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 :المستخلص 
اختبار التفكيخ التباعجي وفقًا لشسؾذج جيمفؾرد أعجت الباحثة ىحا االختبار لقياس قجرات التفكيخ 

وفقًا لشسؾذج جيمفؾرد،وتؼ تظبيقو في البحث الحالي عمي " الظالقة ،والسخونة ، واألصالة" التباعجي
تمسيحا وتمسيحة مؽ مـجارس محافغة أســؾان اإلعـجادية ، وتؼ حداب كفاءتو  (60)عيشو مكؾنة مؽ 

الديكؾمتخية باستخجام صجق السحكسيؽ ، وتؼ إيجاد معامل ثباتو بؾاسظة معادلة جتسان وسبيخمان 
 .لمتجدئة الشرفية ، ومعامل الفاكخونباك ، وكانت جسيع معامالت الثبات مخضية في البيئة األسؾانية

 
   قجرات التفكيخ–التفكيخ التباعجي - الكفائة الديكؾمتخية  :  الكلمات المفتاحية 
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Statistical Efficiency Excessive Thinking Tests in the 

Osmotic Environment 

 
Hanaa Mahmoud Ahmed Mohamed Ali 

 

Abstract:  

The test of divergent thinking, according to the model of 

Guilford researcher has prepared this test to measure fluency, 

flexibility and originality, according to the model of guilford 

divergent thinking, and has been applied in the current research 

on a sample of (60) male and female pupils from schools in the 

city of Aswan, junior, his qualifications were calculated using 

statistical ratified the arbitrators, and find the coefficient of 

firmness by Roy Gutman and sperman indivisible equation , 

alfakrounbak midterm labs and all transactions were unchanged 

in the environment satisfactory 
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  :المقدمة
تؼ إعجاد اختبار التفكيخ التباعجي الحالي في ضؾء اختبار التفكيخ التباعجى وفقًا لشسؾذج 

  Guilford model Divergent Thinking Testجيمفؾرد 

 أعج Guilford Test of Divergent Productionوبظارية اختبار جيمفؾرد لألنتاج التباعجى 
جيمفؾرد ىحه البظارية في إطار بخنامجو البحثي بشية العقل، لقياس قجرات التفكيخ التباعجى، يتكؾن 

وفيسا يمى عخض لتمػ القجرات  (الظالقة، السخونة، األصالة)اختبار جيمفؾرد مؽ ثالثة قجرات فخعية 
 :ومقاييذ كل مشيا 

 : الطالقة- 1
طالقة الكمسات، طالقة التجاعي المفغي، الظالقة الفكخية، " الظالقة بأقداميا األربعة ىي 

 :ويتؼ قياسيا مؽ خالل االختبارات التالية " الظالقة التعبيخية 

 . فيو يظمب مؽ الذخص ذكخ أكبخ عجد مسكؽ مؽ استعساالت شيء ما:االستعماالت  - أ

ويظمب فيو مؽ الذخص ذكخ أكبخ عجد مسكؽ مؽ األشياء السشجرجة في فئة  : تسمية األشياء-  ب
 .معيشة

ويظمب فيو مؽ الذخص ذكخ أكبخ عجد مسكؽ مؽ عشاويؽ مقتخحة لقرة  : عناوين القصص- ج
 . معيشة

ويظمب فيو مؽ الذخص الخاضع لالختبار ذكخ أكبخ عجد مؽ التؾقعات الشاتجة  : النتائج البعيدة - د
 .عؽ عخف معيؽ 

 : المرونة - 2
 : وتقاس باالختبارات التالية " السخونة التمقائية، السخونة التكيفية"السخونة تشقدؼ إلي قدسيؽ 

 ويظمب فيو مؽ السفحؾص إزالة احج األضالع مؽ نساذج مؽ السخبعات السكؾنة :عيدان الكبريت  - أ
مؽ عيجان الكبخيت بحيث يؤدى في الشياية إلي تحقيق شيء معيؽ أو يبقى في كل نسؾذج عجد 

 .معيؽ مؽ السخبعات 

وفيو يتؼ وضع عجد معيؽ مؽ العالمات فى مؾاضع عمى لؾحة مخبعات  : لوحات المربعات-  ب
مذابية لمؾحة الذظخنج، شخيظة أال يزع أكثخ مؽ عالمة واحجة في أي صف أو عسؾد أو أي مؽ 

 .قظخي المؾحة 

 . وفيو يحكخ السفحؾص االستخجامات السسكشة لكمسة شائعة  : اختبار األلفاظ الشائعة-  ج
 : األصالة -3

 :وىي القجرة عمي إنتاج أفكار تتسيد بالججة والظخافة والشجرة، وتقاس باالختبارات التالية 
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 وىؾ االختبار السدتخجم لقياس الظالقة مع اختالف طخيقة الترحيح، حيث :عناوين القصص  - أ
 .يقجر مجى شيؾع اإلجابات بيؽ األفخاد وأقميا شيؾعا وتعج مؤشخا لألصالة 

وىؾ االختبار السدتخجم لقياس الظالقة والسخونة ولكؽ يخكد فيو عمى  : النتائج البعيدة-  ب
 .األفكار ذات الججة والظخافة والشجرة 

 ويظمب فيو مؽ السفحؾص تقجيؼ إجابات تسثل حال حقيقيا أو خياليا لمغد معيؽ  : األلغاز - ج

وفية يظمب مؽ السفحؾص استعساالت غيخ مألؾفة لذيء شائع  : االستعماالت الغير معتادة - د
االستخجامات، بحيث تكؾن مختمفة عؽ بعزيا مع التخكيد عمى األفكار ذات الججة والشجرة والظخافة 

 . 

 المستحيالت - ـ ه

فزال عؽ بعض السقاييذ العخبية والستخجسة والسظؾرة مؽ مقاييذ عالسية مثل اختبار عبج 
الدالم عبج الغفار واختبار سيج خيخ هللا ، وعيخ مؤخخا مقياس مؽ أىؼ السقاييذ التي تدتخجم 

لمتفكيخ التباعجى وىؾ مقياس كالوس ايخبان، وىؾ مؽ البحؾث التي حاولت الباحثة الحرؾل عمييا 
بذكل أو بأخخ ولكؽ دون ججوى ألنو مؽ االختبارات الججيجة لمتفكيخ التباعجي التي تؼ تظؾيخىا 

في جامعة ىانؾفخ ويدسي  " (1993- 1984)كالوس ايخبان وىاند جميؽ في الفتخة " والحي قام بو 
 . Test of Creative Thinking – Drawing Preductionاختبار التفكيخ االبجاعي لمخسؾم 

وىؾ عمي حدب عمؼ الباحثة غيخ متؾفخ بالعخبية ولكؽ أكثخ السقاييذ استعساال العخبية ىؾ مقياس 
سيج خيخ هللا وىؾ صؾرة مؽ مقياس تؾرانذ برؾرتو المفغية فيؾ مؽ أبخزىا وأكثخىا استعساال في 
الجراسات والبحؾث الدابقة ولكؽ الباحثة سؾف تتبشي اختبار جيمفؾرد لمتفكيخ التباعجي ألنيا تتبشي 

 .نسؾذج جيمفؾرد لمتفكيخ التباعجي وىحا سؾف يجعمو مالئسا ليحا البحث 

 :الهدف من االختبار 
ييجف االختبار إلى قياس بعض عؾامل التفكيخ التباعجي وفقًا لشسؾذج بشية العقل 

 لجي طالب السخحمة اإلعجادية بسحافغة أسؾان ، وقج تكؾنت ىحه البظارية مؽ ثالث Guilfordل
" عؾامل لمقجرة عمي التفكيخ التباعجي ، وخرص لكل عامل مجسؾعة مؽ البشؾد وىحه العؾامل ىي 

،وذلػ عؽ طخيق إصجار استجابات عجيجة ومتشؾعة وأصيمة والغيخ " الظالقة ، السخونة ، األصالة 
 .شائعة عؽ السألؾف 

 : وفي ضؾء ما سبق تؼ اختيار االختبارات األتية 

 .اختبار االستعساالت -1

 .اختبار االستعساالت غيخ العادية -2

 .اختبار الشتائج البعيجة -3
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 .اختبار االلغاز -4

 .اختبار عشاويؽ القرص -5

 .اختبار عيجان الكبخيت -6

 :الرؾرة األولية لالختبار 

 : مخ إعجاد الرؾرة األولية لالختبار بالخظؾات اآلتية 

 لمتفكيخ التباعجى وتخجستيا Guilford جيمفؾرد نساذج واختباراتاطمعت الباحثة عمى 
لمعخبية وذلػ لمتعخف عمي أىؼ ما يحتؾيو ىحا االختبار مؽ أبعاد وفقخات يسكؽ االستفادة مشيا في 

 :بشاء االختبار الخاص بالبحث الحالي ومؽ ثؼ تحكخ الباحثة أوجو االستفادة مشو في األتي 

 كيفية صياغة عبارات االختبار  -

 كيفية وضع وأبعاد االختبار  -

 كيفية وضع فقخات االختبار  -

 .كيفية تقجيخ درجات االختبار  -

 :وصف االختبار
أسئمة وضعتيا الباحثة لتقيذ بيا السكؾنات الثالثة لمتفكيخ  (7)يتكؾن االختبار مؽ 

وىحه األسئمة تحتؾي كل واحجة مشيا عمي مجسؾعة مؽ  (الظالقة، السخونة، األصالة)التباعجى 
السفخدات وعمى الظالب أن يفكخ في أكبخ عجد مسكؽ مؽ األفكار األصيمة والستعجدة الفئات والغيخ 

مألؾفة في اإلجابة عمي ىحا االختبار خالل فتخة زمشية محجدة، وذلػ عؽ طخيق حداب متؾسط 
الدمؽ الحي استغخقو أسخع طالب والدمؽ الحي يدتغخقو أبظئ طالب، مع إضافة خسذ دقائق لقخاءة 

 .التعميسات

عمي الخغؼ مؽ إطالع الباحثة في الجراسة الحالية عمي اختبارات سابقة لقياس التفكيخ 
التباعجى إال أنو تؼ إعجاد مقياس لمتفكيخ التباعجي في البحث الحالي يختمف عؽ السقاييذ الدابقة 

 :وذلػ لألسباب اآلتية 
 

 

 .قمة ونجرة الجراسات التي اعتسجت عمي اختبار جيمفؾرد  -1

 .اختالف البيئة التي تؼ فييا تظبيق السقاييذ عؽ بيئة البحث الحالي  -2

بعض االختبارات ال تحتؾي عمي عجد كبيخ مؽ العبارات التي تغظي جسيع أبعاد التفكيخ  -3
 .التباعجي

 .السقاييذ الدابق ذكخىا تؼ تظبيقيا عمي عيشة مختمفة عؽ عيشة البحث الحالي -4
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 :تصحيح االختبار
 :تقدؼ طخيقة الترحيح ليحا االختبار كاالتي

درجة لمظالقة، درجة لمسخونة، .درجات  (4)يقجر لكل مفحؾص  :في االختبارات الفرعية : أوالًال 
 : درجة لألصالة، ودرجة كمية عمى الشحؾ االتي 

  :الطالقة  - أ
وتقاس بالقجرة عمى ذكخ أكبخ عجد مسكؽ مؽ اإلجابات السشاسبة في زمؽ معيؽ ،وإعظاء 

درجة لكل استجابة صحيحة عؽ أكبخ عجد مسكؽ مؽ االستجابات السشاسبة ضسؽ زمشيا السحجد 
وتدتبعج االستجابة العذؾائية، والتي ال تدتشج لسشظق عمسي أو غيخ معقؾلة بل يجب أن تكؾن 

 .مالئسة لسقتزيات البيئة الؾاقعية 

 : المرونة  - ب

وتقاس بالقجرة عمي تشؾع اإلجابات السشاسبة، بإعظاء درجة لكل مجسؾعة استجابات في 
انتسائيا ألكبخ عجد مسكؽ مؽ الفئات، فإذا  كانت االستجابة متشؾعة وتشتسي إلي فئات متعجدة نالت 

 . درجة أعمي 

 : األصالة - ج

وتقاس بالقجرة عمي ذكخ إجابات غيخ شائعة في الجساعة التي يشتسي إلييا الفخد، بإعظاء 
أعمي الجرجات ألنجر االستجابات وأقميا تكخارًا بعج تحؾيل تكخارات جسيع اإلجابات إلي ندب مئؾية 

 . ثؼ مقارنة درجاتيا بحدب الشدب السئؾية لتكخار الفكخة 

 .تأخح اقل درجة وىي خسذ درجات (20-1)مؽ  -1

 .تأخح أربعة درجات (40 – 21)مؽ  -2

 .تأخح ثالثة درجات (60 – 41)مؽ -3

 .تأخح درجتيؽ (80 – 061مؽ -4

ولكؽ لسا كان مجي تكخار الفئة كبيخًا عمي نحؾ ال يدسح بالتسيد بجرجة كبيخة، ولسا كانت 
كل فكخة تباعجية ميسا كانت درجة تكخارىا تعبخ عؽ القجرة عمي التفكيخ التباعجي بسعشي أنة ال يؾجج 

 : صفخ ،ولتقجيخ ىحه الجرجات يجب أن 

تدتبعج أواًل األفكار غيخ السشاسبة واالستجابة العذؾائية والتي ال تدتشج إلي مشظق عمسي أو  -
 .غيخ معقؾلة، بل يجب أن تكؾن مالئسة لسقتزيات البيئة الؾاقعية 

تقجر لكل فكخة درجة واحجة لمظالقة، درجة واحجة لمسخونة، أما األصالة فتتحجد ببشاء عمي درجة  -
 .تكخارىا، وتقارن حدب تقجيخاتيا في ججول السعاييخ الدابق 

ًال   : كفاءة االختبار االحصائية : ثانيا
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 :   تؼ حداب صجق وثبات االختبار مع متغيخات البحث الحالي، وذلػ عمي الشحؾ التالي

 :صدق المحكمين
تؼ عخض االختبار عمى عجد مؽ السحكسيؽ مؽ الستخرريؽ مؽ أساتحة عمؼ الشفذ 

وطمب مؽ كل مشيؼ إبجاء  ( 3 )ممحق رقؼ )والرحة الشفدية بجامعتي أسؾان وجشؾب الؾادي بقشا 
 :الخأي في االختبار، مؽ حيث 

 .مجي وضؾح األسئمة لمسيام التي تشتسي إلييا  -

 .مجي مشاسبة األسئمة لمسدتؾي العسخي ألفخاد العيشة -

 .تعجيل أو إضافة أو ححف بعض األسئمة  -

وىي ندبة %( ( 100 )وجاءت ندبة اتفاق الدادة السحكسيؽ عمي عبارات السقياس تتخاوح 
عالية ومقبؾلة، مسا يجعؾ إلي الثقة في الشتائج التي يسكؽ التؾصل إلييا مؽ خالل تظبيق السقياس 

 (اختبار االستعساالت)عمي أفخاد العيشة، وتزسشت مالحغات جسيع الدادة السحكسيؽ عمي ححف 
زمؽ االختبار مؽ ثالثة دقائق لكل مفخدة إلى خسذ دقائق لكل مفخدة وأيزا تعجيل اختبار )وتعجيل 

وأشاروا إلي تقجيؼ القرة كاممة بجاًل مؽ عخضيا ناقرة تحتاج إلي تكسمة  (عشاويؽ القرص 
الظالب ، وأخحت الباحثة بالسقتخحات التي قجميا الدادة السحكسيؽ وتؼ تعجيل السقياس بشاءا عمي 

 .وأصبح االختبار يتكؾن مؽ ست أسئمة بجال مؽ سبعة أسئمة . ذلػ 

 :ثبات المقياس- 
طخيقة التجدئة الشرفية، وطخيقة : استخجمت الباحثة طخيقتيؽ لحداب ثبات السقياس ىسا

تحميل التبايؽ عؽ طخيق معادلة ألفا كخونباك، والججول التالي يؾضح معامالت الثبات وداللتيا، 
تمسيحًا وتمسيحة بالسخحمة اإلعجادية بسحافغة  (60)وذلػ بعج تظبيق االختبار عمي عيشة عجدىا 

 .أسؾان

 معامالت ثبات مقياس التفكير التباعدي

 الداللة الفا كرونباك سبير مان جتمان الطريقة

 0.01 0.839 0.819 0.803 ــــــ

يتزح مؽ الججول داللة ثبات مقياس التفكيخ التباعجي مؽ خالل داللة معامل جتسان  
 . وسبيخمان  لمتجدئة الشرفية، وارتفاع معامل ألفا كخونباك

 : الصورة النهائية لالختبار 
أسئمة وتؾزعت أسئمة االختبار عمى األبعاد  (6)يتكؾن االختبار في صؾرتو الشيائية مؽ 

، وىحه األسئمة تحتؾي كل واحجة مشيا عمي (الظالقة، السخونة، األصالة )الثالثة لمتفكيخ التباعجي 
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مجسؾعة مؽ السفخدات وعمى الظالب أن يفكخ في أكبخ عجد مسكؽ مؽ األفكار األصيمة والستعجدة 
 .الفئات والغيخ مألؾفة في اإلجابة عمي ىحا االختبار 

 : تعليمات االختبار 
يتزسؽ ىحا االختبار ستة أجداء، ويدسح لػ خسذ دقائق لإلجابة عؽ كل مفخدة ولؽ 

 : يجاب أثشاءىا عؽ أي أسئمة، وعميػ في ىحا االختبار أن 

تحكخ أكبخ عجد مسكؽ مؽ األفكار واالستعساالت والشتائج التي تدتظيع أن تفكخ فييا لحجوث  -
 . شيء شائع أو غيخ عادى أو ججيج بالشدبة لػ 

 .اكتب إجابتػ بأسخع وقت مسكؽ  -

تحكخ كل األفكار التي تفكخ فييا وال يذتخط أن تكؾن أجابتػ بجسمة كاممة، بل تدتظيع  -
 . استخجام جسل مخترخه 

 .أكتب في الدظؾر السعجة لمكتابة  -

 .ال تحكخ إحجى اإلجابات أكثخ مؽ مخه واحجة في االختبار كمو -



 لتفكير التباعدي في البيئة األسوانية لسيكو مترية الختبار االكفاءة 

 هناء محمود أحمد دمحم علي صدقة
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