزعة بحسب التخصص والجنس
الكمية

ذكور

اناث

المجموع

العموم

15

15

30

االداب

15

15

30

المجموع

30

30

60

احيف اف اباعفيتات واضث
ا

وثد اوضثت اباجرح اف تدل ابوثت ابتلا رؽ ب جاح دف

احار حيف )  00– 99دثيخ وحتاولط ثدرا )  20دثيخ .

التحميل اإلحصائي لمفقرات :

يعد اباثفيؿ اإلثزالى بفبخرات اد ر أ تي تف اباثفيؿ ابتتطخى
ى ثياس تا أددت بخيال

اباتييز حيف ابتجيحيف

تف

ت ياثخؽ تف تضتوف اببخرة

ؿ اباثخؽ تف حعض ابتؤ رات ابخيالي بفبخرة

وتعاتؿ زدثها ) ابدحيلى  9990و . 0

ت ؿ ثدراها دفن

عينة التحميل اإلحصائي :
ارل " تاتفى  Nunnally " 9920إف يدوف ثجـ ديت اثفيؿ اببخرات حيف ) 95 - 0

أ راد بدؿ خرة تف خرات ا

احار وذبؾ باخفيؿ ا ر ابتزاد

). Nunnally , 1978 :262

بذا اراول ابحاثث اف ادوف ديت اباثفيؿ ا ثزالى بفبخرات ) 205طابب وطابح

ا ايرت ذا ابعيت حا لفوب ابترثفى ابع والى تف طفح جاتع ح داد
وابجدوؿ ) 0يوضال ذبؾ .
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جدول ()3

حجم عينة التحميل اإلحصائي موزعة بحسب الكمية والقسم والجنس
القسم

ذكور

اناث

العدد الكمي

الكمية

مدني

27

23

50

ميكانيك

26

22

48

التربية ابن

الجغرافية

18

17

35

رشد

العموم التربوية والنفسية

21

18

39

العموم

الشريعة

22

18

40

المغة العربية

21

17

38

135

115

250

اليندسة

االسالمية

المجموع
تصحيح االختبار :

حعد اف اـ اطحيؽ ا

ازثيال ا

احار دفن ) 205

احار دفن تبااح ابازثيال ابتوجود ى ا

طابب وطابح تف تجاتت ابحثث

اداتد ى

احار ا جتحى اذ ادطت دؿ اجاح زثيث

درج واثدة اتا اإلجاح اب اطل او ابتارود داتت اعطن زب ار

وفا

احار يادوف تف ) 05

خرة داتت ادفن درج يتدف اف يثزؿ دفيها ابطابب ى ) 05درج وادتن درج ) زبر .

صعوبة الفقرات : Item – Difficulty
و جؿ ثلاب زعوح خرات ا

احار ااحت ابحاثث اب طوات ا اي و

 - 9راحت ابدرجات اباى ثزؿ دفيها ابطفح تف ادفن درج ابن ادتن درج .
 - 2اـ ا ايار تلح  % 22ابعفيا وابدتيا تف ابدرجات بات ؿ ابتجتودايف ابتاطر ايف
ابتجتودااف ) 900

طابحا وطابح

حثيث اف دؿ تجتود

 - 0الا رج ددد ابطفح ابذيف اجاحوا اجاح زثيث
خرة تف خرات ا

احار .

خد تفت

تفت )  00طابب وطابح .

ى دؿ تف ابتجتودايف ابعفيا وابدتيا دف دؿ

يرل داوتى ) Downi,1967و اف تدل زعوح اببخرات ابتخحوب دتدا ياراوح تا حيف )  %25و )
. ( Downi , 1967 :215) % 05
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و ى ضولها يتدف ابخوؿ اف ا

احار يتح ى اف ياضتف خرات لهف و خرات زعح

ياراوح تدل زعوحاها حيف ) 5.05 – 5.25
خرات ا

حثيث

وبخد اداتد ابحاثث دفن ذبؾ ى الا راج زعوح

احار وابجدوؿ ) 8يوضال ذبؾ.

القوة التمييزية : Item discrimination Power
اباتييزي

ي ير جيزبى وا روف ) Ghiselli , el at , 1981ابن ضرورة احخا اببخرات ذات ابخوة
ى ابزورة ابتهالي ب

احار

والاحعاد اببخرات ير ابتتيزة او اعديفها واجريحها تف جديد

). (Ghiselli et al, 1981: 434

وثد ااحت ابحثث ابثابى طريخ ابتجتودايف ابتاطر ايف ى الا راج تعاتؿ اباتييز تف

اببرؽ حيف ددد ابذيف اجاحوا اجاح زثيث

اثدل ابتجتودايف

ى ابتجتودايف ) ابعفيا

واتثزر ثيتاها تا حيف )9+

اباتييزي توجح واذا داف ابعدس داف اباتييز لابحا
وابضؿ اببخرة ذات اباتييز ابتوجب ابعابى

ثيث اباطرؼ

و ) 9-

ابدتيا

ؿ

تخلوتا دفن ددد

اذا داف اببرؽ توجحا داتت ابخوة

واذا الاوت ابتجتودااف داف اباتييز ) زب ار

واراحط ابخوة اباتييزي حزعوح اببخرة د ث ددلي تف

دفتا زادت زعوح اببخرات او لهوباها ضعؼ اتييز ا ) دودة  9900و 929

اذ اداتد ابحاثث دفن تعيار ايحؿ ابوارد دبي

اببخرات اباى ازيد ثواها اباتييزي دف ) 5.99

باثديد تعاتؿ اباتييز

وابجدوؿ ) 8يوضال ذبؾ .
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الجدول ()4

معامل الصعوبة والقوة التمييزية لفقرات اختبار الترابطات المتباعدة
اإلجابات الصحيحة لممجموعة

اإلجابات الصحيحة لممجموعة

5

62

40

0675

0632

20

63

41

0677

0632

6

60

38

0672

0632

21

54

23

0657

0646

7

61

27

0665

065

22

49

21

0651

0641

8

60

39

0673

0631

23

47

18

0648

0643

9

50

21

0652

0643

24

64

27

0667

0654

10

53

30

0661

0634

25

54

24

0657

0644

11

49

27

0656

0632

26

57

32

0665

0637

12

57

28

0663

0643

27

61

38

0673

0634

13

52

31

0661

0631

28

64

40

0676

0635

14

50

22

0653

0641

29

61

31

0668

0644

15

59

25

0662

065

30

57

27

0662

0644

الفقرة
4

55

29

0661

0638

19

62

34

0671

0641

العميا

3

52

31

0661

0631

18

59

20

0658

0657

الدنيا

صعوبة الفقرة

قوة تمييز الفقرة

2

57

31

0665

0638

17

61

39

0674

0632

لعميا

الفقرة

الدنيا
اإلجابات الصحيحة لممجموعة

اإلجابا ت الصحيحة لممجموعة

صعوبة الفقرة

قوة تمييز الفقرة

1

55

30

0663

0637

16

57

36

0668

0631

ويظهر تف ابجدوؿ ) 8وثد احيف اف خرات جتيعها زابث اذ داتت تاولط ابزعوح وذات ثدرة اتييزي
جيدة .

طريقة االتساق الداخمي : Internal Consistency Method

اعد ذا ابطريخ تف ادؽ ابولالؿ ابتعرو بثلاب ا الاؽ ابدا فى Internal Consistency

بفبخرات ى ثياس ابتبهوـ واعتى اف دؿ خرة تف اببخرات الير ى تبس ابتلار ابذ

ا

احارددؿ )ابعيلو

 9900و 09

يلير ي

ـ الا دتت تعادب ا راحاط اب تالى ا زيؿ Point-
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 Biserial Correlation Coefficient Formulaبثلاب ا راحاط حيف ابدرج ابدفي بفتخياس )
بدرجات ) 205طابب وطابح وابدرج اب تالي ) ابتاخطع

ابتازف

يوضال ذبؾ .

وابجدوؿ )0

بدؿ خرة

الجدول ()5
معامالت الصدق لفقرات اختبار الترابطات المتباعدة

ت

معامل االرتباط

ت

معامل االرتباط

ت

معامل االرتباط

1

0.384

11

0.296

21

0.371

2

0.332

12

0.353

22

0.249

3

0.264

13

0.307

23

0.354

4

0.367

14

0.357

24

0.397

5

0.404

15

0.273

25

0.319

6

0.338

16

0.229

26

0.251

7

0.369

17

0.258

27

0.294

8

0.404

18

0.295

28

0.393

9

0.291

19

0.314

29

0.371

10

0.343

20

0.237

30

0.399

وا احرت د ب تعاتؿ ا راحاط دف طريؽ تخارتاها حابخيـ ابجدوبي بد ب تعات ت ا راحاط
ابحاب

) 5,928حدرج ثري )280

وداتت جتيعها داب دتد تلاول ) . 5.50

الخصائص القياسية ( السيكومترية ) الختبار الترابطات المتباعدة :

تف ا ـ اب زالص ابخيالي بفتخياس اباى ادد ا ابت ازوف ى ابخياس ابتبلى ى

ابزدؽ و اب حات

وابثلالي وابتعايير

دفيها تف ابتخاييس ابتبلي

اذ اعاتد دفيها دث ابحياتات او ابدرجات اباى اثزؿ

) دحد ابرثتف  9990و 222 – 909

أوال .صدق االختبار :Test Validity

الا رج بفتخياس ابثابى تؤ راف بفزدؽ تا )ابزدؽ ابظا ر

يواى اوضيال بديبي ابثزوؿ دفن دؿ تؤ ر تتها و
أ – الصدق الظاىري :Face Validity
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اـ اثخيخ ى ذا ابدرال دتدتا درض ا

احار حزي ا ا وبي دفن تجتود تف اب ح ار

ابتا ززيف بيثدتوا دفن تدل ز ثي اببخرات ى ثياس اباراحطات ابتاحاددة .
ب – صدق البناء : Construction Validity

اـ اباثخؽ تف ذا ابتؤ ر دف طريؽ احخا اببخرات ذات ابع ث ابداب اثزاليا والاحعاد

اببخرات ابضعيب ا راحاط

بذبؾ يتدف اف ادوف تعات ت اراحاط اببخرات حابدرج ابدفي وابخدرة
احار ابثابى .

اباتييزي بفبخرات تف تؤ رات زدؽ ا

ثبات االختبار :

ويعد اب حات اثد تؤ رات اباثخؽ تف دث ا

)Crocker & Algine, 1986: 125
احارواثاراح طرالؽ بفاخفيؿ تف ذا ا

ا

وثد اـ ثلاب اب حات حطريخ و

احارواالاؽ خراا

وابهدؼ تف ثلاب اب حات

ددد ـ )  205طابب وطابح
اف تعاتؿ حات ا

احار جيد .

طحخت تعادب ) اببادروتحاخ

داتت ثيت تعاتؿ حات ا

المعايير : Norms

تف ابضرور ابثزوؿ دفن تؤ رات ابلر ابدرج دفن ا
 9998و . 980

دفن درجات ا راد ابعيت ابحاب
احار) 5.00

اف ابلير ابدرج اباى يثزؿ دفيها ا راد اعد ابترثف ا

درت

و اخدير ا طا

طا ). Murphy , 1988 : 63

 - 1طريقة الفاكرونباخ (:)Alpha Cronbach, 1951
لا راج اب حات حهذا ابطريخ

ى ثياس تا يجب ثيال

و و تؤ ر دفن

يرة تف تراثؿ اختيف ا

احار

احار واوضال تزادر اب طا يها )

وبدى تاتدف تف اخويـ ادا ابطابب حد اف يدوف ذبؾ ى ضو تعايير تعيت اذ التال ذا

ابتعايير حتخارت ادا ابطابب حادا
ا

يرا تف ابط ب تف تبس ابتلاول

يثزؿ ابحاثث تف تاال

احار اباى يجريها دفن ابعيت دفن درجات التن ابدرجات اب اـ  Raw Scoresاثدد ح دؿ

تعيف تخدار تا يلاثخ ابطابب دفن ا

احار

ى تخاييس ا رل وتخارتا ح يرا تف ابط ب
و ي ر ا تف ابعواتؿ ) ديلو

و تلاطيت اف تخارف تف

وذبؾ

9900و . 955
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و تاؾ اتواع تاعددة تف ابتعايير اباى ا اؽ ب

ى تعايير

احارات وابتخاييس ابتبلي

)تلب ابذدا وتعايير ابعتر وتعايير اببروؽ ابدرالي وابتعايير ابتليتي وتعايير ابدرج ابتعياري
ابتعدب وابتعيار ابالادى ) اثتد

 9909و . 90

بذبؾ اداتد ابحاثث ى ابحثث ابثابى ى الا راج بتعايير ا

احار دفن ابتليتات .

وداتت ابعيت تبلها اباى الا دتت ى اباثفيؿ ا ثزالى وذبؾ بعدـ الاحعاد أ

ا

احار.

المعالجات االحصائية لممتغيرات المرتبطة بالمعايير:

حعػد اباثفيػػؿ ا ث زػالى بف بخ ػرات وا لػا راج زػػدؽ و حػات ا

خرة تف خرات

احػػار دػاف تػػف ابضػرور اثديػػد

اببروؽ ا ثزالي تا حيف تا ير ابجتس ) ذدور اتاث وتا يػر ابا زػص )دفتػى اتلػاتى وذبػؾ

بتعر ػ ػ د ب ػ ػ ابب ػػروؽ وباثخيػ ػػؽ ذب ػػؾ ا لػ ػػا دـ ابحاث ػػث ا
بتعر ػ ػ د ب ػ ػ اببػ ػػرؽ حػ ػػيف ا بػ ػػذدور وا تػ ػػاث

احػ ػػار ابا ػػالى  test – tبعيتاػ ػػيف تلػ ػػاخفايف

وحػ ػػيف طفح ػ ػ ا

ا زػ ػػاص ابعفتػ ػػى وطفح ػ ػ ا

ازػ ػػاص

ا تلاتى وداتت ابتاال دتا يواى.

 - 1اف اببرؽ حيف درجات ابط ب ) ابػذدور وابطابحػات ) ا تػاث حد بػ اث زػالي دتػد تلػاول
)  5.50اذ دات ػػت ابخيتػ ػ ابااليػ ػ ابتث ل ػػوح )  0.50ادحػ ػػر ت ػػف ابخيتػ ػ ابااليػ ػ ابجدوبي ػ ػ
و ذا يعتى اتهتا يتاتياف ابن تجاتت إثزالى واثد بذبؾ اثلب تعايير واثدة ابجدوؿ ). 0
الجدول ()6

نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لدرجات الذكور واإلناث
المتغيرات

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

135

19.22

4.45

إناث

115

18.57

3.34

 - 2اف ابب ػػرؽ ح ػػيف درج ػػات ا

ا زػ ػػاص ابعفت ػػى وا

القيمة التائية
المحسوبة
0.82

ا ز ػػاص ا ت لػ ػػاتى حد بػ ػ اثز ػػالي دتػ ػػد

ت لػاول ) 5.50اذ داتػػت ابخيت ػ ابااليػ ابتث لػػوح ) 0,50ادحػػر تػف ابخيت ػ اباالي ػ ابجدوبي ػ
ابحاب ػ )9,90

واثدة ابجدوؿ )2

و ػػذا يعتػػى اتهتػا يتاتيػػاف ابػػن تجاتػت إث زػػالى واثػػد بػذبؾ اثلػػب تعػػايير
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الجدول ()7

نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لدرجات العممي واإل نساني
المتغيرات

عدد األفراد

المتوسط

اال نحراف المعياري

عممي

98

19655

46032

انساني

152

18698

4622

وحعد ا تاها تف اج ار ات اطحيؽ ا

الجدول ()8
معايير الرتب المئينية لدرجات العينة في اختبار المترابطات المتناقضة
الدرجة الخام

التكرار

7

4

2

6

5

8
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احار دفن ا راد ديت ا اخاؽ ابتعايير وثلاب ابدرجات ابدفي

الا رجت ابراب ابتليتي بدرجات ا راد ابعيت دتا توضال ى ابجدوؿ ). 0

6

القيمة التائية

89

97

5

100

1

144

الرتبة المئينية

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

وصف االختبار بصورتو النيائية :

ياابؼ ا احار اباراحطات ابتاحاددة ى ابحثث ابثابى حزورا ابتهالي تف ) 05
ي حادطا درج ) 9

وياـ ازثيال ا جاح

اب اطل وياـ ثلاب ابدرج ابدفي ب

بدؿ خرة تف خرات ا

احار

احار تف

واثدة ب جاح ابزثيث ودرج )زبر ب جاح

ؿ جتت ابدرجات اباى يثزؿ دفيها ابتلاجيب

بذبؾ ادوف ادفن درج يتدف اف يثزؿ دفيها ابتلاجيب ) 05

درج و ى ات ؿ ادفن ابدرجات واثؿ درج يثزؿ دفيها ابتلاجيب ى )زبر
درج دفي دفن ا

احار وحذبؾ اف ابتاولط ابتظر ب

وثد ااضال تف

ؿ اباثفيؿ ا ثزالى ب

احار يدوف )90.0

ابتؤ رات اباى الا رجت تف اببا – دروتحاخ.

و ى ات ؿ ادتن

درج .

احار ات ياتات حزدؽ حتا

ؿ ثدرة اببخرات دفن اباتييز حيف ابتلاجيحيف وياتات ا
والا رج ب

خرة.

اذ اثخؽ ذبؾ تف

احار ايضا ح حات جيد تف

ؿ

احار تعايير ابراب ابتليتي بدرجات ابعيت اباى طحؽ دفيها ا احار اباراحطات

ابتاحاددة

التوصيات :
 - 9اتداتيػ ا لػػا داـ ا
ابجاتع .

احػار ابتخػػتف ػى ابحثػػث ابثػػابى ػى ابد ػػؼ دػف ابابديػػر ا حػدادى بػػدل طفح ػ

 - 2ا داتػػاد دف ػػن ت لػػاول ابابدي ػػر ا حػػدادى حوز ػػبها اثػػد ابعوات ػػؿ اباػػى ازي ػػد تػػف اثز ػػيؿ ابطفحػ ػ
ور ت تلاويااهـ ابدرالي .

 -0ا

اتػاـ حاثػػديث تتػا

ابطفح .

ابػػاعفـ بفترثفػ ابجاتعي ػ وطرالخهػا وا لػػابيحها بزيػادة ابابديػػر ا حػدادى بػػدل

المقترحات :

اطوي ار بفحثث ابثابى وادتا ب اخارح ابحاثث اج ار درالات ثخ ب ت ؿ و

 - 9اج ار درال اد ؼ دف د ث ابابدير ا حدادى حتا يرات ا رل
 - 2اختيف ا احار اباراحطات ابتاحاددة دفن ديتات ا رل.

 - 0حتا حرتات ادريحى باتتي ابابدير ا حدادى دتد ابطفح حولا داـ ا
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الوسائل االحصائية :

 . 9معاد لة الرتب المئينية  :الا دتت ى ا اخاؽ تعايير ابراب ابتليتي

احار اباراحطات

ابتاحاددة
ددد ابط ب ابذيف اخؿ درجااهـ دف ذا ابدرج

ابراب ابتليتي

ددد ابط ب ابذيف ثزف وا دفن ذا ابدرج

ابعد د ابدفى بفط ب

 . 2معادلة الفاكرونباخ  Alpha –Cronbach Formulaبثلاب حات ا

احار حطريخ .

 . 0اختبار مربع كاي :بعيت واثدة وثد الاعتؿ بتعر د ب اببرؽ حيف ددد ابتوا خيف و ير
ابتوا خيف تف اب ح ار دفن خرات ا

احار .

 . 8معامل صعوبة الفقرة:
الا دـ ى ثلاب زعوح اببخراتو

أ  .تعاتؿ زعوح اببخرة
معامل الصعوبة=

ف

ع

ف

د

ف

إذوف ع و ددد ابطفح ابذيف اجاحوا اجاح زثيث تف ابتجتود ابعفيا

ف د و ددد ابطفح ابذيف اجاحوا اجاح زثيث تف ابتجتود ابعفيا
ف و ددد ابطفح ى اثدل ابتجتودايف

 .5معادلة تمييز الفقرة:

الا دتت يجاد اتييز خرات ا

أ .تعادب اتييز اببخراتو

القدرة التمييزية =

ف

ف

ع

احارو

د

ف

 . 0معامل ارتباط بوينت بايسيلاير بتعر ابع ث حيف دؿ خرة تف خرات ا
 . 2االختبار التائي لعينتين مستقمتين
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المصادر العربية واالجنبية
.9

اثتػد تثتػد دحػد ابلػ ـ . 9909) .الق يـاس النفســي والتربـوي .ط 92ابتجفػد ا وؿ ابخػا رة تداحػ ابتهض ػ
ابتزري .

.2

ا زتعى

وتثروس لفيـ  .)2005( .االصالح التربوي والشراكة المجتمعة المعاصرة – من المفاىيم

الى التطبيق ط.9
.0

حردات زياد . 2552) .اوزيت ديت تف طفح جاتع ابخدس دفن تتط ابابدير ابتجرد وابعياتى ود ث ذبؾ
حاباثزيؿ ا داديتى وابابدير ا حدادى .مجمة العموم االسالمية

.8

2) 90

.9589- 9590

اباتيتى اتؿ احرا يـ دحد اب ابؽ . 2550) .تقنين اختبار أيزنك لمذكاء لدى طمبة الجامعة) .أطروث
دداوراا ير تت ورة و دفي ابارحي – احف ابهي ـ.

.0

جرواف اثى . 2550) .الموىبة والتفوق واإلبداع .دتافو دار اببدر بفطحاد وابت ر واباوزيت.

.0

ابثيزاف

.2

رو دا ابدلتدور . 9909) .االبداع العام والخاص )ارجت
ابتعر

دحد ا ب  . 2552) .لمحات في التفكير االبداعي .ابرياضو تجف ابحياف.
لاف احو ا ر  .ابدويت .لفلف داب دابـ

.988

.0

لتارة دزيز وا روف . 9909) .مبادئ القياس والتقويم في التربية .دتاف دار اببدر بفت ر واباوزيت.

.9

2

زفيحا

جتيؿ 9902 ) .

 .ابتعجـ اببفلبى  .ج

حيروت و دار ابدااب ابفحتاتى .

 .95ابطيطى تثتد . 2552 ) .تنمية قدرات التفكير اإلبداع .دتافو دار ابتليرة بفت ر واباوزيت وابطحاد .
 .99دحد ابرثتف اتور ثليف وا روف . )9995) .القياس والتقويم .ح داد دار ابثدت .
 .92دحد ابرثتف لعد  . 9990 ) .القياس النفسي .ط 8ابدويت تداح ابب ح.
 .90دحد اب بار دحد ابل ـ . 9922) .التفوق العقمي واالبتكار .ابخا رة .دار ابتهض ابعرحي .
 .98دحد تور داظـ  . 2552).االبداع والمبدعون بين الحاجة الماسة ليم والحرب االىمية عمييم .ورث دتؿ
تخدت ابن ابتؤاترا ردتى اب اتى بفتو ح وا حداع دتاف  8- 2تيلاف.
 .90دطيػ ػ تثل ػػف دفػ ػػى . 2595) .البح ــث العممـ ــي ف ــي الترب يـ ــة مناىج ــو ،ادوا تـ ــو ،وس ــائمو االحصـ ــائية .ط.9
دتاف دار ابتتا

بفت ر واباوزيت.

 .90دػػودة أثت ػػد ل ػػفيتاف . 2552) .الق يــاس والتق ــويم ف ــي العمم يــة التدريس ــية .دفيػ ػ ابعفػػوـ ابارحويػ ػ

اإلز ػػدار

اب اتس جاتع ابيرتوؾ.
 .92دودة اثتد لفيتاف . 9900) .القياس والتقويم في العممية التدريسية .ا ردف ابتطحع ابوطتي .
 .90دػػودة اثتػػد ل ػػفيتاف و فيػػؿ يولػػؼ اب فيف ػػى . 9900) .االحصــاء لمباحــث ف ــي الترب يــة والعمــوم اال نس ــانية.
ط 2ارحد دار ا تؿ .
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 .99دوض اهلل تثتد دحد ابرثيـ تثتد . 2555) .مقارنة بين اسموب انموذج راش والطريقة التقميدية في
بناء اختبارات الذكاء باستخدام محك التنبؤ بالتحصيل الدراسي .اطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة
بغداد دفي ابارحي احف ر د.
دحػػد ابػػرثتف تثتػػد . 9900) .الق يــاس والتجريــب فــي عمــم الــنفس والترب يــة .تزػػر دار ابتعػػارؼ

 .25ابعيلػو
ابجاتعي .

 .29ثطاتى تايب  . 2559) .اعفيـ ابابدير بفترثف ا لالي  .دتاف  .دار اببدر بفطحاد وابت ر.
 .22ابدحيلى داتؿ اتر . 9902) .بناء وتقنين مقياس لحساب الشخصية ذات االولوية القبول في الكميات
العسكرية لدى طمبة الصف السادس االعدادي في العراق) .اطروث دداوراا ير تت ورة
دفي ابارحي

جاتع ح داد

احف ر د.

 .20ابدحيلى داتؿ اتر . 9990) .بناء وتقنين مقياس السمات الشخصية ذات االولولية لمقبول في الكميات
العسكرية لدى طالب الصف السادس االعدادي في العراق ،اطروث دداوراا ) ير تت ورة

ابعراؽ جاتع

ح داد -دفي ابارحي -احف ر د.
 .28درت ػ

ز ػػبا طػػارؽ ثحي ػػب . 9998) .ب نــاء مق ي ــاس مقــنن لم ــذكاء االجتمــاعي ل ــدى طم بــة الجامع ــة رل ػػاب

تاجلاير ير تت ورة دفي ابارحي احف ر د جاتع ح داد.
 .20ابدتاتى تتدوح . 2550) .سيكولوجية االبداع واساليب تنميتو .دتافو دارابتليرة بفت ر واباوزيت
 .20بهتاف تريباف وتهرتز وبيـ . 2550) .القياس والتقويم في التربية وعمم النفس .ارجت
ابزحيد

وتا ر احو

ي ـ داتؿ

ب  .ط .9ابعيف دار ابدااب ابجاتعى.

 . 27تايرد تتن رحيت ابطت طػاو  . 2555) .دراسـة سـيكومترية حـول تطـوير اخت بـار المصـفوفات المتتابعـة لـرافن
باستخدام نموذج ار ش  .رلاب تاجلاير ير تت ورة
 .20ابتزر

جاتع ديف تس  :تزر.

تثتد دحد ابتجيد . 9999) .اثر اتجاه الفقرة واسموب صياغتيا في الخصائص السيكومترية

لمقاييس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية لممجيب .اطروث دداوراا ير تت ورة جاتع ح داد
دفي ابارحي

احف ر د.

29. Akbari, S., Hickendoff, M., & Hommel, B. (2012). Development and Validity of a
Dutch Version of the Remote Associates Task: An item response theory
approach. Thinking Skills and Creativity, 7(3), 177_ 186.
30. Anastasi, A. (1976) Psychological Testing, 4th ed. New York, Macmillan.
31. Anastasi, A. (1988): Psychological Testing, 6th ed. New York, Macmillan
Publishing Co. Inc.
32. Arden, R., Chavez, R.,. Grazioplene, R., & Jung, R. (2010). Neuroimaging
Creativity : A psychometricivew. Behovioural Brain Research, 214,134-156.
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MA: Allyn and Bacon, Inc.
35. Brown, R. (1989).Creativity: What are we to measure? In .J.A .Glover .R.
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Company.
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Priming. Journal of Abnormal Psychology, 69(2) 82-88.
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درض ا

تفثؽ )9

احار دفن ابتثدتيف

حلـ اهلل ابرثتف ابرثيـ

ا لااذ ابباضؿ و ...............................ابتثارـ.
اثي طيح و -

يروـ ابحاثث حاختيف ا احار اباراحطات ابتاحاددة بتيدتيؾ بخياس ابخدرة دفن ابابدير ا حدادى حولا داـ
تظري ابخياس ابد ليدى بدل طفح ابجاتع

ثيث اـ ارجت ا احار اباراحطات ابتاحاددة ابذ طورا

تيدتيؾ بخياس ابابدير اإلحدادى بدل طفح ابترثف ابجاتعي تف ابف
واعديؿ حعض ابدفتات اباى

ابف

ابعرحي ابن ابف

يوجد حيتها اراحاط أو

اتالب ابحيل ابعراثي

ا تدفيزي ب رض اباثخؽ تف زدؽ ابارجت .

وتظ ار بتا ااتاعوف ح تف

حرة ودراي

وتخارثاادـ ح وف اعفيتات و خرات ا

اببخرة بفحيل ابعراثي

اإلتجفيز إبن ابف
ـ ارجت ا

ابعرحي

احار تف

ى تجاؿ ابحثث ابثابى بذا أرجو تتدـ إحدا رأيدـ ابلديد

احار تف ثيث ل ت ابزيا

تتالح اببخرة بفهدؼ تف ا

ابف وي ووضوثها تتالح

احار وا راحاط حيف ابدفتات وابثؿ وذبؾ حوضت

إ ارة )  إذا داتت اببخرة اابؽ تت ابحتد و إ ارة ) × إذا داتت اببخرة

اابؽ تت ابحتد حاإلضا إبن

وضت أي اثاراثات أو اعدي ت اروتها تتالح .
تت اب در و اباخدير

ابحاثث بالل طارق حسين

اباعفيتاتو
اثاو دؿ خرة ى ذا ا

احار دفن

ث دفتات وابتطفوب أف اجد ابدفت ابراحع اباى بها د ث

أو اراحاط حابدفتات اب ث او رل .أداب ذا ابدفت ى اببراغ إبن ابيتيف.

دفن لحيؿ ابت اؿو

تا ى ابدفت اباى اعاخد حوتها تراحط حابدفتات اب

وابجواب ى ذا ا بثاب

اًاي و )ث رة الد حياض

و ابحيض ث رة ابحيض ابحيض الد و حياض ابحيض.

تابؾ ت اؿ آ ر و )لطال رتفي

حاطف وابجواب و أرض لطال اورض أرض رتفي

اورض.
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الرقم

الحل

الفقرة

سالمة

الصياغة
المغوية

مناسبة

الفقرة لمبيئة
العراقية

مناسبة

االرتباط

لميدف

ا لكممات

الفقرة
من

االختبار
1

أوقف

نشال

تسمل

لص

2

مؤقتة

فقدان

قوية

ذاكرة

3

يمعق

يرش

يستخرج

ممح

4

زجاج

غرفة

سيارة

شباك

5

تبختر

مدرب

غابة

اشد

6

الشمس

المعدة

السرطا

مرض

7

عاكسة

رئيسي

انارة

شارع

8

فأر

مغمي

غنم

جبن

9

عيون

غابة

فاصوليا

خضراء

10

طاعون

فحم

اطار

اسود

11

رياضيين

كرة

أرنب

قدم

12

خاوية

حموضة

قرحة

معدة

ن

ء

13

جارح

مصر

شعار

نسر

14

نغمة

غطس

يصرخ

عالي

15

الكرز

وقت

رائحة

أزىار

16

سكة

حجازي

محطة

قطار

17

شكوالتة

محشي

بكيت

بسكوت

18

وادي

بئر

ينام

عميق

19

أزعاج

صاخبة

عصرية

مدينة

20

حار

اخضر

رأس

بصل
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21

عادة

حقيبة

طريق

سفر

22

بريد

عدة

مناديل

صندوق

23

دم

سماء

بحر

أزرق

24

غرفة

بخار

شامبو

حمام

25

خيوط

شبكة

بيت

العنكبوت

26

شريط

فرقة

عازف

موسيقي

27

شكل

لوح

متر

مربع

28

قط

قتال

مدلل

شرس

29

يقفز

يقتل

نعيم

السعادة

30

قارس

جفاء

حمو

بارد

144

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

ا

تفثؽ) 2

احار حزورا اووبي

أ ى ابطابب /أ اى ابطابح ...
اثي طيح

يروـ ابحاثث حاختيف ا احار اباراحطات ابتاحاددة بتيدتيؾ بخياس ابخدرة دفن ابابدير ا حدادى حولا داـ
تظري ابخياس ابد ليدى بدل طفح ابجاتع والادتا بتاطفحات ابحثث ترجو اعاوتدـ ى اإلجاح

دف خرات ا

احار ويرجن تتؾ ث ار ة اباعفيتات ثحؿ ابحد حاإلجاح
وابضفوا حخحوؿ الؽ ا ثاراـ

التعميمات:

احار دفن

اثاو دؿ خرة ى ذا ا

ث دفتات وابتطفوب أف اجد ابدفت ابراحع اباى بها د ث

أو اراحاط حابدفتات اب ث او رل .اداب ذا ابدفت ى اببراغ إبن ابيتيف.
عمى سبيل المثال:

تا ى ابدفت اباى اعاخد حوتها تراحط حابدفتات اب
) ث رة

ابحيض.

الد حياض

وابجواب ى ذا ابثاب

تاؾ ت اؿ آ ر و )لطال رتفي

اورض.

اًاي
و ابحيض ث رة ابحيض ابحيض الد و حياض

حاطف وابجواب و أرض لطال اورض أرض رتفي

أو و ابتعفوتات ابعات
ا لـو......................
ابجتسو ذدر

ات ن

ابدفي و.................................

ابترثف ابدرالي و و

اتياو يتا يفى خرات ا

احار و اداب ى ابعتود ابراحت "ابثؿ" ابدفت اباى اراحط تت

ابدفتات اب ث إبن ابيتيف.
144

حاطف

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ابرثـ

ابثؿ

اببخرة

9

أوثؼ

ت اؿ

الفؿ

2

تؤثا

خداف

ثوي

0

يفعؽ

يرش

يلا رج

8

زجاج

ر

ليارة

0

اح ار

تدرب

اح

0

اب تس

ابتعدة

ابلرطاف

2

دادل

رليلى

اتارة

0

ور

ت فى

تـ

9

ديوف

اح

ازوبيا

95

طادوف

ثـ

اطار

99

رياضييف

درة

أرتب

92

اوي

ثتوض

ثرث

90

جارح

تزر

عار

98

ت ت

طس

يزرخ

90

ابدرز

وثت

رالث

90

لد

ثجاز

تثط

92

دو ا

تث ى

حديت

99

أزداج

زا ح

دزري

25

ثار

ا ضر

رأس

29

دادة

ثخيح

طريؽ

22

حريد

ددة

تتاديؿ

20

دـ

لتا

حثر

90

واد

28

ر

20

يوط

20

ريط

يتاـ

حلر

اتحو

ح ار

حيت

حد

دازؼ

رث
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بوح

تار

22

دؿ

20

ثط

ثااؿ

تدبؿ

29

يخبز

يخاؿ

تعيـ

05

ثارس

جبا

ثفو

 . 4م.د  .علي صباح المشهذاني  ,تخصص طراىق تذريس اللغة االنكليزية  ,جامعة االنبار.
4

*ـ .د تثتد ثتداف دحد اهلل  /و ازرة ابارحي  /تديري ارحي والط .
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