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 حثملخص الب 
على الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة املتوسطة مبنطقة ) ب(تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكاري الشكل  :العنـوان 

 .مكة املكرمة

هدف البحث احلايل إىل إجياد اختبار مقنن يف التفكري االبتكاري لفئة الصم وضعاف السمع مبنطقـة مكـة    :أهـداف البحـث  
، وذلك من خـالل التعـرف علـى     )أوىل، ثانية، ثالثة( للمرحلة املتوسطة بصفوفها الثالث) ائفمكة، جدة، الط(املكرمة 

لالختبار بعد تطبيقه على عينة البحث، وبيان مدى اتفاقها مع خصائص االختبـار  ) الصدق، الثبات(اخلصائص السيكومترية 
الطالقة، املرونـة، األصـالة،   ( اخلاصة بأبعاد االختبار اجليد، وإجياد مقياس تصحيح خاص ذه الفئة، ومن مث استخراج املعايري

وللعينة الكلية، وتقدمي برنامج حاسـويب لتسـهيل   ) ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢(وللدرجة الكلية للمراحل العمرية ) التفاصيل
اف السـمع،  تصحيح أنشطة االختبار الثالث، ومن مث وضع برنامج إثرائي مقترح لتنمية التفكري االبتكاري لدي الصم وضـع 

 .وأخريا التعرف على الفروق يف االبتكار بني هذه الفئة والطالب السامعني

طالبا من الصم وضعاف السمع مبعاهد األمل والفصول امللحقة مبدارس التعليم العام مبنطقة ) ٢٠٤(مشلت عينة البحث  :العينـة 
، وعينـة  طالبا من ضعاف السمع) ٥٩(من الصم، طالبا ) ١٤٥(سنة، بواقع ) ١٧ -١٢(مكة املكرمة امتدت أعمارهم مابني 

 .طالبا بنفس املرحلة الدراسية والعمرية وذلك دف املقارنة) ٢٠٤(من الطالب السامعني بلغت 

واملقنن من قبل على الطـالب السـامعني يف   ) ب(عمد الباحث إىل تقنني اختبار تورانس االبتكاري الشكل  :أدوات البحـث 
  .ية، واستخدم أيضا مقياس تقدير الصفات السلوكية للطلبة املتميزين لرونزىلاململكة العربية السعود

تـائج البحـث   لإلجابة على تساؤالت البحث مت إجراء عدد من التحليالت اإلحصائية، حيث مت أوال ومن خـالل الدراسـة   : ن
، وإلجيـاد  )ت(استخدام اختبار االستطالعية التأكد بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصم وضعاف السمع وذلك ب

ثبات املصـحح،  (املؤشرات الدالة على ثبات وصدق االختبار بعد تطبيقه على هذه الفئة، مت أوال التحقق من الثبات عن طريق 
معامالت االتساق الداخلي، التحليـل العـاملي،   (، ويف الصدق مت استخراج )، معامل آلفارثبات املصححني، ثبات االستقرا

تالزمي مع مقياس رونزىل، وأيضا مع التحصيل الدراسي يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزية، الصـدق التمييـزي   الصدق ال
، وكذلك مت استخراج معايري أداء خاصة بالطالب الصم وضعاف السمع لكل مرحلـة  )باستخدام حمك داخلي وآخر خارجي

وإجياد الفروق يف أبعاد االختبار األربعة والدرجة الكلية بني  ة تائية،عمرية وللعينة الكلية وذلك بتحويل الدرجة اخلام إىل درج
 :الصم والسامعني، وخلصت نتائج البحث إىل ما يلي

 .بني أداء الطالب الصم وضعاف السمع) ب(ال توجد فروق يف التفكري االبتكاري على مقياس تورانس الشكل -١
 .بكل الطرق املستخدمة) ب(نس للتفكري االبتكاري الشكل ارتفاع مؤشرات الثبات املستخرجة الختبار تورا-٢
 .بعد تطبيقه على عينة البحث) ب(توفر دالئل صدق جيدة الختبار تورانس لتفكري االبتكاري الشكل -٣
 . إجياد برنامج حاسويب لتصحيح أنشطة االختبار، مع برنامج إثرائي مقترح لتنمية التفكري االبتكاري-٤

باعتماد املقياس للكشف عن املبتكرين من فئة الصم وضعاف السـمع،   النتائج السابقة يوصي الباحثعلى ضوء  :التوصـيات 
وإكمال تقنينه على باقي املناطق وإدخال الطالبات يف العينة، وتكوين جلنة خاصة يف وزارة التربية والتعلـيم إلثـراء امليـدان    

  . طويلة، وإجياد برامج اثرئية متنوعة التربوي بتقنينات جديدة مع حتديث ما مت تقنينه منذ مدة



ب  

 شكر وتقدير
  )      لَـيع ـتمـي أَنْعالَّت تَـكمعن ـكُرأَش ي أَننزِعأَو بقَالَ را وهلن قَوكاً مضَاح مسفَتَب

ــا  دكَ وعلَــــى والــــدي وأَن أَعمــــلَ صــــالحاً تَرضَــــاه وأَدخلْنــــي بِرحمتــــك فــــي عبــ
نيحال١٩(النمل ) الص.( 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى اله        
وصحبه أمجعني، امحد اهللا أن جعلين مسلما أنال األجر والثواب يف كل عمل ابتغي فيـه وجهـه   

نين عليه ووفقين فيه إن شاء اهللا العلى الكرمي، الكرمي، واشكره سبحانه أن هداين إىل حبثي هذا وأعا
ومن خالل هذه األسطر فإنين أتقدم بالشكر إىل كل من وقف معي سواء بالدعاء أو الكلمة الطيبة 
اليت حتفز على العمل ومواصلة املسري أو التوجيه واإلرشاد إىل الطريق القومي، واخـص بالشـكر   

متعهما بالصحة والعافية على حسن صنيعهما معي طـوال  والدي الكرميان أمد اهللا يف أعمارمها و
 .مسرية حيايت وادعوا اهللا أن جيزيهما عين خري اجلزاء

حممد املرى إمساعيل املشرف علـى هـذا   / أتقدم بالشكر اجلزيل إىل سعادة األستاذ الدكتور      
را ال ينضب مـن  البحث والذي كان املرشد والدليل يف مجيع جوانب العمل والذي كان معينا واف

 .املعلومات القيمة واإلرشاد والتوجيه البناء الذي ساهم يف إخراج هذا البحث بصورته القائمة
حممد محزة السـليماين واىل سـعادة   / ومزيد من الشكر والتقدير إىل سعادة األستاذ الدكتور      

م وتعـديالم الـيت   ربيع طه اللذان تفضال مبناقشة خطة البحث ووضع مرئيا/ األستاذ الدكتور
حممد محزة الذي مل يتواين يف تزويدي بأحباثه ودراساته يف جمـال  / أثرت البحث، واخص الدكتور

 .التقنني واالبتكار، بل وتوجيهي يف كثري من اجلوانب
 .وخالص شكري وتقديري ألعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث     
معة أم القرى اليت دائما أبواا مفتوحة ألبنائها الطالب ولكلية التربية والشكر موصول إىل جا     

ذلك الصرح الشامخ واىل قسم علم النفس وأعضاء هيئة التدريس اللذين مل يـدخروا جهـدا يف   
واىل رؤسـاء  سبيل االرتقاء مبستوى طالم وتقدمي العون هلم وتذليل الصعاب اليت تعترضـهم،  

األستاذ الدكتور حممد جعفر مجل الليل، وسعادة الدكتور حسـني عبـد   القسم السابقني سعادة 
الفتاح الغامدي، وسعادة الدكتور مجال قزاز، ورئيس القسم احلايل سـعادة األسـتاذ الـدكتور    



ج  

عبداملنان مالبار، على ما قدموه من جهد وعمل صادق يف سبيل إجناح الربنامج فلهم مجيعا جزيل 
ئي يف الربنامج على التعاون املثمر واجلاد بني أعضاء اموعة واخـص  واىل زمالالشكر والتقدير، 

بالذكر زمالئي يف ختصص القياس والتقومي الدكتور عبدالرمحن النفيعي والدكتور بندر الزهـراين  
 .والدكتور خالد التميمي

لتسـهيل   )مكة، جدة، الطائف(وأتقدم بالشكر إىل وزارة التربية وإدارات التعليم بكل من         
أموري يف تطبيق االختبار، واىل مدراء ومعلمي معاهد األمل املتوسطة واملدارس اليت ا برامج دمج 
للطالب الصم وضعاف السمع مبنطقة مكة املكرمة على حسن تعاوم ومسـاعدم الكرميـة يف   

 .اختيار وترتيب الطالب وتطبيق املقياس
الدي الكرميان، واىل زوجـيت وأبنـائي، واىل أخـواين    ومزيداً من الشكر والعرفان إىل و        

 .وأخوايت، وكافة أفراد أسريت، على ما بذلوه من جهد يف سبيل إمتام هذا البحث
خالـد  /حممد الطخيس وسعادة الدكتور/وأخريا أقدم شكري إىل كل من سعادة الدكتور          

عاقة السمعية واالبتكار، وجـزي اهللا  الرابغي على ما قدماه يل من كتب ومراجع قيمة يف جمال اإل
 .اجلميع باخلري

 .وصلي اهللا وسلم على أفضل األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني       
 
 

 الباحث                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



د  

 

 إهداء
 ة وصدق اهدي هذا البحثبكل حمب

 إىل والدي ووالدتي
 )معتوق، عبداحلليم، ملار(إىل زوجيت وأبنائي 

 إىل أخواني وأخواتي
 إىل كل طالب علم

 إىل كل من ساهم يف هذا العمل

 
 
 
 
 
 



ه  

 قائمة احملتويات
 رقم الصفحة املوضوع
 أ .إهداء

 ب .ملخص البحث
 ج .شكر وتقدير
 هـ .قائمة احملتويات

 ي .جلداولا قائمة
 ل .املالحق قائمة
 م .األشكال قائمة

 ١٥ -١ مدخل إىل البحث: الفصل األول
 ٢ .مقدمة

 ٣ .مشكلة البحث
 ٦ تساؤالت البحث
 ٨ .أهداف البحث
 ٩ .أمهية البحث

 ١٠ .البحث مفاهيم
 ١٥ .حدود البحث

 ١١٨ -١٦ اإلطار النظري والبحوث السابقة: الفصل الثاني
 ٩٨ -١٩ .اإلطار النظري :اجلزء األول

 ١٩ .التقنني: أوال
 ١٩ .مقدمة



و  

 رقم الصفحة املوضوع
 ١٩ .مراحل التقنني

 ٢٤ .خصائص االختبارات املقننة
 ٢٤ .أهداف االختبارات املقننة

يت تقيسها االختبارات املقننة  ٢٥ .أنواع القدرات ال
 ٢٦ .أنواع االختبارات املقننة

 ٢٨ .ختبارات املقننةاعتبارات خاصة بتطبيق اال
 ٢٩ .أخطاء يف استخدام االختبارات املقننة
 ٣٠ .اخلصائص السيكومرتية لالختبارات املقننة

 ٣٠ .الثبات
 ٣٠ .األساس النظري ملفهوم الثبات

 ٣١ .طرق تعيني الثبات
 ٣٥ .العوامل اليت تؤثر يف معامل الثبات
 ٣٦ .وسائل يف حتسني ثبات االختبار

 ٣٧ .الصدق
 ٣٧ .الصدق طرق حتديد

 ٤١ .املعايري
 ٤١ .أنواع املعايري

 ٤٢ .االبتكار: ثانيا
 ٤٥ .االبتكار واإلبداع

 ٤٥ .التقاربيوالتفكري  ىالفرق بني التفكري االبتكار
ظريات تفسر التفكري االبتكار  ٤٧ .ىن



ز  

 رقم الصفحة املوضوع
 ٥٠ .ىقدرات التفكري االبتكار

 ٥٢ .لية االبتكاريةالنماذج املفسرة للعم
 ٥٥ .مراحل العملية االبتكارية

 ٥٦ .مالحظات حول العملية االبتكارية
 ٥٧ .معوقات التفكري االبتكاري

 ٦٠ .طرق الكشف عن املبتكرين
 ٦٣ .اسرتاتيجيات معاجلة بيانات الكشف عن املبتكرين

 ٦٥ .بعض مقاييس الكشف عن املبتكرين واملوهوبني
 ٦٧ .لسمعيةاإلعاقة ا: ثالثا

 ٦٧ مقدمة
 ٦٨ .مفهوم اإلعاقة واملعاق
 ٧٠ .اجلهاز السمعي

 ٧١ .آلية السمع
 ٧٢ .تصنيف اإلعاقة السمعية
 ٧٦ .أسباب اإلعاقة السمعية

 ٧٨ .مؤشرات اإلعاقة السمعية لدي األطفال حديثي الوالدة
 ٧٩ .مؤشرات اإلعاقة السمعية لدي كبار السن

 ٧٩ .السمعية طرق الوقاية من اإلعاقة
 ٨٠ .اآلثار املرتتبة لإلعاقة السمعية على الفرد

 ٨٣ .طرق القياس السمعي لألطفال الصم وضعاف السمع
 ٨٥ .طرق التواصل مع الصم



ح  

 رقم الصفحة املوضوع
 ٨٨ .التنظيم اهلرمي لربامج الرتبية اخلاصة

 ٩١ .أفكار خاطئة عن املعاقني مسعيا
 ٩٢ .يااملتفوقون من املعاقني مسع

 ٩٥ .املرحلة املتوسطة: رابعا
 ٩٦ .مشكالت التعليم املتوسط
 ٩٧ .أهداف املرحلة املتوسطة
 ٩٨ .خصائص املرحلة املتوسطة

 ١١٨ -٩٩ .دراسات وحبوث سابقة: اجلزء الثاني
  ٩٩ .وحبوث دراسات تناولت تقنني اختبارات تورانس: أوال
 ١٠٩ .ني الصم واألسوياء يف جمال االبتكاردراسات وحبوث تناولت املقارنة ب: اًثاني

 ١١٣ .التعليق على الدراسات واألحباث السابقة
 ١٣٨ -١١٩ .إجراءات البحث: الفصل الثالث
 ١٢٠ .منهج البحث
 ١٢٠ .جمتمع البحث
 ١٢١ .عينة البحث

 ١٢٣ .البحث دوات أ
 ١٢٣ ).ب(الشكل  ىاختبار تورانس للتفكري االبتكار

 ١٢٥ .ىتورانس للتفكري االبتكارملاذا اختبار 
 ١٢٦ .مقياس تورانس صدق وثبات

 ١٢٧ .مقياس الصفات السلوكية للطلبة املتميزين لرونزيل
 ١٢٨ .البحث أدوات  تطبيق خطوات



ط  

 رقم الصفحة املوضوع
 ١٣٧ .األساليب اإلحصائية املستخدمة

 ١٧٢ -١٣٩ .تهامناقشتفسريها ونتائج البحث : الفصل الرابع
 ١٤٠ .دمةمق

 ١٤٦ .نتائج التساؤل األول
ثاني  ١٥٣ .نتائج التساؤل ال

ثالث  ١٦٩ .نتائج التساؤل ال
 ١٦٩ .نتائج التساؤل الرابع
 ١٧٧ -١٧٣ .والبحوث املقرتحة توصياتاللخص وامل: الفصل اخلامس

 ١٧٤ .ملخص النتائج: أوال
 ١٧٥ .التوصيات: ثانيا
 ١٧٧ .البحوث املقرتحة: ثالثا
 ١٧٨ .اجع العربيةاملر

 ١٨٩ .املراجع األجنبية

 ١٩٠ .مراجع أخري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي  

 قائمة اجلداول
 رقم الصفحة املوضوع رقم اجلدول 

طالب الصم وضعاف السمع على احملافظات ١  ١٢٠ .توزيع جمتمع البحث من ال
 ١٢١ .عينة البحث إمجايل ٢
 ١٢٢ . عينة البحث حسب الصف واملدينة واحلالة ٣
 ١٤١ .توزيع العينة من الصم وضعاف السمع وفق املرحلة الدراسية ٤
 ١٤١ .اختبار ليفني لتجانس التباين للمراحل الدراسية ٥
 ١٤٢ .للمراحل الدراسية الثالث ألبعاد االختبار يحتليل التباين األحاد ٦
طالب ٧  ١٤٣ .توزيع العينة من الصم وضعاف السمع وفق احملافظات اليت يسكنها ال
 ١٤٤ ).مكة، جدة، الطائف(اختبار ليفني لتجانس التباين للمحافظات الثالث  ٨
 ١٤٥ .حتليل التباين األحادي للمحافظات الثالث  يف أبعاد االختبار ٩
 ١٤٧ . معامالت االرتباط بني درجات التصحيح األول والثاني للباحث ١٠
 ١٤٩ .يح الزميلمعامالت االرتباط بني درجات تصحيح الباحث وتصح ١١
 ١٥٠ .معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية يف إعادة التطبيق ١٢
 ١٥٤ .معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية ١٣
 ١٥٥ .اإلحصاءات الوصفية يف التحليل العاملى ١٤
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 ١٦١ .معامالت االرتباط بني درجات أبعاد االختبار والتحصيل الدراسي ٢٠



ك  

 رقم الصفحة املوضوع رقم اجلدول 
ـــــار  ٢١ ـــــات   Levene,sاختب ــــك (لتجـــــانس التبـــــاين بـــــني اموع حمـ

 ).داخلي
١٦٣ 

 ١٦٣ ).حمك داخلي( للفرق بني اموعات الطرفية ) ت(نتائج اختبار  ٢٢
ـــــار  ٢٣ ـــــات   Levene,sاختب ــــك (لتجـــــانس التبـــــاين بـــــني اموع حمـ

 ).خارجي
١٦٥ 

 ١٦٦ ).حمك خارجي( ية للفرق بني اموعات الطرف) ت(نتائج اختبار  ٢٤
ــار  ٢٥ ــــ ــــاين  ل Levene,sاختب ـــم    لتبــ ــات الصـــ ـــ ـــــني درجـ ــروق بـ ـــ للفـ

 .والسامعني
١٧٠ 

 ١٧١ .ملقارنة متوسطات الطالب العادين بالصم وضعاف السمع) ت(اختبار ٢٦
 ١٩٩ .يف بعد الطالقة) ١٧ -١٢(الدرجة التائية للمراحل العمرية  ٢٧
 ٢٠٠ .يف بعد املرونة) ١٧ -١٢(الدرجة التائية للمراحل العمرية  ٢٨
 ٢٠١ .يف بعد األصالة) ١٧ -١٢(الدرجة التائية للمراحل العمرية  ٢٩
 ٢٠٣ .يف بعد التفاصيل) ١٧ -١٢(الدرجة التائية للمراحل العمرية  ٣٠
 ٢٠٦ .يف الدرجة الكلية) ١٧ -١٢(الدرجة التائية للمراحل العمرية  ٣١
 ٢٢٥ .نمية التفكري االبتكارى نتائج حتكيم الربنامج املقرتح لت ٣٢
 ٢٢٦ .أراء احلكام ٣٣

 
 
 
 



ل  

 
 

 قائمة املالحق
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 ٢١٢ .برنامج حاسوبي لتصحيح اختبار تورانس  ٣

٤ 
لدى الطالب الصم  ىلتنمية التفكري االبتكار مقرتحبرنامج 

 ٢٢٢ .وضعاف السمع
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١١ 
ــعاف الســـمع      ــم وضـ ــالب الصـ ــتجابات الطـ ــاذج مـــن اسـ منـ

 ٣٢٧ .على مقياس تورانس



م  

 
 

 قائمة األشكال
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 ٢١٥ .بئة بيانات النشاط الثانيتع ٤
 ٢١٦ .تعبئة بيانات النشاط الثالث ٥
 ٢١٦ .شاشة مشاهدة النشاطات ٦
 ٢١٦ .درجة األصالة واملرونة يف منوذج  النشاط األول ٧
 ٢١٧ .درجة األصالة واملرونة يف منوذج  النشاط الثاني ٨
 ٢١٧ .منوذج تسجيل بيانات الطالب ٩
 ٢١٨ .اط املطلوبقائمة اختيار النش ١٠
 ٢١٨ .تسجيل البيانات للنشاط األول ١١
 ٢١٩ .قائمة االختيار من النشاط الثاني ١٢
 ٢١٩ .تسجيل بيانات النشاط الثاني ١٣



ن  

 ٢٢١-٢٢٠ .خطوات تسجيل النشاط الثالث )١٧-١٤(
 ٢٢١ .البيانات يف صورهتا النهائية ١٨
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 ٢

 :مقدمة
إن مهمة صنع القرار مهمة يومية يقوم ا العديد من الناس، وهي إما أن تكون قـرارات            

ارجتالية متسرعة أو قرارات حكيمة مبنية على أسس ومعلومات، ودور القياس هنا هـو تزويـد   
انعي القرار باملعلومات الدقيقة ذات العالقة، وقد اخذ هذا اجلانب حيزا كـبريا مـن اهتمـام    ص

 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن، . (الباحثني يف جمال التربية والتعليم
فصنع القرار عند التربويون يعترب مهمة تقوميية دف إىل أهلية واستحقاق وجدارة الشئ           

ئيا أو ختاميا، وبالطبع وكما ذكر سابقا فانه البد من الوجـه اآلخـر   الذي خيضع للتقومي، إما بنا
. للعملة املتمثل يف القياس والذي حيول الظاهرة إىل أرقام ذات قواعد وأسس رياضية وإحصـائية 

 ) ٢٠٠٢الصراف، (
وللقياس عدد من األدوات اليت يتم استخدمها يف سبيل احلصول على اكرب كمية مـن             

ات ليتثىن من خالهلا حتويل الظاهرة املراد قياسها من الوصف إىل الكم، ومن هذه األدوات املعلوم
االختبارات جبميع أنواعها النفسية والتربوية والشخصية وغريها، فكلما توفر لدى اتمع عدد كبري 

ـ    ددة من االختبارات املتعلقة بشىت الظواهر كلما استطاع قياسها واخللوص إىل نتـائج رقميـة حم
يستطيع من خالهلا خرباء اال إصدار التقومي أو احلكم املناسب حبقها، وعملية بناء االختبار عملية 
شاقة وصعبة حتتاج إىل وقت ليس بالقصري، وخاصة االختبارات اليت تتعلق باخلصائص النفسية أو 

ات حديثة يف نفس العقلية، لذلك كان البد أن يستفيد البعض مما توصل إليه البعض اآلخر من أدو
اال، ومن طرق االستفادة هذه نقل االختبار أو أداة القياس من بلد املنشأ إىل بلد آخر ومن فئـة  
إىل فئة أخري و بطرق وأساليب علمية حمددة، ومنها عملية التقنني، حيث يشـري أبـو حطـب    

حيحه واستخراج إىل أن التقنني يدل على توحيد إجراءات تطبيق االختبار وتص) ١٩٨٧(وآخرون 
معايري خاصة بالبيئة اليت نقل هلا االختبار، وبالتايل أصبح هناك سهولة يف االتصال بني الباحثني مع 

 . إمكانية مقارنة نتائجهم بنتائج زمالئهم
التعليمية باململكة العربية السعودية بأدوات  ةومن هذا املنطلق يري الباحث أن إثراء البيئ           
االحتياج من خالل البناء أو التقنني يعترب مهمة وطنية تناط باملتخصصني يف جمال القياس قياس تليب 

والتقومي، فهم وحبكم ختصصهم أقرب الناس معرفة بأمهية هذا العمل وكيفية حتقيقه، لذلك سـعى  
الباحث ومن خالل جمال عمله مع الطالب الصم وضعاف السمع إىل تلمس احتياج هذه الفئة يف 



 ٣

، )ب(انب، وتقدمي اختبار مقنن يف التفكري االبتكارى متمثال يف اختبار تورانس الشـكل  هذا اجل
وكل ذلك من اجل أن يستطيع الطالب األصم وضعيف السمع أن يأخذ حقوقه كاملة، ومن هذه 
احلقوق رعاية املبتكر منهم، فاهلدف هنا مزدوج حيمل يف طياته خدمة الصم وضعاف السمع وىف 

مة الكيان األكرب وهو الوطن الذي يسعي بدوره إىل إسعاد أبنائه وهكذا يف تناغم نفس الوقت خد
 .مستمر بني اجلانبني

 :شكلة البحثم
مليـون  ) ٢٧٨(إىل أن ) ٢٠٠٥(يشري تقرير منظمة الصحة العاملية الصـادر يف عـام              

من هؤالء %) ٨٠(، وأن شخص حول العامل يعانون فقداً مسعيا تتراوح شدته بني املتوسط والعميق
يعيشون يف الدول ذات الدخل املنخفض أو املتوسط، وأن عدد املصابني بضعف السـمع بكـل   
مستوياته يشهد ارتفاعا ملحوظا يف كل دول العامل، ويعود السبب يف ذلك إىل ارتفاع عدد سكان 

 العامل وامتداد متوسط العمر 
مة للتربية اخلاصة فان عدد الطالب الصم وضـعاف  وحسب قاعدة البيانات باألمانة العا          

طالب وطالبة ) ٨٦٨٤(املسجلني يف برامج التربية اخلاصة بلغ ) ذكور، إناث(السمع من اجلنسني 
 ).١٤٢٧/١٤٢٨(لعام 

علي عينة عشـوائية حجمهـا    ٢٠٠٢وكشفت نتائج الدراسة اليت قام ا الشيخ يف عام         
تلفة إىل أن نسبة انتشار اإلعاقة السـمعية يف اململكـة العربيـة    طفال من أربعة مناطق خم ٩٥٤٠

 )٢٠٠٨سهري عمر، . (من جمموع السكان%) ٣(السعودية بلغ 
ومما الشك فيه إن هذه النسب إمجاال سواء كانت على مستوي العامل أو السعودية تعتـرب          

ومساعدته على التكيـف يف مجيـع   عالية وتشكل لنا جمتمعا قائما بذاته جيب توجيه االهتمام له 
 .اجلوانب احلياتية

ويري الباحث أن االهتمام بفئة الصم وضعاف السمع أخذ يف التطور خالل فترة وجيزة           
ولكن يف جمال ضيق احلدود، فأصبح اهلدف توفري مستلزمام واحتياجام املادية فقط، ومبا نـراه  

مجاال فمهما قدم هلذه الفئة يظل االعتقاد أو التفكري اخلفي بأن حنن العاديني بأم يف حاجة إليه، وإ
ذوي االحتياجات اخلاصة والصم حتديدا هلم حدود معينة ال ينبغي هلم أن يتجاوزوها، ومن هـذه  
احلدود االبتكار الذي سعت الدولة إىل توفري الربامج اإلثرائية واإلمنائية خلدمته ورعاية الفئة املنتمية 



 ٤

كل سبل العون واالهتمام، ولكن ال جند ضمن هذه الفئة أصم أو ضعيف مسع رغم أن له وتقدمي 
الدراسات واألحباث اليت سعت إىل مقارنة ذكاء الطالب الصم وضعاف السمع بأقرام السامعني 
أثبتت مبا ال يدع جماال للشك أن الصم وضعاف السمع ال خيتلفون عن أقرام السامعني يف هـذه  

يتوزعون على املنحين االعتدايل بنفس النسب والكيفية اليت يتوزع ا السامعني مـن   القدرة وأم
يف  Braden، بـرادن  ١٩٨٢يف  Rayراى (نفس املرحلة العمرية، منها دراسة كـل مـن   

يف  Watson، واطسـن  ١٩٨٥يف  Zweibel & Mertens، زويبل ومريتنس ١٩٨٥
ــد ١٩٨٦ ــل١٩٨٧يف  Bond، بون ــور ١٩٨٧يف  Zweibel ، زويب ــبس وانس ، فيلي

Phelpes & Ensor  ١٩٨٧أيضا يف( 
وبالتايل فإننا أمام فئة تتمتع بقدرات عقلية سليمة ومن املمكن أن جند بـني هـذه الفئـة            

طاملا أا  وجود اإلعاقة ال ينفي وجود املوهبةوجدنا ذلك بني الطالب العاديني، ومبتكرين مثلما 
 .بعيدة عن القدرات العقلية

لكن نالحظ أن املؤسسات والربامج القائمة علي رعاية املوهوبني واكتشـافهم وتقيـيم            
لديهم تغفل وتتجاهل املوهوبني من ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك لعدد مـن  و االبتكار املوهبة 

تتمثل يف سيطرة األفكار السـلبية   من هذه األسبابجمموعة ) ٢٠٠٥( يذكر القريطيواألسباب، 
م ووصفهم بالعجز، وعدم وجود مقاييس وأدوات معدة حمليا تكون مناسبة هلم حسب املعايري عنه

اخلاصة م، وأيضا قلة عدد اخلرباء من األساتذة واألخصائيني يف املؤسسات التعليمية للتعرف على 
ـ  ي أصحاب املواهب سواء من العاديني أو ذوي االحتياجات اخلاصة واالكتفاء بالتقييم القائم عل
 ىاملالحظات العابرة غري الدقيقة، أيضا جهل األسرة بالطرق واالستراتيجيات املوضوعة للتعرف عل

 .مواهب أبنائهم ورعايتها
,Wookr)٢٠٠٣ووكر ويذكر             أن التجاهل واإلغفال ملواهب ذو االحتياجـات   (

ء ومعلمني يركـزون علـي   اخلاصة يعود إىل أن العجز حيجب املوهبة وان احمليطني باملعاق من آبا
القيـود  كذلك اإلعاقة وليس املوهبة وذلك يؤدي إىل عدم االنتباه لقدرات الطالب اليت يتميز ا، 

املفروضة علي الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من البيئة االجتماعيـة متمثلـة يف املـرتل    
 .واملدرسة مما يعرقل حرية التعبري لديهم

أن الشخص املصاب بعجز يف عضو ما من أعضائه حياول كـثريا   Adlerويري ادلر            
تعويض هذا الفقد مبا ميتلكه من حواس وأعضاء باقية لديه ويستثمرها إىل أقصي حد واعتمـد يف  



 ٥

ذلك على احلقيقة املعروفة عن أعضاء البدن يف أا تزيد يف النمو وجتيد يف أداء وظيفتها إذا أصيب 
ألعضاء األخرى اليت تتصل ا، ويتفق ذلك مع التنظيم اهلرمي للحاجات جزء منها أو جانب من ا

فالفرد املعوق حياول أن يتغلب على  التـوتر والقلـق    Maslowالنفسية اليت أشار إليها ماسلو 
والصراع النفسي احلاصل لديه من اجل الوصول إىل قدر مناسب من تقدير الذات الذي وضع يف 

 )٢٠٠٤رون، موسى وآخ. (قمة هرم ماسلو
ولكن كيف هلذا األصم أن يصل إىل حتقيق ذاته من خالل االبتكار الكامن لديه وحنن مل           

نسعى إىل اكتشافه ومن مث رعايته بالشكل الصحيح، فما يستخدم من أدوات ومقـاييس وطـرق   
ين العاديني، مما تقييم تعترب غري مالئمة حلالتهم فهذه األدوات معدة يف األساس للموهوبني واملبتكر

 .يؤدي إىل إصدار أحكام ناقصة غري شاملة وخاطئة ملختلف جوانب مواهبهم
 االبتكارىلذلك كان البد من وجود أدوات ومقاييس متخصصة يف الكشف عن التفكري          

نستطيع من خالهلا أن حندد الطالب األصم املوهوب وجمـال املوهبـة   وضعاف السمع لفئة الصم 
الفردية واجلماعيـة، وان إمهـال   االثرائية يتسىن لنا وضع اخلطط والربامج ، عندها لديه االبتكارو

ناديـا  أشـارت  حيـث  سيؤدي به إيل الفشل واإلحباط وسوء التكيف، من هذه الفئة املوهوب 
ال حيتاجون إىل رعاية خاصة وذلـك   املوهوبنيأن البعض يعتقد أن الطالب إىل ) ٢٠٠٢( السرور

ثراء املخزون املعـريف  إبقدرات غري عادية تدفعهم إىل شق طريقهم وذلك التساع و ألم يتمتعون
لديهم، إال أن إمهال هذه الفئة وعدم تقدمي العناية اخلاصة هلا سيؤدى ـا إىل مشـاكل نفسـية    

يوجد بعض املوهوبني واملتفوقني يف املستشفيات النفسية والبعض اآلخر يف السجون  هوإن ،وانفعالية
 .العادينيواألفراد األقل وجود الكثري منهم بني اجلنود  ىأو عل

إيل إجياد مقياس مقنن يف املوهبة واالبتكار خـاص   البحث االباحث من خالل هذ ىيسعو         
وذلك ملا يتميز به هذا املقياس ) ب(الشكل  االبتكارىال وهو اختبار تورانس للتفكري أبفئة الصم 

كرين، وألنه من املقاييس الشكلية غري اللفظية اليت تتناسب مع فئـة  من قدرة يف الكشف عن املبت
ن املقياس يستخدم من قبل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة امللك عبـدالعزيز ورجالـه   الصم وأل

وقنن يف الكـثري مـن    لرعاية املوهوبني يف الكشف عن الطالب املوهوبني يف مدارس التعليم العام
؛ ١٩٩٣؛ ١٩٩١، السعودية؛ ٢٠٠٦، السودان؛ ١٩٨٣، األردن؛ ١٩٧٧مصر؛ (الدول العربية 

  ).٢٠٠٧؛ ٢٠٠٤؛ ٢٠٠٠
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إىل أن اختبار تورانس اسـتخدم يف   ( ,١٩٩٤Uuskyla & Cramond)ويشري        
 لغة وذلك لكونه غري متحيـز ثقافيـا أو   نيدراسة وترجم إىل أكثر من أربع وثالث ألفأكثر من 

ن ييات املتحدة األمريكية يف التسعينات فقط أكثر من مئـة وعشـر  عرقيا، وأجريت عليه يف الوال
 .دراسة

أيضا نالحظ أن املقياس توفرت له دالالت صدق وثبات جيدة وخاصة صـدق احملتـوي           
 .وصدق البناء يف اغلب الدراسات واألحباث اليت استخدمت هذا االختبار

ء الطالب الصم وضـعاف  أدابني قارنة امل إيل الباحث أيضا من خالل نتائج التقنني ىيسعو        
الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (التفكري االبتكارى علي مكونات السمع وأداء الطالب السامعني 

 . )التفاصيل

 :تساؤالت البحث
تسـاؤالت  جمموعـة مـن ال  ينبثق منها اليت رئيسة السئلة عدد من األ مل البحث علىتشي       
 :فرعية، وهي كالتايلال
بعد تطبيقه على الطالب الصـم  ) ب(هل يتصف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -١

وضعاف السمع يف املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة مبؤشرات ثبات تتفق وخصائص االختبار 
 ؟اجليد

 :وتتم اإلجابة على هذا التساؤل من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية        

ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات التصحيح ودرجات إعادة التصحيح من قبل الباحـث   :أ
 ؟)الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(ألبعاد االختبار ) ثبات املصحح(

ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات تصحيح الباحث ودرجات تصحيح مصـححا آخـر    :ب
 ؟)الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(بعاد االختبار أل) ثبات املصححني(

) معامل االسـتقرار ( ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات التطبيق ودرجات إعادة التطبيق  :ج
الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (ألبعاد االختبار ) ب(الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 

 ؟)ة الكليةالتفاصيل، الدرج
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لدرجات اختبار تورانس للـتفكري االبتكـارى   ) ثبات االتساق الداخلي(ما قيمة معامل آلفا  :د
 ؟)ب(الشكل 

بعد تطبيقه على الطالب الصـم  ) ب(هل يتصف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -٢
ائص االختبار وضعاف السمع يف املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة مبؤشرات صدق تتفق وخص

 اجليد؟
 :وتتم اإلجابة على هذا التساؤل من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية         

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (ما قيم معامالت االرتباط بني درجات أبعاد االختبار الفرعية  :أ
 ؟)االتساق الداخلى(وبني هذه األبعاد والدرجة الكلية ) التفاصيل

التحليـل  ) (ب(ا البنية العاملية اليت يقيسها اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى الشـكل   م :ب
 ؟)العاملي

ما قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس تقدير الصفات السلوكية للطلبة املتميـزين   :ج
ملرونة، األصالة، الطالقة، ا) (ب(تورانس للتفكري االبتكارى الشكل  رلرونزىل ودرجات أبعاد اختبا

 ؟)الصدق التالزمي(والدرجة الكلية ) التفاصيل

ما قيم معامالت االرتباط بني درجات الطالب الصم وضعاف السمع يف التحصيل الدراسـي   :د
الصـدق  (ودرجام يف أبعاد اختبار تورانس والدرجة الكلية ) الرياضيات واللغة االجنليزية(ملاديت 

 ؟)التمايزي

وق ذات داللة إحصائية بني درجات اموعات الطرفية للعينة الكليـة للصـم   هل توجد فر :هــ 
الطالقـة، املرونـة،   ) (ب(وضعاف السمع يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  

 ؟)الصدق التمييزي(باستخدام حمك داخلي ) األصالة، التفاصيل

عات الطرفية للعينـة الكليـة للصـم    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات امو :و
الطالقـة، املرونـة،   ) (ب(وضعاف السمع يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  

 ؟)الصدق التمييزي(باستخدام حمك خارجي ) األصالة، التفاصيل
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ما قيم معايري األداء للطالب الصم وضعاف السمع على اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى  -٣
وذلك من خالل الدرجة التائية ألبعاد االختبار األربعة وللدرجة الكليـة للمراحـل   ) ب(ل الشك

 ؟)١٧ -١٢(العمرية 
معـا والطـالب   ) الصم وضعاف السمع(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب -٤
ونـة،  الطالقة، املر() ب(يف درجات أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل ) السامعني(

 ؟) ل، الدرجة الكليةاألصالة، التفاصي

 :أهداف البحث
علي الطالب الصم وضعاف  االبتكارىإىل تقنني اختبار يف التفكري  يهدف البحث احلايل         

متمثال ذلـك يف اختبـار   ) مكة، جدة، الطائف(السمع باملرحلة املتوسطة يف منطقة مكة املكرمة 
ومقارنة نتائج أداء الطالب الصم وضعاف السـمع يف  ، )ب( الشكل االبتكارىتورانس للتفكري 

يف نفـس اـال،   ) السامعني(جمال القدرة على التفكري االبتكارى بأداء عينة من الطالب العادين 
 :وسيتم ذلك وفق األهداف التالية

الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  ) الصدق، الثبات(إجياد اخلصائص السيكومترية -١
 .على الطالب الصم وضعاف السمع باملرحلة املتوسطة يف منطقة مكة املكرمة) ب(
لفئة ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(إجياد املعايري اخلاصة بأبعاد االختبار -٢

 .الصم وضعاف السمع
لفئة ) لتفاصيل، الدرجة الكليةالطالقة، املرونة، األصالة، ا(إجياد املعايري اخلاصة بأبعاد االختبار -٣

السامعني وذلك ملقارنة أدائهم بأداء الطالب الصم وضعاف السمع يف اختبار تـورانس للـتفكري   
 ).ب(االبتكارى الشكل 

إجياد دليل تصحيح خاص بفئة الصم وضعاف السمع باملرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمـة  -٤
 .ناتج عن استجابات عينة التقنني

بني الطالب الصم والطالب ضـعاف السـمع يف    االبتكارىالفروق يف التفكري على التعرف -٥
 .املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة

والطـالب  ضـعاف السـمع   وبني الطالب الصم  االبتكارىالفروق يف التفكري التعرف على -٦
 .يف املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمةالسامعني 
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 :أمهية البحث
وضعاف لفئة الصم جمال القدرة على التفكري االبتكارى مبراجعة الدراسات اليت متت يف            

، لـذلك  وكذلك يف جمال التقنني وإجياد األدوات لقياس هذا اجلانبجند أا قليلة ونادرة، السمع 
 :ما يليأيت من خالل ت البحث االباحث أن أمهية هذيري 

 :األمهية النظرية-أ
وضعاف السمع يف جمال القدرة  قياس للموهبة واالبتكار مقننة علي الطالب الصم أداة توفري       

على التفكري االبتكارى، ويتم من خالل تطبيق هذه األداة على فئـة الصـم وضـعاف السـمع     
توجيـه  واكتشاف من لديه مؤشرات تدل على االبتكار وبالتايل إشراكه يف الربامج االثرائية، مع 

التربية اخلاصة إىل إجياد املزيد من األدوات املقننة يف جمال االبتكـار   يفسئولني أنظار الباحثني وامل
 .القادرة على ذلك لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة

 :األمهية التطبيقية-ب
خاصة ولذوي االحتياجات بصفة عامـة باملشـاركة يف   وضعاف السمع فتح اال لفئة الصم -١

علـي   احلكومية واألهلية يف جمال االبتكـار اجلمعيات ؤسسات والربامج اليت ترعاها املاألنشطة و
 .مستوى اململكة العربية السعودية

، )ب(تقدمي برنامج حاسويب لتصحيح أنشطة اختبار تورانس للـتفكري االبتكـارى الشـكل    -٢
 .الختصار الوقت املستغرق يف التصحيح وتسهيل املهمة على مستخدمي املقياس يف املستقبل

 :بحثال مفاهيم
  :Deafness الصمم-١

هو غياب كلي أو جزئي حلاسة السمع، أو هي احلالة اليت ال تكون حاسة السمع فيها هي          
، حبيث تعوق األداء السمعي العادي لدي الفرد، )اللغة(الوسيلة األساسية اليت يتم ا تعلم الكالم 

 )٢٠٠٢سليمان، . (قد تعزى إىل الوراثة أو تكون مكتسبة
 
 



 ١٠

  :Deaf األصم-٢
هو شخص فاقد حلاسة السمع بدرجة كاملة وبالتايل ال يستطيع استخدام هذه احلاسة يف          

 ).١٩٨٣بومحيد، . (حياته اليومية

ديسبيل ) ٧٠(هو الطالب األصم يف معاهد وبرامج التربية اخلاصة الذي فقد مسعه بدرجة  :إجرائيـا 
درجة على ) ٧٥(عينات السمعية، وال تقل درجة ذكائه عن فأكثر يف أفضل األذنني مع استخدام امل

 .على اختبار بينيه أو ما يعادل أيا منهما من اختبارات الذكاء األخرى) ٧٣(اختبار وكسلر أو 

  :Hard Hearing ضعيف السمع-٣
هو شخص يعاين من نقص يف حاسة السمع بنسبة معينة ولكن غري كاملـة وباسـتخدامه           

 )٢٠٠٢سليمان، ( .زيد درجة السمع لديهتذن لسماعة األ

هو الطالب ضعيف السمع يف برامج التربية اخلاصة الذي فقد السمع لديه يتراوح مـابني   :إجرائيا
ديسبيل يف أفضل األذنني مع استخدام املعينات السمعية، وال تقل درجة ذكائه عـن  ) ٦٩ -٣٥(
بينيه أو ما يعادل أيا منهما من اختبـارات   على اختبار) ٧٣(درجة على اختبار وكسلر أو ) ٧٥(

 .الذكاء األخرى

 :Creative Thinkingاالبتكارى التفكري -٤
شكالت ووعـي مبـواطن   باملاالبتكار بأنه عملية شعور   Torranceيعرف تورانس         

الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص يف املعلومات، والبحث عن حلول والتنبؤ، وصـياغة  
ضيات جديدة، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إىل حلـول أو  فر

جـروان،  . (ارتباطات جديدة باستخدام املعطيات املتوافرة، ونقل أو توصيل النتـائج لآلخـرين  
٢٢، ٢٠٠٢   ( 

 االبتكـارى  يعرب عنه بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار تورانس للتفكري :إجرائيـا 
 ).الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(، من خالل مجع الدرجات الفرعية لالختبار )ب(الشكل 

  :Fluency الطالقة-٥
 ).٢٠٠٣، وآخرون اهلويدي. (هي القدرة علي خلق أفكار جديدة وبسرعة         



 ١١

، وتدل على عـدد  )ب(هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار تورانس الشكل  :إجرائيـا 
 .االستجابات

  :Flexibility املرونة-٦
هي القدرة على التفكري يف أكثر من اجتاه، كما تعين قدرة الفرد علي التغري بسـهولة مـن           

 ).٢٠٠٣، وآخرون اهلويدي. (موقف إىل موقف آخر

تدل على عـدد  ، و)ب(هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار تورانس الشكل  :إجرائيـا 
 .الفئات اليت وزعت عليها االستجابات

  :Originality األصالة-٧
  )٢٠٠٣اهلويدي وآخرون، (. وهي قدرة الفرد علي إعطاء استجابات أصيلة أي جديدة          

، وتدل على عـدد  )ب(هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار تورانس الشكل  :إجرائيـا 
 .من بني استجابات مجيع املفحوصني% ٥غ نسبة تكرارها اقل من االستجابات اليت بل

 :Elaboration التفاصيل-٨
وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة، وتساعد علـى           

 )٢٠٠٤جروان، . (تطويرها وإثرائها

، وتدل على عـدد  )ب(كل هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار تورانس الش :إجرائيـا 
 .االضافات اليت يضيفها املفحوص على الشكل األساسي

 :Standardization التقنني-٩
هو عملية بناء معايري اختبار معني، وذلك عن طريق تطبيقه على عينة ممثلة، باإلضـافة إىل          

 )١٩٨٧األشول، .  (إرشادات دقيقة للتطبيق، توضح زمن االختبار وحدوده

بعـد  ) ب(توحيد إجراءات تطبيق وتصحيح اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل : ئيـا إجرا
تطبيقه على الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة، مع استخراج 

 .اخلصائص السيكومترية ومعايري األداء
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  :Standard test االختبارات املقننة-١٠
ختبارات املقننة طرائق للحصول على عينات سلوك مبوجب خطوات وأسـاليب  توفر اال          

موحدة، تتمثل يف طرح نفس جمموعة األسئلة مع نفس جمموعة اإلرشادات واحملددات الزمنية وان 
 . تكون طريقة التصحيح مرسومة وموحدة بشكل دقيق

 )٣٨٢، ٢٠٠٣،  نز وآرفنمهر(                                                          

، بعد تقنينه على الطالب الصم وضعاف )ب(اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل  :إجرائيـا 
 .السمع مبنطقة مكة املكرمة

 : Reliabilityالثبات-١١
هو ثبات درجات االختبار وخلوها من األخطاء غري املنتظمة اليت تشـوب املقيـاس، أي           

ر للمقدار احلقيقي للسمة اليت يهدف لقياسها، فدرجات االختبار تكون ثابتـة  مدي قياس االختبا
. إذا كان االختبار يقيس مسة معينة قياسا متسقا يف الظروف املتباينة اليت تؤدي إىل أخطاء القيـاس 

 )٢٠٠٦عالم، (

عينـة  بعد تطبيقه على ) ب(الشكل  االبتكارىمن ثبات اختبار تورانس للتفكري  التأكد :إجرائيـا 
ثبـات  ثبـات التصـحيح،   : (البحث من الطالب الصم وضعاف السمع باستخدام الطرق التالية

 .)آلفا كرنباخ، االستقرار

 : Scoring Reliability ثبات التصحيح-١٢
رتباط بني درجات التصحيح ملرتني اثنتني من قبل مصحح واحد ويسمى ثبات االهو معامل        

 .بني درجات التصحيح ألكثر من مصحح ويسمى ثبات املصححنياملصحح، أو معامل االرتباط 

١٩٩٥(Linn, )  
 . ن ثبات املصحح وثبات املصححنيعهو معامالت االرتباط الناجتة  :إجرائيا

 :Stability Reliability ثبات االستقرار-١٣
بني مـريت  تطبيق املقياس وإعادة تطبيقه بفاصل زمين معني ومن مث حساب معامل االرتباط         
 ) ٢٠٠٤النبهان، ( .التطبيق



 ١٣

هو معامالت ارتباط بريسون بني مريت التطبيق ألبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى   :إجرائيا
 .  على عينة من الطالب الصم وضعاف السمع مبحافظة جدة) ب(الشكل 

 ):α(معامل ألفا  -١٤
 .ت الناجتة عن جتزئة االختبار إىل أجزاء بطرق خمتلفةوميثل متوسط املعامال        

 )١٩٩٨عبدالرمحن، (                                                                        

) ٢٠٤(البالغ عـددها   قيمة معامل آلفا للعينة الكلية من الطالب الصم وضعاف السمع:  إجرائيـا 
      .طالبا

 : Validityالصدق-١٥  
هو احلكم التقوميي املتكامل ملدي دعم األدلة التجريبية واألسس املنطقيـة والنظريـة لدقـة          

 .ومالئمة االستنتاجات واألعمال املعتمدة على درجات االختبار أو أمناط التقييم األخرى
 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن ، (                                                               

بعـد  ) ب(الشكل  االبتكارىاختبار تورانس للتفكري  مجع األدلة واملؤشرات على صدق :إجرائيـا 
االتسـاق  : (تطبيقه على عينة البحث من الطالب الصم وضعاف السمع باستخدام الطرق التالية

 .)الداخلي، التحليل العاملى، الصدق التالزمي، الصدق التمييزي
 :Factor Analysisالتحليل العاملى -١٦

 يهو األسلوب اإلحصائي الذي يستخدم يف الكشف عن العوامل املشتركة اليت تـؤثر يف أ        
 )٢٠٠٠املالكي، . (عدد من الظواهر املختلفة

بالعوامل املختلفة وذلك ) ب(قياس مدي تشبع اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل : إجرائيـا 
 .االستكشايفمن خالل التحليل العاملى 

 :Concurrent Validityالصدق التالزمي -١٧
معامل االرتباط بني درجات املقياس و درجات حمك مصاحب، ومجيعها مستخرجة قيمة هو       

   ( ,Linn)١٩٩٥ .يف نفس الوقت



 ١٤

ودرجات ) ب(الشكل  االبتكارىهو معامل االرتباط بني درجات اختبار تورانس للتفكري : إجرائيا
  .السلوكية للطلبة املتميزين لرونزيلمقياس تقدير الصفات 

 :Discriminant Validityالصدق التمايزي -١٨
هو قيمة معامل االرتباط بني درجات السمة اليت يقيسها االختبـار ودرجـات اختبـارات           

 )١٩٨٧أبو حطب وآخرون، . (أخرى خمتلفة عنه، والناتج معامل ارتباط ضعيف

) ب( درجات اختبار تـورانس للـتفكري االبتكـارى الشـكل     هو معامل االرتباط بني :إجرائيا
 .ودرجات التحصيل الدراسي يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزية

 :T-Scoresالدرجة التائية -١٩
، ومتتد مـابني  )١٠(واحنرافها املعياري يساوى ) ٥٠(هي درجة معيارية متوسطها يساوى         

 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن ، ( ).١٠٠، ٠(

، ١٤، ١٣، ١٢(اليت مت استخراجها للمراحل العمريـة  ) التائية(هي الدرجات املعيارية : إجرائيـا 
والعينة الكلية، بعد تطبيق اختبار تورانس على الطالب الصم وضعاف السـمع  ) ١٧، ١٦، ١٥

 .مبنطقة مكة املكرمة
 :حدود البحث

هـ، مع تطبيق بعـدي  ١٤٢٨/١٤٢٩بالعام الدراسي يتحدد زمن التطبيق للبحث -١           
 .، وتطبيق ملقياس آخر يف الصفات السلوكية يف نفس العام الدراسيعلي عينة خمتارة

يتحدد البحث املوضوعي باألداة املستخدمة وهي اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  -٢
 .، ومقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة املتميزين لرونزىل)ب(
، وطالب املرحلـة  )مكة، جدة، الطائف(املكان املتمثل يف منطقة مكة املكرمة يتحدد البحث ب-٣

من الصم وضعاف السمع، والسامعني من حمافظة ) مكة، جدة، الطائف(املتوسطة بصفوفها الثالث 
 . جدة فقط

 
 



 ١٥

 .اإلطار النظري والبحوث السابقة: الفصل الثاني
 .اإلطار النظري: اجلزء األول

 .التقنني: أوال

 .دمةمق
 .مراحل التقنني

 .خصائص االختبارات املقننة
 .أهداف االختبارات املقننة

 .أنواع القدرات اليت تقيسها االختبارات املقننة
 .أنواع االختبارات املقننة

 .اعتبارات خاصة بتطبيق االختبارات املقننة
 .أخطاء يف استخدام االختبارات املقننة

 .قننةاخلصائص السيكومرتية لالختبارات امل

 .الثبات •

 .األساس النظري ملفهوم الثبات •

 .طرق تعيني الثبات •

 .العوامل اليت تؤثر يف معامل الثبات •

 .وسائل يف حتسني ثبات االختبار •

 .الصدق •

 .أنواع الصدق •



 ١٦

 .املعايري

 .أنواع املعايري •

 .االبتكار: ثانيا   

 .مقدمة
 .االبتكار واإلبداع
 .لتقليديوالتفكري ا االبتكارىالفرق بني التفكري 

 .االبتكارىنظريات تفسر التفكري 
 .ةاالبتكارىبعض النماذج املفسرة للعملية 

 .ةاالبتكارىمراحل العملية 
 .االبتكارىقدرات التفكري 
 .االبتكارىمعوقات التفكري 

 .طرق الكشف عن املبتكرين
 .اسرتاتيجيات معاجلة بيانات الكشف عن املبتكرين

 .واملوهوبني بعض مقاييس الكشف عن املبتكرين
 .اإلعاقة السمعية: ثالثا

 .مقدمة

 .مفهوم اإلعاقة واملعاق
 .اجلهاز السمعي

 .آلية السمع
 .تصنيف اإلعاقة السمعية



 ١٧

 .أسباب اإلعاقة السمعية
 .مؤشرات اإلعاقة السمعية لدي األطفال حديثي الوالدة

 .مؤشرات اإلعاقة السمعية لدي كبار السن
 .يةطرق الوقاية من اإلعاقة السمع

 .اآلثار املرتتبة لإلعاقة السمعية على الفرد
 .طرق القياس السمعي لألطفال الصم وضعاف السمع

 .طرق التواصل مع الصم    
 .التنظيم اهلرمي لربامج الرتبية اخلاصة

 .أفكار خاطئة عن املعاقني مسعيا
 .املتفوقون من املعاقني مسعيا    

 .املرحلة املتوسطة: رابعا
 .مقدمة

 .املرحلة املتوسطة مشكالت
 .أهداف املرحلة املتوسطة

 .خصائص الطالب يف املرحلة املتوسطة
 .البحوث السابقة: اجلزء الثاني

س للتفكري : أوال ت اختبارات توران  .االبتكارىحبوث ودراسات سابقة تناول

 حبوث ودراسات خاصة باملقارنة بني الطالب الصم وضعاف السمع والطالب األسوياء يف: ثانيا
 .جمال االبتكار



 ١٨

 .اإلطار النظري: اجلزء األول
 :التقنني: أوال

 :مقدمة
ة ال ينكرها احد، سواء كانت يقإن الفروقات واالختالفات بني الناس مبختلف فئام حق          

يف توزيعها  وراثية أو مكتسبة، ومنها القدرات العقلية اليت تأتى على شكل منحىن جوس االعتدايل
مع، ومايهمنا هنا كيفية توزيع هؤالء الناس على هذا املنحىن حىت يأخذ كل فرد موقعه ألفراد ات

املناسب له، وإن ذلك يتطلب عدد من األدوات اليت يتم تطبيقها ومن خالل نتائجها يـتم هـذا   
التوزيع، وبنظرة إىل من سبقنا يف اال جند أن هناك العديد من األدوات واملقاييس املستخدمة اليت 

بت صالحها وقدرا على التمييز واالختيار، وحىت نستطيع ولو بالقدر اليسري أن نلحق بركـب  ث
بدأ من حيث ما انتهى إليه اآلخرون، ومما حيقـق  أاملعرفة املتقدم البد لنا أن نتماشى مع مقولة إنين 

لنقل والتعـديل  تقيد بأسس االذلك نقل أدوات املعرفة والقياس من بيئتها إىل البيئة اليت نرغب مع 
 .العلمية واملتمثلة يف عملية التقنني

ويستعرض الباحث ومن خالل الصفحات القادمة، مراحل التقنني اليت تبـدأ بتحديـد              
الغرض وتنتهي بالتحليل، وكذلك خصائص االختبارات املقننة وأهدافها، ومـن مث االنتقـال إىل   

اعها واالعتبارات اخلاصة بتطبيقها واألخطاء املصـاحبة  القدرات اليت تقيسها هذه االختبارات وأنو
وأنواع كل منـها  ) الصدق، الثبات(يف استخدامها، ومن مث االنتقال إىل اخلصائص السيكومترية 

 .والطرق املستخدمة يف تعيينها والعوامل اليت تؤثر فيها، وأخريا املعايري هلذه االختبارات
 

 :مراحل التقنني
خطوات البد أن مير ا االختبار املقنن قبل أن يظهر يف صورته النهائية وعلـى  هناك عدة          

واضع االختبار أو القائم بعملية التقنني أخذها بعني االعتبار، علما بأن هذه املراحل ال ختتلـف يف  
مضموا ونوعية االختبار سواء كان حتصيليا أو نفسيا أو غري ذلك، ونستعرض فيما يلـي هـذه   

 :املراحل



 ١٩

 :حتديد الغرض من التقنني: أوال
إن كل اختبار أو مقياس خيدم غرضا خمتلفا عن اآلخر، فان مل يكن لدي الباحث غـرض           

حمدد يف الذهن يسعى إىل قياسه فإنه من الصعب متييز وحتديد احلقول املطلوبة يف املقياس، ناهيـك  
اهلدف بصورة جيدة، لذلك فان وضوح عن اختيار أفضل املوجود من هذه املقاييس والذي خيدم 

الغرض يف الذهن جيعل عملية االختيار أكثر حساسية وانتظام وسهولة يف الوصـول إىل النـوع   
هـل  : املرغوب من االختبارات، وعلى اللجنة أو اجلهة القائمة بالعمل اإلجابة على السؤال التايل

حلصول على بيانات سريعة؟ أيضـا  الغرض من استخدام املقياس للحصول على بيانات دقيقة أم ا
معرفة الفئة اليت يعهد إليها بالتطبيق ومدى تدريبها على ذلك، وال ننسى النظر يف تصميم االختبار 
وسهولة تطبيقه وتفسري معايريه الن التعقيد سيؤدى حتما إىل أخطاء مضاعفة، وأخريا فان اجلهـد  

ف طبيعة االختبار والغرض الذي وضـع مـن   املبذول يف تقنني االختبار أو املقياس خيتلف باختال
 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن ، .                                                                (اجله

 :حتديد اتمع الذي سيقنن عليه املقياس: ثانيا
هي خطوة واضحة لكنها مهمة، حيث يتم فيها حتديد أهم مسات وخصائص ومتغريات            

تمع مع التركيز على ماله تأثري مباشر على األداء، مثل توزيعات الفئـات العمريـة واجلـنس    ا
والتركيبة االجتماعية ونوعية التعليم واخلصائص اجلغرافية والسكانية واالقتصادية، وتكمن أمهيـة  

علنـا  هذه اخلطوة يف أا تشكل املعلومات األساسية اليت يتم من خالهلا حتديد العينـة، أيضـا جت  
نستطيع التوصيف وبدقة خلصائص اجلماعة اليت يرجع إليها الحقا لتفسري نتائج االختبار، ويف اية 
األمر البد من ختم هذه اخلطوة بوضع آلية لتصنيف اتمع حسب اخلصائص السابقة والتوزيـع  

قدارها السكاين الذي يقع ضمن كل فئة، وكل ذلك يسهل احلصول على العدد املناسب للعينة وم
من كل فئة أو توزيع، واملشكلة األساسية اليت تعترض الباحث أو املقنن يف هذه اخلطوة تتمثـل يف  

. نقص البيانات الدميوغرافية واإلحصائية اليت تعكس الواقع السكاين مع صعوبة احلصـول عليهـا  
 )٢٠٠١الدوسرى، (
 
 



 ٢٠

 :اختيار العينة: ثالثا
حجمها بشكل يتناسب وخصائص اتمع ومدي متثيلـها لـه    يتم اختيار العينة وحتديد           

بشكل صادق وأى خلل أو نقص يف هذه اخلطوة يؤثر على كامل اجلهد املبذول يف عملية التقنني، 
وهناك عدد من الوسائل والطرق املساعدة يف اختاذ القرار حبجم العينة وذلك باستخدام اجلـداول  

ة لتحديد العدد واختيار نوع العينة طبقيـة أو عشـوائية أو   لتوصيف اتمع واملعادالت اإلحصائي
عنقودية أو خليط من ذلك مع األخذ يف احلسبان املوارد واإلمكانات املتـوفرة ومـن األفضـل    
حتديدها قبل بدء العمل، كذلك طريقة التطبيق ومجع البيانات تؤثر يف حجم العينة، وكلما توخى 

ج إىل عينة كبرية جدا والعكس إذا مل يكن التطبيق دقيقا فإنه حيتاج املقنن الدقة والثبات فإنه ال حيتا
أبو . (إىل تعويض ذلك حبجم عينة كبري حيث سيصبح هناك احتماال كبريا يف متثيل العينة للمجتمع

 ) ٢٠٠٤عالم، 

 :اجلدول الزمين: رابعا
ني وإعطاء كل خطـوة  من املهم جدا وضع خمطط للمدة الزمنية املستغرقة يف عملية التقن         

الوقت الكايف هلا مع حتديد الوقت املستغرق يف التطبيق والذي حيدده طول املقياس وعدد مفرداتـه  
واليت بدورها تتحدد بناء على غرض االختبار وهدفه، فإذا كان اهلدف مجع بيانات سريعة فلـيس  

يكون املقياس طـويال   هناك حاجة إىل مقياس طويل وإذا كان املراد مجع بيانات دقيقة وجب أن
 )١٩٨١العبيدي وحنان جبوري، . (ومتعددا

 :كتابة املفردات: خامسا
هي خطوة حتتاج إىل مهارة ومقدرة على االبتكار والتحليل الدقيق واملمارسة املسـتمرة            

إىل ضرورة اختيار الشكل املناسـب للفقـرات    Lindquistهلذه العملية، أشار لندكويست 
فاعليتها ومالئمتها للفئة املستهدفة واختيار وتدريب القائمني على كتابة الفقرات ومن  والتأكد من

مث كتابتها، وأخريا ضبط عملية كتابة الفقرات وكذلك نوعيتها، كل ذلك جيب أن ال يترك هلوي 
 مزاج كاتب الفقرات بل يأيت بعد لالطالع على املقاييس املشاة واملنشورة واستشارة اخلـرباء يف 
موضوع املقياس وحتديد معايري ومواصفات الفقرات املطلوبة ووضع جمموعة من املوجهات هلؤالء 

 )٢٠٠٤النبهان، . (الكتاب وخاصة إذا كانوا مبتدئني وغري حمترفني يف هذا العمل



 ٢١

أنشطة ثالث تعتمد على الرسـم  ) ب(ويف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل              
الب أو املفحوص، طبقت وقننت من قبل على عينات يف العامل العريب والبيئة السعودية من قبل الط

وثبت جدواها وصالحيتها للتطبيق، فالباحث لن يقوم بالتعديل أو التغيري بأي نشاط من األنشطة 
 .املكونة للمقياس

 :مراجعة مفردات املقياس: سادسا 
 اها بصفة ودية بعرضها على املهتمني سواء كـانو بعد وضع فقرات املقياس يتم مراجعت           

زمالء أو خرباء يف موضوع املقياس ويتم فحص اللغة واملفردات والدقة والوضوح ودرجة غموض 
املعىن، تعدل بعدها الفقرات وتراجع بشكل رمسي أدق من الفحص السابق لكشف دقـة الفقـرة   

ملواصفات ومتييزها ومسـتوى مقروئيتـها   وصحة املعلومة املتضمنة فيها ومدى مالئمتها جلدول ا
واألخطاء املصاحبة يف التصميم، كل ذلك يتم بوجود فريق من املتخصصني يف مادة االختبـار أو  
املقياس للتأكد من صحة ودقة املعلومات اليت تتضمنها فقرات املقياس ومتخصصني يف االختبارات 

وب الشائعة يف ذلك، مع وجود عدد من املهتمني واملقاييس ملراعاة اجلوانب الفنية والتقليل من العي
 )                                          ٢٠٠٤النبهان، .(باللغويات لضمان السالمة اللغوية

 :وضع التعليمات وإعداد مفتاح التصحيح: سابعا
تصرة توضع التعليمات من أجل الشرح واإليضاح للمطبق واملفحوص بإعطائهم نبذة خم           

عن فكرة االختبار وكيفية اإلجابة ومكاا مستخدما يف ذلك اللغة السلسة الصحيحة مع جتنـب  
التعليمات الطويلة املضيعة للوقت، وأن تكتب التعليمات اهلامة خبط واضـح أكـرب مـن بـاقي     
التعليمات العادية، ولتجنب كل ما ميكن أن حيدث من مفاجآت غري متوقعة يطبق املقياس علـى  

من املمتحنني لتجريب االختبار بتعليماته وكتابة مامت مالحظته أثناء التطبيق والعالج املقترح،  عدد
وإذا كان االختبار حيتوي أكثر من جزء فمن األفضل أن تكون تعليمات مجيع األجزاء متناسـقة  

صـحيح  وموحدة إن أمكن، مع ضرورة مترين املخترب على هذه التعليمات قبل بدء التطبيق، أما الت
فيجب وضع إستراتيجية واضحة له وبيان هل سيتم آليا أو يدويا وغالبا يكون احملـدد يف ذلـك   
شكل فقرات املقياس، ويتم كل ذلك من خالل وضع منوذج إجابة موضحا فيه الدرجة احملـددة  

 )١٩٨١العبيدي وحنان جبوري، . (لكل سؤال
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ايل تتكون من الطالب الصم وضعاف السـمع،  الفئة اليت يتم التعامل معها يف التقنني احل         
لذلك عمد الباحث إىل اختيار املعلمني املتميزين يف لغة اإلشارة والتباحث معهم يف كيفيـة نقـل   
تعليمات تطبيق االختبار إىل لغة أشارية سهلة الفهم على الطالب، علما بأن الباحـث يعمـل يف   

 . اصل مع هذه الفئةمعاهد األمل للصم ولديه خربة جيدة بكيفية التو

ب والتعديل: ثامنا  :التجري
يطبق املقياس على عينة جتريبية وحتلل النتائج وتسجل املالحظات عن مدي صالحيته ومن          

مث تعديل الفقرات اليت حتتاج إىل ذلك وحذف الشاذ منها واإلبقاء على الصاحل لالختبار وتوضيح 
أن هذه العملية من املمكن أن يعاد تكرارها أكثر من مـرة  مفهوم األسئلة وإعادة ترتيبها، علما ب

العبيـدي  .  (حىت يصل املقنن إىل درجة اطمئنان جتعله قادرا من تقدمي مقياسه للتطبيـق النـهائي  
 )١٩٨١وحنان جبوري، 

 :التطبيق:تاسعا
يتم تطبيق االختبار بعد بذل جهد مضاعف وختطيط مدروس من اجل إجيـاد ظـروف             
ة ومتساوية جلميع أفراد العينة حىت نتأكد من تكافؤ الفرص للجميع مـع تـوفري األدوات   موحد

الالزمة لالختبار، وإذا كان لدينا اختبار آخر مصاحب نرغب يف استخدامه كمحـك وسـنحت   
الفرصة لتطبيقه فإن ذلك يعد أفضل وقت مناسب، يتم تطبيق االختبار دف الوقوف على مدي 

ــات نتا  ــالحيته وثبـ ــد  صـ ــار اجليـ ــفات االختبـ ــه لصـ ــه وحتقيقـ .                                                                       ئجـ
 )٢٠٠١الدوسري، (

 :حتليل النتائج: عاشرا 
يف هذه اخلطوة يتم حتليل نتائج التطبيق وجتميع املعلومات اخلاصة باالختبار من خـالل             

علومات اليت جيري حتليلها إحصائياً حول مسـتوى التمييـز والصـعوبة    أداء الطالب، وتشمل امل
واالحنراف املعياري واخلطأ والصدق والثبات، كذلك إجياد معايري وطنية حتقق مالئمـة االختبـار   
للهدف األساسي منه ومتثيل العينات للمجتمع احمللى وقابلية الدرجات والنتـائج للمقارنـة بـني    

 )٢٠٠٢الصراف، . (ختبار جاهزاً للتطبيقاموعات وهنا يصبح اال
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 :خصائص االختبارات املقننة
 :من أهم خصائص االختبارات املقننة مايلي

 .تقيس جماال واسعا من حمتوي معني وقد تغطي كفايات أساسية ال ترتبط مبوضوع معني-١
 .س والبحوثتعد غالبا من قبل فريق من االختصاصيني يف القياس النفسي بإشراف مراكز القيا-٢
 .حتتاج إىل جهد عايل وإنفاق سخي ووقت كايف إلمتام املشروع واجناز عملية التقنني-٣
 .املتابعة املستمرة هلذه االختبارات املقننة وتعديلها وحتسينها من وقت آلخر-٤
تطبيق هذه االختبارات يف ظروف وشروط معيارية موحدة جلميع من يطبق عليهم االختبـار،  -٥

الظروف يف دليل خاص باالختبار حتت مسمي تعليمات تطبيق االختبار وعلى اجلميع وحتدد هذه 
 .االلتزام ا

تفسر النتائج يف ضوء معايري حمددة مت اشتقاقها يف خطوة سابقة من خطوات إعداد االختبـار،  -٦
 .لذلك غالبا ما يكون تفسريها معياري املرجع

.                                                                 مؤشـرات دالـة علـى صـدق االختبـار      تتوفر فيها درجة عالية من الثبات مـع تـوفر  -٧
 ) ١٤٢٤احلكمي وآخرون، (
 

 :أهداف االختبارات املقننة
 :يتم استخدام االختبارات املقننة لعدد من األهداف واألغراض التالية

 .تدعيم صنع القرار-١
 .لألغراض التفسريية-٢
 .فة مستوي األداء احلايل ورصد التغري واالختالفمعر-٣
إعطاء صورة عامة عن الفروق يف مستويات األداء وما تتضمنه تلك الفروق من حاجة للقيـام  -٤

 .خبطوات أو قرارات معينة
 .يف جمال القرارات االنتقائية واإلرشادية-٥
 .التنبؤ بالقدرات املستقبلية واالستعداد للمرحلة املقبلة-٦
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كشف املبدئي عن الذين لديهم مشاكل أو صعوبات يف جمال معني وبالتـايل العمـل علـى    ال-٧
 .املساعدة يف التخطيط واألعداد لربامج العالج والتدخل املبكر

 )١٤٢٤احلكمي وآخرون، (                                                       
ائي من عملية التقنني هو توفري أدوات صاحلة أن الغرض النه) ٢٠٠٣(ويري مهرنز وآرفن         

 .لالستخدام بغرض املساعدة يف عملية صنع القرار على أي مستوي من املستويات

 :أنواع القدرات اليت تقيسها االختبارات املقننة
تنظم االختبارات وتعد لتقيس قدرات معينة كالصعوبة أو مستوي األداء أو املـدى أو             
 :إىل عدد منها نستعرضه فيما يلي) ٢٠٠٤(، ويف ذلك يشري النبهان ها من القدراتالدقة وغري

 :اختبار القوة-١
وهو اختبار صمم لقياس درجة أقصي أداء يستطيع املفحوص أن يقدمه، وترتب فقراته            

تصاعديا حسب درجة الصعوبة والزمن املخصص لإلجابة مفتوح نسبيا كما يف بعض اختبـارات  
 .تحصيل واالستعدادات والقدراتال

 :اختبار السرعة-٢
ويصمم هذا االختبار عادة لقياس مقدار العمل الذي يستطيع الفرد اجنازه يف وقت معني،          

والزمن املخصص لإلجابة حمدد بدقة وهو اختبار خاص باملهارات كسرعة القراءة أو الكتابـة أو  
هذا االختبار غالبا بالسهولة حبيث لو أعطـي املفحـوص    إجراء العمليات احلسابية، تتميز فقرات
 . الوقت الكايف الستطاع اإلجابة عليها

 :اختبار الدقة-٣
ويهدف إىل قياس دقة األداء باستخدام عدد من الفقرات املتساوية يف الصعوبة، وحتسـب          

 .دقة األداء بالنسبة املئوية من األخطاء اليت يقع فيها املفحوص

 :ار املدىاختب-٤
ويستخدم لقياس مدي معرفة املفحوص مبوضوع معني، وهنا البد أن يكون الوقت كافيا          

 .حىت ال يتحول إىل اختبار سرعة
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 :اختبار األسلوب-٥
ويف هذا االختبار يعطي الطالب أو املفحوص اختبارا مقننا يف مادة من املواد وبطريقة مقننة        

 .ىل أن جيد املصحح يف املقياس شيئاً يتفق مع ما أجابه املفحوصيتم التصحيح والوصول إ

 :االختبارات املختلطة-٦
دف إىل قياس القدرة بوجه عام شامل، وتشمل أكثر من خاصية من خواص االختبارات         
 .السابقة

 

 أنواع االختبارات املقننة
 :االختبارات التشخيصية: أوال

ونقاط الضعف لدي املفحـوص، ال   تية يقصد ا تشخيص الصعوباهي اختبارات حتليل          
تم بعامل السرعة قدر اهتمامها بعامل اإلتقان واملعرفة والرجوع إىل التفاصيل وحتليل األخطـاء  
ويتبعها العالج، وهي تركز يف األساس على العملية اليت يستجيب خالهلا املفحوص أكثـر مـن   

ولكل منها مميزات خاصة ا، فالتطبيق الفردي ) فردية ومجعية(ن تركيزها على النتيجة، وهي نوعا
يكشف عن األخطاء اليت من املمكن أن حتصل ومدى البطء يف اإلجابة من خالل املالحظة اآلنية 
والصعوبات اخلاصة، واجلمعية من املمكن أن تعطي قبل البدء يف املشـروع أو الدراسـة ملعرفـة    

وصني بصورة كبرية ومن مث معاجلة مواطن اخللل، ومن االختبارات الصعوبات اليت يواجهها املفح
.                                                              التشخيصـــــية اختبـــــارات تشـــــخيص القـــــدرات اخلاصـــــة

 )١٩٨١العبيدي وحنان جبوري، (
 

 :االختبارات التحصيلية: ثانيا
توضع لقياس  ،Thorndikeشرين ورائدها ثوراندايك هي اختبارات وليدة القرن الع          

املعلومات املدرسية ومدي فهم الطالب ملادة معينة من املواد، وتتميز عن االختبارات اليت من صنع 
املعلم  بأا حتوى أسئلة يراعي فيها حتقيق صفات االختبار اجليد وهلا معايري ثابتة لتفسري النتـائج  
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 االختبار، ويوجد منها ما يغطي سنة دراسية واحدة وأيضا منها حبيث تتماشى مع خطوات تقنني
اختبـارات كاليفورنيـا التحصـيلية، اختبـارات     (ما يشمل عدة سنوات دراسية، ومن أشهرها 

ستانفورد التحصيلية، اختبارات أيوا التحصيلية، اختبار التفكري احلسايب، اختبـارات كـورتس يف   
قبل عدد من علماء التربية وعلماء النفس، وتتنوع أهداف ، وضعت هذه االختبارات من )احلساب

القياس يف هذه االختبارات حيث تشمل  نتائج التعلم كالقدرة على الفهم واالستيعاب والتطبيـق  
مهرنز . (والتغيري يف أسلوب التفكري وطريقة الطالب يف معاجلة األمور والقدرة على البناء واإلتقان

 )٢٠٠٣وآرفن ، 

 :تبارات التدريبيةاالخ: ثالثا
هي اختبارات موجهة للطالب دف إىل منحه اال ليوجه نفسه بنفسه فيشخص أخطائه          

ويصححها ويزيد من مهاراته يف جمال من جماالت العلوم املختلفة، ويتم إجرائها من قبل الطالـب  
السـرعة والدقـة    بصورة متكررة وتقاس النتائج وتسجل يف كل مرة للتأكد من مدي التقدم يف

 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن ، . (والفهم

 :ةاالختبارات التنبؤي: رابعا
وهي اختبارات يف جمال املواد الدراسية دف إىل التنبؤ بالنجـاح يف املـواد الدراسـية              

بصورة أكثر ثباتا من اختبارات الذكاء وتزويد املعلم بتقرير عن املستوى الذي من املمكن أن يصل 
اختبار اورليانز للتنبؤ بالقدرة يف اجلرب، اختبارات العشرة التالية، (الطالب، من هذه االختبارات  إليه

).                                                         اختبـــار التنبـــؤ يف اهلندســـة واللغـــات األجنبيـــة واالســـتعداد للقـــراءة 
 ) ١٩٨١العبيدي وحنان جبوري، (
 
 

 :ة بتطبيق االختبارات املقننةاعتبارات خاص
إن االختبار املقنن يتضمن معلومات أساسية تعرف القارئ باالختبار وهدفه يف القيـاس             

والفئة املستهدفة وأغراض االستخدام وتعليمات التطبيق والتصحيح والتفسري للنتائج، على الفاحص 
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إىل ) ٢٠٠٦(م، ويشري الكيالىن والروسـان  أن يطلع عليها جيدا ويدرسها إىل مرحلة اإلتقان التا
 :متطلبات تطبيق االختبارات املقننة وهي

إذا طبق الفاحص االختبار بصورة مجعية فعليه حتديد عدد اموعة وفق  :عـدد أفـراد اموعـة   -١
املرحلة العمرية فإذا كان املفحوصون من صغار السن وحىت الصف الثالث االبتدائي فيجـب إال  

موعة مـع  ) ٥(من املعوقني فيكتفي بعدد  اطفال، وإذا كانو) ١٥(موعة تتجاوز اأطفال يف ا
وجود مساعد أو مراقب، وكلما زاد السن استطاع الفاحص زيادة عدد اموعة، وتكمن أمهيـة  

 .وجود املراقب املتمرس يف التطبيق للتأكد من ضبط التطبيق حسب التعليمات املقننة

جيب على الفاحص التأكد من أن اإلجراءات اليت مت تقنني االختبار  :املقننـة  التقيد بـاإلجراءات -٢
على أساسها مطبقة بدقة، وأن يعي بأنه ال جيوز بأي حال من األحوال تدريب املفحوصني علـى  

 .فقرات االختبار قبل اختبارهم

ة على االختبار ككل يوجد يف دليل االختبار الزمن احملدد لإلجاب :التقيد بالزمن احملـدد لإلجابـة  -٣
وزمن كل جزء إذا كان االختبار مكون من أجزاء متعـددة، وينصـح عـادة بـأال يتجـاوز      

دقيقة إذا كان خمصص لطالب املرحلة االبتدائية الصفوف الدنيا، ويتراوح مـابني  ) ٣٠(االختبار
ا كـان  دقيقة لطالب املرحلة الثانوية، وإذ) ٩٠(دقيقة لطالب الصفوف املتوسطة و ) ٦٠ -٤٠(

االختبار مكون من اختبارات فرعية فمن املمكن أن يعطى املفحوصني استراحة بني كل اختبـار  
 .فرعي وآخر وال ميكن إعطاء استراحة يف االختبار الفرعي نفسه

جيب البعد عن تطبيق االختبار يف أوقات ممارسة النشـاطات   :اختيار الوقت املناسب للتطبيق-٤
لطعام أو حصص التربية الفنية والتربية البدنية أو قبل حلول إجازة أو مناسبة احملببة أو فترات تناول ا

 .عيد

ال داعي للمغاالة يف حتفيز املفحوصني أثناء  :التنبه إىل حمددات التشجيع والتحفيز أثناء التطبيق-٥
اإلجابة أو إعطائهم تغذية راجعة عن إجابة سجلها أو تعزيزه بكلمـة أو فعـل علـى إجابتـه     

يحة، بل جيب على املفحوص أن يستغرق يف إجابته وأن حياول الفاحص عدم إخراجه مـن  الصح
 .هذا املسار
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 :أخطاء يف استخدام االختبارات
إيل أن هناك أربعة جماالت لسوء استخدام االختبـارات   Anastasiaتشري انستازى          

 :واملقاييس وهي
ة التقنني، وبالتايل حنصل على نتائج غري صحيحة أو تعميم نتائج االختبار على جمموعة ال متثل عين-

 .دقيقة
معرفة املفحوصني بإجابات االختبار سواء بتسرا أو قيام جهة ما بتعلـيمهم علـى اإلجابـة    -

 .الصحيحة، فتصبح النتائج غري واقعية وال تعكس القدرة احلقيقية للمفحوصني
 .هلني لنتائج التطبيقانتهاك حرية املفحوص الشخصية مبعرفة أشخاص غري مؤ-
 .تفسري نتائج االختبار بطريقة مبالغ فيها أو غري صحيحة-

 :أيضا Selvia & Ysseldykeوتذكر سلفيا ويازليدك 
استخدام االختبار غري املناسب للحالة سواء من الناحية الفنية أو من حيـث دالالت الصـدق   -

 .والثبات أو املعايري
 .للتفسري اخلاطئ لنتائج االختبارإصدار قرارات غري مناسبة نتيجة -
التكرار يف استخدام نفس االختبار على نفس املفحوصني، وأيضا التكرار يف ظهور أخطاء كتابية -

 .يف إعداد تقرير املفحوص
إىل جمموعة أخرى من األخطاء يف اسـتخدام   Frankel & Wallenويشري فرانكل وولن 

 :االختبار تتعلق بأخالقيات املفحوص وهي
 .رح مشاعر املفحوص وإيذائه أثناء تأدية االختبار سواء جسميا أو نفسياج-
 .إفشاء سرية املعلومات والنتائج اخلاصة باملفحوص-
 .خداع املفحوص من قبل الفاحص من أجل احلصول على املعلومة بأي شكلٍ كان-

 :هيجمموعة من املشاكل اليت تتعلق بأدوات القياس نفسها و Comptonوتذكر كومبتون 
تقييم أداء الفرد باستخدام أدوات قياس ذات دالالت صدق وثبات غري مناسبة، أو مقننة بطرق -

 .غري صحيحة
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كتابة تقرير عن أداء املفحوص يفتقر إىل املعايري الفنية كخلوه من أمساء املقـاييس املسـتخدمة   -
الواجب إتباعه أو وجهة اإلحالة مع عرض النتائج بطريقة معقدة وعدم وجود توصيات ترشد إىل 

 .عمله مع املفحوص جراء نتائج االختبار
 .صعوبة تفسري النتائج من قبل أهل املفحوص-
كفاءة الفاحص وتدريبه وخربته ومدى قدرته على تطبيق االختبار مما يـنعكس سـلبا علـى    -

 .املفحوص إذا كان الفاحص يفتقد هلا، كذلك تعدد األشخاص املختربين يف االختبار الواحد
 .عدم توفر الظروف البيئية املناسبة إلجراء االختبار-

 )١٣٤: ١٣١، ١٩٩٨الروسان، (                                                         
 

 :لالختبارات املقننة) الثبات، الصدق(اخلصائص السيكومرتية 
 :Reliability الثبات-١

اسني أو اختبارين من نفس النوع، وميثـل نظريـا   هو درجة االتساق أو االستقرار بني مقي        
نسبة تباين الدرجة احلقيقية إىل تباين الدرجة املالحظة، حيث أن الدرجة املالحظة هي اليت حيصل 
عليها الطالب يف االختبار والدرجة احلقيقية هي الدرجة اليت حنصل عليها من خالل طرح درجـة  

ملالحظة، ويعترب الثبات احد مستلزمات االختبار اجليـد،  اخلطأ اليت متثل خطأ القياس من الدرجة ا
 )٢٠٠٢الصراف، . (تتراوح قيمته مابني الصفر والواحد

 :األساس النظري ملفهوم الثبات
لعرض املفهوم النظري للثبات البد من عرض مكونات الدرجة احلقيقية اليت حيصـل عليهـا         

 (E)ودرجة خطـأ ورمزهـا    (T)قيقية ورمزها الفرد يف االختبار واليت هي عبارة عن درجة ح
، واالرتباط بني الدرجة احلقيقية واخلطأ يسـاوى  (X)تكون مجيعها الدرجة املالحظة اليت رمزها  

صفر، ويف ضوء التوزيع الكلى للدرجات وليس فقط يف ظل درجات الطالب وحده جند أن التغري 
يقية ثابتة، وبالتايل فإن درجـة اخلطـأ مـن    يف الدرجة املالحظة ناتج عن اخلطأ وان الدرجة احلق

املمكن أن تكون موجبة أو سالبة مما يؤدي إىل أن بعض الدرجات املالحظة من املمكن أن تكون 
اكرب من الدرجات احلقيقية ويف بعضها اقل ويف البعض اآلخر مساوية هلا، ويف ظـل خصـائص   



 ٣٠

تبار فان مكونـات اخلطـأ االجيابيـة    املنحىن االعتدايل وعلى مدي التوزيع الكلي لدرجات االخ
والسالبة تتعادل وتصبح صفرية وبذلك يكون متوسط درجات اخلطأ صفر، ويصـبح متوسـط   
الدرجات املالحظة يساوى متوسط املكون احلقيقي، وبنفس املنطق فان تباين الدرجات املالحظـة  

طأ، وحيث أن الثبات هـو  يعرب عنه مبجموع التباينات املتعلقة بالدرجات احلقيقية والدرجات اخل
 :نسبة التباين احلقيقي إىل التباين يف الدرجات املالحظة فانه يعرب عنه باملعادالت التالية
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r xx :معامل الثبات. 
St

 .اين يف الدرجات احلقيقيةالتب: ٢
Se

 .التباين يف الدرجات اخلطأ: ٢
S x

 .التباين يف الدرجات املالحظة: ٢
 )١٩٩٤أبو ناهية، (                                                 

التباين احلقيقي، فكلما كرب التباين  فالثبات يوضح لنا إىل أي مدي يعزي التباين املالحظ إىل       
احلقيقي واقترب من التباين املالحظ ارتفع معامل الثبات حىت يصل إىل الواحد الصـحيح عنـدما   
يتساوى كل من التباينني املالحظ واحلقيقي وعندها يتالشي تباين اخلطـأ ويصـل إىل الصـفر،    

أن يصل الثبات إىل الصـفر وعنـدها    والعكس متاما يف حال اخنفاض التباين احلقيقي فمن املمكن
 .يصبح تباين اخلطأ واحد صحيح

 :طرق تعيني ثبات االختبار
توجد العديد من الطرق اليت من خالهلا يتم تقدير الثبات، ونشري فيما يلـي إىل أكثرهـا           

 :شيوعا واستخداما

 :Stability Reliabilityثبات االستقرار -أ
ت االختبار ذه الطريقة من خالل تطبيق االختبار أو املقياس علـى  يتم احلصول على ثبا        

جمموعة من األشخاص، مث إعادة التطبيق مرة أخرى على نفس اموعة بفاصل زمين معني، ومـن  
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مث حساب معامل االرتباط بني درجات االختبار يف مريت التطبيق، وتعارف يف كتـب ومراجـع   
ة هذا النوع من الثبات بطريقة االختبـار وإعـادة االختبـار    القياس النفسي والتربوي على تسمي
Test-Retest-Method  وغالبا تستخدم هذه الطريقة مع االختبارات النفسية والعقليـة ،

 )٢٠٠٤النبهان، . (وعند تقييم االجتاهات وامليول والقيم والقدرات واالستعدادات
فاصل الزمين بني مريت التطبيق حبيث ال يكـون  ومما جتدر اإلشارة إليه انه البد من حتديد ال       

بالطويل الذي يؤدي إىل النسيان وال بالقصري الذي يؤدي إىل التذكر، ويفضـل أال يقـل عـن    
) ٢٠ -١٠(أسبوعني وال يزيد عن ستة أشهر، ومع الصم وضعاف السمع يفضل أن تتراوح مابني 

 )٢٠٠٥كوافحة، .  (ة االختباريوما، وهي تتوقف على عمر املختربين وعدد األسئلة وطبيع

 :Equivalence ثبات التكافؤ-ب
تتم هذه الطريقة من خالل عمل أو إجياد صورتني متكافئتني لنفس االختبار من حيـث            

عدد األسئلة وطبيعتها ونوعها ومستوي صعوبتها، تعطى كل صورة لـنفس الطـالب بـنفس    
صري، ومن مث حساب معامل االرتباط بني الشكلني التعليمات والظروف االختبارية بفاصل زمين ق

ــاس     ــار أو املقيـ ــات لالختبـ ــل الثبـ ــل معامـ ــدوره ميثـ ــذي بـ .                                                           والـ
 ).١٩٢: ٢٠٠٢الصراف، (

تستخدم هذه الطريقة يف الغالب إذا كان اهلدف معرفة مدى متكن الفـرد مـن حمتـوى           
ختبار، فينصب االهتمام على ما يتم استنتاجه وتعميمه على العينة يف الوقت احلاضر دون احلاجة اال

 )٢٠٠٤النبهان، . (إىل تنبؤات بعيدة املدى

 : Equivalence & Stability Reliability ثبات التكافؤ واالستقرار-ج
وذلك من خـالل تطبيـق   ويف هذه الطريقة يتم احلصول على ثبات تكافؤ واستقرار معا         

صورتني متكافئتني لالختبار، حيث يتم يف البدء تطبيق الصورة األوىل وبعد فاصل زمـين طويـل   
نسبيا تطبق الصورة األخرى، ومن مث يتم حساب معامل االرتباط بني جممـوعيت الـدرجات يف   

الثبات من خـالل   التطبيقني والذي ميثل بدوره معامل ثبات التكافؤ واالستقرار لالختبار، وتقدير
ملحـم،  . (هذه الطريقة يعطي قيمة اقل من تلك اليت يعطيها أي من ثبات االستقرار أو التكـافؤ 

٢٠٠٢( 
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 :Internal Consistency Reliabilityثبات االتساق الداخلي -د
ويتم من خالل طريقة التجزئة النصفية أو حساب تباين مفردات االختبار، ويستخدم هـذا         

عادة من قبل املعلمني يف اختبارام التحصيلية، وميتاز بالسهولة واختصار الوقت، وتتمثل  األسلوب
 :طرق قياس االتساق الداخلي فيما يلي

o التجزئة النصفية Split-Half : 
يتم استخدام هذه الطريقة من اجل التغلب على مشكلة إعادة التطبيق أو إعداد صورتني متكافئتني 

طبيق صورة واحدة لالختبار يف جلسة اختباريه واحدة، فبعد تطبيق املقيـاس  لالختبار، حيث يتم ت
يقسم إىل جزأين متكافئتني وأفضل أساس هلذا التقسيم أن حيتوى القسم األول علـى املفـردات   
الفردية والثاين على املفردات الزوجية، وبذلك نقلل من العوامل املؤثرة يف أداء األفراد مثل الوقت 

عب وامللل، ومتتاز هذه الطريقة بتوحيد ظروف تطبيق االختبار ولكنها تعطي تقـدير  واجلهد والت
ملعامل ثبات نصف االختبار، ولتقدير ما سيكون عليه ثبات االختبار كامال فإننا نستخدم معادلـة  

 :سبريمان براون التالية

rhh
rhhr xx +
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r xx :امالمعامل ثبات االختبار ك. 
rhh :معامل االرتباط بني نصفي االختبار. 

 Guttmenولكن قد ال يكون تباين نصفي االختبار متساويني، عندها نستخدم معادلة جتمان 
 :ذات الصيغة التالية
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 .نصف األول والنصف الثاين لالختبار على التوايلتشري إىل تباين ال: 

Sx

 .تباين جمموعة الدرجات على االختبار ككل: ٢
 )٢٠٠٤أبو عالم، (                                                        

o ــديرا ــك ت تقــ ــون –ودر يــ  Kuder- Richardson ريتشاردســ

Estimates: 



 ٣٣

ل هذه الطرقة يف حساب نسب اإلجابات الصحيحة يف فقرات االختبـار وتبـاين   تتمث            
اإلجابات عن كل فقرة، وهي تعطى معدل جلميع معامالت الثبات الناجتة من مجيـع التجزيئـات   

معـادلتني   إىل، وتنقسـم  )، صفر١(وتستخدم يف حال تصحيح الفقرات بشكل ثنائي املمكنة، 
٢٠ ٢١(kr , kr KR)٢٠ن والفرق بينهم أ، ( تفترض أن مجيع فقرات املقياس ذات مسـتوى   (

KR)٢١صعوبة واحد، وإذا مل يتحقق ذلك تستخدم  إال أن تقدير الثبات سيكون اقل ولكنها  (
مع ذلك تتميز بأا تتطلب عمليات حسابية اقل، ونظرا للتقدير العايل لقيمـة معامـل الثبـات    

KR)٢٠باستخدام   )٢٠٠٢ملحم، . (كن ذلكفانه ينصح باستخدامها كلما أم (
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n :عدد الفقرات يف االختبار. 
p :نسبة األفراد الذين أجابوا بشكل صحيح على الفقرة. 
q :ى الفقرةنسبة األفراد الذين أجابوا بشكل خاطئ عل. 

pq :تباين الفقرات املصححة بشكل ثنائي. 
Σ :جمموع. 

S x

 .تباين االختبار: ٢
x :متوسط االختبار. 

o  معامل ألفا)α:( 
ورها كرونباخ لتقدير ثبات االتساق الـداخلي لالختبـار،   وهي الطريقة اليت ألفها وط          

وتستخدم عندما ال يصحح املقياس بشكل ثنائي، وتعطي احلد األدىن للقيمة التقديرية ملعامل ثبات 
االختبار، يكثر استخدامها يف مقاييس االجتاهات واستطالع الرأي والشخصـية، وهـي متاثـل    

وي متوسط القيم التقديرية ملعامل ثبات كل من نصفي ريتشاردسون يف أا تسا -معادالت كودر
 )٢٠٠٤النبهان، ( .االختبار جلميع طرق التجزئة النصفية املمكنة
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 .تباين الفقرة الواحدة: ٢

 :Scoring Reliability ثبات التصحيح-هـ
 Intraraterاألول ثبـات املصـحح    ينقسم ثبات التصحيح إىل نـوعني، يسـمي        

reliability ملرتني اثنني بفاصـل زمـين    روفيه يقوم مصححا واحدا بتصحيح أوراق االختبا
معني، ومن مث يتم حساب معامل االرتباط بني الدرجات يف التصحيح األول والثاين، أما النـوع  

يح أوراق حبيـث يـتم تصـح    Intrarrater reliabilityالثاين فهو ثبات املصححني 
االختبار من قبل مصححني اثنني مستقلني عن بعضهما البعض، وحيسب بعد ذلك معامل االرتباط 

 )٢٠٠٤النبهان، . (بني درجات املصحح األول ودرجات املصحح الثاين
 

 :العوامل اليت تؤثر يف معامل الثبات
 :طول االختبار-١

ختبار الطويل أعلى ثباتاٍٍ من االختبار القصـري  يتأثر ثبات االختبار أو املقياس بطوله، فاال          
ألنه أكثر متثيال للخاصية أو السلوك املقاس، وبالتايل تقل أخطاء القياس الناجتـة عـن الصـدفة    
والتخمني وحتظي األخطاء العشوائية املوجبة والسالبة بفرصة أن يلغي احدمها اآلخر، ممـا جيعـل   

الطالب املفحوص وتعكس مستواه احلقيقـي وتقتـرب    الدرجة املالحظة أكثر ارتباطا خبصائص
 ).١٩٩٤أبو ناهية، . (بدرجة كبرية من الدرجة احلقيقية

 :جتانس جمموعة املفحوصني-٢
كلما كان أداء املفحوصني على االختبار متباينا كلما زاد مقدار معامل الثبـات، فـإذا مت           

ة من املتفوقني أو ضعيفي التحصيل فقـط فـان   تطوير اختبار على فئة متجانسة األداء مثل جمموع
 )٢٠٠٤النبهان، . (معامل الثبات سيكون منخفضا

فالعالقة بني التباين ومعامل الثبات عالقة طردية، وهنا خنص بالقول الزيادة أو النقصـان يف         
الختبار، أمـا إذا  التباين العام العائدة إىل التباين احلقيقي وهي احلالة الغالبة يف حالة ضبط تطبيق ا
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كان التغري يف التباين العام عائدا اىل زيادة تباين اخلطأ دون التباين احلقيقي فان العالقة فان العالقة 
ــدوث   ــادرة احل ــة ن ــي حال ــية وه ــبح عكس ــات تص ــل الثب ــاين ومعام ــني التب .                                                                    ب

 ).١٩٩٨عبدالرمحن، (

 :صعوبة الفقرات-٣
الذي تتمتع فقراته مبعامالت صعوبة متوسطة يعطي أعلى قيمة للتبـاين وبالتـايل    راالختبا       

معامل ثبات مرتفع، عكس االختبار ذو الفقرات الصعبة أو السهلة الذي ال يظهر الفروق الفردية 
الغامدي، . (تفاض معامل الثبابني املفحوصني وعندها ينخفض التباين الذي يؤدي بدوره إىل اخن

٢٠٠٣.( 

 :املوضوعية-٤
ثبات االختبار الذي يتألف من فقرات موضوعية أعلى من ثبات االختبار املقـايل شـريطة          

تساوي العوامل املؤثرة األخرى، والسبب اتفاق أراء املصححني عند تصحيحهم ألوراق االختبار 
هادات املصحح وحكمه الشخصي والذي يظهر جليـا يف  املوضوعي، فهذا النوع ال حيتاج إىل اجت

 ).٢٠٠٤النبهان، . (االختبارات املقالية
 

 :وسائل حتسني ثبات االختبار
إن واضع االختبار من املمكن أن حيسن معامل الثبات باختاذ جمموعة من اإلجراءات تتمثـل         
 :فيما يلي

 .زيادة عدد البنود اجليدة يف االختبار-١
 .نود سهلة نوعا ما للتقليل من عملية التخمنيبناء ب-٢
بناء بنود لقياس نفس السمة أو القدرة، مبعين أن تكون هناك عالقة قوية تـربط بـني بنـود    -٣

 .االختبار
 .عدم استخدام البنود الغامضة أو اخلادعة-٤
 .أن يكون االختبار موضوعيا يف التصحيح-٥
 .أن تكون تعليمات االختبار واضحة للجميع-٦
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 )٢٠٠٢الصراف، (                                               
 
 

 :Validity الصدق-٢
 

إن االختبار الصادق هو الذي يقيس الوظيفة اليت وضع من اجلها وال يقيس شيئا آخـر            
بدال منها، والصدق صفة تتعلق بنتائج االختبار وليس باالختبار نفسه، ويعـد الصـدق أكثـر    

ئص السيكومترية أمهية الرتباطه باألهداف املتوقع من أداة القياس حتقيقها وكـذلك بنـوع   اخلصا
وأمهية القرار الذي سيتم اختاذه تبعا لذلك، وال يوجد اختبار عدمي الصدق متاما أو تام الصـدق،  
وتبدأ إجراءات صدق أي أداة قياس منذ مراحل بناء تلك األداة، إذ يـتم الوصـول إىل صـدق    

ملحم، . (ار كمفهوم شامل من خالل تفحص كل خطوة من خطوات البناء لذلك االختباراالختب
٢٠٠٢( 

 

 :الصدق طرق حتديد
صنف الصدق من زاوية طرق حتديده إىل صدق احملتوى والصدق املرتبط مبحك وصدق            

 :البناء، وفيما يلي تفصيل مبسط لكل طريقة

 :Content Validityصدق احملتوى -أ
يتم حسابه من خالل عملية حتليلية منطقية حملتوى أداة القياس، ويرتبط عادة باالختبارات           

التحصيلية اليت تصمم من قبل شخص مهتم مبجال معني، ويتم احلكم على درجة صدق احملتـوى  
لالختبار من خالل مدى متثيل جدول املواصفات لفقرات االختبار ، وان احلكم على صدق حمتوى 

أداة قياس حيتاج إىل فريق من اخلرباء واملهتمني يف جمال أداة القياس وذلك من اجل احلكم على أي 
مدى متثيل فقرات االختبار للمحتوى الذي اشتقت منه، وتبدأ إجراءات صدق احملتوى رأسا بعـد  

ثورنـدايك  . (التكوين األوىل لفقرات املقياس ويقوم باإلشراف على املهمـة مطـور االختبـار   
 )١٩٨٦يزبيث، وال
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إىل ضـرورة االهتمـام    ١٩٨٦يف  Crocker & Alginaويشري كروكر واجلينا         
 :باالعتبارات التالية عند دراسة صدق احملتوى

 إىل أي مدى كانت أوزان األهداف تعكس أمهيتها الفعلية؟-
 ما مدي مطابقة فقرات األداة القياس لقائمة األهداف؟-
 ب فحصها؟ما جوانب الفقرة اليت جي-
 كيف ميكن تلخيص نتائج ومالحظات الفاحص؟-

 )٢٠٠٤النبهان، (                                             
فإذا كانت آراء اخلرباء وأحكامهم من خالل العملية السابقة متفقة يف أفضل صورة هلا يعىن        

املستويات التقديرية هلم فان صدق أن املقياس يتمتع بصدق حمتوى مرتفع، أما إذا اختلفت وتدنت 
 .االختبار يعترب منخفض

 Faceويوجد نوعان من الصدق يتصالن بصـدق احملتـوى مهـا الصـدق الظـاهري           

validity،    والصدق املنطقـي أو العـيينLogical or Sampling Validity، 
املادة الدراسية، حيث يهتم الصدق الظاهري مبضمون الفقرات واحلكم على مدى عالقتها مبحتوى 

أما الصدق املنطقي فيتلخص يف التأكد فيما إذا كانت فقرات االختبار متثل جمال أداء يتعلق بسمة 
أو قدرة معينة، وكذلك يوجد أيضا مفهومان يرتبطان بصدق احملتوى يتعلقان باملنـهج أو املـادة   

متثيـل  الذي يوضـح مـدى    Curricular Validityالدراسية، حيث الصدق املنهاجي 
 Instructional Validityالفقرات ألهداف منهج دراسي معني،والصدق التدريسـي  

الذي يشري إىل مدي متثيل فقرات االختبار يف قياس أهداف جاءت يف الدروس واحملاضرات اليت مت 
 )    ٢٠٠٤النبهان، . (إلقاؤها على الطلبة

 :Criterion-Related-Validity الصدق املرتبط مبحك-ب
ويتم حسابه عن طريق إجياد العالقة بني نتائج االختبار ومقياس آخر ممثل حملـك حمـدد،            

ويتم فيه كشف العالقـة بـني    Concurrent Validityوينقسم إىل الصدق التالزمي 
االختبار ومقياس موضوعي آخر يف نفس وقت تطبيق الختبار، أما القسم اآلخر فهـو الصـدق   

وهنا يتم إجياد لعالقة بني نتائج أداة القياس ونتائج حمـك   Predictive Validityالتنبؤي 
حنصل عليه يف املستقبل، فالفترة الزمنية هي اليت حتدد نوع الصدق، وتصنف احملكات إىل حمكات 
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فورية سهلة ومتوفرة، وهي ال تعد فعالة بدرجة كافية الستخدامها يف أغراض التنبـؤ، وحمكـات   
ى الرغم من صعوبة قياسها أو حىت تعريفها إجرائيا، وأخريا احملكات قصوى وهي األكثر أمهية عل

 )٢٠٠٢امللحم، . (الوسطي
وهناك العدد من الصفات املرغوب ا يف احملك، تتمثل يف الصلة الوثيقـة بـني االختبـار           

 )١٩٨٦ثورندايك واليزبيث، . (واحملك، واخللو من التحيز، والثبات، وجدواه ومدى تيسره

 :Construct Validity دق البناء أو التكوينص-ج
ويتم التحقيق منه من خالل االرتباط بني اجلوانب اليت يقيسها املقياس وبني نظرية معينـة أو        

 )٢٠٠٤أبو عالم، . (فروض تتعلق ذه اجلوانب
إىل هناك خطوات للتحقق من  ١٩٥٥يف  Cronbach & Meehlويشري كرونباخ وميل 

 :تمثل فيما يليصدق البناء ت
تبين نظرية معينة يستند إليها االختبار ويشتق منها فروض تبني مدى اختالفهم أو تشـاهم يف  -

 .امتالك الصفة أو اخلاصية اليت يقيسها االختبار
 .اختيار أو تطوير مقياس يتألف من فقرات متثل سلوكيات حمددة تصف السمة املقاسة-
 .مجع بيانات ميدانية-
 . سجام الفعلي بني البيانات واختبار الفرضياتتقييم االن-

 )٢٠٠٤النبهان، (                                                   
ويوجد العديد من الطرق اليت من املمكن أن يستخدمها الباحث أو مطور االختبار جلمـع          

 :ارها استخدماألدلة اليت تشري إىل صدق البناء التكويين، نذكر فيما يلي أكث

o االرتباطات Correlations: 
حيث االرتباط املوجب  Convergent Validityوتتم من خالل الصدق التقاريب       

والعايل بني أداة القيـاس ومقـاييس أخـري تقـيس نفـس السـمة، والصـدق التمـايزي         
Discriminant Validity  والذي يكون فيه االرتباط بني االختبار وأي مقاييس أخرى

 )٢٠٠٤أبو عالم، ( .خمتلفة عنه ضعيف أو سالب

o التجريب Experimenting: 
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ويتم من خالل اختبار الفرض القائل بتغري درجات االختبار بـتغري أوضـاع املعاجلـات            
جتريبية يف مواقف خمتلفة، فإذا تغريت الدرجات والنتائج وفقا  ةالتجريبية، حيث تتم أكثر من معاجل

 . االختبار يقيس السمة أو اخلاصية املراد قياسهالذلك دل على أن 
 )١٩٨٦ثورندايك واليزبيث، (                                                              

 

o الصدق العاملي Factorial Validity: 
تتمثل هذه الطريقة يف اختيار جمموعة من احملكات اخلارجية جبانـب االختبـار املطلـوب            

التحقق من صدقه، ومن مث حساب معامالت االرتباط البينية هلذه اموعة من االختبارات، ومن مث 
حتليل املعامالت االرتباطية للوصول إىل مقدار تشبع كل اختبار بالعامل العام والعوامل األخـرى  

لقيـاس هـذا   املشتركة بينها مجيعا، ويدل مقدار تشبع االختبار بالعامل العام على صدقه بالنسبة 
العامل، وانتشرت يف السابق مقولة بأن التحليل العاملى عملية رياضية ال يقبل عليها كـثريا مـن   
الدارسني يف علم النفس وخاصة من كانت خلفيته العلمية يف السابق غري رياضية، لكن أصـبحت  

وعة تقـوم  هذه املقولة تصورا غري صحيحا مع وجود احلاسب اآليل وما فيه من برامج حديثة متن
جبميع اخلطوات احلسابية ال متام عملية التحليل، إال أن عملية التفسري والتعليل تبقي للعقل اإلنساين 

 )١٩٩٨عبدالرمحن، . (فقط

o موعاتالفروق بني ا Group Differences: 
إذا تضمنت النظرية اليت بين عليها املقياس وجود أو عدم وجود فـروق بـني اموعـات           
                                                                 .تلفة، فان األمر يتطلب اختبار ذلك إحصائيا بناء على البيانات اليت مت مجعهـا مـن امليـدان   املخ

 )٢٠٠٤النبهان، (
ومن املمكن أن نضيف إىل هذه اجلزئية طريقة مقارنة األطراف العليا والدنيا يف االختبـار،        

هي تنقسم إىل مقارنة األطراف يف االختبار واحملك اخلارجي، حيث مقارنة الثلـث األعلـى يف   و
، وكذلك الثلث األدىن يف االختبـار  يدرجات االختبار بالثلث األعلى يف درجات احملك اخلارج

بالثلث األدىن يف احملك، ويكون االختبار صادقا إذا مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بـني  
توسطات الدرجات العليا لالختبار و احملك وكذلك الدرجات الدنيا، ويوجـد أيضـا مقارنـة    م

األطراف يف االختبار فقط، حيث االعتماد على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن من االختبار 
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وحساب الفرق بني املتوسطني، فإذا كانت هناك داللة إحصائية بني املتوسطني دل ذلـك علـى   
 )١٩٨٨عبدالرمحن، .                                                        (بارصدق االخت

ويري الباحث مما سبق أن طرق الصدق الثالث ليست إال مؤشرات لتفسـري درجـات             
الطالب على أداة املقياس املستخدمة، وأن اهلدف من االختبار يلعب دورا رئيسا يف توجيه واضع 

تبار إىل أي من األدلة اليت حيتاج إىل مجعها للتأكد من صالحية االختبار أو املقيـاس  أو مطور االخ
للهدف الذي وضع له، وبالتايل فان الصدق بإجراءاته املختلفة وأساليبه وطرقه املتعددة يبدأ مـع  

 .اخلطوات األوىل لبناء املقياس ويستمر حىت النهاية
 

 :املعايري
أي مقياس أو اختبار ال معىن هلا رغم سهولة احلصول عليها، أي أـا   إن الدرجة اخلام يف         

ال تفسر وال تعطي قيمة حقيقية إال بعد اللجوء إىل أساس علمي يعطيها الصفة الشرعية، ويف ذلك 
إىل أن تفسري أداء املفحوصني واملقارنة بينهم يتم من خـالل  ) ١٩٨٧(يشري أبو حطب وآخرون 
الدرجة اخلام، وهي أول ما ظهر يف تفسري الدرجة اخلام مث تلتها احملكات  اشتقاق معايري خاصة من

واملستويات، ويستخدم املعيار يف القياس النفسي كمصطلح يشري إىل متوسط درجات مجاعة معينة 
من األفراد على احد املقاييس النفسية، وعن طريق هذه الـدرجات املعياريـة تـتم مقارنـة أداء     

 .لى نفس املقياس أو مع درجته يف مقياس آخرالشخص بني أقرانه ع
أن معايري األدوات معيارية املرجع ختتلف بـاختالف اجلماعـة   ) ٢٠٠٤(ويبني النبهان           

املرجعية، مما يتطلب حتديد خصائص تلك اجلماعة بأسلوب دقيق، وأيضا يوجد عدد من الشروط 
بة للمعايري اليت تستمد منها ويصفها دليـل أداة  اليت جيب توفرها يف اجلماعة املعيارية لتكون مناس

، ومن املمكن تصنيف املعايري إىل وطنية وحملية، أو حسب )احلداثة، املوائمة، التمثيل(القياس وهي 
 . مؤسسة معينة أو تبعا للفئات املستفيدة من األداة

 :أنواع املعايري
خالل نوعني من التحويالت، يسـمى   إن حتويل الدرجة اخلام إىل درجة ذات معين يأيت من       

األول بالتحويل اخلطي وفيه يتم إضافة ثابت أو طرحه أو ضربه أو قسمته أو العمليات األربعـة  
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مجيعها إىل قيمة من القيم وهنا ال يتغري شكل التوزيع للبيانات األصلية، والقسـم الثـاين وهـو    
وبالتايل  اصلية إىل جذورها أو لوغاريتماالتحويالت غري اخلطية وتتم عن طريق حتويل البيانات األ
 .فان شكل البيانات بعد التحويل خيتلف عنه قبل التحويل

                                                                       ١٩٩٥(Linn, )                       
ويأيت بعـدها  ) الزائية، الدرجة التائيةالدرجة (وإن من أكثر الدرجات احملولة خطيا انتشارا        

 :الدرجة التساعية، وفيما يلي يتم إعطاء نبذة خمتصرة عنها

o الدرجة الزائيةZ-Scores : 
وتعرف مبقدار احنراف الدرجة اخلام عن املتوسط احلسايب لتوزيع جمموعة من الـدرجات          

ياري لذلك التوزيع، وهي درجة احنرافها اليت تنتمي إىل الدرجة اخلام مقدرا بوحدات االحنراف املع
 )٢٠٠٢ملحم، ). (صفر(ومتوسطها ) ١(املعياري 

o الدرجة التائية T-scores: 
واالحنـراف  ) ٥٠(هي الدرجة املستقيمة املشتقة من الدرجة اخلام، ذات الوسط احلسايب         

. لتخلص من القيم السالبة، وليس هلا أي امتياز على الدرجة الزائية، واهلدف منها )١٠(املعياري 
 )٢٠٠٣مهرنز وآرفن ، (

o الدرجة التساعية Stannine Scores: 
وهي درجة معيارية يف توزيع يتألف من تسع فئات، كل منها يسمى تساعي، وال خيضـع          

 )٢٠٠٤النبهان، . (هذا التوزيع إىل قاعدة رياضية أو قانون إحصائي
 

 .االبتكار: ثانيا
 :مقدمة
بة هي الثروة احلقيقية ألي امة تنشد لنفسها التفوق و الريادة، ولن يـتم ذلـك إال   إن املوه 

إىل أن تقدم وحتضر أي امة من األمم ) ٢٠٠٥(برعاية هذه األمة ألبنائها املبتكرين، ويشري الظاهر 



 ٤٢

يقاس مبا هو موجود فيها من مبتكرين وموهوبني، الن التقدم العلمي والثقايف واحلضـاري هـو   
 .ما تنتجه هذه العقول املتميزة بصورة أساسيةحصيلة 

إن رعاية املبتكرين جيب أن تكون هاجس األمة األول والقضية اليت تشغل القادة والتربـويني        
كافة، فنحن يف عصر تفجر معريف وثقايف وتقين لدي مجيع األمم من حولنا، وكل ذلك مل يـأيت  

ية إمنا أتى خبطط مدروسة وإنفاق سخي يف جمال الكشف وليد الصدفة أو النمطية يف الرعاية والترب
إىل أن إعادة تشكيل األمة ) ٢٠٠٣(عن املبتكرين واملوهوبني ورعايتهم، ويشري اهلويدي وآخرون 

وتغيريها لن يتم إال باكتشاف أولئك املبتكرين الذين هلم القدرة يف وضـع الفرضـيات وإنتـاج    
 .رام التحليلية واالبتكارىة هلذا اهلدف النبيلاألفكار اجلديدة األصيلة ووضع كافة قد

: يبني فيها مفهوم السعادة احلقيقية لدى الفرد بقوله" هوراس"ويف مقولة لألديب الروماين          
ال تنعت أحدا من ذوى الثروات واألمالك بالسعيد، إمنا السعيد حقا هو الشخص الذي حيسـن  "

ينطبق ذلك أيضا على األمم الـيت ـتم بـالكنوز    " قدراتاستغالل ما حباه اهللا به من مواهب و
البشرية املتمثلة يف أبنائها املبتكرين الذين بسواعدهم وأفكارهم املشرقة تبين األمة حاضرها وختطط 

 )٢٠٠٢النافع، . (ملستقبلها
ذوو  وإن االهتمام باملوهوبني بدأ منذ قدمي الزمن، ففي احلضارة اليونانية كـان األطفـال           

القدرات القيادية والفصاحة اللغوية يتم اكتشافهم واختيارهم يف سن مبكرة وتقـدم هلـم دروس   
خاصة يف شيت العلوم واملعارف، ويف الصني كان اإلمرباطور الصيين يقدم هلم الرعايـة والتعلـيم   

واحلـرب، ويف   واإلقامة اانية، أما يف روما فقد اهتم ذه الفئة ألغراض اجليش والتجنيد والقتال
القرن التاسع عشر حتدث جالتون عن العبقرية املوروثة وأكد أا موهبة فطرية تتوارثها األجيـال،  
وزاد االهتمام ووضعت النظريات وكثفت األحباث يف هذا اال مع بداية احلرب العامليـة األوىل  

 )٢٠٠٥العماري، . (وبعد احلرب العاملية الثانية
التارخيي هذا البد لنا من عودة إىل تراثنا اإلسالمي حيث جند أننا أمام معني ال ويف سياقنا          

أسـاس  ينضب من األسس واملبادئ اليت دعت إىل االعتناء بالعقل واالبتكار، فالعقل الذي هـو  
املعرفة عند اإلنسان جعله اهللا سبحانه وتعاىل من الضروريات اخلمس اليت حرم اإلضرار ا، وهذه 

واقف التربوية مع املوهوبني حيث رعايتـه ملوهبـة   ينا حممد صلي اهللا عليه وسلم مليئة باملنب ةسري
عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه واهتمامه به منذ أن بلغ سن التمييز والعمل على توجيهه وإثرائـه  



 ٤٣

مر بن الكرمي وكان ع القرآنإميانيا وعلميا، فأصبح هذا الطفل الصغري من اعلم الصحابة يف تفسري 
اخلطاب يعده للمعضالت من األمور، كذلك رعايته صلي اهللا عليه وسلم لزيد بن ثابت رضي اهللا 

ن الكرمي فطلب منه صلي اهللا عليه آعنه وهو يف سن احلادية عشر فحفظ سبعة عشر سورة من القر
 وسلم حفظ كتاب اليهود فتعلمه يف نصف شهر، مث سأله املصطفي عليه أفضل الصالة والسـالم 

ه أمارة اجليش يف معركة من املعارك ألسامة بـن  تتعلم السريانية فتعلمها يف مثانية عشر يوما، وتولي
 )٢٠٠٥اجلدييب، . (زيد وهو ابن مثانية عشرة سنة ويف اجليش أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما

املنـهج  واستمر اخللفاء الراشدون من بعد نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم على نفـس            
والطريق حىت وصل املسلمون إىل مكانة عالية يف جمال العلم واالبتكار ونبغ العديد من العلمـاء يف  
مجيع جماالت املعرفة وأصبحت دولتهم منربا منريا لرواد العلم من شىت أحناء العامل، لكـن مل يـدم   

ذيل القائمـة، وإن  ذلك ويستمر حيث تراجعنا إىل الوراء مبراحل عديدة حىت وكأننا أصبحنا يف 
 النـافع ذلك مل حيدث إال بقلة اإلنفاق وعدم االهتمام والرعاية ذا اجلانب، ويف ذلـك يـذكر   

يما أن إحدى االت املتخصصة يف املوهبة نشرت أن الكشف عن املوهوبني ورعايتهم ف) ٢٠٠٢(
دولـة  م يعيشـون يف  أيتحدث املسؤلني االسرائليني بإسرائيل يعترب أولوية قومية عليا، ويسمي 

 تكـارات أهم ما متلكه هو عقول ومواهـب واب  لكنصغرية ال متلك الكثري من املصادر الطبيعية و
أبنائها وبناا، وان رعاية هذه املواهب والعقول وتنميتها ليس ترفا وإمنا هو ضرورة حتمية لبقـاء  

 .إسرائيل واستمرارها وتفوقها
مت استعراضه سابقا جيب علينا أن نسعى حثيثـا إىل الريـادة    لذلك ومن هذا املنطلق ومما          

والتميز من خالل اكتشاف هذه اجلواهر املكنونة من أبنائنا املبتكرين ورعايتهم منذ الصغر بالربامج 
االثرائية املتميزة، ليس فقط األسوياء منهم ولكن حىت املعاقني، فاالنطالق والتطور لـن يـتم إال   

راد اتمع، وكما نعلم فان مبتكرا واحدا يستطيع أن يضيف إىل وطنه وأمته ما جبهود اجلميع من أف
 .مل يستطيعه اآلالف

ويستعرض الباحث فيما يلي االبتكار والفرق بينه وبني اإلبداع، وكذلك الفـرق بـني            
إىل قـدرات  التفكري االبتكارى والتفكري التقليدي وأيضا النظريات اليت تفسر االبتكار، مث ينتقـل  

التفكري االبتكارى ومناذجه ومراحله واملعوقات اخلاصة به، يأيت بعدها تناول طرق الكشف عـن  
املبتكرين واالستراتيجيات املتبعة يف معاجلة بيانات الكشف عنهم، مع استعراض لبعض املقـاييس  

 .املستخدمة يف هذا اال



 ٤٤

 

 :االبتكار واإلبداع
ة فرق بني اإلبداع واالبتكار معلال ذلك بان اإلبداع يتناول اجلانب يشري احلمادى أن مث           

النظري إما اجلانب اآلخر التطبيقي فيشار إليه باالبتكار، فالفكرة األصيلة تبقي إبداع وإذا حتولت 
إىل واقع ملموس ومت تطبيقها أصبحت ابتكار، وأن اإلبداع واالبتكار مصطلحان يشريان إىل معىن 

حرية ذكر إبداع يف جانب معني وإعادة ذكر هذا اجلانب يف سياق آخر بكلمـة   واحد فللباحث
 :ابتكار، وتوجد بعض األدلة والشواهد اليت تؤيد ذلك منها

 .واحد) ابتكار، إبداع(املعين اللغوي للمصطلحات -١
ويتـرجم   (Creativity): واحد وهـو ) ابتكار، إبداع(املصطلح االجنليزي للمصطلحني -٢

 .هذا املصطلح مرة باإلبداع ومرة أخري باالبتكار املتخصصون
 ).ابتكار(ومصطلح ) إبداع(اغلب املراجع املتخصصة يف االبتكار ال متيز بني مصطلح -٣

والـيت  ) ابتكـار (ويف دراسة ألحد الباحثني عن األحباث اليت اسـتخدمت مصـطلح              
ز على االبتكار وتركز حبوث كليـة  وجد أن حبوث كلية التربية ترك) إبداع(استخدمت مصطلح 

من الدراسـات اسـتخدمت   % ٧٠اآلداب والتربية الفنية واملوسيقية على اإلبداع، وإمجاال فان 
ــار،  ــداع، % ٢١االبتك ــتخدمت اإلب ــز % ٩اس ــوق ومتي ــة وتف ــتخدمت عبقري .                                                                           اس

 )٢٠٠٥مدي، الغا(
ملوافقته لعنوان املقياس املستخدم يف التقنني، ويتفـق  ) ابتكار(ويستخدم الباحث مصطلح           

 . مع وجهة النظر القائلة بأنه ال يوجد فرق بني املصطلحني
 

 : التقاربيوالتفكري  ىالفرق بني التفكري االبتكار
يتم مـن خـالل   ويف عدد من اجلوانب،  يبالتقارعن التفكري  االبتكارىخيتلف التفكري          

 . األسطر القادمة استعراض هذه الفروق
التفكري التقاريب انتقائي يهتم بالصواب وخيتار الطريق األسلم واألقصر، أما التفكري االبتكارى -١

 .فيهتم باإلثراء ويبحث عن فتح جماالت وطرق متعددة وإجياد أكرب قدر ممكن من احللول للمشكلة



 ٤٥

ك التفكري التقاريب يف اجتاه حمدد بوضوح مستخدما وسيلة حمددة ويصمم التجربة ـدف  يتحر-٢
الوصول إىل نتيجة، ويف التفكري االبتكارى يكون اهلدف خلق وتوليد اجتاه وتصميم جتربة لتقـدمي  
فرصة للتغيري الذي يعترب حماولة إلعادة تشكيل أمناط جديدة، وكان التفكري التقليدي يقوم علـى  

أنا أحبث ولكين لن أعرف "والتفكري االبتكارى على مبدأ " أنا اعرف الشئ الذي أحبث عنه"دأ مب
 ".ما أحبث عنه حىت أجده

 .التفكري التقاريب حتليلي، التفكري االبتكارى استثاري-٣
( التفكري التقاريب تسلسلي كل خطوة تعتمد على ما سبقها من خطوات وترتبط ا فينتقل من -٤
ومن مث إىل د، التفكري االبتكارى وثاب فقد يقفز الشخص إىل فكرة جديدة ) ج(إىل ) ب(إىل ) أ 

 .دون املرور بباقي اخلطوات) د(مثال إىل ) أ(دون املرور باملراحل التسلسلية فينتقل من 
يف التفكري التقاريب جيب أن تكون مجيع خطوات العمل صحيحة وبدون ذلك فلـن يعمـل   -٥

الرياضي، أما يف التفكري االبتكارى فليس من الضرورة أن تكون صـحيحا يف  التفكري املنطقي أو 
 .كل خطوة طاملا أن النتيجة صحيحة

يف التفكري التقاريب يستخدم النفي لسد بعض الطرق مثل أن يكون املرء خمطئا يف مواقف معينة -٦
 .االبتكارىمن أجل أن يكون على صواب يف النهاية، وال يوجد حاجة إىل ذلك يف التفكري 

التفكري التقاريب يعتمد على التصنيف أو االستثناء، فإذا انتمى شئ إىل جمموعة فمن املفروض أن -٧
يبقى فيها، ويعتمد أيضا على التعريفات احملددة الثابتة كما هو يف الرياضيات حيث ال يتغري معـىن  

الرموز مـتغرية تسـعى إىل   الرمز إذا مت ختصيصه، ويف التفكري االبتكارى التصنيف واموعات و
 .احلركة وتسهل العمل مؤقتا وليس لفترة دائمة

التفكري التقاريب مير بالطرق األكثر ترجيحا الواضحة املعامل حىت الوصول إىل النقطة املطلوبـة،  -٨
ويف التفكري االبتكارى تستخدم الطرق املقلوبة األقل ترجيحا وتعترب هي املهمة يف هذا النوع مـن  

 .ألا تقود إىل ما هو نافع ومفيدالتفكري 
التفكري التقاريب عملية حمدودة تعطي وعدا بالتوصل إىل إجابة، لكن التفكري االبتكارى عبـارة  -٩

 .عن عملية احتمالية دف إىل املضاعفة من فرص التوصل إىل احللول املثلى
 )٥٣ -٤٥، ١٩٩٧بونو، دي (                                                             

 :االبتكارىنظريات تفسر التفكري 



 ٤٦

 :نظرية جيلفورد: أ
يعترب جيلفورد من العلماء األمريكيني البارزين يف جمال القيـاس النفسـي واالبتكـار               

والقدرات العقلية، نال العديد من اجلوائز التقديرية من كافة املؤسسات اليت عمل ا وحصل علي 
من جامعة كورنيل، تعترب نظريته يف القدرات العقلية من أهم النظريات اليت ظهـرت يف  الدكتوراه 

النصف الثاين من القرن العشرين، حتدث فيها عن بناء العقل والتفكري واإلبـداع، بـدأ يف نشـر    
مث يف عام  ١٩٧٥وعدهلا يف عام  ١٩٦٧وتفاصيلها يف  ١٩٦٦وملخصها يف  ١٩٥٠مالحمها عام 

١٩٨٨. 
يرى جيلفورد أن القدرات العقلية لدى اإلنسان هي نتاج لتفاعل أربعة أنـواع مـن               

إدراك، : (مع مخس عمليات عقلية وهي) بصرية، رمزية، لغوية، سلوكية–مسعية : (املعلومات وهي
: ، مما يؤدي إىل ستة أنواع مـن اإلنتـاج العقلـي   )تذكر، تفكري تباعدي، تفكري تقاريب، تقومي

فيصبح جمموع القـدرات  ) رية، وحدات كبرية، عالقات، أنظمة، حتوالت، مضامنيوحدات صغ(
* ٥* ٤: (العقلية التقليدية واالبتكارىة مئة وعشرون قدرة تأيت من خالل العملية احلسابية التاليـة 

ولكل قدرة ثالثة أبعاد، أربع وعشرون قدرة منها ابتكارية وست وتسعون تقليديـة،  ) ١٢٠=  ٦
شابكة ومتكاملة تأثر يف بعضها البعض،مل يستخدم اإلنسان منها إال القليـل، ويف  وهي قدرات مت

تتكون من نوعني منفصلني من ) البصرية -السمعية(أعلن جيلفورد أن حمتويات العقل  ١٩٧٥عام 
احملتويات، وبالتايل يصبح عدد القدرات مئة ومخسون قدرة منها ثالثون ابتكارية، ويف حبثه األخري 

رفع هذه القدرات إىل مئة ومثانون قدرة مستندا إىل أن الذاكرة اإلنسانية تتكون مـن   ١٩٨٨عام 
عمليتني منفصلتني هي الذاكرة التسجيلية والذاكرة احلفظية وأصبح عدد القـدرات االبتكارىـة   

 .قدرة تقليدية) ١٥٠(قدرة تعادل سدس القدرات والباقي ) ٣٠(
اسات اإلبداعية واالبتكارىة بإثارة انتباه الباحثني إىل ضرورة أثر جيلفورد يف ميدان الدر           

تكثيف الدراسات يف طبيعة االبتكار والقدرات اإلبداعية واىل أن القـدرات اإلبداعيـة جـزء ال    
ينفصل عن القدرات العامة، ويفسر الظاهرة اإلبداعية استنادا إىل مدى تفوق الفرد يف واحـد أو  

 .مسة وتفاعلها مع العمليات العقليةأكثر من حمتويات الفعل اخل
أكد جيلفورد أن مجيع الناس األسوياء ميلكون كافة القدرات العقلية واإلبداعية وأن الفرد           

من املمكن أن يكون مبدعا ومبتكرا يف أي من ميادين العلم واألدب والفن والرياضة إذا ما توفرت 



 ٤٧

 ينشأ من فراغ بل ال بد من إملام واسع بامليدان الـذي  له الشروط املالئمة لذلك، وأن اإلبداع ال
حيدث فيه العمل، يؤيد كل من تورانس وبارنز ونولر ما ذهب إليه جيلفورد مـن أن مهـارات   
التفكري االبتكارى ميكن زيادا باستخدام استراتيجيات مناسبة ويشارك أيضا يف ذلـك علمـاء   

نور، (                                                       .       النفس والتربية الروس واليابانيني
١٩ -١٥، ٢٠٠٥( 

 :نظرية العوامل: ب
وهي تسعى إىل تفسري أي ظاهرة يف ضوء عدد قليل من العوامل، ومن روادها سـبريمان الـذي   

ـ  د يف يفسر االبتكار على انه عملية عقلية تعتمد على قدرة مل حيدد معناها حتديدا واضحا، ويعتم
تفسريه للعملية االبتكارىة على األسس الثالثة نفسها اليت قدمها لتفسري النشاط العقلـي للفـرد   

، ويأيت من بعده جيلفورد الذي يرى أن عملية التفكري املنطلق هـي  )اخلربة، العالقات، املتعلقات(
تكارى، فقد تتـوفر  اقرب العمليات العقلية للتفكري االبتكارى، ويفرق بني االبتكار واإلنتاج االب

لدى الفرد قدرات ابتكارية ولكن ال يقدم إنتاجا ابتكاريا لعدم توفر الظروف البيئيـة املناسـبة،   
 )٢٠٠٧الباكستاين، . (ويوافقه يف ذلك تورانس

ويرى تورانس أن االبتكار يتكون لدى الفرد عندما يصبح حساسا للمشكالت راغبـا يف          
ئل املعرفية، ومن مث يضع الفروض وخيترب صحتها ويعمل على تعديلها، البحث عن املعلومات والدال

ويزيد تورانس يف هذه النظرية اهتمامه مبميزات وخصائص املبتكرين، ويؤيد مبدأ املكافأة والتعزيز 
ويشدد على أمهيتها يف حياة املبتكر، ويتناول االبتكار من خالل قـدرات الـتفكري االبتكـارى    

. وأخريا فان تورانس يعترب رائد االبتكار يف القرن العشـرين ) األصالة، التفاصيل الطالقة، املرونة،(
 )٢٠٠٢ناديا السرور، (

 :نظرية الذكاءات املتعددة: ج
منطا للذكاءات املتعددة متثل جماالت ) ٧٢(عن وجود أكثر من " جاردنر"أسفرت حبوث          

ية، وان الذكاء من املمكن أن يعلم وينمـى  متنوعة للذكاء، وهي مجيعا على نفس القدر من األمه
ويتطور، وأن الذكاء يبدأ بقدرة ابتدائية تتطور خالل مراحل متتالية تظهـر مـن السـنة األوىل،    
وتكمن أمهية هذه النظرية يف أا ال تعتمد على التقييم الفردي واختبارات الذكاء التقليدية، بـل  

، %)٢٠ -١٧(جات مرتفعة عن زمالئه بنسبة تصف الطالب على انه موهوب إذا حصل على در
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أو قام بعمل تعاوين مع مدرس الفصل، أو حل مشكلة بأسلوب جديـد ومبتكـر، أو اسـتخدم    
استراتيجيات منطقية إلضافة أو تبديل معلومة، أو حل مشكلة معقدة بسرعة، أو استثمر الفـرص  

ن الطالب تقدم هلم الرعاية حـىت  املتاحة أمامه، فهنا أصبحت القاعدة متسعة تشمل أعداد كبرية م
يف جمال من جماالت الذكاءات املتعددة، وبالتايل فرص أكثر الكتشاف املوهبة واالبتكـار،   ايربزو

وقد أكد جاردنر على أن كل طفل ميكن أن يكون موهوبا يف واحد أو أكثر من اجلوانب، وأيضا 
وى االحتياجات اخلاصة، فهي تنظر على لنظرية الذكاءات املتعددة مضامني تربوية يف جمال رعاية ذ

أن لديهم نواحي قوة يف جماالت كثرية، وعليهم جتنب نواحي القصور لديهم واسـتخدام طريـق   
 )٢٠٠٥حسني، .  (بديل يستثمر ذكاءام األكثر منوا وتقدما

 :نظرية التحليل النفسي: د
فسي يف أسسه و دينامياتـه  أن االبتكار يتفق مع االضطراب الن Freudيرى فرويد             

اليت ال يقبلها اتمع، فالصراع " الطاقة الليبيدية"وأنه صراع نفسي يعترب مبثابة حيل دفاعية ملواجهة 
القائم بني احملتويات الغريزية وضوابط اتمع ينتج حيل دفاعية تسمي اإلعالء وهي الصورة الـيت  

أنصار هذه النظرية أن العملية االبتكارىـة تفريـغ    يتقبلها اتمع وتتمثل يف االبتكار، يرى أيضا
ويؤدي إىل منو وتطور األفكار فيمـا قبـل   ) اهلو و األنا(للكبت الذي بدوره حيسن االتصال بني 

الشعور، وأن االبتكار يظهر من جراء العمليات النفسية املعقدة للنكوص التكيفي اليت يـتم فيهـا   
الضوابط املوضوعة من قبلها بصورة مؤقتة وذلك من أجل  بوقف) األنا(، حيث تأمر )األنا(خدمة 

السماح للمحتويات الالشعورية بالتعبري عن نفسها يف صورة إنتاج ابتكاري، ويـتم ذلـك مـن    
 :خالل

حيث القدرة لدى املبتكرين على متييز االدراكات شبه الطفولية اليت تكونت مـن  : مرحلة اإلهلام-
 .ة بتخيالت العملية األولية واملكونة من الدوافع واحلوافزخالل عمليات التفكري احلر الغني

يتم يف هذه املرحلة حتويل املادة العلمية األولية إىل تكوينات وذلك عن طريـق  : مرحلة التوسع-
اليت تعتمد على مدى قدرا يف السيطرة على هذه احملتويات الالشعورية وتوجيههـا حنـو   ) األنا(

 .ر إجياد حل هلااملشكلة اليت حياول املبتك
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اهلو، : (يركز أنصار مدرسة التحليل النفسي عند تفسري االبتكار على ثالثة مفاهيم هي           
مع االهتمام باجلوانب االنفعالية والوجدانية دون اجلوانـب العقليـة للعمليـة    ) األنا، األنا األعلى

 )٢٣ -٢٢، ٢٠٠٤موسى وآخرون، .  (االبتكارية

 :كيةالنظرية السلو: هـ
يري أنصار هذه النظرية أن السلوك اإلنساين جمموعة من املـثريات واالسـتجابات، وان           

السلوك أو االستجابة تصل إىل مرحلة االبتكار بناء على نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك، وكل 
ساس، فيتم تعزيز ذلك انطالقا من مبدأ النظرية الذي يري بأن العالقة بني املثري واالستجابة هي األ

. اإلجرائـي  طاالستجابات املرغوب فيها واستبعاد غري املرغوب، وتسمي هذه العملية باالشـترا 
 )١٤٢٥العرتي، (

 :نظرية اإلنسانيةال: و
يرى أصحاب هذه النظرية أن التفكري االبتكارى حيدث من خالل اخلربة الذاتية اليت ميـر            

درة على االبتكار طاملا توفر هلم املناخ االبتكارى والصحة العقليـة،  ا الفرد، وان جلميع لديهم لق
إىل أن النظرية اإلنسانية يف تفسريها لالبتكار أكدت علـى أن ازدهـار    ١٩٩٥ويشري الزيات يف 

االبتكار يعتمد على حترر وتفتح اتمع، وان الفرد حيقق ذاته من خالل ما يتمتع به من إمكانـات  
 )١٤٢١د، الرشي. (ابتكاريه

 

 :االبتكارىقدرات التفكري 
إن قدرات التفكري االبتكارى تشري إىل وظائف عقلية معرفية تعمل على توجيه الفرد إىل           

األعمال االبتكارىة، واعتربها جيلفورد على أا قدرات التفكري التباعدي يف خمتلف التعـديالت  
 )٢٠٠١الزيات، . (واإلصدارات لنموذج التكوين العقلي

إىل أن تورانس وصف الطالقة بأا املقـدرة  ) ٢٠٠٢(يشري حسني  :Fluencyالطالقـة  -١
املتكونة لدي الفرد على استدعاء أكرب عدد ممكن من االستجابات اليت تتناسب واملشـكلة ويـتم   

 :ذلك خالل فترة زمنية حمدودة، ويضيف هلا جيلفورد عدد من املكونات الفرعية وهي
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وهي مقدرة إنتاجية سريعة لكلمات تشترك يف املعىن  :Verbal Fluencyية الطالقة اللفظ-
 .أو اللفظ أو أي صفة أخرى، أي أن املعىن غري مسيطر يف الطالقة اللفظية

وهي تعرب عـن اإلنتـاج التباعـدي     :Associational Fluencyالطالقة االرتباطية -
مقدرة على إنتاج أكرب عـدد ممكـن مـن    لعالقات املعاين يف منوذج التكوين العقلي، وأن هناك 

العالقات أو الترابطات أو التداعيات املالئمة يف املعىن لفكرة ما، وغالبا ميتاز ذه املقدرة الشـعراء  
 .والكتاب واألدباء وحتتاج إىل بنية معرفية جيدة التركيب غزيرة احملتوى

لعـدد مـن األمثلـة    هي مقدرة إنتاجية سـريعة   :Figural Fluencyالطالقة الشكلية -
والتوضيحات والتكوينات بناء على مثريات شكلية أو وصفية معطاة، وتتم مـن خـالل وضـع    

 .كلمات معينة إىل جانب بعضها البعض لتركيب مجل مالئمة ملتطلبات معينة
هي مقدرة على التفكري السـريع يف تكـوين    :Ideational Fluencyالطالقة الفكرية -

 .ياغة لغوية جيدة، وهي تعرب عن اإلنتاج التباعدي لوحدات املعاينكالم مترابط ومتصل مع ص
الفرق بني الطالقة الشكلية والطالقة الفكرية يف أن األوىل تتناول ) ١٩٩٥(ويوضح الزيات        

 .صياغة األفكار والتعبري عنها أما الثانية فتتناول توليد األفكار وبالتايل فهما قدرتان متمايزتان

إىل أن املرونة تم بـالكيف  ) ٢٠٠١(يشري جيلفورد يف الزيات  :Flexibility املرونـة -٢
وتنوع االستجابات وهي بعكس الطالقة اليت تم بالكم املتمثل يف عدد االسـتجابات وسـرعة   

 :صدورها، وقسمها إىل
وهي القدرة على إنتاج اسـتجابات   :Spontaneous Flexibilityاملرونة التلقائية -

 .كلة ما تتسم بالتنوع والالمنطية، دف إىل تغيري اجتاه أفكارنا من فئة إىل أخرىمناسبة ملش
 Adaptive Flexibility.املرونة التكيفية -

يشري جيلفورد يف منوذجه لعوامل التفكري إىل أن العامل األكثـر   :Orginalityاألصـالة  -٣
ت اليت تتطلب استجابة غري مباشرة ويظهر يف االختبارا ىعمومية الذي ال يعتمد على نوعية احملتو

كرب أفريدة وطريفة وغري عادية يف نوعيتها هي األصالة، حيث تعرف بأا القدرة على سرعة إنتاج 
عدد ممكن من االستجابات غري املباشرة أو غري العادية اجلادة والطريفة يف نفس الوقت، وهي تعرب 

حمـك عـدم   : (خالل ثالث حمكات وهـي  عن اإلنتاج التباعدي لتحويالت املعاين وتقاس من
 ). الشيوع، املهارة، التداعيات البعيدة
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ويظهر فيها احملتوى الشكلي واحملتوى  :Elaboration factorsعوامل التفصيالت -٤
املفاهيمي لذا فهما يقيسا االختبارات الشكلية واالختبارات اللفظية ومهـا عـامال التفصـيالت    

 .الشكلية واللفظية

 :االبتكاريةفسرة للعملية النماذج امل
إىل اختالف العلماء يف حتديد املراحل اليت متر ا عملية ) ٢٠٠٣(يشري اهلويدي وآخرون          

االبتكار بقدر اختالفهم يف تعريفه، لذلك ظهرت العديد من النماذج اليت تفسر املراحل اليت متر ا 
ربرات خاصة، علما بأن املراحل االبتكارية لـيس  العملية االبتكارية، وكل منها يستند إىل أراء وم

من الضرورة أن مير ا الشخص املبتكر حسب ترتيبها، فمن املمكن أن ينتقل الفرد مـن املرحلـة   
 :   األوىل إىل املرحلة األخرية دون املرور بباقي املراحل، وفيما يلي يتم استعراض بعض هذه النماذج

 :Amabileمنوذج أمابيل : أ
أن االبتكار جيب أن تتوفر فيه اجلدة ) ٢٠٠٤(يؤكد أمابيل، مذكور يف موسى وآخرون          

 :والدقة والفائدة، وأن مكونات االبتكار هي

 :Domain relevant skillsمهارات مرتبطة باال -١
ب يف وتشمل املعرفة جبميع جماالا مثل احلقائق واملبادئ واآلراء، وكذلك معرفة بعض املواه       

 .جمال العمل نفسه

 :Creativity relevant skillsمهارات مرتبطة باألفكار -٢
وهي عبارة عن موجهات ومشجعات حتث على توليد األفكار االبتكارية، تعتمد على منط         

معريف يتسم باملرونة يف فهم التعقيدات ويئة األجواء املناسبة للعمل، وتشمل أيضـا االسـتقالل   
 .ة والثقة بالنفس واخلربة وحتمل الغموضواملثابر

 :Task motivationدافعية العمل -٣
تعترب املسؤولية عن بداية واستمرار العمل، وهي إما داخلية لرغبة لدي الفرد جتاه العمـل          

واجلـوائز وجتنـب    تكحب االستطالع والتحدي وحتقيق الذات أو خارجية لرغبة يف املكافحا
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ايل أن الدافعية الذاتية هي املطلب األساسي لالبتكار، أما العمليـة االبتكاريـة   العقاب، ويري أمب
 :نفسها فيضعها يف عدد من اخلطوات وهي

 .حتديد املشكلة-
 .اإلعداد إلجياد حلول للمشكلة-
 .توليد احللول-
 .التحقق من صدق احللول-
 .اختاذ القرار-

 .تفاعل العوامل العقليةوبالتايل نستخلص أن التفكري االبتكارى هو نتاج ل

 :منوذج احللقات الثالث ملفهوم املوهبة: ب
 أصبحقد و ،Renzulliسس هذا النموذج ريرتويل إىل أن مؤ )٢٠٠٥(يشري فولربايت          

من النماذج واسعة االنتشار يف جمال املوهبة وضرورة ملحة للعملية التعليمية ومساعد  هذا النموذج
أداء املهام بفعالية تامة، املوهوب من وجهة نظر ريرتويل هو الشخص الـذي  للمعلم أو املعلمة يف 

ة من وجهة االبتكارىدرجة، ويتم االستدالل على ) ١٣٠(يتمتع بنسبة ذكاء مرتفعة ال تقل عن 
 :نظره مبجموعة من املقاييس وهي

 .اختبارات الذكاء اجلمعية أو الفردية-
 .اختبارات التحصيل املقننة أو املدرسية-
 .اختبارات اإلبداع-
 .قوائم الرصد للتعرف على اخلصائص والسمات السلوكية-

من خالل تقـاطع احللقـات   تتكون التميز واملوهبة إىل أن  )٢٠٠٢(السرور تشري ناديا و        
 :الثالث املمثلة للسمات اإلنسانية التالية

ة عن مستويات عاليـة مـن   قدرات عقلية فوق املعدل، وتتضمن القدرة العامة اليت هي عبار-١
التفكري ارد وقدرات عددية وعالقات مكانية والذاكرة وطالقة اللغة والتكيف مع البيئة اخلارجية 
والتفكري االنتقائي واكتساب املعلومات وترميزها بسرعة ودقة، والقدرة اخلاصة اليت متثل تطبيقـا  

 .االت املعرفة املتخصصةألي عنصر من عناصر القدرة العامة يف واحد أو أكثر من جم
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االلتزام باملهمة، وتتمثل يف التمتع مبستويات عالية من االهتمام واحلماس ملوضوع أو مشـكلة  -٢
التحمل والتصميم وقوة اإلرادة والثقة بالنفس والعمـل   ىمعينة أو أي نشاط إنساين مع قدرة عل

اهلا مع قدرة على االتصـال  الشاق والتدريب والتحرر من مشاعر النقص وحتديد املشكالت يف جم
 .جنازات جديدة وحتمل النقد اخلارجي والذايتاباآلخرين وتقدمي 

اإلبداع، ويتمثل يف وجود الطالقة واملرونة واألصالة كخصائص أساسـية يف الـتفكري مـع    -٣
االنفتاح على اخلربات اجلديدة واملختلفة وإدراك اخلصائص اجلمالية لألفكار واألحداث واألشـياء  

 .حلساسية للتفاصيل واالهتمام اوا
عـال   ىجل الوصول إىل مستوأرونزويل ضرورة التفاعل بني احللقات الثالث من  ىوير          

ال يعين ذلك أن تكون أحجامها متساوية وثابتة طوال مرحلة اإلنتـاج، فقـد    لكنمن اإلبداع، 
 ى وتفقد يف مرحلـة أخـر  دىناحللقات يف مرحلة من مراحل اإلنتاج يف حدها األ ىتكون إحد

 .وتصعد إىل احلد األعلى يف مرحلة تالية

 :Paganoمنوذج باجانو : ج
يرى باجانو أن االبتكار يظهر لدى الطفل يف مراحل التعليم األساسية حيث أنـه يف                

ـ   ل مرحلة تكوين ومنو املعلومات، وأيضا ال يغفل دور البيئة فهي معني ال ينضب يف تزويـد الطف
املعلـم،  : (بأفكار وخربات متجددة، وحيدد أن هناك عوامل تؤثر يف االبتكار لدى الطفل وهـى 

، ويف املقابل أيضا هناك أربع طرق إذا مـا مت توظيفهـا   )حمتوى املادة الدراسية، طريقة التدريس
 :بصورة فعالة فإا تؤدي إىل تعليم الطفل االبتكار وهي

للطفل للتعبري عن أرائه وأفكاره دون قيود، ويعمل على يئـة   وهي عامل تشجيع :البيئة احلرة-١
 .هذه البيئة بإجياد املثري هلذه اآلراء واألفكار وتدعمها املدرسة واألسرة يف املقام األول واالهم

تتمثل يف مفهوم الطفل عن نفسه وعالقته باآلخرين ووعيه باألشياء : االبتكارىمهارات النشاط -٢
 .ات االكتساب والتعبرياحمليطة به ومهار

ويتم تقدميها بأسلوب مثري لالهتمام مع دجمها ببعض اآلليات اليت تساعد على األداء  :املعلومـات -٣
 .االبتكارى
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املعلم املتفهم لطبيعة االبتكار، النشاط التعليمي، دور البيئة االجيـايب، مسـتوى    :ىعوامل أخر-٤
 . التعلم

 ) ٢٠٠٤الدرديري، (               

 :ةاالبتكارىمراحل العملية 
وهي املراحل األساسية اليت اتفق عليها العديـد مـن العلمـاء البـاحثني يف العمليـة                 

 .االبتكارىة، ويؤيدها تورانس

 :Preperation مرحلة اإلعداد: أ
تكمن أمهية هذه املرحلة يف أا تؤدي إىل اكتساب معلومات هامة وخربات جديـدة تسـاعد يف   

 املشكلة من خالل الفرضيات املوضوعة وهي تؤدي بالتايل إىل تقـنني اجلهـد املبـذول،    تفسري
واالبتكار كنشاط عقلي ال يظهر فجأة دون سابق إعداد فهناك جمموعة من املثريات اليت تعمل على 

مما يترتب عليه جتهيز املعلومات اهلامة حول املوضـوع مـع    ءإثارة دافعية الفرد ورغبته يف االدعا
ــات    ــتنباط املتعلقـ ــات واسـ ــكلة وإدراك العالقـ ــق باملشـ ــتفكري العميـ .                                                                         الـ

 )٢٠٠٣اخلالدي، (

 :Incubation مرحلة االحتضان: ب
لكـن يف   يشري ماكينون إىل أن املفحوص يف هذه املرحلة خيرج نفسيا من جمال املشـكلة          

الواقع هو يعيشها يف املستوى الشعوري أو الالشعوري، ويظل متصل مـع املشـكلة فكريـا يف    
الالوعي فتتجهز املعلومات واألفكار وحيدث نوع من التهيؤ الشعوري نتيجة ختفيف الضغط على 

ت، الزيـا .  (الذاكرة قصرية املدى وعندها يترائى احلل أمام الوعي الذي ميهد للمرحلـة التاليـة  
١٩٩٥                                 ( 

وفترة احتضان الفكرة لدى الفرد املبتكر قد تطول أليام أو سنوات وقد تقتصـر علـى             
دقائق معدودة ولكن يف كلي احلالتني ال نستطيع التنبؤ باملدى املستغرق، يؤيد ذلك وصف الباحثة 

على جائزة نوبل يف دراسة اجلينات حيث  احلائزة Barbara Mcclintockباربرا مكلنتك 
تصف أا مرت حبالة فقدت فيها احلماس وشعرت خبطأ جسيم يف ربط األشياء بعضـها بـبعض   
وأا يف الطريق اخلاطئ املؤدي إىل الضياع، عندها أدركت أا البد أن تترك املختـرب وتـذهب   
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ة وفجأة قفزت من مقعدها لتتمشي يف احلديقة حيث وجدت مقعدا جلست عليه ملدة نصف ساع
واندفعت مسرعة إىل املخترب فقد وجدت احلل، أن ما حصل للباحثة يف اجنازها يتمثل يف تفكريها 

اخلالـدي،  .                                                         (املركز يف مستوى ما قبل الوعي
٢٠٠٣( 

 :Insightمرحلة االستبصار : ج
مرحلة من مراحل العملية االبتكارية، يطلق عليها مرحلة اإلهلام فاحلل يأيت فيها  وهي ثالث        

فجأة والبعض يسميها مرحلة اإلشراق والقصد من ذلك اإلشارة إىل اللحظة اليت يأيت فيها احلـل،  
رضا، ويعرب عن اإلشراق يف العملية االبتكارية باخلربة املعرفية اليت تنتهي حبل املشكلة مع الشعور بال

متثل هذه املرحلة قمة العملية االبتكارية ففيها ختتفي اإلعاقات اليت كانت تعرقل سـري الفـرد يف   
اجتاهه حنو احلل الذي يقفز بدوره من الالوعي وتتم إعادة صياغة املعلومات واألفكـار وتكـوين   

 )٢٠٠٣اخلالدي، . (عالقات جديدة حمكمة ضمن حدود املوقف فيأخذ كل عنصر مكانه املناسب

 :Vitficationمرحلة التحقيق : د
وهي املرحلة النهائية يف العملية االبتكارية، وتكمن أمهيتها يف أا تتعلق باحلكم على الناتج          

 .االبتكارى وذلك باستخدام التجريب لألفكار اجلديدة الناجتة عن االستبصار
 

 :االبتكاريةمالحظات حول العملية 
 متسلسلة وال يفترض على الشخص أن يتبعها بنفس التسلسل بل ينتقل من مراحل االبتكار غري-١

مرحلة ويتجاوز أخرى حىت لو جتاوز مجيع املراحل ووصل إىل النهائي، وهـذه املراحـل تعتـرب    
 .افتراضية

التجزئة يف عرض املراحل هدفها التبسيط ليس إال، أما العملية االبتكارية أو اإلبداعيـة فهـي   -٢
 .احل متداخلة واملوقف االبتكارى موقف متكاملتتكون من مر

دراسات االبتكار تم دائما باملرحلة النهائية والناتج االبتكارى، فمثال جنـد أن فـوكس ال   -٣
 .يعترف باخلطوات أو املراحل االبتكارية وإمنا يهتم بالنتائج النهائية

 .االبتكار تناوب مابني مرحلة االحتضان ومرحلة اإلشراق-٤
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االختالفات الكبرية بني الباحثني حول مراحل العملية االبتكارية إال أـم يتفقـون أن    رغم-٥
 .االبتكار هو املنتج النهائي ويستخدمونه كمحك للحكم على االبتكار

 ) ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون، (                                                                 
 

 :رىاالبتكامعوقات التفكري 
 :معوقات خاصة بالفرد: أ

إىل وجود عدد من املعيقات اخلاصة بالفرد نفسه حتول بينه وبـني  ) ٢٠٠٤(يشري اهلويدي        
 :التفكري االبتكارى وتتمثل فيما يلي

سيطرت التفكري النمطي علي الفرد، أي أنه اعتاد على نوع حمدد من التفكري، فدائما يسـلك  -١
حىت وان كان هذا الطريق طويل ومن املمكن إجياد طريـق أسـهل    نفس الطريق يف حل املشكلة

 .وأقصر، فالفرد هنا مل يتلق التدريب الفعال يف الوصول إىل هدفه بطريقة خمتلفة مثمرة
قلة التحدي وعدم وجود اإلثارة جتعل حساسية الفرد للمشكالت ضعيفة وجتعله يتخلى عـن  -٢

 .حملاولة يف حلهاحب االستطالع والتعرف على املشكلة وبذل ا
عدم قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين وبالتايل إيصال أفكاره هلم واالستفادة منهم وذلك -٣

 .لعامل اختالف اللغة أو قصور يف تنمية اللغة األساسية لدى الفرد نفسه
اخلوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس، يتكون لدى الفرد هاجس من خطأ النتيجة أو عـدم  -٤

 .يف الوصول إليها القدرة
استخدام حاسة واحدة يف التفكري وإمهال باقي اجلوانب وعدم اسـتخدام مجيـع املـدخالت    -٥

 .احلسية
الغموض والتوتر لدى الفرد وعدم القدرة على االسترخاء والراحة والنوم وسيطرت اخليـاالت  -٦

 .واخليالعليه إىل أن يصل ملرحلة ال يستطيع معها التمييز أو الفصل بني احلقيقة 

 :قات خاصة باألسرةومع: ب
تقف األسرة كعائق مينع من ظهور االبتكار لدى االبن وذلك يف حالة سريها يف االجتاه            

إىل أن هناك عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية والقـدرة  ) ١٩٩٩(اخلاطئ، حيث تشري اخلفيفي 
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 Mackinnonات منها دراسة ماكينون على التفكري االبتكارى مستدلة مبجموعة من الدراس
اليت أجراها مبدينة كاليفورنيا واليت أثبتت أن اآلباء الذين حيترمون أبنائهم ويعطوم قدرا من الثقة 
يف أنفسهم كانت لديهم القدرة على التفكري االبتكارى أعلى من أفراد اموعة الثانية اليت لقيـت  

الضغط قلق عايل بشأن مستواهم التحصيلي، كذلك  ضغطا من الوالدين أو احدمها وصاحب هذا
ودراسة السيد واليت أيدت مجيعها نفـس   Brownودراسة براون  Perloffدراسة بارلوف 

الفكرة وإضافة أن التساهل وتقبل الفردية كان هلا األثر االجيايب على التفكري االبتكـارى واألثـر   
 .السليب كان للتقييد الوالدي

 :عدد من املعيقات األسرية تتمثل يف) ٢٠٠٣(دي وآخرون ويذكر اهلوي       
 .املعاملة الوالدية اليت تتصف بالقسوة وحب السيطرة على األبناء-١
 .اختالف آراء األم واألب يف أسلوب التربية مما يؤثر سلبا على تنمية التفكري-٢
 .املستوى التعليمي املنخفض للوالدين-٣
 .هم الدراسي ونتائج حتصيله يف املدرسةعدم متابعة الوالدين لسري ابن-٤

 :قات خاصة باملدرسةومع: ج
تتضمن املدرسة أو املؤسسة التعليمية جمموعة من العناصر اليت حتد من القدرة على االبتكار          

 :فيما يلي) ٢٠٠٤(يفصلها اهلويدي 

 :تتكون من خالل املعلم جمموعة من املعيقات وهي :املعلم-١
 .عقيم واجتاهاته حنو مهنة التدريس سلبية أسلوب تدريسه-
 .ال يشجع طرح األسئلة وال يتقبل اإلجابات اجلديدة-
 .غري مهتم بالفروق الفردية بني التالميذ-
 .ال يثري دافعيتهم حنو التعلم واحلساسية للمشكالت والعمل على حلها جبدية-
 .حمدود الثقافة واالطالع، ال ينوع قراءاته-

 :ور كبري يف تنمية التفكري االبتكارى ومعوقاته هيله د: املنهج-٢
 .عبارة عن معلومات ومفاهيم حتشر يف ذهن الطالب ال تفيده يف حياته العلمية أو العملية-
 .خايل من التطبيقات واألنشطة االثرائية املفتوحة اليت تعزز التفكري االبتكارى-
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 .حيد من إبراز قدرات املعلم وطاقاته العلمية-
 .ف منه هو تسريع املادة العلمية وتغطية املنهاج املقرراهلد-

 :حيث الدميقراطية واحلرية، تتمثل معيقاا فيما يلي :اإلدارة املدرسية-٣
 .ال تشجع الرحالت العلمية والتعلم عن طريق املشاهدة-
 .و املعلمتقليدية يف اختاذ القرار، ال تشجع الدميقراطية وال تعطى قدر من احلرية سواء للطالب أ-
 .ال تم بتوفري الكتب اليت هلا عالقة بالتفكري االبتكارى-
 .ال تعود الطالب االعتماد على أنفسهم يف حل املشكالت اليت تعترضهم-

 :قات بيئيةومع: د
إىل أن املعيقات املوجودة يف الطبيعـة حتـد مـن الـتفكري     ) ٢٠٠٢(تشري ناديا السرور          

الفرد، ويعاين من هذه املعوقات غالبا األفراد املبتكـرين يف دول العـامل    االبتكارى واإلبداع لدى
 :الثالث والدول غري الغنية باملوارد، ومن هذه املعيقات

 .عدم توفر مكان ملمارسة االبتكار واإلبداع الكتظاظ البيئة احمليطة والضجيج والضوضاء-١
 .وجود رئيس متسلط ال يشع األفكار اجلديدة االبتكارية-٢
 .عدم توفر موارد مالية تدعم املشاريع االبتكارية-٣
 .عدم اهتمام الزمالء واتمع احمليط باالبتكار واإلنتاج-٤

 :قات ثقافيةومع: هـ
تؤثر املعيقات الثقافية على سلوك الفرد بشكل كبري وهي مكتسبة من األساليب الثقافيـة،         

 :إىل) ٢٠٠٢(تصنفها ناديا السرور 

تسيطر على بعض الدول أو اجلماعات جمموعة من العادات أو التقاليد اليت  :والتقاليـد  العـادات -١
 .تقف عائقا يف وجه االبتكار، تؤدي إىل عدم االجناز أو إمتام العمل

 .يتجنب املبتكر األشياء اجلديدة خوفا من عقاب اتمع له :اخلوف-٢
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عن اآلخرين فمن املمكن أن يفكـر أمـام    قد خيتلف املبتكر يف سلوكياته :النظرة االجتماعية-٣
الناس بصوت مرتفع أو يقوم بسلوكيات وأفعال غري مألوفة، وإذا ما فكر هذا الشخص بـالنظرة  

 .االجتماعية له من قبل اآلخرين فانه سيتجنب كل ذلك

حيتاج إىل  ال حيبذ ربط اإلنتاج االبتكارى باملكافأة احملددة واملقيدة، فاالبتكار :التعزيـز واملكافـأة  -٤
أجواء حرة غري مقيدة، وبعد خروج الناتج االبتكارى إىل النور فعلى اتمع عندها تقييم أمهية هذا 

 .املنتج ومدى الفائدة اليت يقدمها للمجتمع
ويري الباحث أن مجيع هذه املعيقات هي عراقيل يف وجه الصم وضعاف السمع، بل من          

 .هو موجوداملمكن أن تكون اشد قسوة مما 

 :طرق الكشف عن املبتكرين
من أهم اخلطوات يف تنمية ورعاية املوهبة واالبتكار اكتشاف هؤالء املبتكرين وفق أسـس         

إىل أن أمهية هذه املرحلة تكمن يف احلصـول  ) ٢٠٠٣(علمية مدروسة، ويشري اهلويدي وآخرون 
أو العادين وهي عملية ختدم الطـرفني   نعلى جمموعة من املوهوبني خالية من الطالب غري املبتكري

الطالب املوهوب والطالب العادي، فوجود طالب عادي وسط طالب موهوبني يأخـذ بـراجمهم   
االثرائية ومناهجهم اخلاصة قد يؤدي إىل اإلحباط وزيادة يف الضعف ألنه غري قادر على جمـارام  

ديني يـؤدي إىل نفـس   والتفكري بنفس أسلوم، كذلك وجود طالب موهوب وسط طالب عا
النتيجة فيتأثر هذا الطالب سلبا جراء عدم حتقيق رغباته وطموحه، لذلك البد من أدوات وأساليب 

 .حمكمة ودقيقة يف الكشف عن هذه الفئة

 :الرتشيح: اخلطوة األوىل
ولزيـادة فاعليـة   ) األسرة، املدرسة، األقران، السرية الذاتيـة (يتم من قبل أطراف عديدة         

بعض اخلطـوات لزيـادة مصـداقية     Hog & Cudmoreلترشيح اقترح هوج وكدمور ا
 :الترشيح وهي

 .تدريب املعلمني ملعرفة الربنامج أو املشروع-
 .مشاركة كال من مدير املدرسة واألخصائي االجتماعي والنفسي واملعلم يف االختيار-
 .راستخدام منوذج للترشيح يسترشد به املعلم عند عملية االختيا-
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 :وتشارك األطراف التالية يف الترشيح وفق أدوار حمددة هلا وهي

يقدم الوالدان معلومات مهمة عن منو الطفل يف خمتلف املراحل، ويتم ذلك بعد تغذيتهم  :األسرة-١
 .باملعلومات الضرورية عن مفهوم االبتكار واملوهبة وذلك من أجل الدقة يف إجابام

علم على مفهوم االبتكار فانه خيتار الطالب املبتكر من خالل سلوكه بعد أن يتعرف امل :املدرسة-٢
 .املالحظ داخل املدرسة

دائما األقران على معرفة أكرب بقدرات بعضهم البعض فيستطيعون اإلفادة عن أفضلهم : األقـران -٣
 .يف التحصيل الذي حيصل على الترتيب األول

و نبذة عن جوانب حيام متضمنة دراسـته  تكليف الطالب بكتابة ملخص أ :السـرية الذاتيـة  -٤
 .وتفوقه واجنازه

 ) ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون، (                       

 :االختبارات واملقاييس: اخلطوة الثانية
إىل أن هذه اخلطوة تصنف يف ست فئـات، وهـي   ) ٨٧ -٨٢، ٢٠٠٤(يوضح اهلويدي        
 :كالتايل

 :اختبارات الذكاء الفردية-١
وهي من أكثر االختبارات استخداما يف الكشف عن املوهوبني، تتمتع مبجموعـة مـن            

 :املميزات أمهها
 .مت بناؤها وفق أساليب علمية سليمة باإلضافة إىل متتعها بدرجة صدق وثبات عالية-
 .تتمتع بقدرة تنبوئية عالية-
 .تعطي معلومات شاملة عن خصائص املفحوصني السلوكية-
 .احلقيقية للطالبتكشف القدرة -

بينيه للذكاء، مقياس وكسلر لذكاء األطفال، مقيـاس   -مقياس ستانفورد(تشمل هذه االختبارات 
 ).مكارثي لتقييم قدرات األطفال

 :اختبارات الذكاء اجلمعية-٢
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سنة فما فوق، منها اختبـارات   ١١تستخدم لقياس القدرة العقلية العامة ألفراد من عمر          
 .وفات املتتابعةرافن للمصف

 :اختبارات االستعداد املدرسي واألكادميي-٣
وهي اختبارات هلا عالقة خبربة الطالب داخل املدرسة وخارجها، دف إىل التبوء بقدرته           

على التعلم يف املستقبل، تتكون غالبا من فقرات لفظية تم باالستيعاب واحملاكاة اللفظية وفقرات 
 .األفراد على احملاكاة الرياضية وفقرات تقيس قدرة الفرد على التفكري املنطقي رياضية تقيس قدرة

 :اختبارات التحصيل املدرسي-٤
تستخدم للكشف عن املتفوقني أكادمييا إلحلاقهم بالربامج اخلاصة، تنقسم إىل اختبـارات           

 .مراحل سابقةمقننة واختبارات يضعها املعلم، وهي تقييم حتصيل الطالب الدراسي يف 

 :اختبارات االبتكار-٥
هي اختبارات تقيس التفكري التباعدي، تتطلب مرونة وطالقة يف الـتفكري، تسـتخدم               

 .كوسيلة مساعدة يف الكشف عن املبتكرين، منها اختبارات تورانس وجيلفورد
 

 :مقاييس التقدير-٦
الطالب املوهوب، ميأل هذا املقيـاس  يتكون املقياس من جمموعة خصائص سلوكية تصف          

من قبل املعلم أو األخصائي النفسي أو وىل األمر أو األصدقاء أو الطفل نفسـه، منـها مقيـاس    
 .ريرتويل

يعمد الباحث ومن خالل البحث احلايل إىل إجياد أداة صاحلة الكتشاف املبتكـرين مـن            
التفكري التباعدي، معتمدا علـى اجلانـب    الصم وضعاف السمع تتمثل يف اختبار ابتكاري يقيس

 .الشكلي الذي يتناسب مع عينة البحث

 :اسرتاتيجيات معاجلة بيانات الكشف عن املبتكرين
تتعدد طرق وأساليب الكشف عن املوهوبني واملبتكرين وحىت يـتم التوصـل إىل حكـم            

فق أساليب إحصائية سليمة تقلـل  موضوعي يف عملية االختيار ال بد من معاجلة البيانات امعة و
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أن األخطاء اخلطرية اليت ) ٢٠٠٤(من القبول أو الرفض اخلاطئ للطالب املوهوب، ويشري جروان 
تقع عند اختيار هذه الفئة مصدرها أسلوب معاجلـة البيانـات امعـة، وأوضـح كـل مـن       

ة البيانات هي أن االستراتيجيات املستخدمة يف معاجل" جروان"و Feldhusen" فيلدهيوسني"
مخسة استراتيجيات تتمثل يف املصفوفات والعالمات املعيارية املركبة ونقاط القطع املتعددة ودراسة 

 .احلالة الكلية وحتليل االحندار املتعدد
إىل هذه االستراتيجيات مع إيضاح بعـض جوانـب القـوة    ) ٢٠٠٦(وأشار عطا اهللا          

 :والضعف فيها، ونستعرضها فيما يلي

 :املصفوفات-١
اليت يتم فيها تلخـيص البيانـات بتحويـل     Baldwinمن أشهرها مصفوفة بالدوين           

العالمات اخلام إىل عالمات مصغرة على مقياس من مخس نقاط ومن مث يتم إجياد متوسط النقـاط  
 يف كل جمال وجتميع املتوسطات إلجياد الدرجة الكلية للمصفوفة، وتسـتخدم هـذه الطريقـة يف   
تلخيص البيانات امعة من مصادر متنوعة، ويعاب على هذه الطريقة أا غري دقيقة وغري عمليـة  

 .فتحويل الدرجة اخلام إىل عالمة مصغرة ال تعتمد على أساس إحصائي مقبول
 

 :العالمات املعيارية املركبة-٢
ما، حيث يـتم حتويـل    وهي عالمات نسبية تعرب عن موقع الفرد بالنسبة ألقرانه يف حمك         

العالمات اخلام إىل عالمات معيارية كالدرجة التائية مثال ومن مث حتصل املقارنـة، يتميـز هـذا    
األسلوب بإتاحة مبدأ التعويض وإعطاء أوزان خمتلفة ملستوى أمهية كل حمك مع حتديد نقاط قطع 

لتنبؤي لقرارت االختيـار  معينة، ويعاب عليه ضعف يف إجياد إجابة للتساؤالت املتعلقة بالصدق ا
 .املبنية على الدرجات الكلية

 

 :دراسة احلالة-٣
تتطلب حكم أكلينكي ال يرتبط حبرفية البيانات اجلزئية بل بنظرة مشولية لعملية التقيـيم،           

يقوم ذه العملية شخص ذو خربة تربوية أو جلنة مشكلة وفق معايري معينة، ويف هذه احلالة يقـوم  
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بوضع تقدير رقمي لكل طفل مرشح حبيث ال يتجاوز الفرق بني أي تقديرين حدا معينـا  كل فرد 
ومن مث حتسب العالمة الكلية لكل طالب مع استخراج املعدل وترتيبه تنازليا، يعاب علـى هـذا   
األسلوب التأثر بالعوامل الشخصية وصعوبة التوفيق بني أعضاء اللجنة وتـراكم الطـالب علـى    

 .كذلك يصعب عمليا تطبيق األسلوب اإلكلينيكي يف املشاريع الكبرية العدددرجات متقاربة و

 :حتليل االحندار املتعدد-٤
يتم فيه حتليل العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة ودراسة طبيعتها، يستخدم يف         

ة مشكلة تلخيص البيانـات  التبوء بالقيمة األكثر احتمالية حملك النجاح وهو أسلوب مالئم ملعاجل
املتعددة وتقييم القدرة التنبوئية لنظام الكشف واالختيار، من مميزاته أنه يؤدي إىل تقليـل هـامش   
اخلطأ يف التبوء إىل أدىن حد ممكن وحيقق مبدأ التعويض، ومشكلته تتمثل يف كيفية احلصول علـى  

و األمثل لالستخدام يف تشـكيل  حمك للنجاح يتصف بالصدق واملوضوعية، يعترب هذا األسلوب ه
 .قاعدة قوية لعملية دمج البيانات وصنع القرارات

 :نقاط القطع املتعددة-٥
يتأثر حتديد نقاط القطع على حمكات الكشف بعدد األطفال املتقدمني والذين سوف يـتم         

 .اختيارهم كموهوبني

 :التحليل العاملى-٦
من مالحظات وعيوب مت استخدام تقنية التحليل العـاملى   نظرا ملا وجد يف الطرق السابقة        

لتوفريها لبعض احللول اإلحصائية املنطقية وألن هذا األسلوب يتبع النموذج اخلطى العام لتحليـل  
 .االحندار، والتحليل العاملي يعترب مبثابة احندار ثنائي االجتاه

 
 

 :بعض مقاييس الكشف عن املبتكرين 
o يف املرحلة االبتدائية املبتكرينعن  املقياس اجلمعي للكشف 

 Group Inventory For Finding Creative Talent, 
GIFT:  
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يهتم املقياس اجلمعي بالكشف عن الطلبة املبتكرين باملرحلة االبتدائية عند سن ست سنوات        
لواليـات  وحىت اثنتا عشرة سنة، طور املقياس على يد سلفيا رمي الباحثة يف جامعة وسكونسـن با 

، ظهر املقياس بأكثر من لغة وطور وقنن يف أكثر من دولة، يتألف ١٩٧٦املتحدة األمريكية يف عام 
املقياس األصلي من ثالث مقاييس فرعية، يغطى املقياس األول منها الصف األول والثاين االبتدائي، 

 من الصـف اخلـامس   ويغطى املقياس الثاين الصف الثالث والرابع أما املقياس الثالث فيغطى كال
فقرة، أمـا عـدد   ) ٣٢(إىل ) ٣٦(من  ١٩٨٠والسادس، خفضت فقرات املقياس األول يف عام 

فقرة، ويتضمن املقياس ) ٣٢(فقرة، وحيتوي املقياس الثالث على ) ٣٤(فقرات املقياس الثاين فهي 
طبق املقيـاس  فقرة مشتركة بني املقاييس الفرعية الثالث، ميكن ملعلم الصف أن ي) ٢٥(األساسي 

ويساعد طلبته على فهم وقراءة تعليمات تطبيق االختبار، علما بأن الزمن املسـتغرق يف تطبيـق   
 )٢٠٠٦الكيالين والروسان، . (دقيقة) ٤٠ -٢٠(االختبار يتراوح مابني 

o  يف مرحلة ما قبل املدرسة املبتكرينمقياس برايد للكشف عن 
Preschool & Kindergarten INTERESTS descriptor, 
(PRID): 

جبامعة وسكونسن بالواليات املتحدة األمريكية من اجـل   ١٩٨٣أعدته سلفيا رمي يف عام        
الكشف عن املبتكرين يف مرحلة ما قبل املدرسة، وذلك من خالل مسام اليت متيزهم عن غريهـم  

ي وحـب  من نفس الفئة العمرية وذلك من خالل اللعب اهلادف والتخيل والقبـول االجتمـاع  
فقـرة يسـتغرق   ) ٥٠(االستطالع وتعدد االهتمامات واالستقاللية واملثابرة، يتكون املقياس من 

؛ وميكن تطبيقه من قبـل  )٥ -١(دقيقة؛ ويتكون املدى لكل فقرة من ) ٣٥ -٢٠(تطبيقها مابني 
 )٢٠٠٥كوافحة، . (اآلباء واملعلمني لسهولته

o وكوجان  اختبارات واالشWallach & Kogan Tests: 
وفق نظرية القياس النفسي لإلبداع  ١٩٦٥هي جمموعة من االختبارات اليت طورت يف عام         

ونظرية جيلفورد يف التركيب العقلي، وبالتايل فهي امتداد الختبارات تورانس وجيلفورد و جيتزيلز 
وجاكسون، تشترك اختبارات ولك وكوجان مع االختبارات السابق ذكرهـا يف جمموعـة مـن    

 :لقواسم املشتركة وهيا
 .تتكون من جزأين لفظي وشكلي-
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 ..تقدم بصورة مجعية أو فردية-
 .تقدم لألطفال الشباب والراشدين-
 .معايري تصحيح االختبار متقاربة بني اجلميع-
 .أغراض استخدامها متعددة-
صـة  السيكومترية اخلاصة ا مل تكن حامسة بصورة قاطعة وخا صالدراسات اليت متت للخصائ-

 )٢٠٠٢جروان، . (املتعلق منها بالصدق التنبؤي

o   ــورانس للـــتفكري االبتكـــارى ــارات تـ  Torrance testsof اختبـ

Creative Thinking: 
هي جمموعة من االختبارات اليت وضعها العامل تورانس لقياس التفكري التباعدي لـدي             

 :املفحوص، وهي
 ).أ( اختبار تورانس للتفكري االبتكارى اللفظي-
 ).أ(اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكلي -
 ).ب(اختبار تورانس للتفكري االبتكارى اللفظي -
 ).ب(اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكلي -
 .اختبار تورانس للتفكري االبتكارى يف األداء واحلركة-
 

o  ميزين السلوكية للطلبة املتتقييم الصفات مقياس :(SRBCSS) 
بالواليات املتحدة األمريكية مع جمموعة مـن   ١٩٧٦يف عام  Renzulliريرتىل  هعدأ         

 م الشخصيةالباحثنيدف التعرف على املتفوقني من خالل مسا  .           

o اختبارات جتزلز وجاكسون Getzels and Jackson Tests: 
ضافة إىل اختبـار خـامس مل   ، وحتتوي على أربعة اختبارات باإل١٩٦٢ظهرت يف عام           

، وتتميز هذه االختبارات بسهولة ويسر اسـتعماهلا  )اإلبداع والذكاء(يظهر إال يف كتاب املؤلفني 
اختبار ترابط الكلمات، االستعمال، األشكال املخفية، القصـص، املشـاكل   : (بشكل عام، وهي

 )٢٠٠٢ناديا السرور، ). (وحلها
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 :اإلعاقة السمعية: ثالثا
 :مقدمة

من كان قريبا  ىسو ممبعانا سإن الصم وضعاف السمع فئة عزيزة وغالية يف اتمع ال حي       
منها، فهي فئة ابتالها اهللا سبحانه وتعاىل بفقدان حاسة السمع بدرجات متفاوتة تتـراوح مـابني   

، ولكنه فقد غري ظاهر على األصم عندما تشاهده دون أن حتتـك بـه   اجلزئي، وأالفقدان الكلي 
عكس الفقد يف احلواس األخرى الذي يكون ظاهراً كاإلعاقات العقلية واحلركية، لذلك مل حتظي 

 .هذه الفئة بالرعاية الكافية يف شيت ااالت بصفة عامة ويف جمال التربية بصفة خاصة
إن اإلمهال صاحب فئة الصم منذ القدم فاإلغريق يرون أن الطفل ) ١٩٩٥(ويشري شكور         
م متخلف ال يستطيع التفاهم والتعايش مع باقي أفراد اتمع وانه سبب يف إضعاف الدولـة  األص

فكان نصيبه القتل، أما أفالطون صاحب املدينة الفاضلة فريي أن مدينته ال تكتمل إال بـالتخلص  
نا من املعاقني، واعترب الرومان األصم شخصا غري قادر على التعلم، وأصدر جستنيان الروماين قانو

مييز فيه بني الصمم الوالدي والصمم املكتسب حيث حرم على الفئـة األوىل حقوقهـا املدنيـة    
والقانونية، حىت القانون االجنليزي ليس ببعيد عن جستنيان وقانونه يف التمييز بني هاتني الفئتني بل 

 .ظل يعمل به يف بريطانيا إىل فترة ليست ببعيدة
أن اتمعات األوروبية كانت تعزل املعـاقني يف مالجـئ    إىل) ١٤٢٤(ويضيف الرحيلي        

خاصة بعيدة عن املدن، وإن بداية االهتمام بالصم والعناية م متت يف القرن السادس بإنشـاء أول  
نشر كتاب عن تعلـيم   ١٦٢٠مدرسة لتعليم املعاقني مسعيا من أبناء األغنياء، عقب ذلك يف عام 

اجلدي فحصل يف القرن الثامن عشر امليالدي حيث أصبحت شـرائح  املعاقني مسعيا، أما االهتمام 
عديدة يف اتمع تم م وتقدم هلم التعليم بطرق شىت، فحصل التحول من القتـل والعـزل إىل   
القبول واالندماج، ويف القرن التاسع عشر بدأت أمريكا تلحق بركب الدول األخرى يف العنايـة  

ىل أوروبا لتلقي اخلربة واملعرفة يف هذا اال، مع العمل علـى سـن   باملعاقني مسعيا بإرسال وفود إ
القوانني واألنظمة اليت ختدم الصم وتقدم هلم املكافآت، ويف القرن العشـرين ظهـرت اهليئـات    

 .واالحتادات اليت تسعي إىل حفظ حقوقهم يف اغلب ااالت
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كفل للمعوقني بصفة عامة حقـوقهم  وال نغفل من خالل هذا السياق أن الدين اإلسالمي          
وأمر برعايتهم واإلحسان إليهم وإشراكهم يف اتمع، ويرشدنا املصطفي صلي اهللا عليه وسلم إىل 

 -رمحـه اهللا  - ، فقد روى اإلمام أمحد بن حنبلاخلري املؤدية إىل اجلنةمن أبواب  ابابأن ذلك يعترب 
من أين أتصدق وليس يل مال  ؟ فقال : يه وسلم يف مسنده أن أبا ذر سأل رسول اهللا صلى اهللا عل

إن من أبواب الصدقة التكبري وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتعزل الشوكة عن طريق النـاس والعظمـة    اهللا وأستغفر اهللا 

 )١٤١٣ابن حنبل، (. )ألبكم حىت يفقهواحلجر ودي األعمى وتسمع األصم وا
آلية  م اإلعاقة واملعاقني واجلهاز السمعي ووويتناول الباحث يف هذا املفصل من البحث مفه        

السمع وبعض التصنيفات املتعددة لإلعاقة السمعية، مع التطرق إىل أسباب اإلعاقة السمعية اجلينية 
إعاقة مسعية لدى األطفال أو حىت الكبار يف السـن،  واملكتسبة، واملؤشرات اليت تدل على وجود 

وكل ذلك يقودنا إىل استعراض طرق الوقاية من اإلعاقة السمعية واآلثار اليت ختلفها هذه اإلعاقـة  
على الفرد من مجيع اجلوانب، كذلك إعطاء نبذة عن طرق القياس السمعي وطرق التواصل مـع  

ها اجلهاز املسئول عن تقدمي اخلدمات التربوية لفئة الصـم  هذه الفئة، ومن مث املبادئ اليت يقوم علي
وضعاف السمع والتنظيم اهلرمي للربامج الناجتة عن هذا اجلهاز، وأخريا تصحيح بعـض األفكـار   
اخلاطئة عن الصم من خالل استعراضها، وتدعيم كل ذلك ببعض النماذج اليت يشار إليها بالبنـان  

 .من املعاقني مسعياً
 

 :قة واملعاقمفهوم اإلعا
قامت العديد من اهليئات واملنظمات واألفراد بتعريف اإلعاقة والفرد املعاق ووضـعته يف            

إطار معني نستطيع من خالله أن نتعرف علي املعاقني ونزودهم بالرعاية واخلدمة املناسبة، يـذكر  
للمعوقني الذي أقـر يف   أن منظمة العمل الدولية يف دستور التأهيل املهين) ٢٠٠١(عبده وحالوة 

عرفت املعوق بأنه فرد نقصت إمكانياته للحصول علـى عمـل    ١٩٥٥مؤمتر العمل الدويل لعام 
مناسب واالستقرار فيه نقص فعلي نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية، كذلك عرفته اللجنـة القوميـة   

جلسـمية أو  للدراسات التربوية بأمريكا بأنه ذلك الشخص الذي ينحرف عن مستوي اخلصائص ا
العقلية أو االجتماعية أو االنفعالية ألقرانه بصفة عامة إىل احلد الذي حيتاج فيه إىل خدمات تربوية 
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ونفسية خاصة ختتلف عما يقدم للعاديني حىت ينمو الفرد إىل أقصي إمكانات منوه، ويأيت كـرش  
Krech   ملتوسـط يف  ويعرف املعوق بأنه ذلك الفرد الذي ينحرف عن اإلنسـان العـادي أو ا

اخلصائص العقلية و احلسية أو العصبية و اجلسمية و السلوك االجتماعي أو االنفعايل أو يف قدرات 
اإلعاقة بأـا عـبء    Smith & Neisworthالتواصل، وعرف كل من مسث ونسورث 

يفرض على الفرد جبانب إنتاج غري مناسب بسبب االحنراف والبيئة، ويشمل هذا اإلنتاج املظـاهر  
اطفية واالجتماعية املختلفة وكذلك خربات الفرد الضعيف جسديا، ويري البعض أن اإلعاقـة  الع

نقص أو قصور أو علة مزمنة تؤثر علي قدرات الشخص فيصري معوقا سواء كانت اإلعاقة جسمية 
أو حسية أو عقلية أو اجتماعية وهو بالتايل يف أشد احلاجة إىل برامج التأهيل وإعـادة التـدريب   

ة القدرات حىت يستطيع التوافق والعيش مع العاديني بقدر املستطاع ويندمج معهم يف احليـاة  وتنمي
 .له االيت هي حقا طبيعي

ونالحظ من خالل التعريف األول أن منظمة العمل الدولية ربطت بني اإلعاقـة ونقـص           
دمات اليت حيتاجهـا  القدرة يف احلصول على عمل مناسب، أما تعريف اللجنة القومية فقد مشل اخل

املعوق سواء كانت تربوية أو نفسية أو االثنني معا، وميثل تعريف كرش وجهة نظر التربية اخلاصة، 
 :وإمجاال فان التعاريف السابقة هدفت إىل إيضاح النقاط التالية

الشخص املعوق هو من وجد لديه قصور يف جانب أو أكثر من جوانب حياته لدرجة حيتـاج  -١
 .املساعدة املتخصصةمعها إىل 

أسباب اإلعاقة متعددة فقد تكون وراثية أو خلقية أو حادثة أو مرضية أو اجتماعية أو ثقافية أو -٢
 .جمتمعية أو أكثر من سبب مما سبق

 .اإلعاقة قد تسبب للمعوق اضطرابات ومشاكل يف حياته الشخصية وحياة أسرته وجمتمعه-٣
هتمني باإلعاقة البعد عن هذه التسمية ذا املصطلح واستخدام ويري الكثري من الباحثني وامل        

مسمي آخر اقل وقعا على النفس مثل ذوي االحتياجات اخلاصة أو غري العاديني، ويري الباحـث  
أن اإلعاقة أو القصور الواقع حقيقة جيب أن يتقبلها الفرد قبل اتمع، وأن يكـون دور اتمـع   

ة باملعوق اجيابيا متمثال يف تقدمي كل ما يساعد هذا الشخص يف الوصول واهليئات واملنظمات املهتم
إىل العيش الطبيعي متمتعا بكل اخلدمات واملميزات، وإمجاال فان الباحث يرى أن تعريف اللجنـة  

 القومية للدراسات التربوية بأمريكا هو التعريف املناسب هلذه الفئة 
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 :اجلهاز السمعي
التعرف على آلية السمع الطبيعية وكيفية انتقال الصـوت مـن احملـيط     حىت يتسىن لنا          

اخلارجي إىل مركز اللغة يف املخ واالختالل الذي قد حيدث ويعيق اكتمال هذه اآلليـة فيسـبب   
اإلعاقة السمعية بدرجاا املختلفة، كان البد لنا من التعرف على اجلهاز السـمعي مـن خـالل    

 .ك وفق ترتيب يبدأ من اخلارج إىل الداخلمكوناته ووظيفة كل مكون وذل

 : External ear األذن اخلارجية-١
تعمل على جتميع املوجات الصوتية وحتديد موقع الصوت ومحاية األذن الوسـطي مـع            

توصيل الطاقة الصوتية إليها، تتكون من صيوان األذن الذي هو عبارة عن نسيج ليفي غضـرويف  
بني له حافتان خارجية تسمي حلزون وداخلية تسمي حلمة األذن، يعمـل  ملتصق بالوجه من اجلان

هريتز مع جتميع املوجات الصوتية وتوجيهها إىل ) ٤٥٠٠(صوان األذن على تضخيم الصوت إىل 
سم تقريبا، وهي عبارة عن ممر ضيق يصل الصـيوان  ) ٢.٥(قناة السمع اخلارجية اليت يبلغ طوهلا 

م املوجات الصوتية ومحاية طبلة األذن من األجسام الضارة، ومـن مث  بغشاء الطبلة ويتم فيه تضخي
سم تقريبا مائلة حنـو  ) ١(يأيت دور طبلة األذن اليت تتكون من ثالث طبقات دائرية الشكل قطرها 

. الداخل تعمل على حتويل الطاقة املوجية الصوتية إىل طاقة اهتزازية مـع محايـة األذن الوسـطي   
 )١٩٩٨اخلطيب، (
 
 

 : Middle ear ألذن الوسطيا-٢
تقع بني األذن اخلارجية والداخلية، تتكون من ثالث عظيمات متدرجة يف الكرب، ـدف           

مضافا إليها العضلة املوترة للطبلة ) املطرقة، السندان، الركاب(إىل تكبري الصوت وتضخيمه وهي 
سم وهي متصلة بالبلعوم األنفي ) ١.٥(والعضلة الركابية، مث تأيت قناة استايكوس اليت يبلغ طوهلا 

وتعمل على حفظ التوازن أثناء الضغط على جانيب غشاء الطبلة من اهلواء املندفع من الفم واألنف، 
تفتح عند التثاؤب أو البلع وتغلق عند الراحة، وإمجاال فان األذن الوسطي تعمل على محاية األذن 
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اخلطيـب،  . (لطاقة اليت تنقل إىل األذن الداخليـة الداخلية من األصوات الشديدة وزيادة كمية ا
١٩٩٨( 

 : Inner ear األذن الداخلية-٣
يطلق البعض على األذن الداخلية مصطلح متاهة األذن وذلك بسـبب تعقـد تركيبـها             

وتعرجه، تتكون من القوقعة احللزونية الشكل واملقسمة إىل السلم الدهليزي والسلم الطيب والسلم 
، مث يأيت اجلزء اآلخر املسمي عضو كورين الذي يعترب عضو السمع الحتوائه علي اخلاليـا  املتوسط

السمعية املستقبلة، ومن مث تأيت األنفاق النصف دائرية اليت تقع يف اجلزء اخللفي من الدهليز وهـي  
 عبارة عن نفق علوي وخلفي وجانيب، حيتوي كل نفق على سائل ليمفي تربز فيه شعريات اخلاليا
احلسية ويف ايته انتفاخ يسمي األمبورة به خاليا تتحفز حبركة السائل الليمفي عند ميالن اجلسم 
أو الرأس أماما أو خلفا أو إىل أحد اجلانبني فتتولد دفعات عصبية حسية تنتقل إىل مركز التوازن يف 

الصـفدي،  . (ائريةاملخيخ، وأخريا يأيت الدهليز الذي يصل مابني قوقعة األذن والقنوات نصف الد
٢٠٠٣ ( 

  :Auditory nerveالعصب السمعي -٤
يسمي بالعصب املخي الثامن يصل إىل جذع املخ ومنه إىل مراكز السمع العليا يف الفص           

الصدغي من املخ، يتكون من الفرع الدهليزي الذي خيرج من فقاعات القنوات نصف الدائريـة  
يسمي العصب الكييسي ويف القريبة يعـرف بالعصـب    ويسمي بالعصب الفقاعي، ويف الكييس

سـليمان  .   (القرييب، مث يأيت الفرع القوقعي الذي خيرج من القوقعة ويسمي بالعصب القـوقعي 
 )١٤٢٦والببالوي، 

 :آلية السمع
كثريا ما جند أنفسنا مشدودين حنو مصدر معني يأتينا منه صوت شجي لقـارئ حسـن             

كتاب اهللا عز وجل أو عصفور يغرد فوق غصن، عندها نبدي ارتياحنا هلذا  الصوت يتلو آيات من
الصوت، ويف املقابل نتضجر ونشعر بالضيق من الضوضاء والضجيج لصـوت اآلالت املزعجـة   
: كأدوات احلفر أو الطائرات وغريها، ولكن وسط كل ذلك يتبادر إىل الذهن سؤال مهم أال وهو

 كيف نسمع هذه األصوات ونفهمها؟
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ولكن قبل اإلجابة على هذا السؤال البد أن نتعرف على الكيفية اليت ينشأ ا الصـوت           
إىل أن الصوت ينشأ يف الغالـب مـن   ) ٢٠٠٠(وينتقل عرب األثري، ويف ذلك تشري ماجدة عبيد 

حركات اهتزازية صادرة عن اجلسم احملدث هلا، وتنتقل يف اهلواء على شكل موجات طولية متتد يف 
مجيع اجلهات علي هيئة دوائر من التضاغطات و التخلخالت، مركزها مصدر الصوت وتسـمي  

ميال يف الساعة، وعندما تصـطدم هـذه   ) ٧٦٠(تسري بسرعة فائقة عرب اهلواء مبقدار ) ذبذبات(
 .املوجات حباجز فإا ترتد وتنعكس

ا جند اإلجابة فيما أوضـحه  وبالعودة إىل السؤال السابق يف كيفية مساع األصوات وفهمه         
بأن صوان األذن يستقبل املوجات الصوتية اليت يف اهلواء وجيمعها ومن ) ١٩٩٥(القريويت وآخرون 

مث ميررها عرب قناة األذن اخلارجية إىل الطبلة فتصطدم بغشائها الذي يهتز، فتنتقل هذه االهتـزازت  
الركاب واملطرقة والسندان، تنتقل بعـد   إىل األذن الوسطي واليت بدورها تقوم بتقويتها من خالل

ذلك إىل النافذة البيضاوية و إىل السلم الدهليزي بواسطة حركات ميكانيكية منظمـة، مث ينتقـل   
االضطراب من النافذة البيضاوية إىل عضو كوريت عن طريق حتريك السائل املوجـود يف قنـوات   

ثل بداية اإلحساس بالصوت، علما بـأن  األذن الداخلية والذي بدوره يثري النبض العصيب الذي مي
اخلاليا الشعرية املوجودة يف عضو كورت تقوم بتحويل االهتزازت املستقبلة إىل شفرات كهربائية 

إشارة يف الثانية، وبالتايل فان العصب السمعي إمجـاال  ) ١٠٠٠(حيملها خيط عصيب يستطيع نقل 
إىل املخ يف الثانية، ومن مث يقوم املخ حبل تلـك  يستطيع نقل ثالثني مليونا من اإلشارات الكهربائية 

اإلشارات بسرعة فائقة ومعرفة ما تعنيه من أصوات وحتديد قوة كل صوت ونغمته وكل ما يتعلق 
 .به، ومن مث يرسل األوامر إىل كل أجهزة اجلسم  للتجاوب مع تلك األصوات

 

 :تصنيف اإلعاقة السمعية
عاقة السمعية من قبل العلمـاء املتخصصـني ـذا اـال     إن تنوع وتعدد تعاريف اإل           

واختالف اهتمامام ووجهات نظرهم أدي إىل وجود أكثر من تصنيف لإلعاقة السمعية، فالبعض 
صنفها وفقا لدرجة الفقدان السمعي والبعض قسمها وفقا لعمر الفرد عند اإلصابة والبعض اآلخر 

 .ورربط مابني اإلعاقة وسبب اخللل أو القص

 :التصنيف حسب العمر عند اإلصابة: أ
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أن اإلعاقة السمعية تصنف وفقا لعمر الفـرد عنـد   ) ٢٨ -٢٧، ١٩٩٨(يذكر اخلطيب          
 :حدوثها إىل

 :Deafnees Prelingualالصمم قبل اللغوي -١
مرية فاإلعاقة السمعية حدثت هنا قبل تنمية اللغة، فالصمم إما والديا أو حدث يف مرحلة ع        

مبكرة، واألطفال ال يستطيعون اكتساب الكالم واللغة بطريقة طبيعية بل يسـتخدمون أسـاليب   
 .التواصل اليدوية كلغة اإلشارة أو أجبدية األصابع، أي أم يتعلمون اللغة بصريا

 :Deafnees Postlirgualالصمم بعد اللغوي -٢
ين مهارات الكالم واللغة إما فجائيا ويسمي هذا النوع بالصمم املكتسب، حيدث بعد تكو       

 :أو على مدي فترة زمنية طويلة، وينقسم إىل
 .إعاقة مسعية بعد تنمية اللغة عند األطفال-
 .إعاقة مسعية بعد تنمية اللغة عند الراشدين-

ويف احلالتني فان مستوي الكالم لألفراد الذين يصابون بالصمم بعد اللغوي غالبا ما يتدهور        
ب عدم مقدرم على مساع مستوي الصوت، وقد يتولد لديهم مشاعر من اإلحباط والقلـق  بسب

 .واالكتئاب
 
 
 

 :التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي: ب
إىل أن اإلعاقة السمعية تصـنف وفقـا لدرجـة    ) ٣٦ -٣٥، ٢٠٠٠(تشري ماجدة عبيد         

إىل التصـنيفات   (db)رب عنها بالديسبل الفقدان السمعي اليت ميكن قياسها بطريقة االديوميتر ويع
 :التالية

 :Slight hearing impairmentاإلعاقة السمعية البسيطة جدا -١
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ديسبل، ويواجه الشخص يف هـذه  ) ٤٠ -٢٥(تتراوح شدة الفقدان السمعي فيها مابني          
والطفل هنـا ال   الدرجة من الفقدان صعوبة يف مساع األصوات اخلافتة والصادرة من أماكن بعيدة،

يواجه صعوبة يف االلتحاق باملدارس العادية بل حيتاج إىل بعض التعديالت الصفية مـع خـدمات   
 .أخصائي السمع والتخاطب

 :Mild hearing impairmentاإلعاقة السمعية البسيطة  -٢
ديسبل، ويستفيد الشخص هنا مـن اسـتخدام   ) ٥٥ -٤١(تتراوح شدة الفقدان مابني          

عينات السمعية مع ضرورة التركيز يف وجه املتحدث حىت يستطيع قراءة الشفاه، حيتاج الطالـب  امل
يف املدرسة إىل بعض التعديالت اخلاصة واجللوس يف املقاعد األمامية وخدمات أخصائي السـمع  

 .والتخاطب وبعض اخلدمات املساندة يف اجلوانب األكادميية

 :Moderate hearing impairmentاإلعاقة السمعية املتوسطة -٣
ديسبل، ويستفيد الشخص من العينات ) ٧٠ -٥٦(تتراوح شدة الفقدان السمعي مابني            

السمعية وقد يسمع بعض األصوات العالية كجرس اهلاتف، حتتاج هذه الفئة يف تعليمها إىل بعض 
 .ادمييةالتعديالت الصفية مع أخصائي السمع والتخاطب وجمموعة من اخلدمات األك

 : Sever hearing impairmentاإلعاقة السمعية الشديدة -٤
ديسبل، ويعاين الشخص هنا ) ٩٠ -٧١(درجة الفقدان السمعي هلذه الفئة تتراوح مابني          

من صعوبات شديدة يف السمع واضطرابات يف الكالم، حيتاج الطفل إىل االلتحاق مبدرسة خاصة 
 .ومسع وقراءة شفاه مع ارتداء املعينات السمعية بتعليم الصم وإىل تدريب نطق

 

 :Profound hearing impairmentاإلعاقة السمعية الشديدة جدا  -٥
ديسبل، وحيتاج الشخص يف هذه الفئة إىل معـني  ) ٩١(تصل درجة الفقدان السمعي إىل          

ئل خاصة وخـدمات  مسعي وزراعة قوقعة مع ضرورة االلتحاق مبدرسة لتعليم الصم مزودة بوسا
 .أخصائي السمع والتخاطب ومترجم لغة اإلشارة

 :التصنيف حسب موقع اإلصابة: ج
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تصنف اإلعاقة السمعية يف هذا اجلانب حبسب اجلزء املصاب يف األذن، ويصنفها سـليمان          
 :إىل التصنيفات التالية) ٦٨ -٦٦، ١٤٢٦(والببالوي 

 :Sensorineural hearing lossاإلعاقة السمعية احلسية العصبية  -١
وهي عبارة عن خلل يصيب األذن الداخلية سواء يف القوقعة أو اجلزء السمعي من العصب         

مما يستحيل معه وصول املوجات الصوتية إىل األذن الداخلية أو وصوهلا مشوشة، مما جيعل مراكز 
ية، يعود هذا النوع من اإلصـابة إىل  الترمجة يف املخ غري قادرة إىل حتويلها لنبضات عصبية أو مسع

عدد من األسباب قبل أو أثناء الوالدة مثل الوراثة أو إصابة الرأس أو انقطاع األكسـجني أثنـاء   
 .الوالدة

 :Conductive hearing lossاإلعاقة السمعية التوصيلية  -٢
اخلية سـليمة،  وهي عبارة عن خلل يصيب األذن اخلارجية والوسطي مع بقاء األذن الد         

ويتسبب يف ذلك انفجار طبلة األذن أو انسداد األذن الوسطي ببعض السوائل والتشوهات اخللقية 
 .باألذن اخلارجية أو الوسطي وغريها من األسباب

 :Mixed hearing lossاإلعاقة السمعية املختلطة  -٣
وذلك بسبب وجـود   وهي عبارة عن خلل يصيب األذن الداخلية واخلارجية والوسطي          

 .خلل يف أجزاء األذن الثالثة، ومن الصعب عالج هذا النوع لتداخل أسبابه وأعراضه

 :Central hearing lossاإلعاقة السمعية املركزية  -٤
وهي عبارة عن خلل يصيب املمرات السمعية يف جذع الدماغ أو يف املراكـز السـمعية           

 .جلطات خميةوالسبب يف ذلك اإلصابة بأورام أو 

 :Hysterical deafnessالصمم اهلستريي  -٥
وهو فقدان مسعي الشعوري يعود إىل ضغوط انفعالية غري حمتملة شديدة وغري طبيعية، فقد         

تكون متارض وتظاهر بالصمم مع وجود السمع بصورة طبيعية أو صمم وظيفي غري مرتبط بتلف 
كون الصمم اهلستريي نفسي املنشأ ولكنه يف الغالب عضوي أو عيب يف األذن ، من املمكن أن ي
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فإنه عرض حتويلي، وكذلك يوجد الصمم التقليدي الناشئ عن عوامل نفسية غري عضوية بفعـل  
 .قوى نفسية غري واعية من املصاب

والتصنيف القائم على حسب شدة الفقدان السمعي هو التصنيف املهم واملعتمد يف بـرامج         
ة، ففي ضوء هذا التقسيم يتم اختيار الطالب يف معاهد األمل للصـم أو يف الـربامج   التربية اخلاص

امللحقة مبدارس التعليم العام لضعاف السمع، أو استمراره يف مدارس السامعني، فكمـا أشـري يف   
ديسيبل فأكثر ويقابل يف ) ٧٠(مصطلحات الدراسة فان الطالب األصم هو من فقد مسعه بدرجة 

قة السمعية الشديدة واإلعاقة السمعية الشديدة جدا وأعلى درجة يف اإلعاقة السمعية التصنيف اإلعا
ديسيبل يف ) ٦٩ -٣٥(املتوسطة، والطالب ضعيف السمع هو من فقد مسعه بدرجة تتراوح مابني 

 .أفضل األذنني، ويقابل يف التصنيف جزء من اإلعاقة السمعية البسيطة واإلعاقة السمعية املتوسطة
 

 :اإلعاقة السمعية أسباب
ترجع اإلعاقة السمعية إىل جمموعة من األسباب البعض منها جيين مرتبط بالوراثة والبعض          

اآلخر مرتبط بعوامل بيئية حتدث بعد عملية اإلخصاب، والتعرف على هذه األسباب يسـاعد يف  
اإلصابة جراء كل املترتبة اشالوصول إىل حلول مناسبة ملواجهة املها وتوعية اتمع بطرق الوقاية من

 .ا
تسببها عوامل وراثية اإلعاقة السمعية من حاالت % ٥٠إىل أن ) ٢٠٠٣( ويشري كوافحة         

 .ما بعد الوالدة أوالوالدة  أوحتدث بعد عملية اإلخصاب أي أثناء احلمل % ٥٠ ،)جينية(
 :اقة السمعية إىلأسباب اإلع) ١١٤ -٨٥، ١٤٢٦(والببالوي  سليمانصنف و         

تتضمن الكيفية اليت تنتقل ا الصفات الوراثية عن طريق اجلينات اليت حتملـها   :عوامـل جينيـة  -١
 :إىل الكروموزومات، وتنقسم

احلاالت املرضية من اآلباء إىل األبناء من  أوعوامل وراثية تتمثل يف انتقال بعض الصفات احليوية -
ضعف العصب السـمعي،   أوة كضعف اخلاليا السمعية خالل كروموزومات حاملة لصفات معين

  .ودائما تكثر اإلصابة بالصمم الوراثي بني األزواج األقارب ممن حيملون تلك الصفات
اجلنني نتيجـة  مع دم اختالف العامل الرايزيسي والذي حيدث نتيجة عدم توافق دم األم احلامل -

  .عامل يف دمهلزواج امرأة ال يوجد العامل يف دمها برجل يوجد ال
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 :مكتسبة من البيئة وال تقل يف تأثريها عن العوامل اجلينية وهي :عوامل غري جينية-٢
  .األمراض اليت تصيب األم أثناء احلمل كاحلصبة األملانية والزهري والتهاب الغدة النكافية-
 .تعرض األم احلامل لألشعة السينية واإلشعاع الذري-
 . ملأثناء احلألم لتغذية السوء -
 .ل العقاقري دون استشارة طبيةاوتن-
 .الشفط أوطول مدة الوالدة واستخدام آالت لسحب اجلنني كامللقاط -
 .الوالدةاإلصابة امليكروبية للجنني أثناء -
 .كسجني إىل مخ اجلننيوعدم وصول األ-
 .السحايااألمراض اليت يتعرض هلا الوليد كاحلصبة واحلمى القرمزية والسعال الديكي والتهاب -
 .حوادث االصطدام اليت تؤدي إىل الرتيف-
  .الضوضاء وخاصة الضجيج الصناعي-
  .الوسطي انتشارا األذنتصلب عظيمة الركاب وهو من أكثر التهابات -
  .مرض منري يصيب الشخص يف مرحلة الشباب-
لستني من األفراد فوق ا%) ٤٠ -٢٥(وقر الشيخوخة حيث تشري الدراسات العلمية أن حوايل -

 .تةاوعاما لديهم إعاقة مسعية بدرجات متف
  .االستيقاظ من النوم أوالفقدان السمعي املفاجئ وحيدث أثناء النهار -
  .الوسطى املزمن األذنالكولسترويل وحيدث نتيجة اللتهاب  ىالورم الشحم-
  .وهي تشوهات خلقية األذنتشوهات صيوان -
  .أذنيهل يف فاألجسام الغريبة اليت يضعها الط-
  .الوسطي الناتج عن التغري املفاجئ يف الضغط على سطح الطبلة األذنالتهاب -

العربيـة   ةاململكباألسباب املسامهة يف اإلعاقة السمعية إىل  أن ) ٢٠٠٣( ر الشمرياشأو          
 :وهي ،السعودية تنقسم إىل أسباب عامة وأسباب خاصة

سوء وزمنة املعدية واملمراض األبيئية والعوامل مل التش: أسباب عامة حتدث خالل مرحلة احلمل-
ل العقاقري احملظورة واألمراض الطارئة غري املزمنة واحلـوادث  اوالتغذية وارتفاع درجة احلرارة وتن

 .البدنية واألشعة والتسمم
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وتتمثل يف الوالدة غري الطبيعية ووزن الطفل والوالدة  :خالل مرحلة الوالدةحتدث أسباب عامة -
 .كسجني واستخدام آالت السحبو غري وقتها ونقص األيف
تتمثل يف سوء الرعاية وسرة واأليئة تتعلق بالبوهي  :مرحلة ما بعد الوالدةحتدث يف أسباب عامة -

ضـد األمـراض   تطعـيم  الالصحية وارتفاع درجة احلرارة املتكرر والرضاعة غري الطبيعية وعدم 
 .وكدمات الرأس

 ، ويف املرتبة الثانيةوحتتل املرتبة األوىل %٣٩.٩العوامل الوراثية بنسبة  متمثلة يف :أسباب خاصة-
جمموعة مـن  % ١٥.١بنسبة ويف املرتبة الثالثة أخريا تأتى ، و%٣١.٧العوامل املرضية بنسبة تأتى 

 .األسباب املختلفة
 

 :مؤشرات قد تشري إىل وجود إعاقة مسعية لدي األطفال حديثي الوالدة
تشاف الصمم عند األطفال يعد من األمور الصعبة واملعقدة، ولكن من الضـروري  إن اك         

التبكري يف اكتشافه وتقدير درجته وذلك من اجل التدخل املبكر، وللحصول على نتائج شـافية يف  
 )٢٠٠٠السبيعي، (. هذا املوضوع البد من وجود فريق من املتخصصني

د من املؤشرات اليت تساعد يف اكتشاف اإلعاقـة  إىل وجود عد) ٢٠٠٥(يشري التركي و         
 :  السمعية لدى األطفال حديثي الوالدة، تتمثل فيما يلي

 .يعاين الطفل من التهابات مستمرة يف األذن-١
 .يستخدم بعض اإلمياءات أثناء التواصل مع اآلخرين-٢
 .ال يستخدم الكلمات يف التعبري عن احتياجاته ورغباته-٣
 .صوات العاليةال يستجيب لأل-٤
 .ال يقوم الطفل بترديد الكلمات واجلمل أثناء عملية التواصل-٥
 .يفتقد الطفل إىل عملية املناغاة الطبيعية اليت يستخدمها عادة األطفال-٦
 .عندما ينادي الطفل من اخللف ال يلتفت إىل مصدر الصوت بسرعة وقد ال يستجيب-٧
صوات جديدة ويلتفت إليها، ولكن الطفل الـذي  عادة يتوقف الطفل عن البكاء عند صدور أ-٨

 .لديه إعاقة مسعية يستمر يف البكاء
 .ال يتواصل بصريا مع اآلخرين عندما يتحدثوا إليه-٩
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 :مؤشرات قد تشري إىل وجود إعاقة مسعية لدى األفراد كبار السن
 .ال يفهم الكالم الذي يصدر من اآلخرين بسهولة-١
 .ه إعادة الكالم مرة أخريدائما يطلب من املتحدث إلي-٢
 .يركز يف وجه املتحدث وهو قريب منه-٣
 .يتحدث بقدرة اقل من اآلخرين يف نفس العمر الزمين-٤
 .ال يركز الفرد يف البيئة احمليطة به سواء يف العمل أو املرتل-٥
 .عندما يسأل فانه جييب إجابات ليس هلا عالقة مباشرة بالسؤال-٦
 .از بصوت عاليسمع املذياع أو التلف-٧
 .يشتكى من التهابات يف األذن-٨
 . يستجيب ألصوات ليس هلا عالقة مبصدر الصوت األساسي-٩

 )٤٩ -٤٨، ٢٠٠٥التركي، (                                                     
                                                             

 :لسمعيةطرق الوقاية من اإلعاقة ا
إىل أن الوقاية عبارة عن جمموعة من اإلجراءات املنظمة اهلـدف  ) ٢٠٠٣(يشري الصفدي         

 .منها احليلولة دون حدوث الضعف أو تطوره إىل عجز أو تطور العجز إىل إعاقة دائمة
طرق الوقاية من اإلعاقة إمجاال ) ١٩٩٨(اخلطيب  يف Simeonssonوقسم سيمنسون       

 :مستوياتإىل ثالث 

منع حدوث املرض بالتطعيم والوقاية من اإلصابات واحلوادث وإزالـة املخـاطر    :املسـتوي األول 
 .البيئية

 .الكشف املبكر عن املرض ومعاجلته :املستوى الثاني

، احلد منـها  أومساعدة الفرد يف التغلب على اإلصابة ومنع حدوث املضاعفات  :املسـتوى الثالـث  
 :ات فإن أهم اإلجراءات للوقاية من اإلعاقة السمعية هيوبناء على هذه املستوي

 .قبل احلمل التخطيط ملرحلة ما-
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 .البكتريي أوتطعيم األطفال ضد أمراض الطفولة الفريوسي منها -
 .ةأثناء احلمل دون استشارة طبي ةل العقاقري الطبياوامتناع األم عن تن-
 .م والطفلالرعاية الصحية املنتظمة لأل-
 .خاطر البيئيةإزالة امل-
 .الكشف املبكر عن نقص السمع لدى األطفال-
 .توفري املعينات السمعية-
 .التدخل املبكر-
 .املعاجلة الطبية والتدخل اجلراحي-
 .التأهيلية اخلاصة توفري الرعاية التربوية و-
 .تعديل اجتاهات األسرة واتمع-
 .التدريب واإلرشاد األسري-
 .الدمج االجتماعي-

 أوبضرورة التحري عن العوامل الوراثية يف عائلة الشـاب  ) ٢٠٠٢( ويضيف اليوزبكي          
 أوفان العوق السمعي قد يكون وراثيا يف حالة وجوده كامنا يف الزوج  ،الفتاة الراغبني يف الزواج

الزوجة، وأن يستفاد من التقدم الطيب اهلائل يف احلاالت اليت يرغب فيها الشاب األصـم الـزواج   
غري وراثيا وهنا من  مفتاة صماء باالستفسار من الطبيب املختص فقد يكون العامل املسبب للصمب

 .املمكن أن يتزوج األصم والصماء ويكون الناتج أطفال أسوياء
ويرى الباحث أن اجلانب املهم للوقاية من اإلعاقة السمعية يتمثل يف التوعيـة الصـحية              

ألفراد اتمع عرب وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة وتلفاز وإذاعة، مـع  والثقافية واالجتماعية 
 .دعم مراكز األحباث واجلامعات إلجراء املزيد من الدراسات واألحباث يف هذا اجلانب

 

 :اآلثار املرتتبة لإلعاقة السمعية على الفرد
رد فيها خصائصه اليت متيزه عن إن املعاقني مسعيا ال ميثلون فئة أو مجاعة متجانسة فلكل ف          

غريه، وذلك عائدا إىل أن اإلعاقة السمعية هلا تأثريات خمتلفة ترتبط هذه التأثريات مبجموعة مـن  
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إىل أن هـذه  ) ١٤٢٦(العوامل اليت تتعلق باإلعاقة والفرد، ويف ذلك يشري سـليمان والبـبالوي   
 :العوامل تتمثل يف

 ).ة عصبية، مركزيةتوصيلية، حسي(نوع اإلعاقة السمعية -١
 ).بسيط جدا، بسيط، متوسط، شديد، شديد جدا(درجة الفقدان السمعي -٢
 ).قبل اكتساب اللغة، بعد اكتساب اللغة(عمر الفرد عند حدوث اإلعاقة -٣
 ).صم، أحدمها أصم، كالمها عاديني(الوضع السمعي للوالدين -٤
 ).وراثية، والدية، مكتسبة(سبب اإلعاقة السمعية -٥
 .دي وعى األطفال املعاقني مسعيا بفقدام السمعي وأمهية استخدام املعينات السمعيةم-٦
 ).ثراء لغوي، فقر لغوي(املدي اللغوي املتوفر يف بيئة الطفل -٧
 .مدي تقبل الوالدين بعد التشخيص إلعاقة ابنهم وتوافقهم النفسي مع ذلك-٨
 .  املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة-٩
 :اإلعاقة السمعية يف اجلانب اللغويثر أ: أ

التأثري السليب األشد ظهورا لدي األصم هم القصور يف اجلانب اللغوي، حيـث يشـري             
أن النمو اللغوي لدي الطفل يعتمد على عدد من العوامل وذكر من أمهها نضج ) ١٤٢٣(املفدى 

ب السمعي، وان مستوي لغة الطفل اجلهاز السمعي والذي يشمل األذن اخلارجية والداخلية والعص
 .يتوقف على حسب مستوي اللغة اليت يسمعها

أن املعاق مسعيا حيتاج إىل تدريب منظم ومكثف ألنه سيصبح   Couradويري كوراد         
أبكما إذا مل تتوفر له فرص التدريب الفعال وذلك لغياب التغذية السمعية الراجعة عنـد صـدور   

لى تعزيز لغوي من اآلخرين، ويف حال اكتسابه للمهارة اللغوية فـان  األصوات وعدم احلصول ع
هذا االكتساب يتصف بالقصور والتمركز حول امللموس مع استخدام مجل قصرية بنربة غري عادية 

أن بعض الدراسات وجدت أن الطفل األصم يف اخلامسة  Dicarloتبدو بطيئة، ويشري دكارلو 
كلمة، ويف املقابل ويف نفس املرحلة العمرية لطفل عادي ) ٢٠٠(من العمر خمزونه اللغوي يقارب 

كلمة، ومع ذلك فان املعاقني مسعيا يتعلمون دالالت األلفـاظ  ) ٢٠٠٠(جند أن خمزونه يزيد على 
 )                   ١٩٩٨اخلطيب، . (والبناء اللغوي بنفس النمطية والتسلسل لدي العاديني ولكن مبعدل أبطأ

 :قة السمعية يف اجلانب اجلسمي واحلركيثر اإلعاأ: ب
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إىل أن فقدان السمع قد يـؤدي    Fallen & Umanskyيشري فالن أومانسكى            
ضاع غري أوإىل وضع حواجز وعوائق بني األصم والبيئة احمليطة به مما جيعل جسمه يتخذ حركات و

ا لعدم القـدرة علـى مسـاع    صحيحة، فالبعض ميشى بطريقة مميزة فال يرفع قدميه عن األرض إم
فـرانش  الشعور بشئ من األمن عندما تبقي القدمان على اتصال دائم باألرض، ويري  أواحلركة 
أن املعوق مسعيا إذا مل يزود باستراتيجيات بديلة للتواصل   French & Jansma وجنسما

 )١٩٩٨اخلطيب، . (فان اإلعاقة قد تفرض قيودا علي منوه احلركي

 :ة السمعية يف اجلانب االجتماعي واالنفعايلثر اإلعاقأ: ج
إن التواصل االجتماعي بني األفراد يتم عن طريق اللغة يف املقام األول ولذلك جنـد أن              

الصم غالبا ما ينعزلون عن اتمع يف مجاعات خاصة م ألن األفـراد العـاديني ال يسـتطيعون    
يت هي لغة الصم األساسية، كذلك فان القصور اللغـوي  فهمهم، فالكثري ال يعرف لغة اإلشارة ال

لدى األصم يؤدي به إىل معاناة انفعالية ألنه ال يستطيع أن يعرب عن مشاعره وأحاسيسه وانفعاالته 
مما قد يؤدي به إىل العزلة واالنسحاب والشعور بالشك والنقص، وقد مييل إىل اختـاذ السـلوك   

االضطرابات النفسية كالقلق والالتوازن يف حال مواجهـة  العدائي ضد اآلخرين مع تعرضه لبعض 
 ).٢٠٠٥الظاهر، . (املشاكل

أن صعوبة التعامل مع اآلخرين تؤدي باملعاق مسعيا إىل عـدم  ) ٢٠٠٣(ويذكر زريقات           
التوافق النفسي واالجتماعي حيث يشعر بأنه مرفوض من قبل األطفال اآلخرين، ويساهم بالـدور  

 .ذلك الظروف البيئية غري اجليدة واليت تعترب بيئة سلبية غري داعمةالرئيسي يف 

 :ثر اإلعاقة السمعية يف اجلانب العقليأ: د
إىل انـه ال توجـد أي    White & Stevensonأكد الباحثان وايت وستيفنسن           

إذا وجد عالقة سببية بني اإلعاقة السمعية و اخنفاض مستوى الذكاء لدي الصم وضعاف السمع، و
هذا االخنفاض فان ذلك عائدا إىل قصور أو عجز يف القدرات العقلية بسبب تلف خاليا املخ مثال 
أو قصور يف اختبار الذكاء املستخدم، كأن يكون اختبار ذكاء لفظي أو اختبار ال يقيس القـدرة  

أن  Moorerالعقلية احلقيقية أو صمم بطريقة ال تتناسب وذوي اإلعاقة السمعية، ويذكر مورر 
املعاقني مسعيا ال توجد لديهم أية عيوب يف الذكاء، وان منوهم املعريف ومنو الذكاء لديهم متماثـل  
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سـليمان  . (مع العاديني وأم يظهرون نفس تباين أقرام السامعني يف امتالك القدرات العقليـة 
 ).١٤٢٦والببالوي، 

 :ثر اإلعاقة السمعية يف اجلانب املعريفأ: هـ
إىل وجود اخنفاض حـاد   Hallahan & Kauffmanأشار هاهلان وكوفمان             

يف القدرة على القراءة لدي املعاقني مسعيا وذلك من خالل نتائج الدراسة اليت قاما ا باسـتخدام  
مقياس ستانفورد للتحصيل، مما يؤثر سلبا ليس فقط على التحصيل االكادميى يف اللغة بل يتعـدي  

م األخري، ومبا أن الدراسات أثبتت أن األصم ال يعاين من تأخر يف قدراته العقليـة  إىل باقي العلو
فان السبب من املمكن أن يعود إىل عدم مالئمة املناهج الدراسية أو طرق التدريس أو تدين كفاءة 
 املعلمني أو نقص الدافعية أو غريها من العوامل اليت تؤثر يف اجلانب املعريف، لذلك فـان املعـاقني  
مسعيا يف حاجة إىل جهد مضاعف وختطيط مدروس ليصلوا إىل املستوي املأمول أكادمييا، ويؤيـد  

اليت مت فيها تقدمي برنامج تعليمي مكثف ملـدة   Moog & Geersذلك دراسة موج وجريز 
ثالث سنوات لتعليم الصم يف املرحلة االبتدائية، وقد أسفرت النتائج أن حتصيلهم يف القراءة قل عن 

ــ ــي واحــــد فقــــط    أقــ ــف دراســ .                                                                 رام العــــاديني بصــ
 )١٩٩٥القريوتى وآخرون، (

 :طرق القياس السمعي لألطفال الصم وضعاف السمع
إن حتديد درجة ونوع الفقدان السمعي للطفل غاية يف األمهية، فاهلدف منـها إعطـاء             

ل املعني السمعي املناسب له مع تزويده باحلصة التدريبية الكافية واملكان التربوي املخصص له الطف
وبيان مدى احتياجه للخدمات املساندة، كل ذلك يتم من قبل أخصائي السمعيات بالتعاون مـع  
األسرة واملدرسة أو املعهد، ويوجد العديد من الطرق واألساليب اليت يتم مـن خالهلـا القيـاس    

 .لسمعي لألطفالا
 

 :قياس النغمات النقية-١



 ٨٣

يتم قياس النغمات النقية بالتعرف على العالقة بني التوصيل اهلوائي والتوصيل العظمـى            
فيما يلـي إىل دور كـال   ) ٢٠٠٥(ومن مث حتديد درجة الفقدان السمعي للطفل، ويشري التركي 

 :منهما

، ٥٠٠: (عتبة السمع على تـرددات ثالثـة وهـي    ويتم فيه حتديد متوسط :التوصيل اهلوائي-أ
وهذه الترددات متثل قدرة األصم أو ضعيف السمع على مسـاع الكـالم، ويف   ) ٢٠٠٠، ١٠٠٠

 .العادة يستخدم متوسط النغمات النقية لوصف مقدار الفقدان السمعي

ظمي ويتم فيه تقييم مدي وصول الصوت إىل األذن عن طريق التوصيل الع :التوصيل العظمي-ب
 .باستخدام الرأس أو العظيم الصدغي الذي يقع خلف األذن

وإذا اتفقت نتيجة اختبار التوصيل العظمي مع نتيجة التوصيل اهلوائي فان اإلعاقة السمعية تعتـرب  
إعاقة حسية عصبية يف األذن الداخلية، ويف حالة كون نتيجة اختبار التوصيل العظمي عادية ونتيجة 

ئي تشري إىل فقدان مسعي فإن اإلعاقة أو الفقدان السمعي يف األذن اخلارجية أو اختبار التوصيل اهلوا
 .الوسطي

 :قياس وظائف األذن-٢
تستخدم نتائج هذا القياس مع مجيع القياسات السمعية األخرى، لتوفري معلومات مفيـدة            

ملعـاجلني للصـم   عن األذن الوسطي ومشاكل طبلة األذن، وهي تساعد األطباء التشخيصيني وا
قياس ضغط اهلواء يف طبلة األذن، قيـاس  : (وضعاف السمع والراشدين، وينقسم هذا القياس إىل

 )١٤٢٦سليمان والببالوي، ). (استجابة عضلة العظيم الركاىب

 :القياس السمعي اللفظي-٣
له حتليـل  يقيس قدرة الطفل على مسع وفهم الكالم يف مواقف احلياة اليومية، يتم من خال          

مهارات القدرة على فهم الكالم وحتديد املعني السمعي املناسب، يوفر معلومات حيتاجها كل من 
 :أخصائي التخاطب ومعلم الصم وضعاف السمع وينقسم إىل
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ويقيم هنا مستوي شدة الصوت الذي يستطيع األصـم أو ضـعيف    :عتبة االستقبال الكالمي-أ
الكالم والطبقة املستخدمة هنا طبقة صوت منخفضة وأخري السمع مساعه ولكن بدون فهم ملعين 

 .مرتفعة

اهلدف منه معرفة قدرة الطفل األصم أو ضعيف السمع على فهم الكالم  :قياس التمييز الكالمي-ب
اللفظي واستخدامه بنفس درجة استخدام الطفل العادي، يتم التطبيق يف بيئة هادئة ومن مث االنتقال 

 )٢٠٠٥التركي، . (جةوالتطبيق يف بيئة مزع

 :السمع الدماغيقياس -٤
اهلدف منها معرفة مدى وصول اإلشارات السمعية إىل الدماغ وكـذلك الـتغريات يف            

النشاط الكهربائي للطفل نتيجة للنواحي العصبية اليت حتدث يف جذع الدماغ، وهي طريقة متطورة 
 )٢٠٠٠ة عبيد، ماجد. (أصبحت أكثر الطرق انتشارا يف الوقت احلاضر

ويف التربية اخلاصة باململكة العربية السعودية يوجد أخصائيني لقياس الفقـدان السـمعي،           
حيث ال يقبل أي طالب يف برامج العوق السمعي إال بعد الكشـف عليـه مـن قبـل هـؤالء      

ر الطـالب  األخصائيني، ويتم ذلك باستخدام طريقة قياس النغمات النقية، مع العلم أن أولياء أمو
غالبا ما يلجئون إىل املستشفيات املتخصصة للكشف على أبنائهم يف البدء، ولكن ال يعين ذلـك  
عدم أمهية كشف األخصائي، ففي ضوء هذا الكشف يتم حتديد العتبة السمعية لكل طالب ومن مث 

، األول االبتـدائي (صرف معني مسعي جماين، ويتم ذلك يف الصف األول من كل مرحلة دراسية 
، ويتم متابعة استخدام الطالب للمعني السمعي من قبـل معلمـي   )األول املتوسط، األول الثانوي

 .معاهد األمل واملرشد الطاليب واألخصائي النفسي
 

 :طرق التواصل مع الصم
إن الصمم يفرض على الشخص األصم جدار من العزلة والقطيعة بينه وبني اآلخرين من           

نه يفتقد إىل اللغة اليت هي مهزة الوصل، ولكن هذه القطيعة واالنعـزال ال تـتم إال   أفراد اتمع أل
بإرادة ومباركة من األصم نفسه وذلك عندما يستسلم ويفضل االنسحاب يف عامل خاص به، وتقع 
املسئولية أيضا على اتمع إذا ترك هذا الشخص على احلالة اليت ارتضاها لنفسه، ومن أجل ذلـك  
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اليب بديلة للتواصل الفعال بني األصم واتمع تتمثل يف عدد من الطرق املختلفة واليت تكونت أس
 .لكل طريقة منها أنصار ومؤيدون متبنون هلا وفق وجهة نظر فلسفية مغايرة للفريق اآلخر

 :Oral Method الطريقة الشفوية :أ
ريقة جتمع ما بني استخدام إىل أن هذه الط) ٥٩ -٥٢، ١٩٩٩(أشار اللقاين والقرشي            

الكالم واالستفادة من بقايا السمع وقراءة الكالم، ويف املقابل فإا حتظر استخدام لغـة اإلشـارة   
وأجبدية األصابع، وخيتلف مؤيدي هذه الطريقة يف االستخدام هلا فمنهم من يركز على بقايا السمع 

ث جيمع مابني استخدام بقايـا السـمع   والبعض األخر على حاسة البصر وقراءة الكالم وفريق ثال
 : وقراءة الكالم، ويضيف اللقاين والقرشي إىل أن هذه الطريقة تتضمن ما يلي

  :Speechreadingقراءة الكالم -١
حيث القدرة على فهم أفكار املتكلم مبالحظة حركات الوجـه واجلسـد مـن خـالل              

تنمي هذه الطريقة بواسطة التدريب ويوجد لـدي  املعلومات املستمدة من املوقف وطبيعة الكالم، 
بعض الصم قابلية اكرب من غريهم يف تعلم هذه املهارة واليت تعترب مكملة وليسـت بديلـة عـن    
السمع، وكلما زادت درجة فقدان السمع ازدادت احلاجة إىل االعتمـاد علـى البصـر ورؤيـة     

من املشكالت املتمثلة يف سـرعة أو   األصوات من خالل قراءة الكالم، وتواجه هذه الطريقة بعدد
بطء حركات الشفاه والفك أو عدم مالئمة املسافة بني الطرفني والضوضاء وضعف اإلضـاءة أو  
عدم التركيز من قبل األصم مع املتكلم، ولكن حتل هذه املشاكل مبجموعة مـن اسـتراتيجيات   

إلستراتيجية التوقعيـة والتعويضـية   االتصال اليت جيب أن يلتزم ا الطرفني املرسل واملستقبل مثل ا
واالستماع، ويرى الفريق املؤيد هلذه الطريقة أن الفرد األصم يستطيع من خالهلا االندماج يف عامل 

 .العاديني

ب السمعي -٢   :Auditory Trainingالتدري
واهلدف منه االستفادة من بقايا السمع لدي املعوق مسعيا باسـتخدام مقويـات صـوتية             

يصال الصوت إليه، وهنا يستخدم األصم حاسة البصر وحاسة السمع، وهلذه الطريقة خطـوات  إل
جيب اتباعها متمثلة يف تنمية إدراك الصوت أوال ومن مث تنمية القدرة على متييز األصوات وأخـريا  

بعـض   Silvermanتنمية القدرة على متييز األصوات املألوفة وغري املألوفة، وقدم سيلفرمان 
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قترحات اليت ينبغي مراعاا عند التدريب السمعي مثل اقتران السمع بالرؤية واللمس واملوائمـة  امل
بني فنيات التدريب السمعي وقدرات األصم السمعية مع البدء بالتدريب املبكر وربـط اخلـربات   

 .املصاحبة بأشياء مقبولة وذات معين

 :Manual Method الطريقة اليدوية: ب
أن هذه الطريقة جتمع بني استخدام لغـة اإلشـارة وهجـاء    ) ١٩٩٨(خلطيب يذكر ا          

األصابع، ويرى أنصار هذه الطريقة أا حققت نتائج اجيابية وذلك ألا تليب حاجات معينة لـدي  
األصم، ولغة اإلشارة اليت يستخدمها األصم تتضمن اليدين والذراعني للتعبري عن معاين الكلمـات  

خمتلفة من بلد إىل آخر، أما التهجئة باألصابع فهي تشمل استخدام اليد لتمثيل  واملفاهيم وهي لغة
احلروف األجبدية وهي طريقة مساندة للغة اإلشارة يستخدمها غالبا األفراد الذين يفهمون اللغـة  
املنطوقة جيدا، ولكن استخدام الطريقة اليدوية يف التواصل يثري العديد من املخـاوف واملشـاكل   

جئة حيث أ ا حتد من رغبة األصم يف تعلم الكالم وقراءة الشفاه واستسهال هذه الطريقة، وتعد
األصابع عملية قرائية غري واقعية يف تعليم صغار السن أو الذين مل يتعلموا القراءة، وكذلك فإنه ال 

 .توجد عالقة بني لغة اإلشارة وكل من اللغة املنطوقة واملكتوبة
Alzah)وقسم           ١٩٩٩rani, ) اإلشارات إىل نوعني: 

 .هلا مدلول معني وترتبط بأشياء حسية ملموسة يف ذهن األصم) مادية(إشارات وصفية -
ليس هلا مدلول معني مرتبط بشكل مباشر مبعين الكلمة اليت يتم ) غري مادية(إشارات غري وصفية -

 .التعبري عنها
 :Total Communication Methodطريقة االتصال الكلي : ج

تتضمن هذه الطريقة مجيع الطرق املستخدمة يف التواصل، وتسـمح باسـتخدام كـل              
الوسائل املتاحة من لغة إشارة وهجاء أصابع وقراءة الشفاه وتعبريات الوجه والكتابـة والرسـم   

لكل واستخدام املعينات السمعية، قائمة على فلسفة مفادها أنه ال توجد طريقة واحدة تعد األفضل 
 )١٩٩٥القريويت وآخرون، . (الصم يف كل األوقات

 Stucklessوسـتوكليس   Meadowويف جمموعة من الدراسات قام ا كل من ميـدو  
الـدرجات حصـل    ىعلأعن أفضل طرق االتصال وجد أن  Kohوكوه  Vernonوفرينون 
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للقـاين والقرشـي،   ا. (عليها التالميذ الذين التحقوا بالفصول اليت تستخدم طريقة االتصال الكلي
١٩٩٩( 
إىل أن التواصل الكلي يزيد من   Lombardion, etalلومباردينو وآخرونويشري         

مستوي االنتباه لدي الطالب ويزيد من مستوي التواصل وحيسن مستوي الرباعة اليدوية وخيفـض  
 )١٩٩٨، اخلطيب. (املظاهر السلوكية غري املقبولة

 :Bilingual Biculturalالتعليم الثنائي : د
إن طريقة ثنائية اللغة والثقافة من الطرق احلديثة يف تعليم الصم، وتعتمد علـى فلسـفة            

مفادها أن لغة اإلشارة هي اللغة األساسية لألفراد الصم، وأن هذه الفئة تعترب أقلية ثقافية ولـيس  
ثقافة جمتمع (لسائدة مع ثقافتني جمموعة من املرضي، لذلك جيب تعليمهم لغة اإلشارة ولغة اتمع ا

، ففي املرحلة األويل يتم تدريس وتنمية لغة اإلشارة وثقافة جمتمـع  )الصم وثقافة جمتمع السامعني
الصم واالنتقال بعد ذلك إىل تدريس اللغة العربية و ثقافة جمتمع السامعني، فالفرد األصم هنا ثنائي 

غتني خمتلفتني يتكيف معها بالشكل املناسب، ويؤيد ذلـك  اللغة والثقافة ينتقل حبرية بني ثقافتني ول
فوجتسكي يف نظريته عن التعلم االجتماعي الثقايف بأن الطفل من خالل التعلم الثنـائي يسـتطيع   

أقرت حكومة الواليـات املتحـدة    ١٩٦٨رؤية كل لغة وأنظمتها املختلفة على حدة، ويف عام 
أصـبحت   ١٩٨٣بق يف مخسني والية أمريكية، ويف عام األمريكية التعليم الثنائي جلميع الصم وط

أعلنت اجلمعية القومية  ١٩٩٤اللغة االجنليزية تدرس كلغة ثانية يف مجيع برامج التعليم الثنائي، ويف 
للصم أحقية الصم يف التواصل بلغة اإلشارة مع تعليمهم وتربيتهم وفق برامج التعلـيم الثنـائي،   

أبو شـعرية،  . (كندا والسويد وفرنسا والكثري من دول العامل وأصبحت هذه الطريقة تستخدم يف
٢٠٠٦( 
ويود أن يوضح الباحث أن التعامل مع الصم يف معاهد األمل باململكة العربية السـعودية          

يعتمد على التواصل الكلى، مع مالحظة أن التركيز غالبا على لغة اإلشارة، أما الطالب ضـعاف  
هم باللغة املنطوقة دون استخدام لغة اإلشارة، حملاولة تدريبهم على التحدث السمع فيتم التواصل مع

واالخنراط يف اتمع واالستفادة من درجة السمع اليت لديهم، ويطمح الباحث إىل تعليم الصم لغة 
اإلشارة أوال وبعد إتقاا يتم تعليمهم لغة اتمع السائدة وهي اللغة العربية اسـتنادا إىل الفكـرة   

 . القائمة على ثنائية اللغة
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ربامج الرتبية اخلاصة  :التنظيم اهلرمي ل
إن تعليم املعوقني مسعيا هو التعليم األكثر خصوصية يف خمتلف جماالت التربية اخلاصـة،             

فمهمة املعلم ويف ظل غياب القدرة اللغوية وعدم السمع لدى الطالب تعترب حتدياً من نوع خاص، 
من خالله املعلم إىل إجياد طرق متعددة للتواصل، لذلك كان البد أن ختتلـف األوضـاع   يسعى 

إىل بعض هذه األوضاع املتمثلة فيمـا  ) ٢٠٠٣( سليمان التعليمية للصم وضعاف السمع، ويشري
 :يلي

 :Residential Schoolsاإلقامة الكاملة  مدارس-١
شكل مراكز إيواء دف إبعاد املعـاقني عـن   ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل على             

اتمع واتقاء شرورهم وأيضا خشية تعرض اآلباء واألمهات للحرج أمام أفراد اتمع، مث تطورت 
إىل معاهد ومؤسسات تسعى إىل تقدمي اخلدمات التربوية واالجتماعية للمعاقني مسعيا، يسمح فيها 

األبناء بزيارة أسرهم يف اإلجازات واملناسبات املختلفـة،  ألولياء األمور بالزيارة يف أي وقت وقيام 
يقيم الطالب مع جمموعة من األطفال الصم وتكون الظروف مهيأة واألدوات واملعدات متـوفرة  
والكادر املتخصص موجود لتطوير وتنفيذ الربامج التربوية والتدريبية، ورغم كل ما بذل يف إظهار 

ي الدؤوب إىل تقدمي أفضل اخلدمات إال أن النقد استمر مصاحبا هذه املعاهد باملظهر احلسن والسع
 .هلا وامت بعدم توفريها للخدمات الصحية والتربوية املناسبة هلذه الفئة

 :Special Day Care Schoolsالرتبية اخلاصة النهارية  مدارس-٢
ـ            تقبل هـذه املركـز   أنشئت جراء النقد الشديد الذي وجه ملراكز اإلقامة الدائمة، وتس

الطالب يف الفترة الصباحية وتقدم هلم خدمات تربوية واجتماعية مث يعودون إىل منازهلم ويقضون 
باقي اليوم وسط أسرهم، أيضا تعرضت هذه املراكز واملعاهد موعة من االنتقادات مثل قلة عدد 

من االندماج مع األطفال املتخصصني يف التربية اخلاصة وصعوبة املواصالت وحرمان الطفل األصم 
 .حرمام من خربات تعليمية متنوعة العاديني وبالتايل
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 Special Classess Withinالصفوف امللحقة باملدارس العادية -٣

Regulat: 
تغري االجتاه حنو املعاقني من السلبية إىل االجيابية جعل املسئولني واملربني هلذه الفئة العمـل           

ت املعاهد واملراكز اخلاصة بإحلاق صفوف خاصة باملعاقني عقليا أو مسعيا أو بصريا على تالىف سلبيا
أو حركيا ملحقة باملدارس العادية واهلدف التفاعل االجتماعي بني العاديني واملعاقني يف األنشـطة  

 .الالصفية فقط، ويقوم بالتدريس يف هذه الفصول امللحقة معلمني من التربية اخلاصة

 :Mainstreamingكادميى الدمج اال-٤
يف هذا الربنامج يتم وضع الطالب املعاق مع زميله العادي يف نفس املرحلة الدراسية مبكان          

واحد يف بعض املواد الدراسية مثل التربية الفنية والتربية البدنية وملدة حمدود، اهلدف هنا إضافة إىل 
الطالب املعاق االستفادة من زميله الطالب العادي،  التفاعل االجتماعي والتربوي بني الفئتني متكني

ولكن يتم ذلك وفق شروط معينة أوهلا التهيئة للطرفني مع إجياد الظروف املناسبة والبيئة الصـاحلة  
إلجناح هذه الفكرة، يتطلب هذا العمل وجود أخصائيني يف التربية اخلاصة ويف ختطـيط الـربامج   

إىل أن االجتاه اجلديد املتمثل يف وضع املعـاق يف    Kuoffmanوعلم النفس، ويشري كوفمان 
 :اقل البيئات التربوية تعقيدا يتطلب املرحلية التالية

 .مرحلة التجانس بني الطلبة العاديني واملعاقني-
 .مرحلة التخطيط للربامج التربوية وكيفية تدريسها لكال الطرفني-
 . لتعليميةمرحلة حتديد املسئوليات على كل أطراف العملية ا-

 )٢٠٠٤كوافحة، (                                                           

 :Normalizationالدمج االجتماعي -٥
وهي مرحلة متطورة ومتقدمة يف برامج التربية اخلاصة للمعوقني وداللة علـى املشـاعر            

 :، تقوم هذه املرحلة علي ما يلياالجيابية اليت يكنها اتمع هلذه الفئة بشىت أشكاهلا
ويتمثل يف توفري فرص مهنية تتناسب  Vocational Placementالدمج يف جمال العمل -

 .واملعوقني وتظهرهم كأفراد منتجني ومتقبلني اجتماعيا
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ويتمثل يف إتاحة الفرصة لسـكن   Residential Placementالدمج يف جمال السكن -
.                     العادية كأسر مستقلة هلا كامل اخلصوصية ويتم التعامل معها باجيابيةاملعاقني يف األحياء السكنية 

 )٢٠٠٤كوافحة، (                                                                
ويشري الباحث إىل أن الطالب الصم وضعاف السمع يف اململكة العربية السـعودية واىل            

قريب كان الغالب منهم يف مراكز اإلقامة الكاملة، حيث تتواجد معاهد األمـل يف املـدن    وقت
الرئيسة فقط وخاصة املرحلة الثانوية، فكان يتواجد يف السكن الداخلي أعداد كبرية من الطالب، 
ته إال أا سعت وبصورة حثيثة إىل إتاحة الفرص التعليمية لكل طالب من هذه الفئة جبانب مقر إقام

مع أسرته عن طريق الفصول امللحقة مبدارس التعليم العام، ولكن مل تصـل إىل مرحلـة الـدمج    
األكادميي، حيث أقصي ما توصل إليه الدمج عن طريق األنشطة الالصفية، وخبصـوص الـدمج   
االجتماعي فهو متحقق من خالل قوانني وأنظمة وضعت من قبل جهـات االختصـاص حتفـز    

 .لوزارات على توظيف املعاقني عامة والصم وضعاف السمع خاصةالشركات واملؤسسات وا
 

 :أفكار خاطئة عن املعاقني مسعيا
إىل وجـود   ١٩٩١يف  Hallahan & Kauffmanأشار هالهان وكوفمان             

عدد من األفكار اخلاطئة لدي اآلخرين عن فئة املعاقني مسعيا، وفيما يلي عـرض لـبعض هـذه    
 :حيح هلااالعتقادات مع التص

 .الصمم يؤدي إىل البكم املتمثل يف العجز عن الكالم ):١(اعتقاد  •

اإلعاقة السمعية تشكل عقبة أمام اكتساب اللغة ومنوها بشكل عادي ولكن من املمكن أن  :حقيقة
 .يتعلم األصم ويفهم اللغة الشفوية والتمكن إىل حد ما من القدرة علي الكالم

 .يست خطرية كاإلصابة باإلعاقة البصريةاإلصابة بالصمم ل ):٢(اعتقاد  •

اإلصابة بالصمم أشد ضررا من فقدان البصر ألا قد متتد يف التأثري على الفهم والقـدرة   :حقيقـة 
 .على اكتساب اللغة

 .األصم أقل قدرة من الناحية الفكرية وهذه الطبيعة متأصلة فيه ):٣(اعتقاد  •
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واإلمكانات الفكرية الكامنـة لـدي األطفـال     األطفال الصم لديهم نفس االستعدادات :حقيقة
 .السامعني، والضعف لديهم يف أداء بعض املهام يعود إىل الصعوبة يف التواصل

 .يركز الصم على قراءة الشفاه فقط يف فهم ما يقوله اآلخرون ):٤(اعتقاد  •

رية االخري ال يتعلم الصم قراءة الشفاه وحدها فقط بل يتعدي األمر إىل التلميحات البص :حقيقـة 
 .مثل تعبريات الوجه وحركات الفك واللسان

 .ويعيق منو لغته الشفوية هتعلم الطفل األصم لغة اإلشارة يلحق األذى ب ):٥(اعتقاد  •

إن معظم التربويني املهتمني بتربية وتأهيل املعاقني مسعيا يعترفون بأمهية لغة اإلشارة كوسيلة  :حقيقة
 .من وسائل التواصل

لغة اإلشارة تقوم على جمموعة مفككة وغـري مترابطـة مـن احلركـات      ):٦(اعتقـاد   •
 .واإلمياءات

 .لغة اإلشارة هي لغة حقيقية هلا قواعدها النحوية اخلاصة ا :حقيقة

 .لغة اإلشارة تستخدم يف نقل وتوصيل األفكار احلسية امللموسة ):٧(اعتقاد   •

 .ويات التجريدميكن استخدام لغة اإلشارة يف أي مستوي من مست :حقيقة

املعني السمعي لدي الشخص املصاب بفقدان مسعـي   مال يستحسن استخدا ):٨(اعتقـاد   •
 .حسي عصيب

استخدام املعينات السمعية مفيدا جدا حىت مع ذوي فقدان السمع احلسي العصيب حيـث   :حقيقـة 
 . حيسن من قدرم علي السمع

 )٧٥: ٧٢، ١٤٢٦وي، سليمان والببال(                                    
                          

 :املتفوقون من املعاقني مسعيا
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إن من أهم األدلة اليت تقدم إلثبات وتأكيد فكرة أو معتقداً ما تقدمي مناذج وشواهد تثبت           
أو تنفي هذا املعتقد أو هذه الفكرة، وخري شاهد على أن التفوق واالبتكار صفات ليست قاصرة 

السامعني دون غريهم من الصم وضعاف السمع من خالل استعراض سري بعض املتميزين من  على
 .هذه الفئة عرب التاريخ

 
 

 :أبان بن عثمان بن عفان •
هو ابن اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، كان به صمم ومع ذلك فانه كان من فقهاء         

رأيت أحدا اعلم حبديث وال فقه من أبـان بـن    ما: التابعني وعلمائهم، قال فيه عمرو بن شعيب
هـ ويعترب أبان ٧٦عفان، عينه اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان واليا على املدينة املنورة يف سنة 

من الفقهاء العشرة املشهورين، كان يقضي بني الناس أثناء واليته، شهد موقعة اجلمل اليت كانـت  
.                                                                    عنـــهمابـــني علـــي بـــن أيب طالـــب وعائشـــة رضـــي اهللا     

 )٨٠، ١٤١٩الزهراين، (

 :هوذة بن خليفة األصم •
هو إمام حمدث مسند بغداد، يكين بأيب األشهب هوذة بن خليفة عبداهللا البصري األصـم           

حنيفة، وحدث عنه اإلمام أمحد بن  نزيل بغداد، حدث عن سليمان التيمي ويونس ابن عبيد وأىب
كان صاحب حديث ومعرفـة،  : حنبل وأبو حامت وإبراهيم احلريب وخلق كثري، قال عنه أبو حنيفة

ما كان أصلح حديثه، وقال أبو حامت أن اإلمام امحد بن حنبل سأله إىل من : وقال عنه اإلمام أمحد
، ١٤١٩الزهـراين،  .(كالراضي بذلك إىل هوذة بن خليفة األصم، فسكت: ختتلف ببغداد؟ فأجابه

٧٨   ( 

 :عبيدة السلماني •
الصحايب عبيدة السلماين رضي اهللا عنه، عاصر الرسول صلي اهللا عليه وسـلم واسـلم يف           

 )١٥٩، ١٩٩٣اخضر، . (حياته، كان أصما مشهورا

 :أبو العباس األصم •
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 )١٥٩، ١٩٩٣اخضر، . (أصيب بالصمم وهو شاب، وكان مؤذنا يف مسجده        

 :حممد بن سريين •
هو حممد بن سريين األنصاري، كان راويا للحديث يقيم بالبصرة، اشتهر بتفسري األحـالم         

 )١٦٠، ١٩٩٣اخضر، . (وكان أصما
 

 :لودفيك بيتهوفن •
واهـتم  ١٧٧٠موسيقي مشهور أصيب بالصمم يف عز شبابه، ولد يف مدينة بون عـام            

سوة والده وانشغاله عنه، رغم ذلك فإنه درس البيانو والكمان وتعلم العزف بتربيته جده وذلك لق
ومقدمة أوبرا، كان ميلـك قـوة    ةعمال موسيقيا من حلن وسيمفوني ٦٣عليهم بواسطة والده، له 

خارقة يف التغلب على ظروف بيئته ومرضه، قاوم الصمم الذي أصيب به وجنح يف أن يصبح أبـو  
ن بالتصميم والصرب واإلرادة، ساءت حالته الصحية وهو يف السادسة وكل ذلك كا تالسيمفونيا

واخلمسون من عمره وعجز األطباء عن تقدمي املساعدة له ودخل يف غيبوبة ومات بعدها بساعات 
 )٢٠٠١عبداحلي، . (عن عمر يبلغ السابعة واخلمسني عاما ١٨٢٧قالئل وذلك يف عام 

 :هيلني كيلر •
والدا أصيبت مبرض شديد أفقدها حاسة السمع والبصر ودخلت يف  بعد عام واحد من          

غيبوبة أعتقد معها األطباء أا لن تعود إىل احلياة، ولكن أراد اهللا هلا احلياة ومتاثلت للشفاء ولكـن  
دون مسع ونظر وعاشت يف ظلمة وسكون إىل أن سخر اهللا هلا معلمتها أن سوليفان جون ماسـى  

Anne Sullivan John Macy  ،ا أعادت هلا حريتها املقيدةواليت تقول عنها كيلر أ
تعلمت هيلني علي يد معلمتها جئة الكثري من الكلمات إىل أن متكنت مـن مفـاتيح اللغـة، مث    

اجلو (تعلمت القراءة بطريقة برايل ويف العاشرة من عمرها تعلمت النطق وكانت أول مجلة نطقتها 
وأتبعتـها  ) ملك اجلليـد (مة سعادا ذا احلدث اجلميل بعنوان ، مث كتبت قصة وهي يف ق)دافئ

أرسلها أهلها إىل مدرسة خاصة للصم يف مدينة نيويورك  ١٨٩٤بقصة أخري عن حياا، ويف عام 
للحصول على أحدث طرق التدريب على النطق مع االستزادة يف علوم احلساب واجلغرافيا واللغة 

، ١٩٠٤بكلية رادكليف يف والية ماساشوستس وخترجت يف عام  الفرنسية واألملانية، مث التحقت
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تفرغت بعد ذلك للقراءة والتأليف ولقيت الترحيب والتكرمي من سائر رجال الفكـر واألدب يف  
أوروبا، وأخريا فإن هذه املرأة هي عنوان للتفوق واالبتكار صارعت القسوة واملرض وقهرت ظلمة 

.                                                            ها مما جعـل مـن سـرية حياـا مثـاال حيتـذي      العمى وسكون الصمم وتفوقت على نفس
 ) ١١١ -١٠٧،  ١٩٩٥شكور، (
 

 :الربوفيسور الرس والني •
اإلشارات ذات (أول أصم حيصل على درجة الدكتوراه يف لغة اإلشارة، كان موضوعها           

، ولد أصم لوالدين سامعني وبدأ استخدام لغة اإلشارة )اإلشارة السويدية املدلوالت املتعددة يف لغة
يف السابعة من عمره نظرا ألن األسلوب السائد يف ذلك الوقت هو قراءة الشفاه واستخدام لغـة  
اإلشارة يعترب شيئا خمجال، أدرك الرس أمهية لغة اإلشارة ودورها يف التواصل يف سـن اخلامسـة   

اجلامعة مهندسا للعلوم التقنية، متزوج من فتاة صماء، من هواياتـه ممارسـة    والعشرين، خترج من
 )١٨٣، ٢٠٠١عبداحلي، . (كرة القدم وكرة السلة

 

 :املرحلة املتوسطة: رابعا
هي املرحلة اليت تقع بني املرحلتني االبتدائية والثانوية، يطلق عليها املرحلة املتوسـطة أو            

، تغطى )أوىل، ثانية، ثالثة(ة الدنيا، مدة الدراسة يف هذه املرحلة ثالث سنوات اإلعدادية أو الثانوي
سنة، التعليم يف هذه املرحلة جماين وغري خمتلط كمثيلـه يف املراحـل   ) ١٥ -١٢(املرحلة العمرية 

 ارية للبنني والبنـات، (التعليمية األخرى، ومدارس املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية 
املـدارس املتوسـطة   (، وتنقسم أمناط التعليم فيها إىل ثالثة أمناط )ليلية للبنني الكبار يف السن فقط

العامة وهي األكثر انتشارا سواء للبنني أو البنات، مدارس حتفيظ القران الكرمي للبنـات والبـنني،   
اجلهـات املتمثلـة يف   ، ويشرف على هذه املرحلة العديد من )املعاهد العلمية املتوسطة للبنني فقط

وزارة التربية والتعليم واجلامعة اإلسالمية باملدينة وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية والتعليم 
بعشرين مدرسة يـدرس فيهـا    ٧٨/١٣٧٩األهلي، وبدأت الدراسة يف املرحلة املتوسطة يف عام 

مدرسة ا ) ٣٧٦٢(إىل  ٢٥/١٤٢٦معلماً، ووصلت يف عام ) ١٧٣(طالب يدرس هلم ) ٢٥١٥(
إداريا، وبداية التعلـيم يف  ) ٢٢٠٢(معلماً ويساندهم ) ٥١٨١٩(طالباً يدرس هلم ) ٥٦٦٦٥٢(
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طالبـة،  ) ٢٣٥(بأربع مدارس فقط تـدرس فيهـا    ٨٣/١٣٨٤هذه املرحل للبنات كان يف عام 
طالبـة و  ) ٥٠٥٠٩٥(بعدد طالبـات بلـغ    ٢٥/١٤٢٦مدرسة يف عام ) ٣٣٢٤(وصلت إىل 

 )٢٠٠٦مصطفي وآخرون، . (إدارية) ٣٢٢٩(مة ومعل) ٥٢٨٧٤(
واملرحلة املتوسطة للطالب الصم وضعاف السمع يف التربية اخلاصة متتد الدراسة فيها إىل           

ثالث سنوات، يتلقى الطالب فيها مقررات ثقافية مسايرة ملنهج التعليم العام، إضـافة إىل بعـض   
حصـة  ) ٣٦(مبعدل  ١٣٩٣سية لتلك املرحلة يف عام ااالت املهنية، وقد وضعت أول خطة درا

حصة يف األسبوع، مث طورت بعـد مخـس   ) ٣٠(أسبوعيا، مث عدلت بعد أربع سنوات لتصبح 
لتتمشى مع اخلطة الدراسـية   ١٤١٣حصة، مث طورت يف عام ) ٣٢(لتصبح  ١٤٠١سنوات يف 

عدا مادة الثقافة املهنية اليت -هنيةللتعليم العام بعد أن أصبحت الدراسة نظرية ومت ترحيل ااالت امل
التربيـة اخلاصـة،   . (إىل املرحلة الثانوية الفنية للصم -مت استحداثها بعد عملية إلغاء اجلانب املهين

١٤٢٨( 
ويرى الباحث أن تكثيف املواد النظرية للطالب األصم بواقع املنهج احلايل ال خيدم العملية           

جيب التركيز على اجلانب العملي بدء من املرحلة املتوسطة وفتح جمـاالت   التعليمية هلذه الفئة، بل
وختصصات مهنية تتناسب واإلعاقة السمعية، وعدم التركيز على احلاسب اآليل كتخصص وحيد 

 .يف املرحلة الثانوية
 

 :مشكالت التعليم املتوسط
من مشاكل خمتلفة تتمثـل   إىل أن املرحلة املتوسطة تعاىن) ٢٠٠٥(يشري الغامدي وآخرون        
 :فيما يلي

حيث كانت مدجمة يف التعليم الثانوي مث أصبحت مستقلة، مث دجمت مع املرحلـة   :مرحلة قلقـة -١
االبتدائية مث عادت مرة أخرى مرحلة مستقلة، ويف ضوء مفهوم التربية للجميع الذي مت إقـراره يف  

أصبحت من مراحل التعليم األساسية  ١٩٩٠د بتاريخ املؤمتر العاملي للتربية والتعليم املنعقد يف تايالن
 .مثلها مثل املرحلة االبتدائية إال أا قائمة بذاا

 .يعاىن التعليم املتوسط من الرسوب والتسرب: اهلدر التعليمي-٢
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 .وهي نسبة مرتفعة حتد من  حتقيق األهداف املرسومة هلذه املرحلة :نسبة املباني املستأجرة-٣
املطلع على مناهج املرحلة املتوسطة جيد : دم حاجات العصر ومتطلبات خطط التنميةمناهج ال خت-٤

أا لفظية تعتمد على احلفظ ال تساعد على الكشف عن املواهب وإعداد الطالب للحياة العملية 
 .ملن ال يستطيع إكمال املرحلة التالية

الصم وضعاف السـمع يف معاهـد    ويرى الباحث أن  هذه املشاكل تنطبق على الطالب             
وبرامج التربية اخلاصة، فمعاهد األمل للصم هي مدارس عادية مل تبىن خصيصا هلذه الفئـة الـيت   
حتتاج إىل معامل وورش فنية ومهنية وسكن خاص للطالب املقيمني يف السكن الداخلي ومطـاعم  

تكون جمهزة بطريقة تستخدم وغريها من اخلدمات، حىت  وسائل التنبيه واإلعالم للطالب جيب أن 
فيها اإلضاءة والشاشات التلفزيونية، وكذلك الفصول امللحقة مبدارس التعليم العام حيث كان من 
املفترض أن يتم اإلحلاق يف أفضل املدارس ولكن حصل العكس فتم الدمج يف مدارس تعاين أصال 

 .من نقص اخلدمات التعليمية املصاحبة بشكل ملحوظ
 

 : ة املتوسطةأهداف املرحل
حددت وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السـعودية         

 :أهداف املرحلة املتوسطة يف النقاط التالية
متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته، وتنمية حمبة اهللا   -١

 .لبهوتقواه وخشيته يف ق
باألصول العامة واملبادئ األساسية  ه، حىت يلمنباخلربات واملعارف املالئمة لس الطالب تزويد -٢ 

 .للثقافة والعلوم
 .تشويقه إىل البحث عن املعرفة، وتعويده التأمل والتتبع العلمي  -٣
 .ذيب تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب، وتعهدها بالتوجيه والته  -٤
تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون، وتقدير التبعة، وحتمـل    -٥

 .املسؤولية
 .تدريبه على خدمة جمتمعه ووطنه، وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره  -٦
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 .يف طريق العزة واد ته املسلمة اليت ينتمي إليها، واستئناف السريمأُحفز مهته الستعادة أجماد   -٧
تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة، واستثمار فراغه يف األعمال النافعة، وتصريف نشاطه  -٨

 .مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
كيف يواجه اإلشاعات املضللة، واملذاهب اهلدامـة، واملبـادئ    تقوية وعي الطالب ليعرف  -٩

 .الدخيلة
 .احلياةالتعليمية أو راحل اململا يلي هذه املرحلة من  الطالب إعداد  -١٠

ومبالحظة هذه األهداف جند أا متثل األهداف العامة للتعليم يف اتمع السعودي، وهـي           
أهداف نابعة من الدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة ودوره الريادي يف منو اإلنسان يف شىت اجلوانب 

 )٢٠٠٦مصطفي وآخرون، . (وبطريقة تكاملية
ومن هذه القواعد انطلقت أهداف التعليم يف التربية اخلاصة لذوي االحتياجـات عامـة           

وللصم وضعاف السمع خاصة، واليت رأت أن املدرسة العادية هي البيئة الطبيعية هلم من الناحيـة  
شراف فريق متخصص يراعى التربوية واالجتماعية والنفسية، مع حتديد برامج وخدمات تربوية بإ

إىل أن اخلطة الدراسـية  ) ١٩٩٦(الصمم وضعف السمع لدى هذه الفئة، ويشري السنبل وآخرون 
مبعاهد األمل يف املرحلة املتوسطة تركز على املواد الدينية واللغة العربية مع إتاحة الفرصة للطالـب  

) الكاتبة، التصوير، أعمال الكهرباءاآللة (لدراسة مناهج ثقافية ومهنية مناسبة يف ختصصات متعددة 
، ويوضح الباحـث أن  )التفصيل، اخلياطة والتريكو اآليل واليدوي، التدبري املرتيل(للبنني، وللبنات 

التخصصات املهنية املتعددة اليت مت ذكرها سابقا اختفت أمام احلاسب اآليل الذي أصبح التخصص 
 .الوحيد هلذه الفئة

 :املتوسطةخصائص الطالب يف املرحلة 
جنمل يف هذا اجلانب اخلصائص اليت يتصف ا الطالب يف هذه املرحلـة مـن مجيـع              

إىل أن هذه املرحلـة تنقـل   ) ١٤٢٣(النواحي، وهي مرحلة املراهقة األوىل، حيث يشري املفدى 
جلسـم  الطفل إىل شكله الرجويل والطفلة إىل شكلها األنثوي، وزيادة فترات النوم، واالهتمـام با 

والتغريات احلاصلة فيه، وزيادة احلاجة للغذاء، واستمرار زيادة الذكاء ولكن بصورة أبطـأ مـن   
مرحلة الطفولة، وتبدأ الفروق حتدث بني الذكور واإلناث، ويظهر التفكري ارد وعـدم التقيـد   

 تغطية هذه باحملسوس، والتفكر يف أشياء جديدة كالكون واحلياة واخللق، وهنا يأيت دور املناهج يف
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التساؤالت وإشباعها، وتظهر أيضا يف هذه املرحلة مبالغة من قبل الفىت أو الفتاة يف حتليل األمـور  
والتأمل الذايت لكل التغريات اجلسدية، وتتبلور االجتاهات وتتكون لديهم لذلك تعترب مرحلة خطرية 

صوصـية وعـدم تقبـل النصـح     إن مل تشمل بالرعاية واملتابعة، أيضا يشعر املراهق بالتفرد واخل
واإلرشاد، أيضا تتميز هذه املرحلة بضعف املراهق من التحكم يف انفعاالته وال يتمالك نفسه عند 
الغضب وقد مير حباالت من اليأس والقنوط، ومييل إىل التمرد، واختاذ شخص واحد صديق محـيم  

 .له، وامليل للمسايرة التامة يف البداية

 سابقةالبحوث ال: اجلزء الثاني
سوف يتم عرض بعض البحوث والدراسات السابقة وذلك من خالل قسـمني اثـنني،             

خيتص القسم األول بالبحوث اليت سعت إىل تقنني اختبارات تورانس للتفكري االبتكارى ومنـها  
، ويف القسم اآلخر يتناول البحوث اليت قارنت بني الصم واألسوياء يف جمـال  )ب(اختبار الشكل 

درة االبتكارىة سواء كان ذلك هدف الدراسة األساسي أو ضمن جمموعة من االفتراضـات،  الق
مع بيان أداة الدراسة املستخدمة يف ذلك سواء كانت اختبارات تـورانس للـتفكري االبتكـارى    

 .بصورها املتعددة أو مقياس آخر يف االبتكار
 

 :االبتكارىللتفكري سابقة تناولت تقنني اختبارات تورانس  دراساتو حبوث: أوال
هدفا من خالهلا إىل تقنني اختبار تورانس  نواللذا )١٩٧٧( وسـليمان  أبو حطب دراسة-١       

تلميذ وتلميذة من املرحلة ) ٣١٣(على البيئة املصرية، وبلغت العينة ) أ(للتفكري االبتكارى الشكل 
ة، ومت التحقق من صدق املقياس سن) ١٦-١٢(متتد أعمارهم مابني ) أوىل، ثانية، ثالثة(اإلعدادية 

عن طريق الصدق التالزمي باستخدام تقديرات املدرسني كمحك صدق حيث مت احلصول علـى  
جمموعتني متضادتني يف كل بعد من أبعاد االبتكار األربعة يف ضوء حمك اتفاق تقديرات املدرسني 

عد، وبقراءة النتـائج  لتحديد الفروق بني متوسطي اموعتني يف كل ب) ت(ومن مث حساب قيم 
يف بعـدي  ) ٠.١٠(يف بعد املرونة وعنـد  ) ٠.٠١(اتضح أا كانت دالة إحصائيا عند مستوي 

الطالقة واألصالة ومل تكن دالة يف بعد التفاصيل، ويعلل الباحثان اسـتخدامهما ملسـتوى داللـة    
ادة، كذلك مت إجياد إىل عدم تعود املدرسون املصريون على عملية اختيار اموعات املتض) ٠.١٠(



 ٩٩

صدق التكوين الفرضي حيث مت حساب معامالت االرتباط بني درجات األبعاد األربعة لالختبـار  
، أما الثبات فتم عن طريق )٠.٠١(والدرجة الكلية واليت كانت مجيعها دالة إحصائيا عند مستوي 

بطريقـة إعـادة   ، و)٠.٩٩ -٠.٩٧(ثبات التصحيح والذي امتدت فيه معامالت االرتباط مابني 
وهي رغم اخنفاضها إال أا دالة إحصائيا، أيضا ) ٠.٥٤ -٠.٣٦(التطبيق امتدت املعامالت مابني 

مت حساب الدرجات التائية ألبعاد االبتكار والدرجة الكلية لكامل العينة، وأخريا خلصت نتـائج  
ئـة املصـرية إال أن   التقنني إىل وجود بعض املؤشرات الدالة على صدق وثبات االختبار على البي

الباحثان يوصيان باستمرار حبوث الصدق التالزمي على عينات أخري ويف ظروف ضبط أفضـل،  
ويعزيان اخنفاض نتائج الثبات إىل أن العينة مل تكن متحمسة للعمل عند إعادة التطبيق باإلضافة إىل 

 . أن الفاصل الزمين كان طويال نسبيا
 

واليت هدف من خالهلا التعرف على دالالت صدق وثبات  )١٩٨٣( الشـنطي دراسـة  -٢        
يف صورها املعدلة ) أ(والصورة الشكلية ) أ(اختبارات تورانس للتفكري االبتكارى الصورة اللفظية 

طالبة مـن املرحلـة املتوسـطة    ) ٤٦٢(طالب ) ٥١٧(على البيئة األردنية، وبلغت عينة الدراسة 
من مثان مدارس خمتارة بطريقة عشوائية، وللحصول على ) لثاألول، الثاين، الثا(بصفوفها الثالث 

حلساب الفـروق بـني متوسـط درجـات     ) ت(دالالت الصدق لالختبارين مت استخراج قيم 
املفحوصني ذوى االبتكار املرتفع واملنخفض وذلك دف الوصول إىل الصدق التمييزي حيـث  

الطالقة، املرونة، األصـالة،  (بعاد االختبار أن الفرق يف األداء على أ) أ(وجد يف االختبار اللفظي 
إال أا منخفضة يف ) أ(ذو داللة إحصائية يف مجيع أبعاد االختبار، وكذلك يف الشكلي ) التفاصيل

بعدي األصالة والتفاصيل، ولنفس اهلدف أيضا مت حساب معامالت االرتبـاط بـني درجـات    
قوائم تقدير املعلمني حيث بلغت يف اللفظي  املفحوصني يف الصورة اللفظية والشكلية ودرجام يف

، وللتعرف على التجانس الوظيفي لالختبارين مت حساب معامالت )٠.٦٧(ويف الشكلي ) ٠.٧٠(
االرتباط بني أبعاد االختبار يف اللفظي والشكلي وكانت مجيعها ذات داللة إحصائية، ويف الثبـات  

طالبا وطالبة وحبسـاب معـامالت   ) ١٢٠(من مت استخدم طريقة إعادة التطبيق على عينة مكونة 
االرتباط بني التطبيقني ألبعاد االختبار األربعة والدرجة الكلية وجد أا امتدت يف اللفظي مـابني  

، وأخريا انتهت الدراسة إىل أن اختبارات )٠.٧٦ -٠.٢٩(ويف الشكلي مابني ) ٠.٧٤ -٠.٣٨(
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بدالالت صـدق وثبـات جيـدة تسـمح      بشقيها اللفظي والشكلي تتمتع) أ(تورانس النسخة 
باستخدامها يف البيئة األردنية للكشف عن األشخاص املبتكرين من أجل العناية ـم، وكـذلك   
التوصية بإجراء مزيد من الدراسات حول هذه االختبارات من اجل الوصول إىل درجـات متييـز   

 .ومعامالت ثبات أعلى من اليت أظهرا الدراسة

واليت هدفت إىل معرفة العالقة بني خصائص البيئة املدرسية  )١٩٨٥(سـة فائقـة بـدر    درا-٣              
وقدرات التفكري االبتكارى عند تلميذات املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية، ومن خالل 

علي عينة عشوائية من الصفوف ) ب(الدراسة مت تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
تلميذة، أعدت الباحثـة  ) ٢٧٤(بلغ حجمها ) الرابع، اخلامس، السادس(ليا باملرحلة االبتدائية الع

دليل تصحيح خاص بعينة الدراسة التزمت به يف تصحيح استجابات التلميذات، ولتحديد املعـامل  
الت السيكومترية لالختبار اختارت الباحثة يف الثبات طريقة إعادة التطبيق والذي امتدت فيه معام

، ويف )٠.٠١(عند مسـتوي داللـة   ) ٠.٦١ -٠.٤٩(االرتباط بني التطبيق األول والثاين مابني 
الصدق مت حساب معامل االرتباط بني درجات التلميذات يف اختبار تورانس ودرجام يف مـادة  
ر التربية الفنية وذلك للصفني اخلامس والسادس فقط وامتدت معامالت االرتباط بني أبعاد االختبا

 -٠.٣٨(ودرجات التربية الفنية للصف اخلـامس االبتـدائي مـابني    ) الطالقة، املرونة، األصالة(
يف بعدي املرونة واألصـالة، ويف  ) ٠.٠٥(يف بعد الطالقة و ) ٠.٠١(عند مستوي داللة ) ٠.٥٣

لبعد األصالة وغري دالـة يف  ) ٠.٠١(عند مستوي داللة ) ٠.٦٢ -٠.١١(الصف السادس مابني 
لطالقة واملرونة، وفسر ذلك بعدم ارتباط احملك ارتباطا مباشرا مبا يقيسه اختبـار تـورانس   بعدي ا

للتفكري االبتكارى ففي الوقت الذي تم فيه التربية الفنية بالقيم اجلمالية فان اختبار تورانس يركز 
 .على التعبري املباشر عن الفكرة بالرسم

 

واليت هدف من خالهلا إىل تقنني اختبار تورانس للتفكري  )١٩٩٠( السليماني دراسة -٤            
على البيئة السعودية على عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بـبعض  ) أ(االبتكارى اللفظي 

طالباً وطالبة، بعد التطبيق واسـتخراج أوزان  ) ٤٢٣(مدن املنطقة الغربية، وبلغ عدد أفراد العينة 
يح اخلاص بالعينة ومن مث التأكد من اخلصائص السيكومترية للمقياس، االستجابات مت إجراء التصح

حيث مت يف البدء استخراج املؤشرات الدالة على الصدق وذلك عن طريق االتساق الداخلي ألبعاد 
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، ويف الثبات )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٦ -٠.٧٨(االختبار والذي امتدت معامالته مابني 
لتصحيح من قبل الباحث ومصححة أخرى من طالبات مرحلة املاجستري مت استخدام طريقة ثبات ا

 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٩ -٠.٩١(وامتدت معامالت االرتباط مابني 
 

واليت هدفت إىل تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى   )١٩٩٠( السـليماني  دراسة-٥       
طالبا ) ٤٤٨(قة الغربية واستخدم لذلك عينة قوامها على البيئة السعودية باملنط) أ(املصور النسخة 

، ومت يف الدراسـة  )أوىل، ثانية وثالثة أديب وعلمـي (وطالبة من املرحلة الثانوية بصفوفها املختلفة 
حساب صدق التكوين الفرضي وذلك عن طريق معامالت االتساق الداخلي بني أبعاد االختبـار  

 -٠.٢٤(والدرجة الكلية والـيت امتـدت مـابني    ) التفاصيلالطالقة، املرونة، األصالة، (األربعة 
) أ(ومجيعها دالة إحصائيا، أيضا مت حساب معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار املصـور  ) ٠.٨٨

واليت بدورها أظهرت أن معامالت االرتباط بني األبعاد يف النسختني منخفضة وغـري  ) أ(واللفظي 
االختبار واختبارات الذكاء اللفظية واملصورة وجد أا غري دالة  دالة، وحبساب االرتباط بني أبعاد

إحصائيا ويعلل ذلك بان القدرات العقلية اليت تقيسها اختبارات الذكاء ختتلف عن القدرات العقلية 
، كذلك تطرقت الدراسة إىل حساب العالقة بـني  )أ(اليت يقيسها اختبار تورانس املصور النسخة 

الدراسي وكانت غري دالة وأرجع السبب إىل أن طبيعة االختبارات يف املدارس االختبار والتحصيل 
السعودية تتصف بالتقيد واحملدودية، وبإجراء التحليل العاملي وجد أن أبعاد االختبار األربعـة مل  
تظهر كعوامل منفصلة عن بعضها البعض، ويف الثبات مت استخراج معامالت االرتبـاط لثبـات   

، وكذلك معامل ألفا كرنباخ والذي بلغت قيمته )٠.٩٨ -٠.٩٠(متدت مابني التصحيح واليت ا
، ويف اخلتام بناء معايري خاصة باالختبار لطالب وطالبات املرحلة الثانوية وذلك بتحويل )٠.٦٧(

 .الدرجات اخلام ألبعاد االختبار إىل درجات تائية
 

صدق وثبات اختبار تورانس للتفكري  واليت هدفت إىل تقدير )١٩٩١( السليمانيدراسة -٦        
على طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملنطقة الغربية من اململكـة  ) ب(االبتكارى املصور النسخة 

طالبا وطالبـة مبتوسـط أعمـار للطـالب     ) ٤٠٦(العربية السعودية، بلغت عينة التقنني النهائية 
واحنـراف معيـاري   ) ١٧.٩٤(ات ومتوسط أعمار للطالب) ١.٧٢(واحنراف معياري ) ١٨.١٧(
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، ومت يف الدراسة استخراج أوزان استجابات األصالة على العينة الكلية وذلك من أجـل  )١.٨٦(
طالبا وطالبة مت اختيارهم ) ١١١(تصحيح االختبار، وأجري التحليل اإلحصائي علي عينة قدرها 

إىل اسـتخدام صـدق    من العينة الكلية بطريقة عشوائية، والستخراج الصدق عمدت الدراسـة 
التكوين الفرضي وذلك حبساب االتساق الداخلي بني مكونات االختبار والـيت امتـدت مـابني    

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (، وحبساب التحليل العاملي ملكونات االختبار )٠.٨٩ -٠.٤٠(
بـني  وجد أا مل تظهر كعوامل مستقلة، ويف الصدق التالزمي وجـد أن االرتبـاط   ) التفاصيل

وهي ارتباطات منخفضة وغري ) ٠.٢٦ -٠.٠٥(مكونات االختبار املصور واللفظي امتدت مابني 
دالة إحصائيا ويف ذلك إشارة إىل أن القدرة االبتكارية ال ميكن قياسه باختبار واحد بل باختبارات 

ختبـار  التفكري االبتكارى اللفظية واملصورة، أيضا مت حساب معامالت االرتباط بني مكونات اال
واختبارات الذكاء اللفظية واملصورة والتحصيل الدراسي ووجد أن العالقة بينهم غري دالـة، أمـا   
الثبات فتم حسابه عن طريق ثبات التصحيح ومعامل آلفا كرنباخ ومعامل التكافؤ الـذي مت فيـه   

دالة على ومجيع املؤشرات كانت ) أ(حساب معامالت االرتباط بني األداء على االختبار والنسخة 
ثبات املقياس، وأخريا خلصت الدراسة إىل ثبات وصدق اختبار تورانس للتفكري االبتكارى املصور 

 .   وصالحيته لالستخدام مع طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف البيئة السعودية) ب(النسخة 

ورانس واليت هدفت إىل تقدير صدق وثبات اختبار ت )١٩٩١ ( السـليماني  دراسـة -٧         
على طالب وطالبات املرحلة الثانوية ببعض مدن املنطقـة  ) ب(للتفكري االبتكارى اللفظي النسخة 

طالب وطالبـة مـن املرحلـة    ) ٤٠٠(الغربية من اململكة العربية السعودية، وبلغت عينة الدراسة 
) ١.٧٢(واحنـراف معيـاري   ) ١٨.١٧(مبتوسط أعمار للطـالب  ) أوىل، ثانية، ثالثة(الثانوية 

، مت استخراج أوزان االستجابات لكامل العينـة  )١.٨٦(واحنراف معياري ) ١٧.٩٤(وللطالبات 
حالة مت اختيارهم بصورة عشوائية من عينة الدراسـة، مت  ) ١١١(وأجرى التحليل اإلحصائي على 

استخراج مؤشرات الصدق من خالل صدق التكوين الفرضي حيث االتساق الداخلي بني أبعـاد  
، وبالتحليل )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٥ -٠.٧٨(الذي امتدت معامالته مابني االختبار و

العاملى توصل إىل أن الطالقة واملرونة واألصالة مل تظهر كعوامل منفصلة، وللصدق التالزمـي مت  
ووجد أن االرتباطات بـني  ) ب(حساب معامالت االرتباط بني اختبار تورانس اللفظي واملصور 

ة وغري دالة، وأيضا مت إجياد العالقة االرتباطية بني االختبار واختبار ذكـاء لفظـي   األبعاد منخفض
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اللفظـي،  (وآخر مصور والتحصيل الدراسي، ووجد أن العالقة مع اختبارات الذكاء بنوعيهـا  
منخفضة إال أا دالة إحصائيا، ومع التحصيل الدراسي أيضا دالة ، أما الثبات فتم حسابه ) املصور

، وعن طريق الصور املتكافئة مع اختبار تورانس )٠.٩١(معامل آلفا كرنباخ حيث بلغ  عن طريق
، وخلصت الدراسة إىل صدق وثبات )٠.٦١ -٠.٥٣(حيث امتدت املعامالت مابني ) أ(اللفظي 

، وميكن االعتماد عليه يف قياس قـدرات الـتفكري   )ب(اختبار تورانس للتفكري االبتكارى اللفظي 
 .ب وطالبات املرحلة الثانوية يف البيئة السعوديةاالبتكارى لطال

 

واليت هدفت إىل معرفة العالقة بني الـتفكري االبتكـارى    )١٩٩٣( الزيدجواهر دراسة -٨        
) ب(ومسات الشخصية، ومن خالل الدراسة مت تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  

طالبة امتدت أعمـارهم  ) ٥١٥(اض، وبلغت العينة النهائية على طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الري
الثانوي، يف البدء مت إعـداد دليـل   ) األول، الثاين، الثالث(سنة يف الصفوف ) ١٩ -١٥(مابني 

تصحيح خاص بعينة التقنني ومن مث التصحيح بناء على هـذا الـدليل، وحلسـاب اخلصـائص     
ج مؤشرات الصدق عن طريق الصدق التالزمي السيكومترية لالختبار عمدت الباحثة إىل استخرا

لتورانس ونتائج قائمة مسات التلمذة ) ب(وذلك بإجياد معامالت االرتباط بني أبعاد اختبار الشكل 
، ومت التحقق من صدق )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٥٩ -٠.٤٢(املبتكرة واليت امتدت مابني 

عاد االختبار والدرجة الكلية لكل فئة عمريـة  التكوين الفرضي عن طريق معامالت االرتباط بني أب
وللعينة الكلية ومجيعها كانت تؤكد على جتانس قدرات التفكري االبتكارى فيما بينها، وباستخدام 
التحليل العاملي وجد أن هناك عامال واحدا للتفكري االبتكارى، ويف الثبات مت استخدام طريقـة  

ع األبعاد وللدرجة الكلية، وبطريقة إعـادة التطبيـق   ثبات املصححني وكانت نتائجها عالية جلمي
، وبطريقة آلفا كرنباخ امتدت معامالت آلفـا  )٠.٧٠ -٠.٦٠(امتدت معامالت االرتباط مابني 

ومجيعها مؤشرات جيدة للثبات، أيضا مت استخراج معايري خاصة لكل فئة ) ٠.٨٨ -٠.٧٧(مابني 
 ).١٥(واحنراف معياري ) ١٠٠(ة مبتوسط عمرية بتحويل الدرجات اخلام إىل درجات معياري

 

واليت هدفت إىل تقنني اختبـار تـورانس للـتفكري     )٢٠٠٠( النـافع وآخـرون   دراسة-٩        
و ذلك ضمن برنامج شامل للكشف عن املوهوبني ورعايتهم باململكـة  ) ب(االبتكارى الشكل 
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طالبة ) ٥٩٩(طالب ) ٦٢٨(ع طالب وطالبة بواق) ١٢٢٧(العربية السعودية، وبلغت عينة التقنني 
مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من املدارس احلكومية واألهلية مبراكـز اإلشـراف التربـوي    

سنة، يف البدء مت التطبيق على عينة استطالعية ) ١٦-٩(املختلفة مبدينة الرياض متتد أعمارهم مابني 
وشيوع االسـتجابات وحتديـد   طالب وطالبة وذلك من أجل حتديد مدى تكرار ) ٥٨٨(قوامها 

فئاا ومن مث وضع دليل التصحيح، وبعد التطبيق على العينة الكلية مت حسـاب ثبـات املقيـاس    
 -٠.٩٦(بطريقيت ثبات التصحيح وثبات اإلعادة حيث امتدت معامالت االرتباط يف األوىل مابني 

اس يتمتع بعد تطبيقه على ويف ذلك إشارة إىل أن املقي) ٠.٧٦ -٠.٦٠(ويف الثانية مابني ) ٠.٩٩
العينة املذكورة بثبات جيد، أيضا مت استخراج دالالت صدق التكوين الفرضي عن طريق حساب 

للعينة ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار 
، )٠.٩٣ -٠.٧٦(متدت مـابني  الكلية ولكل مرحلة عمرية على حدة وكانت مجيعها متماثلة ا

أيضا مت حساب معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار ومقياس وكسـلر والتحصـيل الدراسـي    
وكانت مجيعها منخفضة وغري دالة، ويف ذلك إشارة إىل أن اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي 

عدي، كما مت اسـتخراج  تقيس التفكري التقاريب عكس اختبارات االبتكار اليت تقيس التفكري التبا
واحنراف ) ١٠٠(الدرجات املعيارية لكل قدرة يف كل فئة عمرية وللمقياس الكلي مبتوسط مقداره 

، وأخريا فان نتائج التقنني أثبتت متتع االختبار بدالالت صدق وثبات جيدة متكـن  )١٥(معياري 
ارية واملئينيات املسـتخرجة يف  من تطبيق االختبار يف البيئة السعودية واالستفادة من الدرجات املعي
 .  إعطاء مؤشر يساهم يف عملية الكشف واالختيار للطالب املبتكرين

 

وهدفت إىل قياس فعالية برنامج الكـورت لتعلـيم    )٢٠٠٤( زمزميعواطف دراسة -١٠      
م التفكري يف تنمية التفكري الناقد واالبتكارى لدي عينة من طالبات قسم رياض األطفال جبامعـة أ 

) ب(القرى مبكة املكرمة، ومن خالل الدراسة مت تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
 -١٨(طالبة من السنة األوىل والثانية باجلامعة امتدت أعمارهم مـابني  ) ٦١٢(على عينة قوامها 

ق عاما، واظهر التقنني أن املقياس يتمتع مبؤشرات صدق جيدة وذلك من خالل نتائج صـد ) ٢٢
التكوين الفرضي الذي حتقق منه عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك بإجياد معامالت ارتباط 

فيما بينها وبالدرجة الكلية، امتـدت  ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(درجات أبعاد االختبار 
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أبعاد  ، ويف ذلك إشارة على اتساق)٠.٠١(مبستوى داللة ) ٠.٩٣ -٠.٥٥(هذه املعامالت مابني 
االختبار مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية، أيضا استخدم يف الدراسة أسلوب حتليل التبـاين  
األحادي االجتاه لقياس الفروق بني قدرات التفكري االبتكارى باختالف السنة الدراسية والكليـة،  

األوىل بني السـنة  ) ٠.٠٥(وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
والثانية يف الطالقة واملرونة والتفاصيل أما األصالة والدرجة الكلية فكانت الفروق لصاحل طالبـات  
السنة الثانية، أيضا مت استخدام التحليل العاملى الذي تبني من خالله أن أبعاد االختبـار األربعـة   

ن اخلصائص السيكومترية مرتبطة مع بعضها ومتشبعة بعامل عام مشترك بينها، ويف اجلانب اآلخر م
كراسـة  ) ٣٠(يأيت الثبات الذي مت التحقق منه عن طريق ثبات التصحيح باختيار عينة عشـوائية  

عنـد  ) ٠.٩٩ -٠.٩٣(اختبار صححت من قبل مصحح آخر، امتدت معامالت االرتباط مابني 
بأسـبوعني،  ، مت أيضا استخدام طريقة إعادة التطبيق بعد فاصل زمين يقدر )٠.٠١(مستوى داللة 

، أيضا عمدت الدراسـة إىل  )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٦٠ -٠.٥٤(وامتدت النتائج مابني 
 .استخراج معايري لكامل العينة يف أبعاد االختبار األربعة ويف الدرجة الكلية

 

واليت هدفت إىل تقنني اختبار الدوائر من الصورة الشكلية  )٢٠٠٦( عطـا ا دراسة -١١         
لبطارية اختبار تورانس للتفكري االبتكارى على األطفال مبدارس القبس بواليـة اخلرطـوم   ) ب(

ذكور والباقي إناث امتدت أعمـارهم  %) ٥٢(مفحوصا ) ٩٨٨(بالسودان، وبلغت عينة التقنني 
سنة، قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية الوصـفية والتحليليـة مثـل    ) ١٢-٨(مابني 

ومعامل ارتباط بريسون والدرجة التائية والتحليـل  ) ت(رافات املعيارية واختبار املتوسطات واالحن
العاملي للتحقق من خصائص االختبار السيكومترية واستخراج املعايري اخلاصة بالعينة، ففي الصدق 
مت إجياد الصدق الظاهري والذايت واملقارنات الطرفية والصدق التطبيقي وصدق التكوين الفرضي، 

ثبات التصحيح وإعادة التطبيق، مت أيضا استخراج املعايري التائيـة   الثبات فاستخدم الباحث أما يف
لالختبار حسب العمر الزمين والنوع، وأشارت النتائج أن االختبار يتمتـع بالصـدق الظـاهري    
والذايت يف الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية ومييز بني اموعات الطرفية ومتسق داخليا ودرجتـه يف  

تايل فان الباحث يوصي باستخدام االختبار ألغراض تشخيص القـدرة علـى   الثبات عالية، وبال
 .التفكري االبتكارى يف جمتمع الدراسة
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واليت هدفت إىل دراسة بعض متغريات مناخ االبتكار على  )٢٠٠٧( الباكستانيدراسة -١٢        
نة مكة املكرمة باململكـة  األداء االبتكارى لدى عينة من الطالب املتفوقني يف املرحلة الثانوية مبدي

العربية السعودية، ومن خالل هذه الدراسة مت تقنني بطارية اختبار تورانس للـتفكري االبتكـارى   
طالبا من طالب املرحلـة الثانويـة   ) ٤٠٨(بشقيها اللفظي واملصور على عينة قوامها ) أ(النسخة 

العلمي والشـرعي وذلـك يف   مبدينة مكة املكرمة من الصف األول حىت الثالث الثانوي بقسميه 
، وخلص من عملية التقنني هذه إىل استخراج معايري )١٤٢٦(منتصف الفصل الثاين للعام الدراسي 

أداء تتمثل يف الدرجات التائية املقابلة للدرجات اخلام اليت حصل عليها أفراد العينـة يف االختبـار   
لشـقي  ) الصدق، الثبات(ترية اللفظي وأخرى للصوري، أيضا مت التحقق من اخلصائص السيكوم

االختبار اللفظي واملصور عن طريق صدق التكوين الفرضي حيث مت حساب معامالت االتسـاق  
والـيت  ) الطالقة، املرونة، األصالة، الدرجة الكلية(الداخلي بني الدرجات الفرعية ألبعاد االختبار 

 املصور، وكـذلك مت  يف) ٠.٩١ -٠.٤٩(يف اللفظي و ) ٠.٩٤ -٠.٦٩(امتدت بدورها مابني 
حساب معامالت االرتباط بني الدرجات الفرعية ألبعاد االختبارين اللفظي واملصور واليت امتدت 

وهذا يعين أن أبعاد االبتكار اللفظية واملصورة ترتبط فيما بينها ارتباطـات  ) ٠.١٠ -٠.٠٠(من 
رعية الختباري تـورانس  منخفضة وغري دالة، أيضا مت حساب معامالت االرتباط بني الدرجات الف

ودرجات الطالب على املقياس الفرعي الختبار القدرات العقليـة وكانـت   ) أ(اللفظي واملصور 
مجيعها منخفضة، وحبساب التحليل العاملي وجد تشبع االختبار املصور بالعامل األول واللفظـي  

ـ  ري وحسـاب معامـل   بالعامل الثاين، ويف الثبات مت استخدام طريقة إعادة التصحيح من قبل الغ
يف ) ٠.٩٦ -٠.٩٢(يف اللفظـي و  ) ٠.٩٥ -٠.٧٥(االرتباط بني املصححني وقدرت مـابني  

) أ(الصوري، ويف كل ذلك إشارة إىل متتع بطارية اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى النسـخة   
) صدق وثبـات  (بشقيها اللفظي واملصور بعد تطبيقها على العينة املذكورة خبصائص سيكومترية 

 . جيدة
  

 االبتكاريةواليت هدفت إىل بيان اثر بعض مبادئ احللول  )١٤٢٨(دراسـة الرافعـي   -١٣            
للمشكالت وفق نظرية تريز يف تنمية التفكري االبتكارى لدي عينة من املوهوبني بالصـف األول  
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االبتكارى الشكل  الثانوي العام مبنطقة عسري، ومن خالل البحث مت تقنني اختبار تورانس للتفكري
على مجيع طالب الصف األول الثانوي املنتظمني يف مركز رعاية املوهـوبني مبنطقـة عسـري     )أ(

طالبا، وبعـد تـوفري   ) ٩٧(والبالغ عددهم   هـ١٤٢٧ للفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
قام الباحـث   مقياس تصحيح خاص بالعينة واالعتماد عليه يف تقدير درجات الطالب على املقياس

حبساب اخلصائص السيكومترية، ففي الصدق مت التحقق  من صدق التكوين الفرضـي حبسـاب   
االتساق الداخلي بني األبعاد املكونة لالختبار والدرجة الكلية والـيت امتـدت بـدورها مـابني     

، وسجل أعلى معامل ارتباط مابني بعدي املرونـة  )٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٦ -٠.٣٥(
دىن مابني املرونة والتفاصيل، ويف الثبات مت االعتماد على ثبات املصححني وذلـك  القة واألوالط

طالبا قام الباحث بتصحيحها ومن مث تصحيحها من قبل مصحح آخر ) ٢٠(على عينة تتكون من 
 ) ٠.٩٩ -٠.٨٩(وامتدت معامالت االرتباط بني التصحيحني ألبعاد االختبار مابني 

 

واليت هدفت إىل بيان اثر تطبيق نظام اجلودة التعليمية يف تنمية  )١٤٢٩(الطاهر  دراسة-١٤         
قدرات التفكري االبتكارى وزيادة التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول املتوسـط مبدينـة   
سيهات باملنطقة الشرقية، ومن خالل الدراسة مت تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  

طالبا من الصف األول املتوسـط  ) ١٣٤(نة مماثلة لعينة الدراسة التجريبية بلغ عددها على عي) أ(
مبدينة سيهات باملنطقة الشرقية مت اختيارهم عشوائيا، يف البدء وبعد التطبيق قام الباحث بتوفري دليل 
 تصحيح خاص بعينة التقنني ومن مث القيام بتصحيح استجابات املفحوصني، والستخراج اخلصائص
السيكومترية للمقياس مت يف الصدق حساب معامالت االرتباط بني درجات أبعاد االختبـار مـع   

عند مسـتوي  ) ٠.٩٩ -٠.٤٠(بعضها البعض ومع الدرجة الكلية وامتدت هذه املعامالت مابني 
ويف ذلك إشارة إىل اتساق املقياس داخليا، ويف الثبات اعتمد الباحث على ثبات ) ٠.٠٠١(داللة 

ني والذي امتدت فيه معامالت االرتباط بني تصحيح الباحث وتصحيح معلم آخـر مـن   املصحح
، وسجل أعلى معامل ارتبـاط يف بعـد املرونـة    )٠.٩٩ -٠.٦٢(مركز رعاية املوهوبني مابني 

 .والطالقة و األدىن يف بعد األصالة
 

ت  حبوث: ثانيا   :االبتكاراملقارنة بني الصم واألسوياء يف جمال ودراسات سابقة تناول
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) دراسة كالتسـونز -١           ١٩٧٠kaltsounis, )  واليت هدفت إىل مقارنة التفكري
االبتكارى بني الطالب الصم والسامعني وذلك باستخدام اختبارات تورانس للتفكري االبتكـارى  
بشقيها اللفظي والشكلي، وأجريت الدراسة على عينة من الطالب الصم وضعاف السمع وأخرى 

، )الرابـع، اخلـامس، السـادس   (الب السامعني يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية من الط
الطالقة، املرونة، األصالة، (وبدراسة الفروق يف األداء بني اموعتني على أبعاد اختبارات تورانس 

 وجد أن الطالب الصم يتفوقون على الطالب السامعني يف بعدي الطالقة واألصالة من) التفاصيل
اختبار تورانس الشكلي، أما املرونة وعلى نفس االختبار فقد تفـوق يف األداء فيهـا الطـالب    
السامعني، وكان الفرق أكثر ظهورا يف األداء بني اموعتني يف الصفني الرابع واخلامس أما الصف 

يل، أمـا  السادس فقد كان الفرق فيه ضئيال، ومل تظهر النتائج أي فروق يف األداء على بعد التفاص
يف اجلانب اآلخر من اختبارات تورانس للتفكري االبتكارى واملتمثل يف االختبار اللفظي فأشـارت  

.                                                      النتائج إىل وجود فروق يف األداء بني الصم واألسوياء يف مجيع األبعاد لصاحل الطالب السـامعني 
 ) ,٢٠٠٦Abrahamنقال عن إبراهيم (
 

 ( ,١٩٧٥Khatena & Johnson) دراســة جونســون وخاتينــا-٢          
وهدفت إىل مقارنة أداء األطفال الصم باألطفال السامعني يف بعد األصالة اللفظية باستخدام مقياس 

طفال أصما ) ١٨١(التسمية بناء على األصوات والصور العقلية، وبلغت العينة من األطفال الصم 
سـنة، ومـن   ) ١٩ -١٠(طفال سامعا وامتدت أعمارهم مابني ) ٢٣٦(األطفال السامعني ومن 

خالل التحليالت اإلحصائية اليت مشلت دراسة الفروق يف األداء بني اموعتني و أشارت النتـائج  
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األصالة اللفظية بني الصم والسامعني لصـاحل األطفـال   

ــامعني ح ــم     الس ــال الص ــن األطف ــى م ــات أعل ــى درج ــلوا عل ــث حص .                                                     ي
 ) ,٢٠٠٦Abrahamنقال عن (
 

واليت هدفت إىل  ( ,١٩٧٦Lenahan & Singer)دراسة ساينر ولينني -٣         
عب واخليال ومقارنة الصم من خالل دراسة أحالم اليقظة لديهم والل ىلداالبتكارى قياس التخيل 
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و  اطفال أصـم ) ٢٠(ذلك بنتائج أقرام من الطالب السامعني، وكانت العينة من الصم قوامها 
والذي نتج من خالله مع اموعتني أسلوب املقابالت املنظمة  استخدم، السامعنيطفال من ) ٢٠(

األطفال راسة إىل أن التقارير اليت نتجت من خالل الد أشارتجمموعة من االنتاجات القصصية، و
مييلون إىل استخدام إطارات  وأمقل باملقارنة مع أقرام السامعني أوختيل  بابتكارالصم يتسمون 

عادية جدا وعادة ما يتحدثون عن جتـارب  وابتكارام املاضي واحلاضر يف الغالب وان خياالم 
نقـال عـن   (                      .عاشوها وليس جتـارب مسـتقبلية يريـدون أن يعيشـوها    

٢٠٠٦Abraham, ( 
 

يف جمال  الفرقاليت هدفت إىل التعرف علي و ( ,Silver)١٩٧٧ دراسة سلفر-٤          
السامعني، واسـتخدمت لـذلك جمموعـة مـن     األطفال الصم و األطفال بني االبتكاراخليال و

صائية اليت اهتمت بإجياد ، ومن خالل التحليالت اإلحاللفظية وغري اللفظيةاالبتكارية االختبارات 
 قل من أقرام السـامعني أأن األطفال الصم  الفروق بني املتوسطات يف االختبارات السابقة وجد 

ايل واألصالة يف اال اللفظي ولكن ال خيتلفون عن األسـوياء  يمن حيث التفكري ارد واللعب اخل
 .ةاالبتكاريللفظية يف القدرات اعند استخدام املقاييس غري 

 

واليت هدفت إىل قياس الفـروق يف   ( ,Johnson)١٩٧٧ دراسـة جونسـون  -٥         
التفكري االبتكارى بني الصم والسامعني واستخدم لذلك عينة من املراهقني الصم تكونـت مـن   

مراهقا من العاديني مسعيا، وبتطبيق اختبـار تـورانس للـتفكري    ) ١٣١(مراهقا أصما و ) ١٣١(
ودراسة الفروق بني متوسطات اموعتني على مكونات االختبار توصلت ) ب(االبتكارى الشكل 

نتائج الدراسة إىل أن املراهقني العاديني أفضل من املراهقني الصم يف مجيـع مكونـات الـتفكري    
 ).األصالة، املرونة، الطالقة، التفاصيل(االبتكارى 

 

ياس منو االبتكار احلركي واليت هدفت إىل ق ( ,Luobin)١٩٧٩ دراسة لوبني-٦          
لدى األطفال الصم يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية، استخدم لذلك جمموعـة مـن األدوات   
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جهاز يعرف باسم جهاز لندن للشجرة القائمة على مسند و اختبار تورانس للتفكري : النفسية وهي
ركي والطالقة واألصـالة  االبتكارى باستخدام احلركة وبروتوكوالت لوبني الختبار االبتكار احل

طفال من السامعني وامتدت أعمار امـوعتني  ) ٢٤(طفال أصما و ) ٢٤(احلركية، بلغت العينة 
سنوات، عمد لوبني إىل تدريب األطفال الصم على جهاز لندن للشجرة مث طبـق  ) ٥ -٣(مابني 

أن األطفال الصـم   على اموعتني اختبار تورانس احلركي وبروتوكوالت لوبني، أظهرت النتائج
أفضل من األطفال العاديني يف االبتكار احلركي على مقياس تورانس وال توجد فروق دالة إحصائيا 

 .بني الصم والعاديني يف االبتكار احلركي باستخدام مقياس بروتوكوالت لوبني
 

وهدفت إىل الكشف عن العالقة  ( ,Anderson)١٩٨٣ دراسة أندرسون-٧           
وي واالندفاعية واالبتكار بني العاديني مسعيا وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية، وكانت بني التر

العينة عبارة عن جمموعة من الطالب العاديني مسعيا وأخرى من ضعاف السمع تراوحت أعمارهم 
سنة، طبق عليهم اختبار مضاهاة الصور املألوفة واختبـار تـورانس للـتفكري    ) ١٢ -٦(مابني 
، مت حساب معامالت االرتباط بني درجات التروي واالندفاعية وكمـون  )ب(رى الشكل االبتكا

الطالقة، املرونة، األصالة، (االستجابة املتوسطة واالندفاعية والكفاءة وبني أبعاد التفكري االبتكارى 
تفعـة  وكانت النتائج لصاحل األطفال العاديني مسعيا يف االرتباط بني االندفاعيـة املر ) التفصيالت

واالبتكار املرتفع، وحبساب الفرق يف متوسط األداء بني اموعتني على اختبار تورانس أشـارت  
 .النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني يف مكونات التفكري االبتكارى

 

ري االبتكارى واليت هدفت إىل قياس القدرة على التفك )١٩٩١( فاطمة جعفـر  دراسة-٨          
وبعض مسات الشخصية املبتكرة ومن مث وضع برامج خاصة هلم تعتمد على قدرام وإمكانـام،  

طالبا من الطالب السامعني املسجلني مبراكز التأهيل والتكوين املهـين  ) ٥٠(وبلغت عينة الدراسة 
ـ ) ٢٥(من ذوى الصمم الوالدي و ) ٢٥(طالبا من الصم مقسمني إىل ) ٥٠(مبصر و  ن ذوى م

سنة، وكانـت األداة املسـتخدمة اختبـار    ) ١٧ -١٢(الصمم املكتسب امتدت أعمارهم مابني 
وقائمة مسات الشخصية املبتكرة واختبار الـذكاء غـري   ) ب(تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 

اللفظي لعطية هنا، ويف التحليل اإلحصائي مت االعتماد على املتوسـطات واالحنرافـات املعياريـة    



 ١١١

ليل التباين، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني الصـم ذوي  وحت
الصمم الوالدي واملكتسب والسامعني يف الطالقة واملرونة والتفاصيل والقـدرة علـى الـتفكري    
االبتكارى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصم ذوي الصمم الوالدي واملكتسـب  

 .يف األصالةوالسامعني 
 

هدفت  ( ,Morrjhani etal)١٩٩٨ دراسة مورجهاني وآخرون-٩                  
الدراسة إىل مقارنة الذكاء واالبتكارية بني الطالب والطالبات املعاقني مسعيا والسامعني، باإلضافة 

) ٨٠( إىل استقصاء اثر الفقدان السمعي على هذه املتغريات لدى األطفال، بلغت عينة الدراسـة 
من السامعني، ) ٤٠(من الصم و ) ٤٠(سنة بواقع ) ١١ -٦(طالبا وطالبة امتدت أعمارهم مابني 

وباستخدام التحليل العاملي  ،(RCBM, W.K)مت قياس الذكاء واالبتكارية من خالل اختباري 
تبني أن الطالب السامعني كان أدائهم أفضل من الطالب الصم يف جمـال الـذكاء، وىف    ٢*٢*٢
بتكارية وباستخدام املثريات اللفظية مل تكن هناك اى فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة، أيضا اال

مل توجد أي فروق يف هذا اجلانب تعزي إىل درجة الفقدان السمع، ووفقا ملتغريي اجلنس والعمـر  
ر متيزا من وجد أن إجابات اإلناث أكثر متيزا من الذكور، واظهر أيضا أن الطالب األكرب عمرا أكث

الطالب األصغر سنا، وباستخدام املثريات البصرية وجد أن هناك فروق دالة إحصائيا بني الصـم  
والسامعني يف جمال االبتكار لصاحل الطالب الصم ووجد يف بعض استجابام متيـز فريـد عـن    

يكاد يذكر الطالب السامعني، وأظهرت النتائج إمجاال أن فقدان السمع اثر ظاهر على الذكاء، وال 
 .   ربالنسبة لالبتكا

 

واليت هدف من خالهلا التعـرف   ( ,Abraham)٢٠٠٦ إبراهيمدراسة -١٠           
بني الطالب الصم والسامعني، وكانت العينـة املسـتخدمة يف    االبتكارىالفرق يف التفكري  ىعل

تبار تـورانس  طبق عليهم اخ، من الطالب السامعني) ٢٠٠(من الطالب الصم و ) ٢١٠(الدراسة 
السامعني يف الطالب الصم خيتلفون عن الطالب إىل أن ت الدراسة وخلص ،)أ( االبتكارىللتفكري 
األبعاد الثالثة يف ذات داللة إحصائية نه ال توجد فروق أو ،الطالقة فقطبعد يف  االبتكارىالتفكري 

وجد تنه ال أحتليل التباين وجد  ، ومن خالل نتائج)األصالة واملرونة والتفاصيل(املتبقية من االختبار 
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ـ يف تعلمهم الصم يعتمدون  الطالبن أالستدالل وافروق بني الصم والسامعني يف قدرات   ىعل
ومن خالل حتليل التباين وجـد أن  أيضا صري املكاين وجييدون املعاجلة البصرية اآلنية، باإلدراك ال

إىل أن أن هذا التباين عائـد  السامعني واألطفال الصم كمجموعة أكثر تباينا باملقارنة مع الطالب 
الصم يعيشون جتارب خمتلفة وخلفيام اللغوية ختتلف عن بعضهم البعض ورمبا مهارام املعرفيـة،  

بـرامج  الصم وذلك من خـالل   ىقابل للنمو لد االبتكارىأيضا أوضحت الدراسة أن التفكري 
 . الفكاهة والتفكري واإلحساس واحلدث

 السابقةوالبحوث اسات التعليق على الدر
من خالل الدراسات واألحباث السابقة اليت مت استعراضها يف جمال التقـنني الختبـارات             

تورانس للتفكري االبتكارى واألحباث اليت اهتمت مبقارنة األداء بني الصـم وضـعاف السـمع    
 :والسامعني يف جمال االبتكار يستنبط الباحث ما يلي

 :األهداف-أ
؛ النـافع وآخـرون   )١٩٩٣(؛ جـواهر الزيـد   )١٩٩١(دراسة كل من السليماين  هدفت-١
) ب(إىل تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشـكل  ) ٢٠٠٤(؛ عواطف زمزمي )٢٠٠٠(

فقد استهدفت تقنني النشاط الثالث فقط مـن  ) ٢٠٠٦( على البيئة السعودية، أما دراسة عطا اهللا
 .نيةاالختبار على البيئة السودا

إىل تقنني ) ٢٠٠٧(؛ الباكستاين )١٩٩٠(؛ السليماين )١٩٨٣(هدفت دراسة كل من الشنطي -٢
، على البيئة السعودية من قبل السليماين والباكستاين واألردنية من قبـل  )أ(اختبار تورانس اللفظي 

 .الشنطي
؛ الباكسـتاين  )١٩٩١(؛ السـليماين  )١٩٧٧(هدف دراسة كل من أبو حطب وسـليمان  -٣
، علي البيئة السعودية من قبل الباكستاين والسليماين )أ(إىل تقنني اختبار تورانس الشكل ) ٢٠٠٧(

 .وعلى البيئة املصرية من قبل أبو حطب
؛ )١٩٧٩(؛ لـوبني  )١٩٩٨(؛ مورجهاىن وآخرون )٢٠٠٦(هدفت دراسة كل من احللواىن -٤

 االبتكـارى بـني الصـم    إىل قياس الفرق يف التفكري) ١٩٧٠(؛ كالتسونز )١٩٧٠(جونسون 
فكان هدفها قياس القـدرة علـى   ) ١٩٩١(وضعاف السمع والسامعني، أما دراسة فاطمة جعفر 

مت ) ١٩٧٩(التفكري االبتكارى جبانب قياس الفرق فيه بني الصم والسامعني، ويف دراسة لـوبني  
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، وعمد أندرسون قياس النمو االبتكارى احلركي لدى الصم ومن مث مقارنة نتائج األداء بالسامعني
إىل قياس العالقة بني التروي واالندفاعية واالبتكار بني السامعني وضعاف السمع، ويف ) ١٩٨٣(

كان اهلدف التعرف على الفرق يف جمـال  ) ١٩٧٦(؛ سايز ولينني )١٩٧٧(دراسة كل من سلفر 
 .اخليال واالبتكار بني فئيت الصم والسامعني

 

 :العينة-ب
 -١٢٢٥(وث التقنني الختبارات تورانس بشقيها اللفظي والشكلي مابني امتدت العينات يف حب-١

، )٢٠٠٦(يليها عطا اهللا ) ٢٠٠٠(من الطالب والطالبات، بلغت أعالها يف دراسة النافع ) ٣١٣
 ).١٩٧٧(وأقلها يف دراسة أبو حطب 

كل مـن  ، ماعدا دراسيت )ذكور، إناث(مشلت عينات الدراسة يف مجيع حبوث التقنني اجلنسني -٢
 .، حيث خصت األوىل الذكور والثانية اإلناث)٢٠٠٤(وزمزمي ) ٢٠٠٧(الباكستاين 

 
 

 :املرحلة الدراسية والعمرية-ج
املراحل الدراسية اليت مت تقنني اختبارات تورانس عليها مشلت مجيع املراحل من االبتدائية حـىت  -١

كانـت  ) ٢٠٠٠(النافع ؛ )١٩٨٣(؛ الشنطي )١٩٧٧(اجلامعة، ففي دراسة كل من أبو حطب 
العينات من املرحلة املتوسطة إال أن النافع بدأ من الصف الرابع االبتدائي حـىت الصـف الثالـث    

) ٢٠٠٧(؛ الباكستاين )١٩٩٣(؛ الزيد )١٩٩١، ١٩٩٠(املتوسط، ويف دراسة كل من السليماين 
املرحلة االبتدائيـة  ب) ٢٠٠٦(كانت العينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية، واختص عطا اهللا 

باملرحلة اجلامعية، وبنظرة عامة لألعمار اليت مشلتها عينات التقنني جنـد أـا   ) ٢٠٠٤(وزمزمي 
 .سنة) ٢٢(سنوات حىت ) ٨(امتدت من 

العينات يف الدراسات اليت اهتمت باملقارنة بني الصم والسامعني وقياس القدرات االبتكاريـة  -٢
من األطفال والطالب والطالبات، وامتدت أعمارهم مـابني   )٢٣٦ -٢٠(واخليال امتدت مابني 

 .سنة) ١٧ -٢(
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 :العمليات اإلحصائية-د
مجيع الدراسات اليت اهتمت بالتقنني استخدمت معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقات -١

محك، االرتباطية بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية وعند إعادة التطبيق أو استخدام اختار آخر ك
، ١٩٩٠(كذلك مت استخدام أسلوب التحليل العاملى االستكشايف يف كل من دراسة السـليماين  

، وإلجياد الفروق مت استخدام )٢٠٠٧(؛ الباكستاين )٢٠٠٤(؛ زمزمي )١٩٩٣(؛ الزيد )١٩٩١
يف كل من دراسة عطا اهللا والنافع والشنطي وأبو حطب، أمـا املعـايري فاسـتخدم    ) ت(اختبار 

وأبـو حطـب،   ) ١٩٩١(ها الدرجة التائية من قبل الباكستاين وزمزمي والسـليماين  الستخراج
باستخدام أسلوب حتليل التباين األحادي، ويف دراسة النافع مت ) ٢٠٠٤(وانفردت دراسة زمزمي 

استخراج املئينات، أما معامل آلفا فتم استخراجه يف دراسيت السليماين والزيد فقط، وأخريا فـان  
االحنرافات املعيارية وغريها من األساليب اإلحصائية املكملة فقد مت استخدامها مـن  املتوسطات و

 . اجلميع
متثلت األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات اليت تناولت الفرق يف التفكري االبتكـارى  -٢

فئـة  بني الصم وضعاف السمع والسامعني، واليت اهتمت أيضا بقياس القدرة على االبتكارية لدى 
الصم وضعاف السمع بتحليل التباين األحادي وقياس الفروق بني املتوسطات عن طريق اختبـار  

 .والوصول إىل معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط بريسون، التحليل العاملى) ت(
 

 :معامل الصدق والثبات-هـ
) الثبات والصدق(ية مجيع أحباث التقنني السابقة عمدت إىل التحقق من اخلصائص السيكومتر-١

بطرق متعددة، ففي الثبات مت استخدام ثبات املصححني وإعادة التطبيق، ويف الصـدق مت إجيـاد   
 .صدق التكوين الفرضي والتحليل العاملى والصدق الظاهري والذايت واملقارنات الطرفية

؛ )١٩٧٧(؛ جونسـون  )١٩٩١(؛ فاطمة جعفر )٢٠٠٦(استخدم يف دراسة كل من حلواين -٢
اختبارات تورانس للتفكري االبتكـارى بشـقيها اللفظـي    ) ١٩٧٠(؛ كالتسونز )١٩٧٧(لفر س

أو احدمها، ويف دراسة فاطمة استخدم إضافة لذلك اختبار ذكاء غـري لفظـي   ) أ، ب(والشكلي 
لعطية هنا وقائمة مسات الشخصية املبتكرة، واستخدم لوبني اختبار تورانس باسـتخدام احلركـة   

إىل ) ١٩٧٦(وتوكوالت لوبني الختبار االبتكار احلركي، وعمد سـاينر وليـنني   باإلضافة إىل بر
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إىل مقياس التسمية بناء علـى  ) ١٩٧٥(استخدام أسلوب املقابالت املنظمة، وجونسون وخاتينا 
 .(RCBM, W.K)األصوات والصور العقلية، ويف دراسة مورجهاىن مت استخدام اختباري 

) الطالقة، املرونة، األصـالة، التفاصـيل  (من اختبارات تورانس  ترتبط أبعاد االختبار الواحد-٣
والدرجة الكلية فيما بينها ارتباط جيد دال إحصائيا، ويف املقابل فان االرتباط بني أبعاد االختبـار  

 .اللفظي واملصور منخفضة وغري دالة
واملصـورة   االرتباط بني اختبارات تورانس بصورها املختلفة واختبـارات الـذكاء اللفظيـة   -٤

والتحصيل الدراسي ارتباطات منخفضة وغري دالة، وأرجع ذلك إىل أن مـا تقيسـه اختبـارات    
تورانس املتمثل يف التفكري التباعدي خيتلف عما تقيسه اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي حيث 

 .التفكري التقاريب
 

 :املعايري-و
؛ النـافع وآخـرون   )٢٠٠٦(هللا ؛ عطـا ا )٢٠٠٧(عمدت دراسة كل من الباكسـتاين         

إىل إجياد معايري تائية لالختبارات اليت مت تقنينها وذلـك حسـب   ) ١٩٩٠(؛ السليماين )٢٠٠٠(
 .العمر الزمين والنوع

 

 :النتائج-ز
أثبتت بعض الدراسات اليت قارنت بني الصم والسامعني باستخدام االختبـارات الشـكلية أو   -١

إحصائيا بينهم يف جمال االبتكار كدراسة مورجهاىن وآخـرون  احلركية إىل عدم وجود فروق دالة 
) ١٩٧٧(، أما دراسة جونسون )١٩٧٧(؛ سلفر )١٩٧٩(؛ لوبني )١٩٨٣(؛ أندرسون )١٩٩٨(

فتوصلت إىل أن السامعني أفضل مـن الصـم يف   ) ب(واليت استخدم فيها اختبار تورانس الشكل 
 ).١٩٧٦(مجيع أبعاد االختبار، وأيد ذلك ساينر ولينني 

والـيت اسـتخدمت   ) ١٩٧٠(؛ وكالسـتونز  )١٩٧٥(وجد يف دراسة كل من جونسـون  -٢
االختبارات اللفظية من مقاييس تورانس للتفكري االبتكارى أن الفرق قـي األداء كـان لصـاحل    

 .الطالب السامعني على حساب الطالب الصم وضعاف السمع يف مجيع األبعاد االبتكارىة
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أن ) ١٩٧٠(؛ كالسـتونز  )١٩٧٩(؛ لـوبني  )١٩٩١(مة جعفر وجد يف دراسة كل من فاط-٣
هناك فروق يف األداء بني الصم والسامعني ولكن لصاحل الصم، حيث ترى فاطمة جعفر ذلـك يف  
الطالقة واملرونة والتفاصيل وينعدم يف األصالة، وكذلك لوبني الذي يرى أن األطفال الصم أفضل 

من خالل دراسته أن الصم أفضل يف بعـدي الطالقـة    يف االبتكار احلركي، أما كالستونز فريى
 .واألصالة

 

 :التوصيات-ح
يف البيئات اليت قنن  اأوصت مجيع أحباث التقنني السابقة ملختلف اختبارات تورانس باستخدامه    

؛ أبوحطب )١٩٨٣(عليها ألغراض التشخيص والكشف عن املبتكرين، ويزبد على ذلك الشنطي 
ء املزيد من الدراسات حول هذه االختبارات من اجـل الوصـول إىل   بإجرا) ١٩٧٧(وسليمان 

 .درجات متييز ومعامالت ثبات أفضل
ويف ضوء ما سبق يري الباحث أن مراحل التقنني والطـرق املسـتخدمة يف اسـتخراج             

بصـفة  ) ب(الختبارات تورانس بصفة عامة والشكل ) الصدق، الثبات(اخلصائص السيكومترية 
ضحة ومتفق عليها يف أغلب األحباث السابقة، ولكن جمال الثبات يعاين من بعض القصور خاصة وا

يف بعض الدراسات، حيث مل يستخدم من الطرق املتعددة للثبات إال طريقيت ثبـات التصـحيح   
وإعادة التطبيق، واستخدمت طريقة آلفا كرنباخ لتقدير ثبـات  ) ثبات املصحح، ثبات املصححني(

فقط، أيضا مل ) ١٩٩٣(وجواهر الزيد ) ١٩٩١، ١٩٩٠(ي يف دراسيت السليماين االتساق الداخل
توضح الدراسات اليت استخدمت أسلوب التحليل العاملى نوع هذا التحليل، هل هو حتليل عاملى 

يهدف إىل اختبار فرض يشـري إىل   Confirmatory Factor Analysisتوكيدي 
 ت، أم هـل هـو حتليـل عـاملى استكشـايف      وجود أمناط خاصة من العالقات بني البيانـا 

Exploratory Factor Analysis    يقوم بدور ريادي يف استكشاف عالقات معينة
مل تلتزم اغلب الدراسات باستخراج معايري خاصـة   كذلكبني البيانات مل تكن موجودة من قبل، 

 . مهام عملية التقنني األساسية بالفئة اليت مت تقنني االختبار عليها، وكما نعلم فان املعايري تعترب من
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 .إجراءات البحث: الفصل الثالث
 .منهج البحث

 .جمتمع البحث
 .عينة البحث
 .أدوات البحث

 ).ب(األشكال  االبتكارىاختبار تورانس للتفكري 
 ؟االبتكارىملاذا اختبار تورانس للتفكري 

 .اختبار تورانس للتفكري االبتكارى  صدق وثبات

 .سلوكية للطلبة املتميزين لرونزيلمقياس الصفات ال
 .تطبيق البحث خطوات

 .األساليب اإلحصائية املستخدمة
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 :منهج البحث

اعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي ميدنا حبقائق ومعلومات دقيقة عن الوضع القائم          
كري االبتكـارى  لعينة البحث من الصم وضعاف السمع يف جمال االبتكار وفق اختبار تورانس للتف

 ). ب(الشكل 

 :جمتمع البحث
االبتكـارى الشـكل    البحث فان جمتمع التقنني الختبار تورانس للتفكريبناء على أهداف         

يتكون من الطالب الصم مبعاهد األمل املتوسطة والطالب ضعاف السمع بالفصول امللحقـة  ) ب(
، باإلضافة )مكة، جدة، الطائف(مكة املكرمة  يف منطقةيف مدارس التعليم العام باملرحلة املتوسطة 

يوضح ) ١(إىل طالب التعليم العام السامعني يف املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة التعليمية، وجدول 
 .توزيع اتمع من الطالب الصم وضعاف السمع على املدن الثالث

 )١(جدول 
 .ات الثالث مبنطقة مكة املكرمةتوزيع جمتمع البحث من الطالب الصم وضعاف السمع على احملافظ

 احملافظة 
 احلالة

 النسبة اموع
 ضعاف مسع صم

 %٢٧ ٥٥ ١٢ ٤٣ مكة

 %٥٦ ١١٤ ٣٠ ٨٤ جدة

 %١٧ ٣٥ ١٧ ١٨ الطائف

 %١٠٠ ٢٠٤ ٥٩ ١٤٥ اموع

 
يتضح أن نسبة الطالب الصم إىل اموع الكلى تمع البحـث بلغـت    )١(من اجلدول         

وبالنظر إىل كل حمافظة على حدة جند أن عدد للطالب ضعاف السمع، %) ٢٩(ل مقاب%) ٧١(
الطالب الصم أعلى من عدد الطالب ضعاف السمع، ما عدا حمافظة الطائف اليت تكاد أن تتساوي 
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وسجلت حمافظة جدة أعلى نسبة من الطـالب الصـم   فيها األعداد بني الصم وضعاف السمع، 
، وأخـريا  %)٢٧(حمافظة مكة املكرمة بنسبة  تليهاومن  ،%)٥٦(وضعاف السمع حيث بلغت 

  . %)١٧(حمافظة الطائف بنسبة 

 :عينة البحث
 البحثمجيع الطالب الصم وضعاف السمع الذين ميثلون جمتمع تكونت عينة البحث من            

بلغ عدد العينة ، ونطقة مكة املكرمةمب) األول، الثاين، الثالث(املرحلة املتوسطة بصفوفها الثالث يف 
عاما، حيث كان عـدد  ) ١٧-١٢(طالبا من الصم وضعاف السمع متتد أعمارهم مابني ) ٢٠٤(

طالبا، أما الطالب السـامعني  ) ٥٩(طالبا، وعدد الطالب ضعاف السمع ) ١٤٥(الطالب الصم 
إعطـاء   فقد مت اختيارهم بطريقة العينة العشوائية من املراكز املختلفة مبحافظة جدة التعليمية مـع 

) ٢٠٤(األفضلية للمدارس اليت ا فصول ملحقة للطالب الصم وضعاف السمع وبلـغ عـددهم   
) ٤٠٨(عاما، وبالتايل فان عدد العينة الكلـي للبحـث   ) ١٧-١٢(طالبا تتراوح أعمارهم مابني 

إيضاح توزيع العينة ) ٣، ٢(طالبا من الصم وضعاف السمع والسامعني، ويتم من خالل اجلداول 
 .العمر واحلالة واملدرسة واحملافظةحسب 

 )٢  (جدول 
 .عينة البحث إمجايل 

 العمر
 احلالة

 النسبة اموع
 عاديني ضعاف مسع صم

٥.٩ ٢٤ ١١ ٥ ٨ ١٢ 

١٦.٢ ٦٦ ٣٩ ٧ ٢٠ ١٣ 

٢٢.٨ ٩٣ ٦٠ ٦ ٢٧ ١٤ 

٢٨.٧ ١١٧ ٦٣ ١٧ ٣٧ ١٥ 

١٨.٦ ٧٦ ٢٨ ١٥ ٣٣ ١٦ 

٧.٨ ٣٢ ٣ ٩ ٢٠ ١٧ 
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 %١٠٠ ٤٠٨ ٢٠٤ ٥٩ ١٤٥ اموع

أن أعلى عدد من الطالب الصم وضعاف السمع والسامعني تركـز  ) ٢(دول اجليوضح           
سـنة بنسـبة   ) ١٤(يليـه عمـر    ،%)٢٩(طالب بنسبة ) ١١٧(سنة حيث بلغ ) ١٥(يف عمر 

 %).٦(طالب ونسبة ) ٢٤(سنة بواقع ) ١٢(قل عدد تركز يف عمر أو، )٢٢.٨(
 
 ) ٣(دول ج

 صف واملدينة واحلالةعينة البحث  حسب ال

احملافظة
 

 اسم املدرسة
اموع نيعادي ضعاف مسع صم

 

ىل
أو

 ثالثة ثانية 
ىل

أو
 ثالثة ثانية 
ىل

أو
 ثالثة ثانية 

 مكة

 ٣٨ - - - ٣ ٦ ٣ ١٥ ٦ ٥ اهلجرة
 ١٧ - - - - - - ٨ ٤ ٥ جبل النور

 جدة

 ٢٩ - - - - - - ١٢ ٨ ٩ معهد األمل
 ٩٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ ٨ ١٢ - - - األقصى املبارك

 ٧٢ ١٠ ١٠ ١١ - - - ١٢ ١٧ ١٢ الشاطئ
 ٦٠ ١٦ ١٥ ١٥ - - - ٥ ٥ ٤ األمري تركي بن عبدالعزيز
 ٣٦ ١٣ ١٠ ١٣ - - - - - - امللك فهد بن عبدالعزيز

 ٣١ ١٠ ١٢ ٩ - - - - - - املسعودي

الطائف
 ١٨ - - - - - - ٦ ٧ ٥ دار التوحيد 

 ١٧ - - - ٦ ٥ ٦ - - - أبو عمرو البصري

 ٤٠٨ ٦٩ ٦٧ ٦٨ ١٩ ١٩ ٢١ ٥٨ ٤٧ ٤٠ اموع
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جند أن الطالب الصم وضعاف السمع يف حمافظة جدة يتوزعون يف ) ٣(وبتفحص اجلدول          
أربع مدارس، أما يف حمافظيت مكة والطائف فهم يف مدرستني يف كل حمافظة فقط، وذلك عائد إىل 

اليت تتصف ا حمافظة جدة، كذلك نالحظ أن هناك فصل بني الكثافة السكانية واملساحة اجلغرافية 
الطالب الصم والطالب ضعاف السمع يف كل املدارس التابعة حملافظيت جدة والطائف، وبالنظر إىل 
الطالب السامعني جند أن اختيارهم تركز على حمافظة جدة فقط، حيث يرى الباحث أن ذلـك مت  

مقارنة األداء بينهم وبني عينة التقنني، وتشكل جدة ما نسبته  بناء على اهلدف من االختيار أال وهو
 .من هذه العينة%) ٥٦(
 

 :أدوات البحث
 ):ب(الشكل االبتكارىاختبار تورانس للتفكري -١

وهـو  ) ب(الشكل  االبتكارىيستخدم الباحث يف الدراسة احلالية اختبار تورانس للتفكري        
الصم وضعاف السمع، اشتق تورانس أنشطة االختبار غـري   اختبار غري لفظي يتناسب مع الطالب

اللفظية من بعض اختبارات الرسوم الناقصة  اليت أنشأها فرانك واستخدمت من قبـل بـارون يف   
، ويذكر تورانس انه انتقي بعض األشكال غري الكاملـة يف اختباراتـه   االبتكاريةبعض الدراسات 

) أ(تها وبنائها يف صورتني متكـافئتني ومهـا الصـورة    احلالية من اختبارات فرانك مث أعاد صياغ
غري اللفظية، وتسمح استجابات  االبتكارىواليت تعترب من اختباراته احلالية للتفكري ) ب(والصورة 

ة اليت من أمههـا األصـالة   االبتكارىاألفراد علي تلك االختبارات بتقدير بعض مكونات القدرة 
  .واملرونة والطالقة والتفاصيل

علما بان اختبار تورانس املستخدم يف هذه الدراسة يتكون من ثالثـة أنشـطة وهـي              
 :كالتايل

 ):تكوين الصورة: (النشاط األول-
يطلب من املفحوص يف هذا النشاط تكوين صورة من شكل املنحين الـذي يشـبه حبـة            

اء ويضيف إليها ما يراه مناسبا الفاصوليا أو الكلية، حبيث يقوم بوضع هذا الشكل على ورقة بيض
ليكون شكال يشري إىل قصة، ويطلب من املفحوص أن يعرب بالرسم عن قصة مثرية وجديدة غـري  
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مألوفة، وان يضع داخل هذا الشكل أو الصورة جمموعة من التفاصيل املناسبة هلا من وجهة نظره، 
ملخصص لذلك، واهلدف األساسي خمتتما نشاطه بوضع عنوان معرب للصورة اليت رمسها يف املكان ا

من هذا النشاط استثارة استجابات املفحوص األصيلة ومعرفة التفاصيل، الزمن املخصـص هلـذا   
 )٢٠٠٢جروان، . (النشاط عشرة دقائق فقط

 ):تكملة اخلطوط: (النشاط الثاني-
ري اهلدف من هذا النشاط استثارة قدرات املفحوص األربع الـيت يتكـون منـها الـتفك            

وهي األصالة واملرونة والطالقة والتفاصيل، أما النشاط فيتكون من عشرة أشكال ناقصة  االبتكارى
مرسومة على صفحتني ويطلب فيها من املفحوص إكمال هذه األشكال بإضافة خطوط إىل كـل  
شكل جتعله يعرب عن موضوع جديد مث يضيف إليها ما يستطيع من التفاصيل ليحكي قصة كاملـة  

لكل شكل يكتبه جبانب رقم الشـكل،   اًخيتار عنوان  لالهتمام وذلك قدر استطاعته وأخريامثرية 
 )٢٠٠٥الغامدي، ( .والزمن املخصص لذلك عشرة دقائق

 ): الدوائر: (النشاط الثالث-
دائرة مكررة بنفس احلجم ويطلب منه ويف خـالل  ) ٣٦(يعطي املفحوص يف هذا النشاط         

كون من هذه الدوائر ما يستطيعه من موضوعات أو صور بإضافة خطـوط  عشرة دقائق فقط أن ي
سواء داخل الدائرة أو خارجها أو داخلها وخارجها ويطلب منه وهو يؤدي النشاط أن حياول قدر 
اإلمكان أن يفكر يف أشياء مل يفكر فيها احد وان يوجد اكرب قدر ممكن من األفكـار واملواضـيع   

مج أو جيمع عدد من الدوائر يف شكل واحد، يقيس هذا النشـاط  وللمفحوص األحقية يف أن يد
 )٢٠٠٥الغامدي، . (القدرات األربع للتفكري االبتكارى األصالة واملرونة والطالقة والتفاصيل

 :إىل أن القدرات األربع اليت يتكون منها املقياس تعرف وفق التايل) ٢٠٠٠(ويشري النافع وآخرون 

دور األفكار واحللول للمشكالت مبا يتناسب ومتطلبـات البيئـة   وهي السرعة يف ص :الطالقـة -
الواقعية والبعد عن األفكار العشوائية الدالة على عدم املعرفة واجلهل والقائمة علـى افتراضـات   

 .خاطئة وغري مقبولة كاخلرافات مثال



 ١٢٣

، أو السهولة اليت وهي القدرة على تنوع أو اختالف األفكار أو احللول اليت يأيت ا الفرد :املرونة-
يستطيع ا الفرد أن يغري موقفه أو وجهة نظره العقلية حسبما تتطلبه الفكرة أو املشـكلة املـراد   

 .حلها

 .وهي القدرة على التجديد يف األفكار واإلتيان بأفكار جديدة ونادرة وغري مألوفة :األصالة-

فات جديدة لفكرة معينة حبيث يتم وهي القدرة على إعطاء تفاصيل أكثر أو تقدمي إضا :التفاصيل-
 .اكتشاف التفاصيل الدقيقة وإبرازها

يهدف إىل التعـرف علـى   ) ب(وإمجاال فان اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل          
الطالب الذين لديهم استعداد لإلبداع واالبتكار والذين مييل تفكريهـم إىل األصـالة واملرونـة    

 .يلوالطالقة وإدراك التفاص

o  س للتفكري  :؟)ب(الشكل  االبتكارىملاذا اختبار توران
تعترب اختبارات تورانس بنوعيها اللفظي والشكلي من أهم االختبارات املوجودة لقياس الـتفكري  -

 .االبتكارى، حيث استخدمت من قبل العديد من الدول يف أمريكا واسيا وأوروبا وأفريقيا
انس وزمالئه يف جامعة مينسوتا بالواليات املتحدة األمريكية اجلهد املبذول يف تطويره من قبل تور-

 .والذي استمر ملدة تسع سنوات
الطالقـة  : قدرة االختبار على قياس مكونات التفكري االبتكارى اليت اخرب عنها جيلفورد وهـي -

 . واملرونة واألصالة والتفاصيل وهي أبعاد التفكري التباعدي
 )١٩٩٩اخلفيفي، (                                                              

 .أوصت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باستخدامه يف اكتشاف املبتكرين بالدول العربية-
 )". ١٩٨٣(؛ األردن )١٩٧٧(؛ مصر )٢٠٠٦(السودان "قنن وطبق يف العديد من الدول العربية -
لتعليم باململكة العربية السعودية للكشف عن الطالب املوهوبني يستخدم من قبل وزارة التربية وا-

 .يف مدارس التعليم العام
من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعايـة  ) منطقة الرياض(قنن على طالب التعليم العام -

، وقنن يف منطقة مكة املكرمة من  قبـل السـليماين ومت اسـتخراج    )٢٠٠٠(املوهوبني يف عام 
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فائقة بدر "، وقنن من اجل االستخدام يف دراسة كل من )١٩٩١(سيكومترية له يف عام خصائص 
 )"٢٠٠٧(؛ الباكستاين )٢٠٠٤(؛ عواطف زمزمي )١٩٩٣(؛ جواهر الزيد )١٩٨٥(
يعترب أكثر األنشطة أو املقاييس حرية للمفحوص فيحرره من أفكار الزاوية واملنظور واالمتـداد  -

 )٢٠٠٦هارون، . (املكاين
 .ستخدم هذا االختبار يف كل املراحل الدراسية من الروضة حىت مرحلة الدراسات العلياي-
استخدم بصورة فعالة يف تقومي اثر الربامج التجريبية املختلفة، وتنظيمـات املنـاهج والوسـائل    -

 .التعليمية اجلديدة، وطرق التدريس املختلفة
 )١٩٩١السليماين، (                                   

ويضيف الباحث أن من أهم األسباب اليت دعت إىل استخدام اختبار تـورنس الشـكلي            
 .افتقار الصم لعامل اللغة

o صدق وثبات اختبار تورانس للتفكري االبتكارى: 
" تورانس"يتوفر الختبار تورانس يف صورته األمريكية دالالت صدق خمتلفة، حيث يشري          

اليت تعترب اإلطـار  " جيلفورد"توي لالختبار حيث انه استمد أنشطته من نظرية إىل توفر صدق احمل
يف " لتورانس وجبتـا "احملدد ال السلوك االبتكارى الذي حاول االختبار قياسه، أيضا يف دراسة 

وباستخدام حمك تقديرات املعلمني لبيان الصدق التالزمي للفئات الطرفيـة وجـد متتـع     ١٩٦٤
الطالقة، املرونـة،  (عالية على التمييز بني الفئة العليا والفئة الدنيا يف أبعاد االختبار املقياس بقدرة 

طالبا ) ٢٣٦(دراسة تتبعيه الجناز عينة من الطالب بلغت " تورانس"بدأ  ١٩٧٢، ويف عام )األصالة
ور وجدها بلغـت للـذك  " تورانس"عاماً، وحني ربط اجنازام بنتائج اختبار ) ١٢(وطالبة مدا 

حني تتبع عينة من الطالب  ١٩٧٤عام " كروبلى"، وأيضا يف دراسة )٠.٤٦(ولإلناث ) ٠.٥٩(
) ٠.٥١٤(بني اجنازام ودرجام يف اختبار تورانس بلـغ   طملدة مخس سنوات ووجد أن االرتبا

 )١٩٨٣الشنطي، . (وهو دليل على توفر الصدق التنبوئ لالختبار) ٠.٠١(مبستوى داللة 
وبإعـادة                                                           ) ١١٨(على عينة بلغـت   ١٩٦٧دراسة يف عام " تورانس"الثبات اجري ويف         

، كمـا  )٠.٩٣ -٠.٧١(التطبيق وبفارق زمين قدره أسبوع تراوحت معامالت االرتباط مـابني  
يق امتدت معامالت االرتباط مابني تلميذ وبإعادة التطب) ٥٤(دراسة أخري على " تورانس"اجري 

 )١٩٩٣جواهر الزيد، ). (٠.٧٤ -٠.٢٠(
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  ميزينالسلوكية للطلبة املتتقييم الصفات مقياس  -٢
Scales for Rating the Behavioral Characteristics of 
Superior Students (SRBCSS): 

امعـة كنـدكتيكت   يف ج ١٩٧٦يف عـام   Renzulliبرئاسة ريرتىل عد هذا املقياس أ      
University of Connecticut  بالواليات املتحدة األمريكية مع جمموعة من الباحثني

 : وهم
Seph, Smith, Linda, White, Alan, Callahan, Carolyn, 

Obert, and Hartman,  م الشخصية،  املبتكرينواهلدف التعرف علىمن خالل مسا
التعلم، الدافعيـة،  : (قياس بسمة من مسات الشخصية هيمت إعداد عشرة مقاييس يرتبط فيها كل م

اإلبداع، القيادة، املهارات املوسيقية، املهارات التمثيلية، مهارات االتصـال الدقيقـة، مهـارات    
ن الدراسات اليت أجريت على املقياس أوضحت أن له القدرة أعلما ب) االتصال التعبريية، التخطيط

له دراسات أثبتت أن دالالت الصدق والثبات  ني واملتفوقني، وأيضا األطفال العاديعلى التمييز بني
املقياس عبارة عن جمموعة من العبارات اليت متثل اخلصائص السلوكية ، وجيدةاملستخرجة للمقياس 
 تعبئـة توفر تلك الصـفة، ويـتم   تبني مدى ويقابل كل عبارة درجة  املتميز،اليت تصف الطالب 

و املرشد الطاليب أو األخصائي النفسي أو وىل األمر، طور هذا املقيـاس  االستبيان من قبل املعلم أ
، مت اخذ بعدين من املقياس ومهـا بعـد   )٢٠٠٤، ٢٠٠٢، ١٩٩٢، ١٩٩٠( كلننت يف  األعوام

الدافعية وبعد اإلبداع، يقيم الطالب بناء على الدرجة اليت حيصل عليها من قبل معلمه أو وىل أمره 
ال تنطبق هذه الصفة على شخصية الطالـب  : كالتايل) ٤ -١(املقياس من  يف هذه األبعاد، يتدرج

، غالبا ما نالحظ هذه )٢(، نادرا ما نالحظ هذه الصفة يف شخصية الطالب الدرجة )١(الدرجة 
، دائما ما نالحظ هذه الصفة يف شخصية الطالب الدرجة )٣(الصفة يف شخصية الطالب الدرجة 

 ) ١٩٩٩الروسان، (  ).٤(
 

 :تطبيق البحث واتخط
 ):التقنني: (أوال
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وفـق  وضعاف السـمع  علي الطالب الصم  االبتكارىمت تقنني مقياس تورانس للتفكري           
متمثال ذلـك يف املراحـل    ( ,APA)١٩٨٥ معايري اجلمعية األمريكية للعلوم التربوية والنفسية

                                                                                             :التالية

الغرض من التقنني احلايل إثراء امليدان التربوي بأداة قياس  :حتديد اهلدف والغرض من االختبـار -١
 .يف التفكري التربوي تصلح للتطبيق على فئة الصم وضاف السمع يف املرحلة املتوسطة

بقا فان الباحث يعكف على إعداده، ويف البحث إن مل يكن االختبار معد مس :إعـداد االختبـار  -٢
، لذلك سيعتمد الباحث على مـا هـو   االختبار معد ومترجم من قبل أكثر من باحث احلايل فان

مترجم يف البيئة السعودية خباصة ويف البيئة العربية بعامة، مع الرجوع إىل النسخة األصـلية مـن   
 .االختبار عند حدوث أي لبس على الباحث

ثالث أنشطة تعتمد علـى  الرسـم   ) ب(ويف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل           
وتكملة األشكال الناقصة من قبل الطالب أو املفحوص، طبقت وقننت من قبل على عينات عديدة 
يف العامل العريب والبيئة السعودية وثبت جدواها وصالحيتها للتطبيق، فالباحث لن يقوم بالتعديل أو 

 .غيري يف أي نشاط من األنشطة املكونة للمقياسالت

ه -٣       الـيت مت تقـنني   ويف هذا التقنني جمتمع البحث هو نفسه العينـة   :حتديد جمتمع البحث وعينتـ
، وهم طالب معاهد األمل للصم والطالب املدجمني يف مدارس التعليم العام للمرحلة االختبار عليها

 .من الصم وضعاف السمع) ة، جدة، الطائفمك(املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة 

، حيث قام الباحث قبل القيام علي عينة مصغرة ممثلة للعينة األساسيةمتت  :دراسـة اسـتطالعية  -٤
 :جبمع البيانات اخلاصة بالبحث بإجراء دراسة استطالعية هدف منها إىل ما يلي

كري االبتكارى الشـكل  معرفة مدي تقبل الطالب الصم وضعاف السمع الختبار تورانس للتف-أ
 ).ب(
معرفة مدي فهم الطالب الصم وضعاف السمع لتعليمات االختبار بعد حتويلها إىل لغة إشارة، -ب

وتعديل غري املفهوم من هذه التعليمات وتبسيطه ليفهمه اجلميع، حيث قام الباحث باالجتماع مع 
ومن مث نقل هذه التعليمات إىل لغـة  املعلمني املتميزين يف لغة اإلشارة وشرح تعليمات التطبيق هلم 

 .اشارية سهلة وواضحة
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التدرب على تطبيق االختبار وتوزيع الطالب داخل القاعة واختيار العدد املناسب للتطبيـق يف  -ج
 .املرة الواحدة

 .معرفة مدي مناسبة الوقت وكفايته لكل نشاط من األنشطة الثالثة-د
ية مناسبة للتنقل يف التصحيح بني أنشطة املقيـاس  التدرب على تصحيح االختبار واختيار آل-هـ

 .الثالثة
 .مقارنة أداء الطالب الصم بأداء الطالب ضعاف السمع يف االختبار-و
 .أولية لالختبار) صدق وثبات(استخراج خصائص سيكومترية -ى

 :ومتت الدراسة االستطالعية وفق اخلطوات التالية
o صم وضعاف السمع من معهد األمل املتوسـط  اختار الباحث عينة عشوائية من الطالب ال

) ٣٠(مبحافظة جدة التعليمية بلغ عـددها  ) ضعاف مسع(ومدرسة االقصي املبارك ) صم(
 .طالبا

o كراسة االختبار، قلم : (إحضار أدوات االختبار كاملة من أجل توزيعها على الطالب وهي
 ).  رصاص، جمموعة من املساحات والربايات

o طالب داخل فصوهلم بطريقة مجاعية، مع جعل مسافة بني كل طالب طبق االختبار على ال
 .وآخر

o    عرض تعليمات تطبيق االختبار على املعلمني املتميزين يف لغة اإلشارة للتباحـث معهـم
 .للوصول إىل أسهل الطرق إليصال املعلومة إىل الطالب

o   زارة التربيـة  تصحيح االختبار وفق دليل التصحيح املعتمد يف قسم رعاية املوهـوبني بـو
 .على طالب التعليم العام) ٢٠٠٠(والتعليم والناتج عن تقنني النافع يف عام 

 :وخلص الباحث من خالل الدراسة االستطالعية إىل ما يلي
تفاعل الطالب الصم وضعاف السمع مع االختبار إذا مت إيصال تعليماته إليهم بطريقـة دقيقـة   -أ

 .وسهلة
عن املقياس واهلدف من تطبيقه علـيهم، حيـث    رلالستفسا ترك مساحة من احلرية والوقت-ب

المس الباحث رغبة من الطالب يف التعاون وتقدمي املساعدة طاملا اهلدف إخراج مقيـاس خـاص   
 .بالصم وضعاف السمع
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حىت وان اخرب الفاحص بان كل من جييب على النشاط ذا  حعدم إعطاء مثال جترييب للتوضي-ج
وتصحيحه، الن تفكري الطالب أصبح وبطريقة غري مباشرة مركزا علـى  املثال سوف يرفض قبوله 

املثال التجرييب، وهذا ما حصل مع جمموعة من الطالب قام الباحث بإعطائهم مثاال جتريبيا ألحـد  
األنشطة، ووجد أن نتائج اموعة كلها تقريبا إما نقلت املثال أو كانت قريبة منه بصورة كـبرية  

 .جدا
اعة التطبيق جبعل مساحة كافية بني كل طالب وزميله حـىت ال حيـدث نقـل    ضرورة ضبط ق-د

 .لألفكار بني الطالب
واجه الباحث مشكلة يف الوقت حيث حيتاج الطالب إىل وقت أكرب ولو خبمس دقائق خاصة -هـ

يف اإلجابة على النشاط الثالث، ولكن احتراما لتعليمات وإجراءات التطبيـق لالختبـار ولعـدم    
ا التزم الباحث بالوقت احملدد، وعمد إىل تاليف ضيق الوقت بالشرح الـوايف للنشـاط   اإلخالل 

وعدم البدء يف احتساب الوقت إال بعد سؤال كل طالب يف اموعة اليت سيتم عليهـا التطبيـق   
 .مجاعيا مبدي فهمه لتعليمات التطبيق ومن مث حتديد وقت البدء مبوافقة اجلميع

وضعاف السمع من الفاحص أثناء التطبيق بكتابة عنوان اإلجابة لنشـاط  كثريا ما يطلب الصم -و
قام الطالب بإكماله، حيث أن الطالب لديه يف ذهنه عنوان وتسمية ملوضوع النشاط الذي قام به 
إال انه خيطئ يف ذلك إمالئيا، وحاول الباحث مساعدة الطالب إمالئيا فقط ويف أضـيق احلـدود   

 .الفكرة دون تغيري يف العنوان أو
إحضار أدوات االختبار كاملة حىت ال يتأخر الباحث يف التطبيق أو يشعر الطالب بامللل ومـن  -ز

األفضل إحضار عدد من األدوات يزيد عن عدد الطالب ألي ظرف طارئ، مع ضرورة إحضـار  
 .ساعة لضبط الوقت يضعها الفاحص أمامه

يستعرضها من خالل  spssبرنامج  استخدم الباحث جمموعة من التحليالت اإلحصائية وفق-ح
 .النقاط القادمة

للدرجة الكلية على االختبار، بلغ متوسط ) الصم، ضعاف السمع(مت حساب متوسطي العينتني -ط
باحنراف ) ٨.٧٣(، ومتوسط عينة ضعاف السمع )٤.١٨(باحنراف معياري ) ٧.٨٠(عينة الصم 

 .طالب) ١٥(لكل عينة ) ن(، علما بان )٣.١٥(معياري 
إلجياد الفرق بني متوسطي العينتني يف الدرجة الكلية لالختبار وبعـد   t-testحبساب قيمة -ك

بلغت  Leven,sالختبار  Fوبقراءة النتائج وجد أن قيمة  t-testالتأكد من اشتراطات  
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مما يدل على أا غري دالـة أي  ) ٠.٠٥(وهذه القيمة اكرب من ) ٠.٠٩٥(مبستوي داللة ) ٢.٩٨(
نس يف التباين بني اموعتني مما يدفعنا إىل قراءة النتائج املقابلـة الفتـراض تسـاوي    أن هناك جتا

وهـو  ) ٠.٥٠(ومستوي داللـة  ) ٢٨(عند درجة حرية ) ٠.٦٩( tالتباين، حيث بلغت قيمة 
اجلدولية حيث كانـت قيمتـها    t ، وزيادة يف التأكيد مت الرجوع إىل)٠.٠٥(مستوي أكرب من 

احملسوبة مما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص بعدم وجود فـروق   tوهي أكرب من ) ١.٧٠(
ذات داللة إحصائية بني الطالب الصم وضعاف السمع يف الدرجة الكلية الختبار تورانس للتفكري 

وهذا يؤيد دجمهم يف جمموعة واحدة وبالتايل التعامل معهـم مـن هـذا    ) ب(االبتكارى الشكل 
 .املنطلق

بات من خالل معامل ألفا كرنباخ لتقدير الثبات الداخلي لالختبار وبلغت القيمة مت حساب الث-ل
 .وهي درجة جيدة تعطي داللة على ثبات االختبار) ٠.٨٠(
مت حساب الصدق من خالل مجع أدلة يتم من خالهلا التحقق من صدق البناء الفرضي، حيـث  -م

والـيت  ) ة، املرونة، األصـالة، التفاصـيل  الطالق(مت حساب معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار 
 )٠.٩٥ -٠.٦٣(امتدت مابني 

املوجودة يف تقـنني   Torrance  تورانس مت التطبيق وفق تعليمات تطبيق  :تطبيق املقياس-٥
 االبتكـارى كراسة االختبار معنونـة بـالتفكري   أن واليت يشري فيها إىل ) ٢٠٠٠(النافع وآخرون 

لقلـق الـذي   خفـض ا  وذلك دف  اختبارمع حذف كلمة  )ب(الصورة  األشكال باستخدام
مع ضرورة التقيد بتعليمات التطبيق اليت مت حتويلـها إىل لغـة   ، يصاحب عادة تطبيق االختبارات

  :إشارة يفهمها الطالب الصم وضعاف السمع وكانت كالتايل
من خالهلـا   ىشياء ترأنشطة خالل احلصة و تقوم بعمل لأل تأديتكثناء أ اكثري تعسوف تستم •
 إىلحتتاج  هذه األشياء ملشكالت، اوتضع حلول لبعض  فكار جديدةأجياد إتستطيع مدى أي  إىل

وسوف  األنشطةداء هذه أعند  اخليال والقدرة على التفكري لديك، فكر جيداً أنواعكل  استخدام
  .الوقت احملدد بعناية استخداملذلك جيب  لكل نشاط احمدد اعطيك وقتأ

يدك وسوف  ارفعف سئلة بعدما نبدأأذا كان لديك إتعجل وت الل بسرعة ولكن تعمأن  حاول •
بالتطبيق على  توزيع الكتيبات اخلاصةام بيقالبعد ذلك ، سئلتكأعلى  اإلجابة وأحاولليك إحضر أ

 إىل جال حيتـا املفحوص أن ، حيث مفحوصة وممحاة لكل يمع توفر قلم رصاص وبرا نياملفحوص
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نسخة من الكتيب مع الباحث وآلة توقيت لضبط الوقت بدقة، حيـث   من ذلك، مع وجود أكثر
يؤثر يف مـدى صـدق وفاعليـة    أن تغيري الوقت احملدد ميكن أن  Torranceيذكر تورانس 

 .االختبار
صفحة، وبعـد   أولية احملددة يف األولتعبئة البيانات ب نيمن مجيع املفحوص طلبيتم ال ءيف البد •
مـع  بصوت مرتفع  )تكوين الصورة(تعليمات اخلاصة بالنشاط األول قراءة ال تميكد من ذلك أالت
 : وهي كالتايلبقراءا مع الباحث،  نيكيد على املفحوصأالت
مسـه  ترأن يوجد على الصفحة املقابلة شكل منحىن فكر يف تكوين صورة ملوضوع ما، ميكنك  •

تفكر يف صورة لـن  أن  حاولليه، إ ءما تشا إضافةحبيث يكون هذا الشكل جزءاً من املوضوع ب
 هـا فكرتك األوىل لتجعل الصورة الـيت ترمس  إىلجديدة  فكاراًأ أضفحد غريك، مث أيفكر فيها 

  .حتكي قصة مدهشة ومثرية
حتكي قصة  اجعلهاخرى، أية صورة أأن جتعلها خمتلفة عن  حماواليف تكوين الصورة  ابدأ اآلن •

 . قائقلك من الوقت عشر د، عما تستطيمدهشة ومثرية بقدر 
وبعد اية املدة  ممتام عملهإعلى  نيبتشجيع املفحوص اميقيتم القبل اية الوقت احملدد بدقيقة  •
 :مع قراءة التعليمات اخلاصة ذا النشاط )األشكالتكملة (النشاط الثاين  إىلاالنتقال  هممنطلب ي

ترسم أن تستطيع  إليهاخطوط  إضافةشكال ناقصة وبأوالصفحة التالية  ةتوجد يف هذه الصفح •
حـد غـريك،   أموضوعات لن يفكر فيها  أوتفكر يف صور أن خرى أمرة حاول ،اصور أو ءشياأ

تضـيف  أن ، وذلك بعما تستطيبقدر  لالهتمامجتعل كل شكل حيكي قصة كاملة مثرية أن  حاول
شكل جبانب رقم ال هكتبألكل شكل تكمله وا مثري اجد عنوانأومث فكرتك األوىل وتبىن عليها،  إىل
 . لك من الوقت عشر دقائقاآلن و  أسفل املربع الذي فيه الشكل، ابدأيف 
ـ سعن اال صعند مالحظة توقف املفحو •  الفـاحص إن تجابة وظهور نوع من عدم االرتياح ف

 : املفحوص كما يلي اهتمامتثري بتوجيه تعليمات يتدخل 
 فكـاراً أضيف لي عاد العشرة مث األشكالكمل أمن  من بطرق متعددة فمنكوتعمل منكأعتقد أ •

العمل بالطريقة  عتتابأن متىن أحتكي قصة كاملة  هاوجعل األشكالكمل بعض أمن  مجديدة ومنك
 .كاملناسبة واملرحية ل
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النشـاط   إىلاالنتقال  نيمن املفحوص الفاحصطلب يالوقت احملدد لذلك النشاط  انتهاءبعد   •
 : مع قراءة التعليمات كما يلي )الدوائر(الثالث 

سـفل  أالدوائر املوجودة  باستخدامتوجدها أن صورة تستطيع  أو اعشر دقائق كم موضوع يف •
خطوطا بالقلم  فضأمما تعمله،  األساسيتكون الدوائر اجلزء أن الصفحة والصفحة املقابلة، جيب 

 نتكـو أن جـل  أداخلها وخارجها معا من  أوخارجها  أوالرصاص وفق رغبتك داخل الدوائر 
كـل   اجعـل حد غريك، أشياء مل يفكر فيها أتفكر يف أن  حاول، الذي ترغبه الشكل أوالصورة 
 أوعنوانا حتت كل موضوع  بكتأ، عما تستطيموضوع حيكي قصة كاملة مثرية بقدر  أوصورة 
  .صورة

 . مجع الكتيبات من مثالتوقف و نيمن املفحوص طلبيالوقت احملدد هلذا النشاط  انتهاءبعد  •

اليت وضعها عايري املتعليمات والتقيد الباحث يف عملية التصحيح ب :بـار جراءات تصـحيح االخت إ-٦
  :كالتايلوهي  Torranceتورانس 

  :األصالة ومعرفة التفاصيل هلذا النشاط وفق التايليتم تصحيح   :)تكوين الصورة( :النشاط األول

  :األصالة -أ
o  درجة ىتعط الحة، ، واالستجابات الواضأكثر أو% ٥تكرر بنسبة تليت ااالستجابات . 
o درجة واحدة تعطى% ٩٩,٤_%٤تكرر بنسبة ت ت اليتاالستجابا . 
o  درجتني تعطى% ٩٩,٣_%٣تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o  ثالث درجات تعطى% ٩٩,٢_%٢تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o ربع درجاتأ تعطى% ٩٩,١_%١كرر بنسبة تت اليت االستجابات . 
o  ابتكـار تدل على خيال وقوة  اليتواالستجابات % ١قل من أبنسبة  تكررت اليتاالستجابات 

  .درجات ٥على  حتصل

 : التفاصيل -ب
 أوحدوده  أو األصليللشكل  إضافة أوعطاء درجة واحدة لكل فكرة إحتديد درجة التفاصيل ب مت
ميكـن   أوقيمـة   أوللشـكل ذات معـىن    األساسيةتكون االستجابة أن لفراغ احمليط به بشرط ا

 احتسـاب يـتم   أن العلـى   األساسيةضايف للفكرة إعطاء درجة لكل تفصيل إتم ي، تصحيحها
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عطاء درجة لكل إ مت، كذلك األساسيةهلا نفس منط االستجابة  اليت األخرى اإلضافيةاالستجابات 
يرتبط وال باالستجابة،  وارتباطله معىن  تزيني مقصود ولكل تنوع يف التصميم أوتلوين  أوتظليل 
التفاصيل يف درجة يف األصالة تعطي  فاالستجابة اليت تأخذ صفراً األصالةيح التفاصيل بدرجة تصح

 . حبسب إضافة املفحوص

 ) : األشكالتكملة ( :النشاط الثاني 
كملها املفحوص بعد أ اليت األشكالدرجات الطالقة هلذا النشاط بعدد  احتساب يتم :الطالقـة  -أ

للتصحيح عشر  األقصى، احلد ك اليت ليس هلا صلة وثيقة بالشكلوتلاملكررة منها  األشكالحذف 
 . درجات

ـ اليت أعدها تورانس   ات املرونةفئقائمة  االعتماد علىيتم التصحيح هنا ب :املرونـة  -ب تم حيث ي
  .احتساب درجات املرونة هلذا النشاط بعدد الفئات املختلفة اليت توصل إليهــا املفحـوص

بأوزان أصالة النشاط  لكـل  فانه مت إعداد قائمة النشاط الثاين يف صالة ألالتصحيح  :األصـالة  -ج
 : توزيع الدرجات يلي، وفيما صورة من الصور العشر اليت يتضمنها النشاط الثاين

o  على صفر حتصلفأكثر، % ٥تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o  درجة واحدة تعطى% ٤ر٩٩_٢تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o االستجابات اليت يتضح فيها اخليـال   أو، %٢قل من أصل على نسبة حت اليتابات االستج

  .عملية اختياريةيعترب  تصحيح أصالة العنوان، علما بان درجتني تعطىقوة االبتكار 

 . )تكوين الصورة(صحح ا النشاط األول يبنفس الطريقة اليت هنا تصحيح ال تمي :التفاصيل -د

 : )ئرالدوا( :النشاط الثالث
 إليهااالستجابات اليت توصل  ددجبمع عدرجات الطالقة لنشاط الدوائر  تم احتسابي :الطالقـة  -أ

 . ثيقة الصلة بالدائرةالواملفحوص بعد حذف االستجابات املكررة وغري 
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الـيت أعـدها    قائمة فئات املرونة احلايل باالعتماد على الباحث قام، لتصحيح املرونة :املرونة -ب
وقد مت احتساب درجات املرونة هلذا النشاط بعـدد   ١٤٠٨يف  السليمايناملعدلة من قبل تورانس و

  .الفئات املختلفة اليت توصل إليها املفحوص

ثالث  إىلصفر  درجاته من تراوحتمقياس استخدام  لث متلتصحيح أصالة النشاط الثا :األصالة -ج
 : درجات كما يلي

o  صفراً تعطىكثر فأ% ١٠تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o  درجة واحدة تعطى، %٩ر٩٩ إىل% ٥تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o  درجتني تعطى، %٤ر٩٩إىل % ٢تكرر بنسبة ت اليتاالستجابات . 
o  ثـالث   تعطـى ، ابتكارواليت فيها خيال وقوة % ٢قل من أتكرر بنسبة ت اليتاالستجابات

 . درجات
مهيـة،  أذي  لنشاط الدوائر غري العنوانصالة أتصحيح  نإىل أ) ١٤٠٨( السليماينويشري           

 استجابةلتكون  أكثر أوبدمج دائرتني  اذين قاموال صنيصالة تشجيعية للمفحوأدرجات  تعطي و
درجات  ، حيث حدد تورانس األصالةا تدل على مستوى عال من أليت يرى تورانس اواحدة، و
 : التشجيعية كما يلي األصالة

o يعطي نقطتني تشجيعيتني جتميع دائرتني . 
o  مخس دوائر يعطي مخس نقاط إىلجتميع ثالث . 
o  عشر دوائر يعطي عشر نقاط إىلجتميع ست . 
o  مخس عشرة دائرة يعطي مخس عشرة نقطة إىلحدى عشرة، إجتميع . 
o  من مخس عشرة دائرة يعطي عشرين نقطة أكثرجتميع . 
o  مخسا وعشرين نقطةجتميع كل الدوائر على الصفحتني، كشكل موحد، يعطي . 

 النشـاط األول  يف تصحيحها يف اتبعملا  تصحيح التفاصيل لنشاط الدوائر وفقاً تمي :التفاصـيل  -د
  ).ن الصورةيتكو(
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حساب الدرجات التائيـة  سوف يتم  spssاستخدام برنامج  من خالل: التحليل اإلحصائي-٧
حتليـل  ، واستخدام )، األصالة، التفاصيلالطالقة، املرونة(للدرجات اخلام ألبعاد االختبار األربعة 

 ).ت(، واختبار معامل ارتباط بريسون، والتحليل العاملي، والتباين األحادي
تم التحقق من صدق املقياس حيث ي) الصدق والثبات( :إجياد اخلصائص السيكومرتية للمقيـاس -٨

ـ (صدق التكوين الفرضي  :من خالل طرق الصدق التالية امالت االرتبـاط  االتساق الداخلي، مع
، أما الثبات الصدق التالزمي، )يزي، التحليل العاملييعن طريق الصدق التم ىباالختبارات األخر

ثبات و )إعادة التطبيق(ثبات االستقرار و ثبات التصحيح :طرق التاليةالمن خالل ه يتم التحقق من
 .االتساق الداخلي لالختبار

) تائيـة ( حتويل الدرجات اخلام إىل درجات معياريـة  حيث مت :إجيـاد معـايري تقـنني االختبـار     -٩
 .)٢(، ملحق وللعينة الكلية) ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢(لألعمار 

 ، تعليمات التطبيق، دليل التصحيح)٨(يف ملحق  يشمل كراس األنشطة: إعداد دليل االختبار-١٠
ـ  ،)٥(للصم وضعاف السمع يف ملحق  ورقـة  ، )٦(ق دليل التصحيح للطالب السامعني يف ملح

 ). ٧(ح وتفريغ البيانات يف ملحق التصحي
حيث مت إجياد برنامج حاسويب حيتوي على قاعدة بيانات : اعـدد برنـامج حاسـوبي للتصـحيح    -١١

يهدف هذا الربنامج إىل اختصار الوقت يف عمليـة   ملقياس التصحيح الذي مت إعداده لعينة البحث،
، اآليل مما يسهل عملية الرجوع إليها عند احلاجـة التصحيح، وحفظ بيانات الطالب يف احلاسب 

 .شرح تفصيلي باألشكال هلذا الربنامج )٣(ويف ملحق 
اعد الباحث برنامج : إعداد برنامج مقرتح لتنمية التفكري االبتكارى لدى الصم وضعاف السمع: ١٢

التعليميـة   لفئة الصم وضعاف السمع من خالل أركان العمليـة  ىمقترح لتنمية التفكري االبتكار
 ).٤(ملحق  .)الطالب، املعلم، األسرة، املنهج(

  :األساليب اإلحصائية املستخدمة
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استخدم الباحث جمموعة من األساليب اإلحصائية اليت ساعدت يف استخراج النتـائج،            
 :  ، وفيما يلي نبذة خمتصرة لبعض هذه األساليبSPSSمستعينا يف ذلك بالربنامج اإلحصائي 

يرجع الفضل يف اشتقاق هذا التوزيـع إىل العـامل االيرلنـدي ولـيم     : t-test )ت(بـار  اخت
W.S.Gosset  الذي نشر حبثه باسم  ١٩٠٨يف عامStudent علـى  ) ت(، ويقوم توزيع

احلقيقيـة،   جمموعة من اخلصائص تتمثل يف انه متغري عشوائي متصل ينتمي إىل جمموعة األعـداد 
وكلمـا  ) صـفر (اته، واملنحىن االحتمايل له يشبه الناقوس متوسطه يوجد عدد الائي من توزيعو

من التوزيع الطبيعي ) ت(ترب التباين من الواحد الصحيح واقترب توزيع قزادت درجات احلرية ا
اعتداليـة  (، وله جمموعة من االفتراضات اليت جيب مراعاا عند تطبيق االختبـار وهـي   القياسي

، )يكون املتغري موضع الدراسة فتري أو نسيب، االستقاللية، العشـوائية التوزيع، جتانس التباين، أن 
مقارنة متوسط عينـة  (حاالت يستخدم معها للمقارنة بني املتوسطات وهي  t-testوالختبار 

مبتوسط جمتمع، مقارنة متوسط عينة مبتوسط جمتمع غري معلوم تباينه، مقارنة متوسـطي عينـتني   
ــة ــتني، مقارن ــتقلتني ومتجانس ــتني  مس ــري متجانس ــتقلتني غ ــتني مس ــطي عين                                                    ).متوس

 )١٩٩٥الشربيين، (

أسلوب إحصائي يستخدم يف الكشف عـن   :Factor Analysis التحليـل العـاملي  
نقسم إىل حتليل عاملي استكشـايف  العوامل املشتركة اليت تؤثر يف أي عدد من الظواهر املختلفة، وي

و حتليل عاملي ) طريقة احملاور األساسية، التحليل العاملى الصوري، آلفا(وله عدد من الطرق منها 
طريقة املربعات الصغرى غري املوزونـة واملعممـة، طريقـة    (توكيدي وله أيضا عدد من الطرق 

ن املعلومات األساسية يف الرياضـيات  ، وحيتاج دارس التحليل العاملى إىل قدر م)اإلمكان االقصي
مثل جرب املصفوفات واحملددات واهلندسة التحليلية وحساب املثلثات، وإذا كان الباحث يقتصر يف 
عمله على الكشف عن العوامل اليت تفسر مصفوفة االرتباطات بني املتغريات فان أسلوب احملـاور  

كان اهلدف التحقق من فرضيات معينة أو التحقق الرئيسة أو الطريقة املركزية مها األنسب، أما إذا 
 .من عوامل مت استخالصها يف دراسات سابقة فان أسلوب االرجحية القصوى يكون هو األنسب

 )١٤٢٧طه، (
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أسلوب  :On Way Analysis Of Variance حتليل التبـاين األحـادي  
يف متغري تابع واحد،  بالكشف عن الفروق أو االختالفات بني عدد من اموعات  إحصائي يهتم 

تباين داخـل  (التحليل إىل  وكل جمموعة من هذه اموعات يطلق عليها معاجلة، وتنقسم مصادر
، ولتحليل التباين جمموعة من االشـتراطات جيـب   )اموعات، تباين بني اموعات، تباين كلى

التوزيع، جتـانس تباينـات    ، اعتداليةةاالستقاللية والعشوائي(مراعاا عند استخدام التحليل وهي 
ويوجد عدد من البدائل عند اختالل فرض من هذه االفتراضات، فإذا كانت البيانات ) اموعات

تتبع التوزيع الطبيعي  غري فئوية أو نسبية نستخدم اختبار كروسكال والس، وإذا كانت البيانات ال
حتقق جتانس التباين فإننا  بيانات النستخدم التحويالت دف الوصول إىل االعتدالية، وإذا كانت ال

                                                                            .نســــتخدم التحــــويالت املختلفــــة أو اختبــــار ال معلمــــي    
 )١٩٩٣عالم، (

نسبة إىل العامل كارل بريسون، ويسمي حاصل ضرب العزوم، وهـو   :معامل ارتبـاط بريسـون  
ئي يستخدم إذا كان مستوى القياس فتريا أو نسبيا، يعرب عن العالقة بـني مـتغريين   مقياس إحصا

، تتأثر قيمه مبدى تباين درجات كل من التوزيعني، ومن الطـرق  )١-، ١(+تنحصر قيمته مابني 
املفيدة يف تفسري معامل ارتباط بريسون تربيع هذا املعامل واملقدار الناتج هو النسبة بـني التبـاين   

عـالم،  . (ألحد املتغريين واجلزء من هذا التباين الذي ميكن التنبؤ به باستخدام املتغري الثاين الكلى
٢٠٠٦                               ( 
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 .ومناقشتهاتفسريها نتائج البحث : لفصل الرابعا
 

 .مقدمة



 ١٣٨

 .نتائج التساؤل األول

 .نتائج التساؤل الثاني

 .ثنتائج التساؤل الثال

 .نتائج التساؤل الرابع
 

 
 

 :مقدمة
علـى  ) ب(الشـكل   االبتكارىهدف البحث احلايل إىل تقنني اختبار تورانس للتفكري ي         

، وذلك بالتحقق مـن  )مكة، جدة، الطائف(الطالب الصم وضعاف السمع مبنطقة مكة املكرمة 
يح خاص بعينـة التقـنني،   ، وإجياد دليل تصح)الصدق، الثبات(خصائص االختبار السيكومترية 

كذلك إجياد دليل تصحيح آخر خاص بالطالب السامعني يف التعليم العام، ومن مث إجياد معايري أداء 
للطالب الصم وضعاف السمع قائمة على حتويل الدرجات اخلام إىل درجات تائية ألبعاد االختبار 

) ١٧ -١٢(حل العمرية املمتدة مـن  والدرجة الكلية للمرا) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(
سنة وللعينة الكلية، وكذلك إجياد معايري أداء خاصة بالطالب السامعني لنفس أبعـاد االختبـار   
األربعة والدرجة الكلية و املراحل العمرية، وأخريا مقارنة معايري أداء الطالب الصـم وضـعاف   

 أبعاد االختبار األربعة والدرجة الكليـة،  السمع بأقرام السامعني لبيان مدي الفرق بني الفئتني يف
 .  وإيضاح إىل صاحل من يسجل هذا الفرق إن وجد
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وقبل البدء يف اإلجابة عل تساؤالت البحث كان البد من التعرف على اثر كل من مـتغري          
 الطالقـة، (املرحلة الدراسية ومتغري احملافظات على درجات اختبار تورانس للتفكري االبتكـارى  

والدرجة الكلية، وهل سيتم التعامـل عنـد اسـتخراج اخلصـائص     ) املرونة، األصالة، التفاصيل
السيكومترية لالختبار واملعايري التائية وفق هذه املتغريات أم ال، ويف ضوء ذلـك اتبـع الباحـث    

 : اخلطوات التالية

 :اخلطوة األوىل
جات الطالب الصـم وضـعاف   البحث عن فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات در       

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    ) (ب(السمع يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
 :، وذلك وفق مايلي)أوىل، ثانية، ثالثة(تبعا الختالف املرحلة الدراسية ) التفاصيل
األول، (وف، وهي يتوزع الطالب يف عينة الدراسة وفقا للمرحلة الدراسية إىل ثالث صف         

يوضـح توزيـع   ) ٤(طالب، وجدول ) ٢٠٤(من املرحلة املتوسطة ويبلغ عددهم ) الثاين، الثالث
 .العينة حسب املراحل الدراسية

 
 )٤(جدول 

 .توزيع العينة من الصم وضعاف السمع وفق املرحلة الدراسية
 النسبة إىل اموع الكلي العدد الصف

 %٣٠ ٦١ أول متوسط

 %٣٢ ٦٦ طثانية متوس

 %٣٨ ٧٧ ثالثة متوسط

 %١٠٠ ٢٠٤ اموع
  

إلجياد الفروق بني متوسطات اموعات الثالث قام الباحث باستخدام اختبار حتليل التباين        
وهو أسلوب إحصائي يستخدم عند  One-Way Analysis of varianceاألحادي 
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وعة من االشتراطات البد مـن التحقـق   وجود أكثر من جمموعتني، ولتحليل التباين األحادي جمم
 :منها وهي كالتايل

فانه من املمكن جتاوز هذا الشرط وعدم  ٣٠االعتدالية، ومبا أن حجم العينات الثالث اكرب من -١
 .التحقق منه

يوضـح  ) ٥(وجـدول   Leveneجتانس التباين، ومت التحقق منه باستخدام اختبار لـيفني  -٢
 )٥(جدول                               .النتائج

 .اختبار ليفني لتجانس التباين للمراحل الدراسية
 مستوي الداللة ٢Df ١Df اختبار ليفني البعد

 ٠.٧٢ ٢٠١ ٢ ٠.٣٣ الطالقة

 ٠.٨٠ ٢٠١ ٢ ٠.٢٣ املرونة

 ٠.٤٩ ٢٠١ ٢ ٠.٧١ األصالة

 ٠.٨٤ ٢٠١ ٢ ٠.١٧ التفاصيل

يع األبعاد األربعة لالختبار، حيث قـيم  حتقق جتانس التباين يف مج) ٥(يتضح من جدول          
ومجيعها عند مستويات أكرب من ) ٠.٨٤ -٠.٤٩(مستويات الداللة الختبار ليفني امتدت مابني 

 ).٠.٠٥(قيمة الداللة املطلوبة 
 .االستقاللية، وهو شرط متحقق منه عند مجع البيانات-٣

ختبار حتليل التباين األحادي وجـدول  بعد التحقق من االشتراطات السابقة مت استخدام ا         
 .يوضح النتائج) ٦(

 )٦(جدول 
 ).الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(حتليل التباين األحادي للمراحل الدراسية الثالث ألبعاد االختبار 

 مستوي الداللة Fقيمة  متوسط املربعات جمموع املربعات درجات احلرية مصدر التباين البعد
 ٠.٦٦ ٠.٤٣ ٩.٧٩ ١٩.٥٨ ٢  اموعاتبني الطالقة



 ١٤١

 ٢٣.٠٦ ٤٦٣٣.٩٦ ٢٠١ داخل اموعات

 - ٤٦٥٣.٥٤ ٢٠٣ اموع

 املرونة
 ٣.٢٣ ٦.٤٦ ٢ بني اموعات

 ١٥.٤٩ ٣١١٣.٦٩ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٨١ ٠.٢١

 - ٣١٢٠.١٦ ٢٠٣ اموع

 األصالة
 ٨٣.٥٢ ١٦٧.٠٦ ٢ بني اموعات

 ١٣٠.١٧ ٢٦١٦٧.٤٥ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٥٣ ٠.٦٤

 - ٢٦٣٣١.٥١ ٢٠٣ اموع

 التفاصيل
 ٥٥.٢٢ ١١٠.٤٣ ٢ بني اموعات

 ٢٨٣.٩٩ ٥٧٠٨٢.٧٤ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٨٢ ٠.١٩

 - ٥٧١٩٣.١٨ ٢٠٣ اموع

 
ىل، ثانيـة،  أو(انه ال توجد فروق بني متوسطات املراحل الدراسية ) ٦(يتضح من جدول          

 .يف أبعاد االختبار األربعة) ثالثة
 

 :اخلطوة الثانية 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب الصم وضعاف  البحث عن           

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    ) (ب(السمع يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
 :ظة اليت ينتمي إليها الطالب، وذلك وفق مايليتبعا الختالف احملاف) التفاصيل

يتوزع الطالب الصم وضعاف السمع يف عينة الدراسة وفقا للمحافظات اليت يعيشـون              
 .يوضح توزيع العينة) ٧(، وجدول )مكة املكرمة، جدة، الطائف(فيها إىل ثالث حمافظات، وهي 

 )٧(جدول 
 .فق احملافظات اليت يسكنها الطالبتوزيع العينة من الصم وضعاف السمع و



 ١٤٢

 النسبة إىل اموع الكلي العدد احملافظة
 %٢٧ ٥٥ مكة املكرمة

 %٥٦ ١١٤ جدة

 %١٧ ٣٥ الطائف

 %١٠٠ ٢٠٤ اموع

                
إلجياد الفروق بني متوسطات احملافظات الثالث قام الباحث باستخدام اختبار حتليل التبـاين        

، حيث مت يف البدء التحقـق مـن   One-Way Analysis of varianceاألحادي 
 :اشتراطات أسلوب حتليل التباين، وكانت النتائج كالتايل

فانه من املمكن جتاوز هذا الشرط وعدم  ٣٠االعتدالية، ومبا أن حجم العينات الثالث أكرب من -١
 .التحقق منه

ـ -٢ يوضـح  ) ٨(وجـدول   Leveneيفني جتانس التباين، ومت التحقق منه باستخدام اختبار ل
 .النتائج

 )٨(جدول 
 ).مكة، جدة، الطائف(اختبار ليفني لتجانس التباين للمحافظات الثالث 

 مستوي الداللة ٢Df ١Df اختبار ليفني البعد
 ٠.٢٣ ٢٠١ ٢ ١.٤٩ الطالقة

 ٠.١٩ ٢٠١ ٢ ١.٦٩ املرونة

 ٠.١٥ ٢٠١ ٢ ١.٩٥ األصالة

 ٠.٧٨ ٢٠١ ٢ ٠.٢٥ التفاصيل
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حتقق جتانس التباين يف مجيع األبعاد األربعة لالختبار، حيث قيمت ) ٨(يتضح من جدول          
ومجيعها مستويات أكرب من قيمة ) ٠.٧٨ -٠.١٥(مستويات الداللة الختبار ليفني امتدت مابني 

 ).٠.٠٥(الداللة املطلوبة 
 .االستقاللية، وهو شرط متحقق منه عند مجع البيانات-٣
بعد التحقق من االشتراطات السابقة مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي، وجـدول          
 .يوضح النتائج) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩(جدول 
 ).الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(حتليل التباين األحادي للمحافظات الثالث يف أبعاد االختبار 

 مستوي الداللة Fقيمة  متوسط املربعات املربعاتجمموع  درجات احلرية مصدر التباين البعد

 الطالقة
 ١١٤.٩٤ ٢٢٩.٨٩ ٢ بني اموعات

 ٢٢.٠١ ٤٤٢٣.٦٥ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٠٦ ٥.٢٢

 - ٤٦٥٣.٥٤ ٢٠٣ اموع

 املرونة
 ٧٤.٨٧ ١٤٩.٧٤ ٢ بني اموعات

 ١٤.٧٨ ٢٩٧٠.٤٢ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٠٧ ٥.٠٧

 - ٣١٢٠.١٦ ٢٠٣ اموع
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 األصالة
 ٢٠.٧٣ ٤١.٤٦ ٢ بني اموعات

 ١٣٠.٨٠ ٢٦٢٩٠.٠٥ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٨٥ ٠.١٦

 - ٢٦٣٣١.٥١ ٢٠٣ اموع

 التفاصيل
 ٦٦.٨٨ ١٣٣.٧٧ ٢ بني اموعات

 ٢٨٣.٨٨ ٥٧٠٥٩.٤١ ٢٠١ داخل اموعات ٠.٧٩ ٠.٢٤

 - ٥٧١٩٣.١٨ ٢٠٣ اموع

          
إيل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ) ٩(وتشري البيانات يف جدول         

الطالقة، املرونـة، األصـالة،   (يف أبعاد االختبار األربعة ) مكة، جدة، الطائف(احملافظات الثالث 
 ). التفاصيل

 
فـروق ذات  من خالل ما مت عرضه يف اخلطوتني السابقتني واليت أوضحت عدم وجود           

داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب الصم وضعاف السمع يف أبعاد اختبـار تـورانس   
والدرجة الكليـة تعـزى   ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل) (ب(للتفكري االبتكارى الشكل 

اإلجابة على  الختالف املرحلة الدراسية أو احملافظة اليت ينتمي إليها الطالب، فانه سيتم التعامل يف
تساؤالت البحث عن اخلصائص السيكومترية مع العينة الكلية واملراحل العمرية فقط، دون النظـر  

 .إىل مراحل أو حمافظات جتزئ وتقسم العينة
ويري الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية سواء على مسـتوي املراحـل             

مة استفهام، رغم أن هناك تفاوتاً بني الصف األول والثالث الدراسية أو احملافظات الثالث يثري عال
املتوسط، ولعل ذلك يرجع إىل احتمالية أن هذه الفئة مازالت منعزلة، أوال برغبتها وذلك للعوامل 
واخلصائص املشتركة فيما بينها ولعدم تقبل بعض أفراد اتمع هلا أو االحتكاك ا، وثانيا لعـدم  

تسعي إىل فك هذه الفئة من عزلتها، فما عمل به يف فصول الدمج مل يكن وجود برامج دمج قوية 
بالقدر الكايف الذي يساعد على ذلك، باإلضافة كذلك قصور وتدين مستوى املنـاهج الدراسـية   

 .وعدم وجود برامج اثرائية مساعدة



 ١٤٥

 

 :نتائج التساؤل األول
تطبيقه على الطـالب الصـم    بعد) ب(هل يتصف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل /س

 وضعاف السمع مبنطقة مكة املكرمة مبؤشرات ثبات تتفق وخصائص االختبار اجليد؟
 :ويتفرع من السؤال الرئيس السابق جمموعة من األسئلة وهي

ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات التصحيح ودرجات إعادة التصحيح من قبل الباحـث  -أ
 ؟)الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(بار ألبعاد االخت) ثبات املصحح(
ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات تصحيح الباحث ودرجات تصحيح مصـححٍ آخـر   -ب
 ؟)الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل، الدرجة الكلية(ألبعاد االختبار ) ثبات املصححني(
) ثبـات االسـتقرار  (تطبيق ودرجات إعادة التطبيق ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات ال-ج

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (ألبعاد االختبار ) ب(الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
 ؟)التفاصيل، الدرجة الكلية

لدرجات اختبار تورانس للـتفكري االبتكـارى   ) ثبات االتساق الداخلي(ما قيمة معامل آلفا -د
 ؟)ب(الشكل 
 :ابة علي التساؤل متت وفق التسلسل التايلواإلج
مهمة جدا ملا تستغرقه من وقت طويـل  ) ب(تعترب مرحلة تصحيح اختبار تورانس الشكل        

دقة يف حتليل االستجابات واحلكـم عليهـا،   دقيقة، مع ضرورة االلتزام بال) ٤٥ -٣٠(ميتد مابني 
ثبـات املصـحح، ثبـات    (دام طريقيت استخالتأكد من ثبات التصحيح بلذلك عمد الباحث إىل 

 )املصححني

 :ثبات املصحح: أ
قام الباحث بتصحيح استجابات العينة الكلية وبعد مرور فترة زمنية تقدر بأسـبوع مـن           

انتهاء التصحيح كامال مت اختيار عينة عشوائية منتظمة، حيث مت اختيار كراس االسـتجابة األوىل  
على رقم الكراسة األوىل واختيار كراسـة   ثابت يسمى طول الفترةمث إضافة مقدار  عشوائيا ومن

كراس إجابة، وباسـتخدام  ) ٣٥(اإلجابة الثانية وهكذا حىت مت احلصول على العينة البالغ عددها 
مت حساب معامالت االرتباط بني درجات التصحيح األول ودرجات التصـحيح   spssبرنامج 
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والدرجة الكلية، ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل: (منالثاين ألبعاد االختبار يف درجات كل 
 .يوضح النتائج) ١٠(وجدول 

 
 )١٠(جدول 

 .معامالت االرتباط بني كل من درجات التصحيح األول ودرجات التصحيح الثاني للباحث 

 مستوي الداللة معامل االرتباط البعد
 ٠.٠١ ٠.٩٨ الطالقة

 ٠.٠١ ٠.٩٨ املرونة

 ٠.٠١ ٠.٩٩ األصالة

 ٠.٠١ ٠.٨٢ التفاصيل

 ٠.٠١ ٠.٩٤ الدرجة الكلية

           
) ٠.٩٩ -٠.٨٢(أن معامالت االرتبـاط امتـدت مـابني    ) ١٠(ويتضح من اجلدول            

، وظهر أعلى معامل ارتباط يف بعد األصالة وأدىن معامل )٠.٠١(ومجيعها دالة عند مستوى داللة 
معامالت االرتباط يف مجيع األبعاد واقتراا من الواحـد الصـحيح    يف بعد التفاصيل، وان ارتفاع

الذي يدل على ارتباط تام موجب يعطي مؤشراً وداللة على أن تصحيح الباحث يف املـرة األوىل  
والثانية مل يتغري ألنه مستند إىل أسس وتعليمات التصحيح اليت وضعها تورانس، أما اخنفاض معامل 

ل مقارنة بباقي األبعاد فذلك ألن التفاصيل حتوي أفكاراً جانبية كثرية تعتمد  االرتباط لبعد التفاصي
على نظرة املصحح ألي فكرة تضاف إىل املثري األصلي، وهي موضع اختالف يف بعض تفاصـيلها  
الدقيقة وليس األساسية، وسيجد املصحح اختالف درجته يف هذا البعد ولو قام بإعادة التصـحيح  

 . ألكثر من مرة
مجيع الدراسات السابقة يف اجلزء املخصص للدراسات اليت اهتمت بتقنني اختبارات تورانس       

مل تستخدم طريقة إعادة التصحيح من قبل املصحح نفسـه، بـل مت االكتفـاء بطريقـة ثبـات      



 ١٤٧

املصححني، ولعل ذلك كان دف البعد عن ذاتية الفاحص والوقت املستغرق بني مريت التصحيح 
 . بذول يف إعادة التصحيحواجلهد امل

 

 :ثبات املصححني: ب
يف مركز رعاية املوهوبني  *بعد تصحيح العينة الكلية من قبل الباحث مت االستعانة بزميل           

باملركز، حيث مت إعطائه ) ب(بتعليم جدة مدرب وممارس لعملية تصحيح اختبار تورانس الشكل 
الزميل مت حساب معـامالت   حكراسة، وبعد تصحي )٤٠(عينة من أوراق اإلجابات بلغ عددها 

والدرجـة  ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل: (االرتباط ملكونات االختبار يف درجات كل من
 . يوضح النتائج) ١١(الكلية مع تصحيح الباحث باستخدام معامل ارتباط بريسون، وجدول 

 
 
 

 خالد الرابغي*
 

 ) ١١(جدول 
 .درجات تصحيح الزميلوني درجات تصحيح الباحث معامالت االرتباط ب

 مستوي الداللة معامل االرتباط البعد
 ٠.٠١ ٠.٩٨ الطالقة

 ٠.٠١ ٠.٩٦ املرونة

 ٠.٠١ ٠.٩١ األصالة

 ٠.٠١ ٠.٨٢ التفاصيل

 ٠.٠١ ٠.٩١ الدرجة الكلية
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ومجيعهـا  ) ٠.٩٨ -٠.٨٢(أن معامالت االرتباط امتدت مابني ) ١١(يتضح من اجلدول         

، و ظهر أعلى معامل ارتباط يف بعد الطالقة وأدىن معامل يف بعد )٠.٠١(دالة عند مستوي داللة 
التفاصيل، وهي ختتلف مع ما ذكر سابقا يف ثبات املصحح ألعلى معامل ارتباط، حيث ظهـر يف  

ط وهـو بعـد   األول بعد األصالة ويف ثبات املصححني بعد الطالقة، وتتفق يف أدىن معامل ارتبا
التفاصيل اليت مت تعليلها يف السابق بكثرة التفاصيل واختالف النظرة هلا من قبل املصحح الواحد يف 
حال إعادة التصحيح، فكيف باختالف املصححني، ومت استخدام هذه الطريقة يف دراسة كل من 

، )٢٠٠٠(، النافع وآخرون )٢٠٠٤(، عواطف زمزمي )٢٠٠٦(، عطا اهللا )٢٠٠٧(الباكستاين 
، )١٩٧٧(، أبو حطب وسـليمان  )١٩٨٣(، الشنطي )١٩٨٥(، فائقة بدر )١٩٩١(السليماين 

 .وتتوافق النتائج اليت توصل إليها الباحث مع نتائج هذه الدراسات

 :الثبات بطريقة إعادة التطبيق: ج
قام الباحث بتطبيق االختبار على طالب معهد األمل املتوسط للصم وطـالب متوسـطة          

القصي املبارك لضعاف السمع وبعد مرور أسبوعني من التطبيق األول مت إعادة التطبيق على نفس ا
مت حساب  spssطالبا من الصم وضعاف السمع، وباستخدام برنامج ) ٤٠(العينة البالغ عددها 

 . يوضح النتائج) ١٢(معامالت االرتباط بني درجات أفراد اموعة يف التطبيقني، وجدول 
 )١٢(جدول 

 .معامالت االرتباط إلعادة التطبيق 
 مستوي الداللة معامل االرتباط البعد

 ٠.٠١ ٠.٨٨ الطالقة

 ٠.٠١ ٠.٩٠ املرونة

 ٠.٠١ ٠.٩٣ األصالة

 ٠.٠١ ٠.٩٢ التفاصيل

 ٠.٠١ ٠.٨٩ الدرجة الكلية
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عها ومجي) ٠.٩٣ -٠.٨٨(أن معامالت االرتباط امتدت مابني ) ١٢(يتضح من اجلدول           

، و ظهر أعلى معامل ارتباط يف بعد األصالة وأدىن معامل يف بعد )٠.٠١(دالة عند مستوي داللة 
الطالقة، ورغم ارتفاع معامالت االرتباط يف مجيع أبعاد االختبار والدرجة الكلية إال أا مل تصـل  

بـاط املسـتخرجة   إىل االرتباط التام املتمثل يف الواحد الصحيح، بل ومل تصل إىل معامالت االرت
بطريقيت ثبات التصحيح، وحيث أننا أمام اختبار تفاعلي فإنه مـن احملتمـل أن تـتغري تـأثريات     
االستجابة على املفحوص يف املرة الثانية عنها يف املرة األوىل، مما يؤدي إىل تقليل تقدير الثبـات،  

دراسـة كـل مـن     ولكن يف حدود ما يسمى بأثر القياس النفسي، واستخدمت هذه الطريقة يف
، )٢٠٠٠(، النافع وآخرون )٢٠٠٤(، عواطف زمزمي )٢٠٠٦(، عطا اهللا )٢٠٠٧(الباكستاين 

، )١٩٧٧(، أبو حطب وسليمان )١٩٨٣(، الشنطي )١٩٨٥(، فائقة بدر )١٩٩٣(جواهر الزيد 
، وأدىن )٠.٩٦ -٠.٩٢(وأعلى معامالت ظهرت يف دراسة الباكستاين حيث امتـدت مـابني   

، وال يعين ارتفاع معامالت االرتباط يف )٠.٥٤ -٠.٣٦(يف دراسة أبو حطب معامالت سجلت 
هذه الطريقة إىل اخنفاض يف درجة تباين اخلطأ بصورة حقيقية بل من املمكن أن يكون ذلك عائدا 
إىل قوة الذاكرة لدى املفحوص مما جيعله يتذكر إجابته يف املرة السابقة، خاصة وأننا أمام اختبـار  

تنتج فيه اإلجابة إال بعد تفكري عميق وحماولة جادة، وبالتايل فمن السهل أن يتـذكر   ابتكاري ال
 . الطالب إجابته

 ):αآلفا(االتساق الداخلي : د
ـ عترب تعميم ملعادلـة ك ي ذيلتقدير ثبات االتساق الداخلي مت استخدام معامل آلفا ال         ودر ي

طريقة تعطـي   وهيما ال يتم تصحيح فقرات االختبار بشكل ثنائي، وذلك عند ٢٠ريتشاردسون 
للقيمة التقديرية ملعامل ثبات درجات االختبار، فإذا كانت قيمتها مرتفعة فهذا دليـل   احلد األدىن

للثبات  ىعلى ثبات االختبار وإذا كانت منخفضة فأيضا يعترب دليل على أن استخدام الطرق األخر
 .ثبات قيمة اكربمن املمكن أن يعطي ال

) ٢٠٤(البالغ عددها  بلغت قيمة معامل آلفا للعينة الكلية من الطالب الصم وضعاف السمع       
 ).٠.٨١(طالبا 
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يري الباحث أن ارتفاع قيمة آلفا يعطي إشارة على أن املقياس يتمتع مبستوى عايل مـن           
تبار تورانس للتفكري االبتكـارى الشـكل   الثبات، حيث أا متثل أدىن قيمة ملعامالت الثبات الخ

، وبالتايل فان أي طريقة أخري تستخدم الستخراج ثبات االختبار ستعطي قيمة أكـرب مـن   )ب(
، ومتثل قيمة آلفا هنا متوسط القيم التقديرية ملعامل ثبات كـل مـن نصـفي    )٠.٨١(قيمة آلفا 

، )١٩٩١(من قبـل السـليماين   االختبار جلميع طرق التجزئة النصفية، استخدمت هذه الطريقة 
 ).  ١٩٩٣(جواهر الزيد 

إعادة التصحيح من قبل الباحث، إعادة (يتضح للباحث من خالل استخدام طرق الثبات           
أن معامالت الثبات للدرجة الكليـة امتـدت   ) التصحيح من قبل الغري، إعادة التطبيق، معامل آلفا

دىن قيمة ومعامل ثبات املصحح أعلى قيمـة، ويف  ، وسجل معامل آلفا أ)٠.٩٤ -٠.٨١(مابني 
كان أعلى معامل ثبات لبعد األصالة يف ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(أبعاد االختبار األربع 

طريقة ثبات املصحح وأدىن معامل لبعد التفاصيل يف ثبات التصحيح سواء بطريقة ثبات املصـحح  
الثبات املستخدمة مبصادر اخلطأ اليت من املمكن أن تكون  أو طريقة ثبات املصححني، وبربط طرق

أثرت فيها نلحظ أن مجيعها تأثرت باخلطأ العشوائي، ولكن أكثرها تأثرا بأكثر من مصـدر مـن   
مصادر اخلطأ هي طريقة إعادة التطبيق واقلها طريقة ثبات التصحيح، ال يعين هذا أننا سنكون أمام 

مصادر خطأ حمتملة احلصول ولو بنسب ضئيلة تعطي توجـه  معامالت ثبات منخفضة، ولكن هي 
للمطلع على ثبات املقياس أال يكتفي بالقيم الرقمية للثبات بل البد أن يربط هذه القيم بـالطرق  
املستخدمة الستخراجها، حىت ال يكون إصدار احلكم بارتفاع أو اخنفاض معامالت الثبات متسرعا 

ثبات الناجتة لدينا جند أا مرتفعة إمجاال ويف ذلك دليال علـى  فيه، وبنظرة فاحصة إىل معامالت ال
موضوعية التصحيح من قبل الباحث ومن قبل الغري، وعلى أن العينة اليت طبق عليها املقياس تعتـرب  
عينة متباينة يف قدراا، واألهم من ذلك أن القدرات االبتكارىة املقاسة ختتلف يف درجتها ومدى 

 . آخرتوفرها من طالب إىل
ويتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة اليت اهتمت بعملية تقنني اختبـارات تـورانس           

بشقيها اللفظي والشكلى وذلك يف بعض الطرق املستخدمة الستخراج الثبـات، حيـث عمـد    
الباحث إىل استخدام طريقة ثبات التصحيح وهي طريقة مت اسـتخدامها يف دراسـة كـل مـن     

، )١٩٩١(، السليماين )٢٠٠٠(، النافع وآخرون )٢٠٠٤(، عواطف زمزمي )٢٠٠٧(الباكستاين 
، ويكمن االختالف يف هذا اجلانب أن مجيع هذه الدراسات اهتمت بثبـات  )١٩٨٥(فائقة بدر 
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املصححني فقط أما البحث احلايل فيحتوي أيضا على الطريقة األخرى لثبات التصـحيح وهـي   
معامالا االرتباطية يف أبعاد االختبار والدرجة الكلية مرتفعـة،  طريقة ثبات املصحح واليت كانت 

وإمجاال فان النتائج يف مجيع الدراسات اليت استخدمت طريقة ثبات التصحيح أشارت إىل ارتفـاع  
معامالت االرتباط بني التصحيح األول والثاين، أيضا يتفق البحث احلايل يف استخدام طريقة إعادة 

، النـافع وآخـرون   )٢٠٠٤(، عواطف زمزمي )٢٠٠٧(ل من الباكستاين التطبيق مع دراسة ك
، أبو حطب وسليمان )١٩٨٣(، الشنطي )١٩٨٥(، فائقة بدر )١٩٩٣(، جواهر الزيد )٢٠٠٠(
، ومجيعها حققت معامالت ارتباط مرتفعة إال دراسة أبو حطـب وسـليمان كانـت    )١٩٧٧(

، ورغم )٠.٧٦ -٠.٢٩(راسة الشنطي ومن بعدها د) ٠.٥٤_ ٠.٣٦(معامالت ارتباطها مابني 
أا دالة إحصائيا إال أن كل منهما أوصى بإجراء املزيد من الدراسات حول هذا االختبار للخروج 
مبعامالت ثبات أعلى، ويري أبو حطب أن اخنفاض احلاصل يف معامالت طريقة إعادة التطبيق كان 

لفاصل بني التطبيق األول والثاين كان طويال عائدا إىل أن العينة مل تكن متحمسة عند اإلعادة وأن ا
نسبيا، أيضا استخدم الباحث يف الثبات معامل آلفا للتناسق الداخل وهو معامل مل يستخدم إال يف 

، وبنظرة فاحصة إىل مجيع الدراسات السابقة )١٩٩٣(وجواهر الزيد ) ١٩٩١(دراسيت السليماين 
) ١٩٨٣(ال طريقتني واستخدم يف دراسة الشنطي جند أن كل دراسة مل تستخدم من طرق الثبات إ

طريقة واحدة فقط، إال أن البحث احلايل استخدم أربع مؤشرات أو دالئل تشري إىل ثبات املقياس 
، ومجيع هذه الطرق أشـارت  )ثبات املصحح، ثبات املصححني، إعادة التطبيق، معامل آلفا(وهي 

بعد تطبيقه على الطالب الصم وضـعاف  ) ب( إىل أن اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل
السمع باملرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة يتصف بثبات جيد يتفق وخصـائص االختبـارات   

 . اجليدة
     

 :نتائج التساؤل الثاني
بعد تطبيقه على الطـالب الصـم   ) ب(هل يتصف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل /س

 املكرمة مبؤشرات صدق تتفق وخصائص االختبار اجليد؟ وضعاف السمع مبنطقة مكة
 :ويتفرع من السؤال الرئيس السابق جمموعة من األسئلة وهي



 ١٥٢

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات أبعاد االختبار الفرعية -أ
 ؟)االتساق الداخلي(وبني هذه األبعاد والدرجة الكلية ) التفاصيل

 ؟)التحليل العاملى) (ب(البنية العاملية الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل  ما-ب
ما قيمة معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس تقدير الصفات السلوكية للطلبة املتميزين -ج

فكري والدرجة الكلية للـت ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(لرونزىل ودرجات أبعاد االختبار 
 ؟)الصدق التالزمي) (ب(االبتكارى الشكل 

ما قيمة معامالت االرتباط بني درجات الطالب الصم وضعاف السمع يف التحصيل الدراسـي  -د
الصـدق  (يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزية ودرجام يف أبعاد اختبار تورانس والدرجة الكلية 

 ؟)التمايزي
ية بني اموعات الطرفية للعينة الكلية للصم وضـعاف  هل توجد فروق ذات داللة إحصائ-هـ

الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    ) (ب(السمع يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 
 ؟)الصدق التمييزي(باستخدام حمك داخلي ) التفاصيل

وضعاف السمع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الطرفية للعينة الكلية للصم -و
) الطالقة، املرونة، األصـالة، التفاصـيل  ) (ب(يف أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 

 ؟)الصدق التمييزي(باستخدام حمك خارجي 
 :واإلجابة علي التساؤل متت وفق التسلسل التايل

 ):االتساق الداخلي(معامالت االرتباط : أ
الطالقـة، املرونـة،   (بني درجات أبعاد االختبار األربعـة   رتباطمت حساب معامالت اال          

وأيضا بني هذه األبعاد والدرجة الكلية باستخدام معامل ارتباط بريسون، ومت ) األصالة، التفاصيل
         ).١٣(وضع هذه املعامالت يف جدول 

      
 ) ١٣(جدول 

 .معامالت االرتباط بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية
 التفاصيل األصالة املرونة الطالقة دالبع

     الطالقة



 ١٥٣

    *٠.٩٧ املرونة

   *٠.٦٦ *٠.٧٢ األصالة

  *٠.٧٠ *٠.٧٩ *٠.٨١  التفاصيل

 *٠.٩٥ *٠.٨٧ *٠.٨٨ *٠.٩٠ الدرجة الكلية
 )٠.٠١(مستوي الداللة  *

ا البعض وبالدرجة نالحظ من مصفوفة االرتباط أن األبعاد املكونة لالختبار ترتبط ببعضه          
، وسجل أعلى معامل ارتباط بني الطالقة واملرونة )٠.٩٥ -٠.٦٦(الكلية ارتباطا داال ميتد مابني 

، وأدىن معامل ارتباط للعالقة )٠.٩٥(يليه االرتباط بني الدرجة الكلية والتفاصيل ) ٠.٩٧(بواقع 
الطالقة، املرونة، األصالة، (تبار ، ويف ذلك داللة على أن أبعاد االخ)٠.٦٦(بني األصالة واملرونة 

متسقة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية، ومت استخدام هذه الطريقة يف دراسة كل ) التفاصيل
، الشـنطي  )١٩٩١، ١٩٩٠(، السـليماين  )٢٠٠٤(، عواطف زمزمي )٢٠٠٧(من الباكستاين 

نتائج دالة على أن أبعاد ، ويتفق البحث احلايل مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من )١٩٨٣(
 . االختبار متسقة مع بعضها البعض من جانب ومع الدرجة الكلية من جانب آخر

 )التحليل العاملي) (ب(البنية العاملية الختبار تورانس الشكل : ب 
للتعرف على املكونات الرئيسة ألبعاد التوكيدي عمد الباحث إىل إجراء التحليل العاملى          
من خالل البيانات املستخلصة من تطبيق االختبار ) ب(الشكل  االبتكارىرانس للتفكري اختبار تو

على فئة الصم وضعاف السمع، حيـث مت اسـتخدام طريقـة حتليـل املكونـات األساسـية       
Principal Component   ١اصـالة : النشـاط األول ( ملكونات األنشـطة الـثالث ،

، ٣الطالقة: ، النشاط الثالث٢، التفاصيل٢، األصالة٢، املرونة٢الطالقة: ، النشاط الثاين١تفاصيل
 :، ومتت اخلطوات وفق التسلسل التايل)٣، التفاصيل٣، األصالة٣املرونة

املتوسط لكل بعد، االحنـراف املعيـاري، عـدد    (يف البدء مت استخراج اإلحصاءات الوصفية -١
 .يوضح ذلك) ١٤(، وجدول )احلاالت

 )١٤( جدول 
  التحليل العاملى ألبعاد اختبار تورانساإلحصاءات الوصفية يف



 ١٥٤

 العينة االحنراف املعياري املتوسط األبعاد
 ٢٠٤ ٢.٣ ٢.٩ )١(أصالة 

 ٢٠٤ ٣.٨ ٦.١ )١(تفاصيل 
 ٢٠٤ ٢.٧ ٥.٩ )٢(طالقة 
 ٢٠٤ ٢.٣ ٥.٣ )٢(مرونة 
 ٢٠٤ ٣.٨ ٥.٩ )٢(أصالة 

 ٢٠٤ ٩.٢ ١٦.٢ )٢(تفاصيل 
 ٢٠٤ ٣.٣ ٣.٣ )٣(طالقة 
 ٢٠٤ ٢.٦ ٢.٨ )٣(مرونة 
 ٢٠٤ ٨.٩ ٩.١ )٣(أصالة 

 ٢٠٤ ١١.٢ ١١.٦ )٣(تفاصيل 
حساب االرتباطات بني مكونات األنشطة ومن مث تكوين مصفوفة االرتباطـات، علمـا أن   -٢  

                                      .يوضح ذلك) ١٥(ارتباط املتغري بنفسه يعطي قطر املصفوفة وهو الواحد الصحيح، وجدول 
 )١٥(جدول 

 مكونات أنشطة االختباررتباط  ملعامالت  ا مصفوفة التحليل العاملى
 )٢(ت  )٢(ص  )٢(م  )٢(ع  )٢(ت  )٢(ص  )٢(م  )٢(ع  )١(ت  )١(ص  األبعاد

          ١ )١(أصالة 

         ١ ٠.١٤ )١(تفاصيل 

        ١ ٠.٠٠٤ ٠.١٥ )٢(طالقة 

       ١ ٠.٩٤ ٠.٠٣ ٠.١٣ )٢(مرونة 

      ١ ٠.٦١ ٠.٦٧ ٠.٠٢ ٠.٢٤ )٢(أصالة 

     ١ ٠.٥٤ ٠.٦٩ ٠.٦٥ ٠.١٥ ٠.٠٥ )٢(تفاصيل 

    ١ ٠.٢١ ٠.٧٥ ٠.٢٩ ٠.٢٧ ٠.٠٧ ٠.٢١ )٣(طالقة 

   ١ ٠.٩٧ ٠.١٨ ٠.١٥ ٠.٢٨ ٠.٢٥ ٠.٠٥ ٠.١٩ )٣(مرونة 

  ١ ٠.٦٥ ٠.٦٩ ٠.٢٧ ٠.١٨ ٠.٢٣ ٠.٢٤ ٠.١٢ ٠.٢٠ )٣(أصالة 



 ١٥٥

 ١ ٠.٦٩ ٠.٨٦ ٠.٨٦ ٠.٢١ ٠.١٥ ٠.٣٢ ٠.٣٠ ٠.٠٧ ٠.٢١ )٣(تفاصيل 

        
مجيع االرتباطات بني أبعاد االختبار يف اجلدول السابق دالـة عنـد مسـتوى داللـة                 

 ).٠.٩٧، ٠.٠٠٤(، وامتدت هذه املعامالت مابني )٠.٠٠٠(
شتركة يف املتغري، وجدول حساب قيم االشتراكات املستخرجة اليت متثل قيم إسهام العوامل امل-٣
 .يوضح ذلك) ١٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٦(جدول 
 قيم  االشرتاكيات 

 القيم املستخرجة األبعاد
 ٠.٤٥ )١(أصالة 

 ٠.٦٩ )١(تفاصيل 

 ٠.٨٩ )٢(طالقة 

 ٠.٨٨ )٢(مرونة 

 ٠.٦٥ )٢(أصالة 

 ٠.٦٦ )٢(تفاصيل 



 ١٥٦

 ٠.٩٤ )٣(طالقة 

 ٠.٩٠ )٣(مرونة 

 ٠.٦٧ )٣(أصالة 

 ٠.٨٥ )٣(تفاصيل 

 
اجلـذر  (التباين الكلي املفسر ويتكون من جزأين، ميثل اجلزء األول اجلذور الكامنة االبتدائيـة  -٤

واجلـذور الكامنـة   ) الكامن لكل عنصر، نسبة مشاركة كل جذر يف التباين، النسبة التراكميـة 
 . يوضح ذلك) ١٧(النهائية، وجدول 

 
 
 
 
 
 
 )١٧(جدول 

 التباين الكلي املفسر

 العنصر

 جمموع مربعات التشبعات املستخرجة اجلذور الكامنة االبتدائية
اجلذر 

الكامن لكل 
 عنصر

مشاركة كل جذر 
يف 
 % التباين

 تراكمي
اجلذر 

الكامن لكل 
 عنصر

مشاركة كل جذر 
يف 
 % التباين

 تراكمي

٣.٣٧ ٤٢.٥٦ ٤.٢٥ ٤٢.٥٦ ٤٢.٥٦ ٤.٢٥ ١ 
٣.٠٧ ٢٢.٦٨ ٢.٢٦ ٦٥.٢٤ ٢٢.٦٨ ٢.٢٦ ٢ 
١.١٦ ١٠.٨٩ ١.٠٨ ٧٦.١٣ ١٠.٨٩ ١.٠٨ ٣ 
٨٥.٢٨ ٩.١٥ ٠.٩١ ٤    



 ١٥٧

٨٩.٩٨ ٤.٦٩ ٠.٤٧ ٥    
٩٤.٠٨ ٤.٠٩ ٠.٤١ ٦    
٩٧.٣٨ ٣.٣٠ ٠.٣٣ ٧    
٩٩.٢٥ ١.٨٦ ٠.١٩ ٨    
٩٩.٧ ٠.٤٦ ٠.٠٥ ٩    
١٠٠ ٠.٢٩ ٠.٠٣ ١٠    

 
 .يف االختبار ةامل مؤثروعثالث د على مكن أن نعتمي) ١٧(اجلدول من  -٥
احملاور تدويرا متعامدا بطريقة فارميكس ووجد تشبع أبعاد االختبار بثالث عوامـل،  مت تدوير -٦

 . يوضح ذلك) ١٨(وجدول 
 
 
 
 
 
 

 )١٨(جدول 
 .مصفوفة العوامل بعد التدوير

 )٣(العامل  )٢(العامل  )١(العامل  األبعاد
 ٠.٦٤ ٠.١٢ ٠.١٨ )١(أصالة 

 ٠.٨٣ ٠.٠١٠ ٠.٠٠٧ )١(تفاصيل 
 ٠.٠١ ٠.٩٣ ٠.١٧ )٢(طالقة 
 ٠.٠١ ٠.٩٢ ٠.١٩ )٢(مرونة 
 ٠.١٣ ٠.٧٩ ٠.٠٤٩ )٢(أصالة 



 ١٥٨

 ٠.١١ ٠.٨٠ ٠.١١ )٢(تفاصيل 
 ٠.٠٦١ ٠.١٢ ٠.٩٦ )٣(طالقة 
 ٠.٠٣٢ ٠.١٠ ٠.٩٤ )٣(مرونة 
 ٠.١٧ ٠.١٤ ٠.٧٩ )٣(أصالة 

 ٠.٠٥٨ ٠.١٥ ٠.٩١ )٣(تفاصيل 
          
ة االختبار الثالث بعامل من العوامـل  نلحظ تشبع كل نشاط من أنشط) ١٨(من اجلدول          

الثالث، حيث تشبع النشاط األول بالعامل الثالث، وتشبع النشاط الثاين بالعامل الثـاين، وتشـبع   
) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(النشاط الثالث بالعامل األول، وأيضا جند أن أبعاد االختبار 

 .         مل تظهر كعوامل منفصلة
والذي وجد فيها تشـبع  ) ١٩٩١(يتفق البحث احلايل مع ما توصلت إليه دراسة السليماين        

االختبار املصور بثالث عوامل، ويف ذلك داللة على أن كل نشاط من أنشطة االختبار الثالث من 
املمكن استخدامه بصورة منفصلة عن اآلخر، وعدم انفصال أبعاد االختبار الكلية عـن بعضـها   

لة على أن أبعاد اختبار تورانس األربعة دف مجيعها إىل قياس التفكري التباعدي فنجد البعض دال
األصالة يف العامل األول والثاين والثالث وكذلك التفاصيل واملرونة والطالقـة يف العامـل األول   

 .  والثاين

 :)الصدق التالزمي( معامالت االرتباط باختبار آخر: ج
أبعـاد  الطالب الصم وضعاف السـمع يف  الت االرتباط بني درجات مت حساب معام             

للطلبـة  الصـفات السـلوكية   تقييم مقياس ام يف اختبار تورانس الفرعية والدرجة الكلية ودرج
والذي قام بتقنينه وتطويره علـى البيئـة   ) الصفات اإلبداعية، الدافعية(املتميزين لرونزىل يف بعدي 

اليت طبق عليها العينة الكلية يف البدء مت اختيار عينة عشوائية خمتارة من ، ٢٠٠٤السعودية كلننت يف 
رائـد  (مت تقييم كل طالب من قبل اثنان مـن املعلمـني   طالبا، ) ٦٠(بلغ عددها مقياس تورانس 

واملرشد الطاليب، ومن مث تصحيح املقيـاس واخـذ املتوسـط    ) الفصل، معلم ذو صلة بالطالب
 .معامالت االرتباطيوضح ) ١٩(وجدول الب،لتقديرات املعلمني لكل ط



 ١٥٩

 ) ١٩(جدول 
 .و مقياس الصفات السلوكية) ب(معامالت االرتباط بني أبعاد اختبار تورانس الشكل 

 مستوي الداللة مقياس الصفات السلوكية البعد
 ٠.٠١ ٠.٥٤ الطالقة

 ٠.٠١ ٠.٤٩ املرونة

 ٠.٠١ ٠.٤٨ األصالة

 ٠.٠١ ٠.٤٥ التفاصيل

 ٠.٠١ ٠.٥٢ يةالدرجة الكل

 
أن معامالت االرتباط بني أبعـاد اختبـار تـورانس للـتفكري     ) ١٩(ويتضح من جدول         

والدرجة الكلية من جانب ومقياس الصفات السلوكية لرونزيل امتـدت  ) ب(الشكل  االبتكارى
، ونالحظ أن معامالت االرتباط الناجتة يف اجلدول السابق قريبـة مـن   )٠.٥٤ -٠.٤٥(مابني 

عضها البعض، حيث سجل أعلى معامل ملقياس الصفات السلوكية مع الطالقة وأدىن معامل مـع  ب
دالة املعامالت  ذهه ومجيع وهو فرق ضئيل جداً،) ٠.٠٩(التفاصيل، ورغم ذلك فان الفرق بينهم 

 .  )٠.٠١( ىعند مستو

 ):التمايزيالصدق (معامالت االرتباط بالتحصيل الدراسي : د
الباحث حبساب معامالت االرتباط بني جممـوع درجـات الطـالب يف مـاديت     قام            

) ب(الشـكل   االبتكارىودرجام يف أبعاد مقياس تورانس للتفكري ) الرياضيات، اللغة االجنليزية(
، حيث مت أوال اختيار عينة عشـوائية مـن   والدرجة الكلية) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(

طالباً من الصم وضعاف ) ٤٠(طالب، وبلغ عدد العينة املختارة ) ٢٠٤(بالغ عددها العينة الكلية ال
السمع، وثانيا مت احلصول على نتائج العينة يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزية وهي متثل النتائج 

يظهر هذه ) ٢٠(، وأخريا مت حساب معامالت االرتباط، وجدول )١٤٢٩ -١٤٢٨(النهائية لعام 
 .االت ومستويات داللتهاملعام



 ١٦٠

 )٢٠(جدول 
 .والتحصيل الدراسي) ب(معامالت االرتباط بني درجات أبعاد اختبار تورانس الشكل 

 مستوي الداللة التحصيل الدراسي البعد
 ٠.١٥ ٠.٢٣ الطالقة

 ٠.١٨ ٠.٢١ املرونة

 ٠.١٣ ٠.٢٤ األصالة

 ٠.٠٦ ٠.٢٩ التفاصيل

 ٠.٠٩ ٠.٢٧ الدرجة الكلية

 
متثـل  ) ٠.٢٩ -٠.٢١(أن معامالت االرتباط امتدت مابني ) ٢٠(يتضح من جدول              

، ومجيعها كانت عند مستويات داللة امتدت مابني أدناها يف بعد املرونة وأعالها يف بعد التفاصيل
، وبالتايل فان االرتباط غري )٠.٠٥(ومجيعها أعلى من مستوى الداللة املقبول ) ٠.١٨ -٠.٠٦(

لتحصيل الدراسي وأبعاد االختبار األربعة والدرجة الكلية، ويتفق البحث احلايل مع مـا  دال بني ا
، ويـرى  )١٩٩٠، ١٩٩١(، السـليماين  )٢٠٠٠(توصلت إليه دراسة كل من النافع وآخرون 

الباحث أن هذه العالقة الضعيفة بني التحصيل الدراسي واختبار تورانس االبتكارى تدل علـى أن  
فظ واسترجاع املعلومة هو املهيمن على العملية التعليمية يف معاهد وبرامج التربية االعتماد على احل

اخلاصة للصم وضعاف السمع، والذي اعتربها تورانس مؤشر غري كايف لقياس االبتكـار، وقـد   
أشارت هذه الدراسات إىل أن العالقة الضعيفة سببها أن اختبار تورانس يقيس التفكري التباعـدي  

لتحصيل الدراسي تقيس التفكري التقاريب أي هناك متايز بني مـا تقيسـه اختبـارات    واختبارات ا
يف السعودية مازالت  تإىل أن االختبارا) ١٩٩١(االبتكار وما يقاس بالتحصيل، ويري السليماين 

 .تتصف بالتقيد واحملدودية

 :)الصدق التمييزي(املقارنة الطرفية باستخدام حمك داخلي: هـ



 ١٦١

من العينة الكليـة  %) ٢٧وأدىن % ٢٧أعلى (ة الطرفي اتالباحث بتحديد اموع قام           
طالب باالعتماد على الدرجة الكلية يف اختبار تورانس للتفكري االبتكارى ) ٢٠٤(والبالغ عددها 

طالبا من الصم وضـعاف  ) ٥٥(كمحك داخلي، حيث بلغت عينة اموعة األعلى ) ب(الشكل 
دف املقارنة بني درجات اموعـة   كينة املقابلة يف اموعة األدىن، وذلالسمع ونفس العدد للع

الطالقة، (األعلى واموعة األدىن حبساب الداللة اإلحصائية للفرق بني املتوسطات ألبعاد االختبار 
لعينتني مستقلتني غري متجانسـتني،   t-test، استخدم لذلك اختبار )املرونة، األصالة، التفاصيل

 :مت يف البدء التأكد من االفتراضات الواجب توفرها الستخدام هذا االختبار، وهيحيث 
ويري االحصائيون إمكانية خمالفة هذا االفتراض بدون أي تبعات تذكر إذا كنا أمام : االعتدالية-١

 .طالب) ٥٥(طالباً، ويف املقارنة اليت سنجريها فان عدد العينة الواحدة ٣٠عينات أكرب من 
 .  وهو افتراض متحقق من خالل أهداف املقارنة الطرفية اليت سيتم عملها: قالليةاالست-٢
ويقتضي ذلك أن يكون تباين العينة األوىل يساوي تباين العينة الثانيـة، إال أن  : جتانس التباين-٣

البعض يشري إىل إمكانية التنازل عن هذا االفتراض إذا تساوى حجم العينتني موضوع الدراسـة،  
 ).٢١(لتجانس التباين ظهرت النتائج املسجلة يف جدول  Levene,sجوع إىل اختبار وبالر

 
 
 
 
 

 )٢١(جدول 
 .بني اموعات الطرفية باستخدام حمك داخلي لتجانس التباين Levene,sاختبار  

 مستوي الداللة Fقيمة  البعد
 ٠.٠١٢ ٥.٥٠ الطالقة

 ٠.٠٠٢ ٦.٧٠ املرونة

 ٠.٠٠٠ ٢٤.٣٢ األصالة



 ١٦٢

 ٠.٠٠١ ١٢.٣٩ اصيلالتف

يف أبعاد االختبار األربعة ذات مستوى داللـة   Fأن مجيع نتائج وقيم ) ٢١(يوضح جدول        
أي ال يوجد جتانس يف التباين بني العينتني يف مجيع أبعاد االختبار،  ،مما يعين أا دالة ٠.٠٥قل من أ

 Equal variances not)املقابلـة للعبـارة    t نتـائج اختبـار  وبالتايل فإننا نأخـذ  

assumed)  يوضح النتائج) ٢٢(الدالة على افتراض عدم تساوي التباين، وجدول . 
 )٢٢(جدول 

 .باستخدام احملك الداخلي فرق بني اموعات الطرفيةلل )ت( نتائج اختبار 

 االحنراف املعياري املتوسط العدد اموعة البعد   
 )ت(قيمة 

 احملسوبة
مستوي 
 الداللة

 )ت(قيمة 
 اجلدولية

 الطالقة
 ٤.١٦ ١٢.٤٥ ٥٥ العليا

١.٦٦ ٠.٠٠٠ ١٣.٤٤* 
 ٢.٦٢ ٤.٨٥ ٥٥ الدنيا

 املرونة
 ٣.٨٩ ١٢.١١ ٥٥ العليا

١.٦٦ ٠.٠٠٠ ١٢.٦٣* 
 ٢.١٩ ٤.٥١ ٥٥ الدنيا

 األصالة
 ١١.٧٨ ٣٠.٢٤ ٥٥ العليا

١.٦٦  ٠.٠٠٠ ١٢.٦٩* 
 ٥.٠٤ ٨.٣١ ٥٥ الدنيا

 التفاصيل
 ١٤.٩٥ ٥٤.٤٤ ٥٥ العليا

١.٦٦ ٠.٠٠٠ ١٦.٨٢* 
 ٦.٧٥ ١٧.٤٠ ٥٥ الدنيا

 )٠.٠٥(مستوي الداللة *
) ت(الرجوع إىل قيمة انه وبعد  إىل )٢٢(جدول املوضحة يف ) ت(أشارت نتائج اختبار         

، وهـي قيمـة   )١.٦( بلغتجند أا ) ٠.٠٥(داللة  ىومستو ١٠٨اجلدولية عند درجات حرية 
، )الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصـيل (احملسوبة ألبعاد اختبار تورانس ) ت( صغر من مجيع قيمأ

تايل نقبل الفرضية اليت تـنص علـى   لوبا) ١٦.٨٢ -١٢.٦٣(حيث امتدت القيم احملسوبة مابني 
الختبار، ويف ذلك أيضا تأييد ملا اداللة إحصائية بني اموعات الطرفية يف أبعاد  توجود فروق ذا

 ). ٢٠٠٦(، وتتفق نتائج هذه الطريقة مع دراسة عطا اهللا )ت(ضه يف حتليل نتائج اختبار مت استعرا
 



 ١٦٣

 ):الصدق التمييزي(رجي ااملقارنات الطرفية باستخدام حمك خ: و
من العينة الكليـة  %) ٢٧وأدىن % ٢٧أعلى (ة الطرفي اتقام الباحث بتحديد اموع           

تماد على مقياس تقدير الصفات السـلوكية للطلبـة املتميـزين    طالباً باالع) ٦٠(والبالغ عددها 
طالبا من الصم وضعاف السمع ونفس العدد للعينـة  ) ١٦(لرونزيل، بلغت عينة اموعة األعلى 

دف املقارنة بني درجات اموعة األعلـى واموعـة األدىن    كاملقابلة يف اموعة األدىن، وذل
الطالقـة، املرونـة، األصـالة،    (رق بني املتوسطات ألبعاد االختبار حبساب الداللة اإلحصائية للف

لعينتني مستقلتني غري متجانستني، حيـث مت   t-test، واستخدم الباحث لذلك اختبار )التفاصيل
 :يف البدء التأكد من االفتراضات الواجب توفرها الستخدام هذا االختبار، وهي

 . الفة هذا االفتراض بدون أي تبعات تذكرويري االحصائيون إمكانية خم: االعتدالية-١
 .  وهو افتراض متحقق من خالل أهداف املقارنة الطرفية اليت سيتم عملها: االستقاللية-٢
ويقتضي ذلك أن يكون تباين العينة األوىل يساوي تباين العينة الثانيـة، إال أن  : جتانس التباين-٣

راض إذا تساوي حجم العينتني موضوع الدراسـة،  البعض يشري إىل إمكانية التنازل عن هذا االفت
 ).٢٣(لتجانس التباين ظهرت النتائج املسجلة يف جدول  Levene,sوبالرجوع إىل اختبار 

 
 
 
 
 

 )٢٣(جدول 
 .بني اموعات الطرفية باستخدام حمك خارجي لتجانس التباين Levene,sاختبار 

 مستوي الداللة Fقيمة  البعد
 ٠.١٢ ٠.٩١ الطالقة

 ٠.١٤ ٠.٧١ املرونة

 ٠.٣٠ ٠.٥٩ األصالة



 ١٦٤

 ٠.٤٧ ٠.٥٠ التفاصيل

         
لكل من أبعـاد اختبـار    Levene,sالختبار  (F)أن قيم ) ٢٣(يتضح من اجلدول           

عنـد  ) ٠.٩١- ٠.٥٠(امتـدت مـابني    )الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(تورانس األربعة 
مما يعىن أا ) ٠.٠٥(، وهي قيم أكرب من )٠.١٢(أو تقل عن ) ٠.٤٧(مستويات داللة مل تزد عن 

غري دالة، ويف ذلك إشارة إىل جتانس التباين بني اموعتني الدنيا والعليا يف مجيع األبعاد، وبالتـايل  
 Equal variances)اليت أمام عبارة افتراض تساوى التبـاين  ) ت(فإننا نقرأ نتائج اختبار 

assumed) يظهر النتائج ومستويات الداللة لكل بعد من أبعاد االختبار) ٢٤(، وجدول . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٤(جدول 
 .باستخدام احملك اخلارجي نتائج اختبار للفرق بني اموعات الطرفية 

 املتوسط العدد اموعة البعد   
االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

مستوي 
 الداللة

 )ت(قيمة 
 اجلدولية

 الطالقة
 ٥.٥٢ ١٤.٩٤ ١٦ لعلياا

١.٧٠ ٠.٠٠٣ ٣.٢٨* 
 ٦.٤٠ ٨.٠٠ ١٦ الدنيا



 ١٦٥

 املرونة
 ٤.٤٠ ١٢.١٣ ١٦ العليا

١.٧٠ ٠.٠٠٥ ٣.٠٤* 
 ٥.٠٠ ٧.٠٦ ١٦ الدنيا

 األصالة
 ١٥.٤٨ ٢٩.٥٦ ١٦ العليا

١.٧٠ ٠.٠١٦ ٢.٥٥* 
 ١٥.١٩ ١٥.٧٥ ١٦ الدنيا

 التفاصيل
 ٢٠.٠٩ ٥٠.٤٤ ١٦ العليا

١.٧٠ ٠.٠٣٥ ٢.٢١* 
 ٢٦.٥٧ ٣٢.٠٦ ١٦ الدنيا

 )٠.٠٥(مستوي الداللة *
بـالرجوع إىل قيمـة   إىل انه و )٢٤(جدول املوضحة يف ) ت(أظهرت نتائج اختبار               

، وهي قيمة )١.٦( بلغتجند أا ) ٠.٠٥(ومستوي داللة  ٣٠اجلدولية عند درجات حرية ) ت(
، )الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصـيل (تبار تورانس احملسوبة ألبعاد اخ) ت(صغر من مجيع قيم أ

تايل نقبل الفرضية اليت تنص على وجود لوبا) ١٦.٨٢ -٢.٢١(حيث امتدت القيم احملسوبة مابني 
الختبار، ويف ذلك أيضا تأييـد ملـا مت   اداللة إحصائية بني اموعات الطرفية يف أبعاد  تفروق ذا

، واستخدمت هذه الطريقة يف دراسة أبو حطب وسـليمان  )ت( استعراضه يف حتليل نتائج اختبار
باالعتماد على تقديرات املدرسني، ومل تكن النتائج دالة يف بعد التفاصيل، ويف بعـدي  ) ١٩٧٧(

وعللت النتائج بعدم تعود املدرسني املصـريني  ) ٠.١٠(الطالقة واألصالة كانت دالة عند مستوي 
 .  على قوائم التقدير

العالقة بني الصدق والثبات من خـالل اسـتخراج اجلـذر     ضا عمد الباحث إىل إجيادأي         
إىل أن هذا اجلذر التربيعي ميثل ) ١٩٩٨(التربيعى ملعامل الثبات بطريقة اإلعادة، ويشري عبدالرمحن 

الصدق الذايت لالختبار أو كما يسميه البعض الصدق احلقيقي، اعتماداً على ما حيتويه االختبار من 
القدرة اليت يقيسها خالية من أي أخطاء أو شوائب، وهو ميثل احلد األقصى ملعـامالت صـدق   

 . االختبار
: ألبعـاد االختبـار  ) ب(بلغ الصدق الذايت الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل            

يـة  ، الدرجـة الكل )٠.٩٦(، التفاصـيل  )٠.٩٦(، األصالة )٠.٩٥(، املرونة )٠.٩٤(الطالقة 
، وهي معامالت مرتفعة متثل احلد األعلى لصدق اختبار تورانس، ومل يوردها الباحث هنا )٠.٩٤(



 ١٦٦

كمؤشر من مؤشرات الصدق املعتمد عليها يف التحقق من صدق املقياس، حيث يري أبو حطـب  
إن تسمية اجلذر التربيعي ملعامل الثبات بالصدق الذايت عبارة غري دقيقة، حتمل مؤشـر  ) ١٩٨٧(

دق ماال يعنيه، فهو ال ينتمي إىل الصدق العلمي مبعناه الدقيق، وإمنا يدل على احلـد األعلـى   الص
 .الذي ال ميكن أن تتجاوزه مؤشرات الصدق األخرى

 : وبعودة سريعة إىل ما مت استعراضه سابقا يف طرق الصدق املستخدمة جند ما يلي        
والدرجـة الكليـة   ) قة، املرونة، األصالة، التفاصيلالطال(االتساق الداخلي بني أبعاد االختبار -١

باستخدام معامل ارتباط بريسون، اظهر أن أبعاد االختبار متسقة مع بعضها البعض ومع الدرجـة  
الكلية، ومن خالل التحليل العاملى ظهر تشبع االختبار بعامل واحد يف مجيع أبعاده األربعـة، ويف  

 .رضي للمقياسذلك إشارة إىل حتقق صدق التكوين الف
مع مقياس تقييم الصـفات السـلوكية   ) ب(يرتبط مقياس تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -٢

يف بعدي الصفات اإلبداعية والدافعية ارتباط ذو داللة إحصـائية، ممـا   " لرونزيل"للطلبة املتميزين 
ط بـني  يعطي مؤشر على متتع املقياس بالصدق التالزمي، كذلك مت حساب معـامالت االرتبـا  

االختبار والتحصيل الدراسي يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزية واليت أظهرت عـدم داللتـها   
إحصائيا، وكان من املفترض أن تكون دالة ألننا استخدمنا التحصيل كمحك الستخراج الصدق 

سية التالزمي، ووافق ذلك بعض الدراسات السابقة واليت عللت ذلك بعدم جدية االختبارات املدر
وارتقائها إىل املستوي املطلوب، ويتفق الباحث بالرأي الذي يري بأن االختبارات التحصيلية تقيس 
بعدا خمتلفا عما تقيسه اختبارات االبتكار، حيث يف األول يتم قياس التفكري التقاريب، ويف اآلخـر  

بـار والتحصـيل   يتم قياس التفكري التباعدي، لذلك يري الباحث أن يف قياس العالقة بـني االخت 
الدراسي ال يفيد يف جانب الصدق التالزمي بل قد يفيدنا يف موقع أو مؤشر آخر من مؤشـرات  

 .الصدق وهو صدق التكوين الفرضي
باستخدام املقارنة الطرفية سواء كان احملك داخلي أو خارجي كانت النتائج دالة على وجـود  -٣

موعة العليا، فروق إحصائية يف أبعاد االختبار األربعة بني اموعة الدنيا لصاحل اموعة العليا وا
 .ويف ذلك إشارة إىل قدرة املقياس التمييزية

) التمييزي، التكوين الفرضي، التالزمي، التمـايزي (من خالل طرق الصدق املستخدمة           
ضـعاف  وبعد تطبيقه علي عينة الصـم و ) ب(جند أن اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل 



 ١٦٧

السمع مبنطقة مكة املكرمة للمرحلة املتوسطة يتصف بدالالت صدق تتوافق واالختبار اجليد، وهي 
 .مؤشرات تدعم وتكمل بعضها البعض

وختاما هلذه اخلصائص السيكومترية اليت مت استخراجها ملقياس تورانس للتفكري االبتكارى          
الصم وضعاف السمع، يود الباحث اإلشارة إىل  بعد تطبيقه على عينة البحث من فئة) ب(الشكل 

ــه                                                         ــارت إلي ــا أش ــتندا مب ــائص مس ــذه اخلص ــور يف ه ــب القص ــض جوان بع
 ):٢٠٠٠(إيناس مجحاوي 

 .أن فكرة ثبات املقياس تقوم على أساس الصور املتوازية اليت يصعب احلصول عليها عمليا-
 .ر قاعدة تساعد يف التنبؤ بكيفية أداء األفراد على أي فقرة من فقرات االختبارال توف-
تساوى تباين أخطاء القياس جلميع األفراد الذين طبق عليهم االختبار غري مقبول، فأخطاء القياس -

 .ختتلف بني ذوى القدرات املنخفضة والقدرات املرتفعة
صني وكذلك خصائص املفحوصـني غـري   خصائص الفقرات غري مستقلة عن خصائص املفحو-

 .مستقلة عن خصائص الفقرة
 .نتائج األفراد يف االختبار تعتمد على خصائص عينة الفقرات يف االختبار-

إال أن الباحث يري وحىت الوقت احلاضر أن هذه اخلصائص حتقق لنا معلومات جيدة عـن        
 .  يف التطبيق واالستخداماالختبار واألفراد، ويكفي اتصافها بالسهولة والبساطة 

 
 
 

 :نتائج التساؤل الثالث
ما قيم معايري األداء للطالب الصم وضعاف السمع على اختبار تورانس للـتفكري االبتكـارى   /س

وذلك من خالل الدرجة التائية ألبعاد االختبار األربعة وللدرجة الكليـة للمراحـل   ) ب(الشكل 
 ؟)١٧ -١٢(العمرية 

 :السابق متت وفق التايل واإلجابة على التساؤل
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من خالل نتائج عينة البحث والدرجات اخلام مت حساب املتوسط واالحنراف املعياري لكل        
مرحلة عمرية وللدرجة الكلية ومن مث حتويل الدرجات اخلام إىل درجات معيارية يف البدء ومن مث 

 ).٢(حتويلها إىل درجات تائية، والنتائج يف ملحق 
 

 :ساؤل الرابعنتائج الت 
الطـالب  (و معا ) الطالب الصم وضعاف السمع(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني /س

الطالقـة،  (األربعـة  ) ب(الشكل  االبتكارىاختبار تورانس للتفكري درجات أبعاد يف ) السامعني
 والدرجة الكلية؟) املرونة، األصالة، التفاصيل

ملقارنة متوسطات عينة  t-testالباحث باستخدام اختبار  قام الرابعلإلجابة على التساؤل        
مبتوسطات عينة الطالب الصم وضعاف السـمع يف مجيـع أبعـاد    ) السامعني(الطالب العاديني 

وذلك بعد التأكد مـن   ، وقياس الفرق والتعرف على الداللة اإلحصائيةوالدرجة الكلية االختبار
 :يفائها فيما يليواليت مت است t-testشروط استخدام اختبار 

االعتدالية، وهو شرط من املمكن عدم التحقق منه دون تبعات تذكر إذا كنا أمام جمموعـات  -أ
 . طالب) ٢٠٤(، والعينتان املستخدمتان للمقارنة تبلغ كل واحدة منهما )٣٠(أكرب من 

 .االستقاللية، شرط متحقق منه عند مجع البيانات-ب
لتجانس التبـاين، وجـدول    Levene,sباستخدام اختبار  جتانس التباين، ومت التحقق منه-ج
 .لكل بعد مستويات الداللة Fيوضح قيمة ) ٢٥(
 
 
 
 

 )٢٥(جدول 
  للفروق بني درجات الطالب الصم وضعاف السمع وأقراهنم السامعني لتجانس التباين Levene,sاختبار 

 مستوي الداللة Fقيمة  البعد
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 ٠.٠٠٤ ٨.٢٥ الطالقة

 ٠.٠٣٣ ٤.٥٥ املرونة

 ٠.٠٠٠ ١٩.٦٩ األصالة

 ٠.٠٣٧ ٤.٣٧ التفاصيل

 ٠.٠١١ ٦.٥٨ الدرجة الكلية

         
لكل من أبعـاد اختبـار    Levene,sالختبار  (F)أن قيم ) ٢٥(دول اجليتضح من و         

- ١٩.٢٥(والدرجة الكلية امتدت مـابني   )الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(تورانس األربعة 
مما ) ٠.٠٥(وهي قيم أصغر من ) ٠.٠٣٧ -٠.٠٠٠(عند مستويات داللة امتدت مابني ) ٤.٣٧

يعىن أا دالة، ويف ذلك إشارة إىل عدم جتانس التباين بني اموعتني يف مجيع األبعاد ويف الدرجـة  
اليت أمـام  ) ت(فإننا نقرأ نتائج اختبار  SPSSالكلية، ومن خالل نتائج حتليل الربنامج اإلحصائي 

، وجدول (Equal variances not assumed)عبارة افتراض عدم تساوي التباين 
 . يظهر النتائج ومستويات الداللة لكل بعد من أبعاد االختبار) ٢٦(
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٢٦(جدول 
 .ملقارنة متوسطات درجات الطالب العادين بالطالب الصم وضعاف السمع) ت(اختبار 
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حنراف اال املتوسط العدد اموعة البعد
 املعياري

 )ت(قيمة 
 احملسوبة

مستوي 
 الداللة

 (t)قيمة 
 اجلدولية

 ٦.٠٢ ١٤.٧٧ ٢٠٤ )سامعني(عاديني  الطالقة
١.٦٥ ٠.٠٠٠ ١٠.١٥* 

 ٤.٧٩ ٩.٣١ ٢٠٤ صم وضعاف مسع

 ٤.٦١ ١٢.٣٧ ٢٠٤ )سامعني(عاديني  املرونة
١.٦٥ ٠.٠٠٠ ٩.٩٩* 

 ٣.٩٢ ٨.١٤ ٢٠٤ صم وضعاف مسع

 ١٤.٣٦ ٣٠.٥٢ ٢٠٤ )سامعني(يني عاد األصالة
١.٦٥ ٠.٠٠٠ ٩.٧٢* 

 ١١.٣٩ ١٨.٠٥ ٢٠٤ صم وضعاف مسع

 ١٨.١٧ ٤٢.٨٠ ٢٠٤ )سامعني(عاديني  التفاصيل
١.٦٥ ٠.٠٠٠ ٥.١٥* 

 ١٦.٧٨ ٣٣.٨٨ ٢٠٤ صم وضعاف مسع

الدرجة 
 الكلية

 ٣٦.٩٩ ١٠٠.٤٧ ٢٠٤ )سامعني(عاديني 
 ٣٣.٥٥ ٦٩.٣٨ ٢٠٤ صم وضعاف مسع *١.٦٥ ٠.٠٠٠ ٨.٨٩

 )٠.٠٥(مستوى الداللة *
 االبتكارىيف األداء على اختبار تورانس للتفكري  اًيتضح لنا أن هناك فرق)٢٦(ومن جدول         
بني الطالب العاديني والطالب الصم وضعاف السمع يف أبعاد االختبـار األربعـة   ) ب(الشكل 

الكلية، ومجيع املقارنات اليت متت بني متوسـطات  والدرجة ) الطالقة، املرونة، األصالة، التفاصيل(
ويتفق البحث احلايل يف هذا اجلانـب مـع   األداء بني اموعتني كانت لصاحل الطالب العاديني، 

يف بعـد الطالقـة واملرونـة    ) ١٩٩١(يف بعد الطالقة، وفاطمة جعفر ) ٢٠٠٦(دراسة إبراهيم 
، )١٩٧٦(، وسـاينر وليـنني   )١٩٧٧(فر يف مجيع األبعاد، وسل) ١٩٧٧(والتفاصيل، وجنسون 

يف املرونة، وخيتلـف مـع   ) ١٩٧٠(يف األصالة اللفظية، وكالتسونز ) ١٩٧٥(وجنسون وخاتينا 
والذي خلص إىل عدم وجود فروق بني الصـم والسـامعني يف   ) ٢٠٠٦(دراسة كل من إبراهيم 

صالة، وأندرسون الذي يري أبعاد األصالة واملرونة والتفاصيل، ومع دراسة فاطمة جعفر يف بعد األ
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الصم والسامعني يف مجيع أبعاد الـتفكري االبتكـارى،   
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ولوبني الذي يرى بعدم وجود فروق بني الفئتني يف التفكري االبتكارى احلركي باستخدام مقيـاس  
أفضل من السامعني بروتوكوالت لوبني، وخلصت بعض الدراسات إىل أن الصم وضعاف السمع 

عند استخدام مقاييس االبتكار غري اللفظية واحلركية، حيث أظهرت دراسة كل من لوبني الـذي  
يري أن أداء الصم وضعاف السمع على مقياس تورانس احلركي أفضل من أداء الطالب السامعني، 

 .وكالتسونز يف بعدي الطالقة واألصالة من اختبارات تورانس الشكلية
 

ويف ذلك إشارة إىل املضي قدما يف البحث باستخراج معايري أداء ملقياس تورانس للـتفكري           
، حـىت يـتم   للطالب الصم وضعاف السمع مبعزل عن الطالب العاديني) ب(الشكل  االبتكارى

احلكم عليهم بالشكل الصحيح وفق ما لديهم من إمكانات قابلة للتطوير، حيث إن احلكم عليهم 
طالب العاديني يؤدي إىل إصدار أحكام عنيفة عليهم تتمثل بعدم قدرم على جمارات وفق معايري ال

 . أقرام يف االبتكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امللخص والتوصيات : فصل اخلامسال
 .والبحوث املقترحة
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 .النتائج ملخص: أوالً
 .التوصيات: ثانياً
 .البحوث املقترحة: ثالثاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مستخلص النتائج: أوالً
علـي  ) ب(الشـكل   االبتكـارى لتفكري تورانس لإىل تقنني اختبار  هدف البحث احلايل         

 )مكة، جدة، الطـائف (الطالب الصم وضعاف السمع باملرحلة املتوسطة يف منطقة مكة املكرمة 
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ومقارنة نتائج أدائهم يف جمال القدرة على التفكري االبتكارى بأداء عينة مـن الطـالب العـادين    
 : ، ومت التوصل من خالل عملية التقنني إىل النتائج التالية)امعنيالس(
بعد تطبيقه على ) ب(وجود مؤشرات ثبات جيدة الختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -١

 :الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة وذلك من خالل
 -٠.٨٢(االرتباط بني تصـحيحي الباحـث مـابني    ثبات املصحح، حيث امتدت معامالت : أ

 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٩
ثبات املصححني، وذلك بامتداد معامالت االرتباط بني تصحيح الباحث وتصحيح مصـحح  : ب

 ).٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٩٨ -٠.٨٢(آخر مابني 
يعها دالة عند مستوى ومج) ٠.٩٣ -٠.٨٨(إعادة التطبيق، وكانت معامالت االرتباط مابني : ج
)٠.٠١.( 
 ).٠.٨١(االتساق الداخلي، حبساب معامل آلفا والذي بلغ : د
 :وجود مؤشرات صدق جيدة للمقياس وذلك من خالل-٢
بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية حيث وجد أن هذه األبعاد متسقة  طحساب معامالت االرتبا: أ

 ).٠.٩٥ -٠.٦٦(ت هذه املعامالت مابني مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية، وامتد
تشبع املقياس بثالث عوامل ، مما يدل على إمكانية استخدام كل نشاط بصورة منفصلة عـن  : ب

 .اآلخر
ارتباط املقياس مع مقياس تقدير الصفات السلوكية للطلبة املتميزين ارتباطا داالً، حيث كانت : ج

 ).٠.٥٤ -٠.٤٥(معامالت االرتباط مابني 
 . يوجد ارتباط بني املقياس والتحصيل الدراسي يف ماديت الرياضيات واللغة االجنليزيةال: د

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الطرفية ألبعاد املقياس وذلك عند استخدام : هـ
 .حمك داخلي

سـتخدام  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الطرفية ألبعاد املقياس وذلك عند ا: و
 . حمك خارجي

للدرجة الكلية وأبعاد ) ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢(استخراج معايري تائية للمراحل العمرية -٣
 ).٢(االختبار األربعة، انظر ملحق 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب الصم وضعاف السمع وأقـرام السـامعني يف   -٤
 .ويف الدرجة الكلية) ب(شكل أبعاد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى ال

 ).٥(إجياد دليل للتصحيح خاص بالطالب الصم وضعاف السمع، انظر ملحق -٥
إجياد دليل آخر للتصحيح خاص بالطالب السامعني، وذلك دف إجراء املقارنة بينهم وبـني  -٦

 ).٦(الصم وضعاف السمع، انظر ملحق 
 ).٣(إجياد برنامج حاسويب للتصحيح، انظر ملحق -٧
 ).٤(اقتراح برنامج شامل لتنمية التفكري االبتكارى لدي الصم وضعاف السمع، انظر ملحق -٨
 

 :التوصيات: ثانياً
 :يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل البحث احلايل ميكن التوصية مبا يلي      

ب الصم وضعاف بعد تقنينه على الطال) ب(اعتماد اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -١
 .السمع باملرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة مقياس للكشف عن املبتكرين هلذه الفئة

مبادرة املؤسسات التربوية اليت تعتين باملوهبة واالبتكار سواء على مستوى الدولة أو املنطقـة  -٢
 .على األخذ بعني االعتبار فئة املعاقني بصفة عامة وضعاف السمع بصفة خاصة

تطوير مناهج املواد الدراسية للصم وضعاف السمع مبا ينمي لديهم القـدرة علـى الـتفكري    -٣
 .التباعدي وأسلوب حل املشكالت

إثراء امليدان التربوي بالربامج االثرائية اليت تنمي يف الطالب الصم وضعاف السـمع جوانـب   -٤
 .االبتكار

٥- تم بتقنني املقاييس اجلديدة وإعادة ما مت تكوين جلنة خاصة على مستوي وزارة التربية والتعليم
 .تقنينه يف السابق ومضي عليه وقت طويل حىت يتم االستفادة منها يف البيئة السعودية

نقل اختبارات االبتكار بصفة خاصة واالختبارات النفسية بصفة عامة من اجلانب الـورقي إىل  -٦
 . طبيق وإظهار النتائجاحلاسب اآليل، عن طريق برامج حاسوبية يتم من خالهلا ت

إقامة دورات تدريبية مكثفة ملن يرغب من املعلمني واملعلمات يف االختبارات النفسية وكيفيـة  -٧
 . استخدامها وحتليل نتائجها واالستفادة منها
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تدريب معلمي الصم وضعاف السمع وإعطائهم قدر من احلرية على صياغة املناهج مبا يـتالءم  -٨
 .امهموالطالب املوجودين أم

تطوير املناهج الدراسية للصم وضعاف السمع بعيدا عن وصاية مناهج طالب التعلـيم العـام   -٩
حبيث يتم وضع مناهج تناسب هذه الفئة، حتوي على اجلانب املرئي املعتمـد علـى   ) السامعني(

 .احلاسة املهمة لديهم واليت تعوضهم حاسة السمع
تربويا ومتكينهم من استخدام هذه التقنيـة يف تطـوير   تطويع التقنية احلديثة خلدمة هذه الفئة -١٠

 .أنفسهم
حتويل املكتبات العادية مبعاهد األمل والفصول امللحقة إىل مكتبات الكترونية تليب حاجة هذه -١١

 .الفئة مع تزويدها بالربامج املعتمدة على الصور واألفالم
ية املوهوبني من ذوي االحتياجات إنشاء وحدة خاصة تابعة لقسم رعاية املوهوبني هدفها رعا-١٢

 .اخلاصة
وضع جوائز وحوافز مادية للمبتكرين من ذوي االحتياجات اخلاصة بصفة عامـة والصـم   -١٣

 .وضعاف السمع بصفة خاصة
 
 
 

 :البحوث املقرتحة: ثانياً
على الطالب الصم وضعاف السـمع يف  ) ب(تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكارى الشكل -١

طق اململكة العربية السعودية ودمج العينة احلالية مع العينة الكلية واستخراج معـايري أداء  باقي منا
 .للصم وضعاف السمع يف اململكة العربية السعودية

تقنني اختبارات تورانس الشكلية واحلركية على الطالب الصم وضعاف السمع ملناسبتها هلـم  -٢
 .وبعدها عن اجلانب اللفظي

ن األحباث والدراسات اخلاصة باملقارنات يف االبتكار بني الطالب الصم وضعاف إجراء املزيد م-٣
 .السمع والطالب السامعني، والتعرف على جوانب االختالف والقصور واالتفاق بينهم
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تقنني املزيد من األدوات واملقاييس عرب احلضارية على فئة الصم وضـعاف السـمع يف شـىت    -٤
 .تكار خباصةااالت بعامة ويف جمال االب

عمل دراسة حبثية جتريبية على الطالب الصم وضعاف السمع تقـيس مـدى االخـتالف يف    -٥
 .مستويات األداء قبل وبعد برنامج إثرائي معني

إجراء دراسات يف جمال االبتكار دف إىل توفري برامج اثرائية خاصة بالطالب الصم وضعاف -٦
 .السمع

نس للتفكري االبتكارى ومعايري األداء باستخدام النظريـة  إجراء دراسات خلصائص اختبار تورا-٧
 .احلديثة يف القياس

إجراء املزيد من األحباث سواء يف التقنني أو غريه بوجود عينة من الطالبات الصم وضـعيفات  -٨
 .السمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع البحث
 :املراجع العربية

 .القرآن الكرمي-١



 ١٧٧

 .مكتبة الوراق: الرياض. املسند). ١٤١٣(ابن حنبل، اإلمام امحد بن حممد -٢

اثر طريقة كتابة لغة اإلشارة على التحصـيل األكـادميي   ). ٢٠٠٧(أبو شعرية، حممد إمساعيل -٣
رسـالة دكتـوراه غـري    (. واملفردات اللغوية عند الطلبة الصم يف مدرسة األمل للصم يف عمان

 .اجلامعة األردنية: ، األردن)منشورة

. spssالتحليل اإلحصائي للبيانات باسـتخدام برنـامج   ). ٢٠٠٣(مود أبو عالم، رجاء حم-٤
 .دار النشر للجامعات: القاهرة

: ، القـاهرة ٤ط. مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية). ٢٠٠٤(أبو عالم، رجاء حممود -٥
 .دار النشر للجامعات

مكتبـة  : القـاهرة . يةحبوث يف تقنني االختبارات النفس). ١٩٧٧( وسليمان أبو حطب، فؤاد-٦
 .االجنلو املصرية

 .مكتبة االجنلو املصرية: ، القاهرة٣ط. التقومي النفسي). ١٩٨٧(أبو حطب، فؤاد وآخرون -٧

 .مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة. القياس التربوي). ١٩٩٤(أبو ناهية، صالح الدين حممد -٨

، ٢ط. املـدارس العاديـة   دمج الطالب الصم وضعاف السـمع يف ). ١٩٩٣(اخضر، فوزية -٩
 .مكتبة التوبة: الرياض

الندوة العاملية الثامنـة لالحتـاد   . تنمية املوهبة واإلبداع عند الصم). ٢٠٠٨(اخضر، فوزية -١٠
، )تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضـعاف السـمع  (العريب للهيئات العاملة مع الصم 

 .لابري ٣٠ -٢٨مركز امللك فهد لثقايف، : الرياض

 .مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة. موسوعة التربية اخلاصة). ١٩٨٧(األشول، عادل امحد -١١

 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. تعليم من اجل التفكري). ١٩٩٨(األعسر، صفاء -١٢



 ١٧٨

دراسة بعض متغريات منـاخ االبتكـار علـى األداء    ). ٢٠٠٧(الباكستاين، عدنان شريف -١٣
لدي عينة من الطالب املتفوقني عقليا يف املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة باململكـة   بتكارىاال

 .مطابع ادر: ، مكة املكرمة١ط. العربية السعودية

العالقة بني خصائص البيئة املدرسية وقدرات التفكري االبتكارى ). ١٩٨٥(بدر، فائقة حممد -١٤
: ، القاهرة)رسالة دكتوراة غري منشورة. (اململكة العربية السعوديةعند تلميذات املرحلة االبتدائية ب

 .جامعة عني مشس

 .ذات السالسل للطباعة والنشر: الكويت. املعوقون). ١٩٨٣(بومحيد، منال -١٥

: الرياض. تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع). ٢٠٠٥(التركي، يوسف بن سلطان -١٦
 .مكتبة امللك فهد الوطنية

ثنائي اللغـة وثنـائي   : التعليم الثنائي للتالميذ الصم). ٢٠٠٦(التركي، يوسف بن سلطان -١٧
 .مكتبة امللك فهد الوطنية: ، الرياض١ط. الثقافة

. القياس والتقومي يف علم الـنفس والتربيـة  ). ١٩٨٦( اليزبيث هيجنثورندايك، روبرت و-١٨
 .مركز الكتب األردين: عمان، ٤، ط)ترمجة عبداهللا زيد الكيالين وعبدالرمحن عدس(

املؤمتر العلمي الرابع . اإلسالم ورعاية املوهوبني واملتفوقني). ٢٠٠٥(اجلدييب، رأفت بن حممد -١٩
 .٧/ ١٨ -١٦مركز ديبونو لتعليم التفكري، : لرعاية املوهوبني واملتفوقني، أوراق عمل، عمان

دار : ، العـني ١ط. وتطبيقـات  تعليم التفكري مفاهيم). ١٩٩٩(جروان، فتحي عبدالرمحن -٢٠
 .الكتاب اجلامعي

مفهومـه، معـايريه، مكوناتـه، نظرياتـه،     : اإلبداع). ٢٠٠٢(جروان، فتحي عبدالرمحن -٢١
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. خصائصه

دار : أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم، عمان). ٢٠٠٢(جروان، فتحي عبدالرمحن -٢٢
 .الفكر



 ١٧٩

 .دار الفكر: ، عمان٢ط. املوهبة والتفوق). ٢٠٠٤(جروان، فتحي عبدالرمحن -٢٣

مقارنة خصائص الفقرات وفق النظرية التقليدية ونظريـة  ). ٢٠٠٠(مجحاوي، إيناس حممود -٢٤
 .جامعة عمان: عمان، )رسالة ماجستري غري منشورة(. استجابة الفقرة يف مقياس للقدرة الرياضية

. تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي يف القرن احلادى والعشـرين ). ٢٠٠٥(حبيب، جمدي -٢٥
 .دار الفكر العريب: ، القاهرة١ط

االكتشاف املبكر لقدرات الذكاءات املتعـددة مبرحلـة   ). ٢٠٠٥(حسني، حممد عبداهلادي -٢٦
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. الطفولة املبكرة

دار الفكـر  : عمان. االبتكارىسوب يف تنمية التفكري استخدام احلا). ٢٠٠٢(حسني، حممد -٢٧
 .للطباعة والنشر والتوزيع

كيفية تنمية املهارات اللغوية للصم وضـعاف السـمع تبعـا    ). ٢٠٠٨(حسني، جناة خمتار -٢٨
أوراق عمل الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العـريب للـهيئات   . للخصائص العقلية واملعرفية واللغوية

 ٣٠ -٢٨الرياض، ): تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع(لصم العاملة مع ا
 .ابريل

إعداد اختبارات حتصـيلية مقننـة يف املـواد    ). ١٤٢٤(احلكمي، علي بن صديق وآخرون -٢٩
: الريـاض ). التقرير النـهائي (الدراسية للصف السادس االبتدائي من التعليم العام للبنني والبنات 

 .عبدالعزيز للعلوم والتقنيةمدينة امللك 

دار وائـل  : عمان. سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي). ٢٠٠٣(اخلالدي، أديب -٣٠
 .للنشر والتوزيع

 .دار الفكر للنشر: عمان. مقدمة يف اإلعاقة السمعية). ١٩٩٨(اخلطيب، مجال -٣١



 ١٨٠

ية كمـا يـدركها األبنـاء    بعض أساليب املعاملة الوالد). ١٩٩٩(اخلفيفي، ابتسام مفتاح -٣٢
رسالة ماجسـتري  (. وعالقتها بالقدرة على التفكري االبتكارى لدى عينة من طلبة جامعة قاريونس

 .جامعة قاريونس: ، ليبيا)غري منشورة

مكتـب  : ، الرياض٣ط. إطار مرجعي للتقومي التربوي). ٢٠٠١(الدوسري، إبراهيم مبارك -٣٣
 .التربية العريب لدول اخلليج

امـع  : ، أبو ظـيب )ترمجة خليل اجلوسى(. التفكري اإلبداعي). ١٩٩٧(بونو، ادوراد  دي-٣٤
 .الثقايف

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. اإلعاقة السمعية). ٢٠٠٣(زريقات، إبراهيم -٣٥

لتعلـيم الـتفكري    CORTفعالية برنامج الكورت ). ٢٠٠٤(زمزمي، عواطف بنت امحد -٣٦
يف تنمية قدرات التفكري الناقد واالبتكارى لدي عينة من طالبات ) ةبتكارىاالاإلدراك، التفاعل، (

 :، مكة املكرمـة )رسالة دكتوراه غري منشورة(قسم رياض األطفال جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 .كلية التربية للبنات

دينـة  ، امل٢ط. حقوق املعاقني يف التربيـة اإلسـالمية  ). ١٤١٩(الزهراين، علي بن إبراهيم -٣٧
 .دار البخاري للنشر والتوزيع: املنورة

دار : القـاهرة . األسس املعرفية لتكوين العقل وجتهيز املعلومـات ). ١٩٩٥(الزيات، فتحي -٣٨
 .الوفاء للطباعة والنشر

دار : اجلـزء األول، مصـر  . دراسات وحبوث: علم النفس املعريف). ٢٠٠١(الزيات، فتحي -٣٩
 .النشر للجامعات

: اجلزء الثاين، مصر. مدخل ومناذج ونظريات: علم النفس املعريف). ٢٠٠١(تحي الزيات، ف-٤٠
 .دار النشر للجامعات



 ١٨١

املـؤمتر  . رؤية إسالمية لالرتقاء بقدرات املوهوبني واملتفـوقني ). ٢٠٠٦(الزياخ، مصطفي -٤١
يز ورجاله مؤسسة امللك عبدالعز: العلمي اإلقليمي للموهبة، أوراق عمل، اململكة العربية السعودية

 .٣٠/٨-٢٦لرعاية املوهوبني، 

التفكري االبتكارى وعالقته ببعض مسات الشخصـية لـدى   ). ١٩٩٣(الزيد، جواهر حممد -٤٢
 .جامعة امللك سعود: ، الرياض)رسالة ماجستري غري منشورة(. طالبات املرحلة الثانوية

رىة للمشـكالت وفـق   اثر بعض مبادئ احللول االبتكا). ١٤٢٨(الرافعي، حيي بن عبداهللا -٤٣
يف تنمية التفكري االبتكارى لدي عينة من املوهوبني بالصف األول الثـانوي   (TRZ)نظرية تريز 

 .جامعة أم القرى: ، مكة املكرمة)رسالة دكتوراة غري منشورة. (العام مبنطقة عسري

. ية اإلسالميةرعاية وتأهيل املعاقني مسعياً يف ضوء الترب). ١٤٢٤(الرحيلي، عبداهللا بن فيصل -٤٤
 .جامعة أم القري: ، مكة املكرمة)رسالة ماجستري غري منشورة(

ة كما يدركها الطالب وعالقتـها  االبتكارىالبيئة ). ١٤٢١(الرشيد، عبدالرمحن بن سعود -٤٥
، )رسالة ماجستري غري منشـورة (. بالتفكري االبتكارى لدى طالب املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض

 .مللك سعودجامعة ا: الرياض

دار الفكر : عمان. أساليب القياس والتشخيص يف التربية اخلاصة). ١٩٩٩(الروسان، فاروق -٤٦
 .للطباعة والنشر والتوزيع

دار الفكر للطباعة : عمان. قضايا ومشكالت يف التربية اخلاصة). ١٩٩٨(الروسان، فاروق -٤٧
 .والنشر

 .دار الفكر: دمشق. نمعاقون وليسوا عاجزي). ٢٠٠٠(السبيعي، عدنان -٤٨

) أ(اللفظي النسخة  االبتكارىتقنني اختبار تورانس للتفكري ). ١٩٩٠(السليماين، حممد محزة -٤٩
 -١٧٥ص ص ، )٣(جملة جامعة أم القرى، العدد . على املنطقة الغربية يف اململكة العربية السعودية

 .جامعة أم القرى: ، مكة املكرمة٢٦٩



 ١٨٢

) أ(املصور النسخة  االبتكارىتقنني اختبار تورانس للتفكري ). ١٩٩٠(السليماين، حممد محزة -٥٠
 -٢٢٠ص ص ، )٤(جملة جامعة أم القرى، العدد . على املنطقة الغربية يف اململكة العربية السعودية

 .جامعة أم القرى: ، مكة املكرمة٢٤١

اللفظـي   تكارىاالبصدق وثبات اختبار تورانس للتفكري ). ١٩٩١(السليماين، حممد محزة -٥١
على طالب وطالبات املرحلة الثانوية ببعض مدن املنطقة الغربية يف اململكة العربيـة  ) ب(النسخة 

، ١٦٨ -١٤٥ص ص ، )٥(السعودية، جملة البحث يف التربية وعلم النفس جبامعة املنيا، العـدد  
 .جامعة املنيا: املنيا

املصـور   االبتكارىتورانس للتفكري صدق وثبات اختبار ). ١٩٩١(السليماين، حممد محزة -٥٢
على طالب وطالبات املرحلة الثانوية ببعض مدن املنطقة الغربية يف اململكة العربيـة  ) ب(النسخة 
، ١٩٤ -١٦٩ص ص ، )٥(جملة البحث يف التربية وعلم النفس جبامعة املنيا، العـدد  . السعودية

 .جامعة املنيا: املنيا

 .دار القاهرة: القاهرة. عجم اإلعاقة السمعيةم). ٢٠٠٢(سليمان، عبدالرمحن -٥٣

مكتبة زهراء : القاهرة. اإلعاقة السمعية دليل لآلباء واألمهات). ٢٠٠٣(سليمان، عبدالرمحن -٥٤
 .الشرق

 -تربيتهم -اكتشافهم -املتفوقني عقليا خصائصهم). ٢٠٠١( آخرونسليمان، عبدالرمحن و-٥٥
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. مشكالم

سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصـة أسـاليب التعـرف    ). ٢٠٠٠(سليمان، عبدالرمحن -٥٦
 .مكتبة زهراء الشرق: ، القاهرة٢ط. والتشخيص

 .دار الزهراء: الرياض. املعاقون مسعيا). ١٤٢٦( إيهاب الببالوي سليمان، عبدالرمحن و-٥٧

، ٥ط. اململكة العربية السعودية نظام التعليم يف). ١٩٩٦(السنبل، عبدالعزيز عبداهللا وآخرون -٥٨
 .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض



 ١٨٣

 .دار وائل للطباعة والنشر: عمان. مقدمة يف اإلبداع). ٢٠٠٢(السرور، نادية هايل -٥٩

الدمج لشامل لذوي االحتياجات اخلاصـة  ). ٢٠٠٠(الشخص، عبدالعزيز السيد وآخرون -٦٠
 .تاب اجلامعيدار الك: العني. وتطبيقاته التربوية

اإلحصاء وتصميم التجارب يف البحـوث النفسـية والتربويـة    ). ١٩٩٥(الشربيىن، زكريا -٦١
 .مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة. واالجتماعية

مكتبـة النهضـة   : القـاهرة . رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني). ٢٠٠٢(شقري، زينب -٦٢
 .املصرية

الـدار العربيـة   : بريوت. اقون لكن عظماء دراسة توثيقيةمع). ١٩٩٥(شكور، جليل وديع -٦٣
 .للعلوم

األسباب املسامهة يف حدوث اإلعاقة السمعية يف اململكة العربية ). ٢٠٠٣(الشمري، طارش -٦٤
، )مركز اإلرشاد النفسي(جامعة عني مشس : القاهرة، ١٧جملة اإلرشاد النفسي، العدد . السعودية
 .١٥٤: ٩٧ص ص 

دالالت صدق وثبات اختبارات تورانس للتفكري اإلبـداعي  ). ١٩٨٣(شد حممد الشنطي، را-٦٥
رسالة ماجستري غـري  (. صورة معدلة على البيئة األردنية االختبار اللفظي أ واالختبار الشكلي ب

 .اجلامعة األردنية: عمان، )منشورة

دار الكتـاب  : يتالكو. القياس والتقومي يف التربية والتعليم). ٢٠٠٢(الصراف، قاسم علي -٦٦
 .احلديث

 .ازوري العلمية للنشر والتوزيعيدار ال: عمان. اإلعاقة السمعية). ٢٠٠٣(الصفدي، عصام -٦٧

اثر تطبيق نظام اجلودة التعليمية يف تنمية قدرات الـتفكري  ). ١٤٢٩(الطاهر، مهدي بن امحد -٦٨
دينة سيهات باملنطقـة  االبتكارى وزيادة التحصيل الدراسي لدي طالب الصف األول املتوسط مب

 .جامعة أم القرى: ، مكة املكرمة)رسالة دكتوراة غري منشورة. (الشرقية



 ١٨٤

أوراق . العالقة اجلدلية بني اللغة اللفظية الثرية والـتفكري اإلبـداعي  ). ٢٠٠٨(طباع، الياس -٦٩
والتأهيـل   تطـوير التعلـيم  (عمل الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العريب للهيئات العاملة مع الصم 

 .ابريل ٣٠ -٢٨الرياض، ): لألشخاص الصم وضعاف السمع

: جامعة أم القرى. حماضرات التحليل العاملى بني النظرية والتطبيق). ١٤٢٧(طه، ربيع سعيد -٧٠
 .قسم علم النفس

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. مدخل إىل التربية اخلاصة). ٢٠٠٥(الظاهر، قحطان امحد -٧١

دار الكتـاب  : العـني . اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيـل ). ٢٠٠١(ي، حممد عبداحل-٧٢
 .اجلامعي

دار القلـم للنشـر   : ديب. طرق االتصال بالصم وأساليبها). ١٩٩٨(عبداحلي، حممد فتحي -٧٣
 .والتوزيع

دار الفكـر  : ، القـاهرة ٣ط. القياس النفسي النظرية والتطبيق). ١٩٩٨(عبدالرمحن، سعد -٧٤
 .ريبالع

: اإلسكندرية. رعاية املعوقني مسعيا وحركيا). ٢٠٠١( حممد حالوةكمال و نعبده، بدر الدي-٧٥
 .املكتب اجلامعي احلديث

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. تربية املوهوبني واملتفوقني). ٢٠٠٠(عبيد، ماجدة السيد -٧٦

دار : عمـان ". اإلعاقة السمعية"السامعون بأعينهم السمعية  ).:٢٠٠٠(عبيد، ماجدة السيد -٧٧
 .صفاء للنشر والتوزيع

. أساسيات القياس والتقومي يف التربية والتعليم). ١٩٨١( حنان اجلبوريالعبيدي، غامن سعيد و-٧٨
 .مطبعة اإلرشاد: بغداد

لبطاريـة  ) ب(تقنني اختبار الدوائر من الصورة الشـكلية  ). ٢٠٠٦(عطا اهللا، صالح الدين -٧٩
سنة مبدارس القـبس بواليـة   ) ١٢ -٨(ري اإلبداعي على األطفال يف األعمار من تورانس للتفك



 ١٨٥

املركـز القـومي   : ، السودان١٣٧: ١٠٣، ص ص )١٤(جملة دراسات تربوية، عدد . اخلرطوم
 .للمناهج والبحث التربوي

علمي املؤمتر ال. االسترتيجية العاملية النتقاء املوهوبني). ٢٠٠٦(عطا اهللا، صالح الدين فرح -٨٠
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية : اإلقليمي للموهبة، أوراق عمل، اململكة العربية السعودية

 .٣٠/٨/٢٠٠٦ -٢٦املوهوبني، 

األسـاليب اإلحصـائية االسـتداللية البارامتريـة     ). ١٩٩٣(عالم، صالح الدين حممـود  -٨١
 .دار الفكر العريب: ، القاهرة١ط. والالبارامترية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والتربوية

التقومي التربوي البديل أسسـه النظريـة واملنهجيـة    ). ٢٠٠٤(عالم، صالح الدين حممود -٨٢
 .دار الفكر العريب: القاهرة. وتطبيقاته امليدانية

القياس والتقومي التربوي والنفسي اساسياته وتطبيقاتـه   ).٢٠٠٦(عالم، صالح الدين حممود -٨٣
 .دار الفكر العريب: القاهرة. عاصرةوتوجهاته امل

اإلعالم يف خدمة املوهوبني دراسة وصفية بالتطبيق عـن  ). ٢٠٠٥(العماري، رميا بنت على -٨٤
املؤمتر العلمي الرابع لرعاية املوهوبني واملتفوقني، . مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني

 .٧/ ١٨ -١٦ري، مركز ديبونو لتعليم التفك: أوراق عمل، عمان

صعوبات التعليم العايل لدى األشخاص فاقـدي السـمع   ). ٢٠٠٨(عمر، سهري عبداحلفيظ -٨٥
أوراق عمل الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العريب للهيئات العاملة مع الصـم  . ومتطلبات مواجهتها

 .ابريل ٣٠ -٢٨الرياض، ): تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع(

وعالقته بالرضا املهين لـدي العـاملني يف    االبتكارىالتفكري ). ١٤٢٦(العرتي، مقبل عايد -٨٦
 .جامعة امللك سعود: ، الرياض)رسالة ماجستري غري منشورة(. املؤسسات الصناعية

مدى اختالف اخلصائص السيكومترية ألداة القياس يف ). ٢٠٠٣(عبدالفتاح  سعيدالغامدي، -٨٧
: ، مكة املكرمة)رسالة ماجستري غري منشورة(. ائل االستجابة واملرحلة الدراسيةضوء تغاير عدد بد
 .جامعة أم القرى



 ١٨٦

تطور نظام التعلـيم يف اململكـة العربيـة    ). ٢٠٠٥( عبداجلوادالغامدي، محدان بن امحد و-٨٨
 . مكتبة الرشد: ، اململكة العربية السعودية٢ط. السعودية

بأبعاده وبعض مسات الشخصـية املميـزة    االبتكارىالتفكري ). ٢٠٠٥(الغامدي، عبدالعزيز -٨٩
رسالة ماجستري غري (. للمراهقني واملوهوبني وغري املوهوبني يف جمال الرسم التشكيلي مبحافظة جدة

 .جامعة أم القرى: ، مكة املكرمة)منشورة

عيـا  تنمية بعض مهارات الفهم يف القراءة عنـد املعـوقني مس  ). ٢٠٠٨(فياض، حنان حممد -٩٠
تطـوير التعلـيم   (الندوة العاملية الثامنة لالحتاد العريب للهيئات العاملة مع الصم . باملرحلة الثانوية

 .ابريل ٣٠ -٢٨مركز امللك فهد لثقايف، : ، الرياض)والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع

  املوهوبـون واملتفوقـون خصائصـهم واكتشـافهم    ). ٢٠٠٥(القريطي، عبداملطلب أمني -٩١
 .دار الفكر العريب: القاهرة. ورعايتهم

: األمارات العربية املتحـدة . املدخل إىل التربية اخلاصة). ١٩٩٥(القريويت، يوسف وآخرون -٩٢
 .دار القلم للنشر والتوزيع

عامل : القاهرة. التخطيط والبناء والتنفيذ: مناهج الصم). ١٩٩٩( أمري القرشياللقاين، امحد و-٩٣
 .الكتب

. علم النفس التربوي وتطبيقاته يف جمال التربيـة اخلاصـة  ). ٢٠٠٤( مفلح ة، تيسريكوافح-٩٤
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

القياس والتقييم وأساليب القياس والتشـخيص يف التربيـة   ). ٢٠٠٥(كوافحة، تيسري مفلح -٩٥
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: ، عمان٢ط. اخلاصة

دار : عمـان . التقومي يف التربية اخلاصـة ). ٢٠٠٦( فاروق الروسانالكيالين، عبداهللا زيد و-٩٦
 .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة



 ١٨٧

سلوكيات معلم الرياضـيات الصـفية املـثرية للـتفكري     ). ٢٠٠٦(املالكي، عوض صاحل -٩٧
مؤسسة امللك : ربية السعوديةاملؤمتر العلمي اإلقليمي للموهبة، أوراق عمل، اململكة الع. االبتكارى

 .٣٠/٨ -٢٦عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني، 

رسـالة  (. شروط ومعايري استخدام التحليـل العـاملي  ). ٢٠٠٠(املالكي، عبدايد امحد -٩٨
 .جامعة أم القري: ، مكة املكرمة)ماجستري غري منشورة

املؤمتر العلمي اإلقليمي للموهبـة،  . الطفل والقراءة اإلبداعية). ٢٠٠٦(مراد، بركات حممد -٩٩
-٢٦مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهـوبني،  : أوراق عمل، اململكة العربية السعودية

٣٠/٨. 

. سياسة ونظام التعليم يف اململكة العربية السـعودية ). ٢٠٠٦(مصطفي، صالح عبداحلميد -١٠٠
 .مكتبة الرشد: الرياض

علم نفس املراحل العمرية النمو مـن احلمـل إىل   ). ١٤٢٣(ن املفدى، عمر بن عبدالرمح-١٠١
 .املؤلف: ، الرياض٢ط. الشيخوخة واهلرم

دار املسـرية  : عمان. القياس والتقومي يف التربية وعلم النفس). ٢٠٠٢(ملحم، سامي حممد -١٠٢
 .للنشر والتوزيع والطباعة

ترمجـة هيـثم   (. ية وعلم الـنفس القياس والتقومي يف الترب). ٢٠٠٣( وآرفنمهرنز، وليام -١٠٣
 .دار الكتاب اجلامعي: ، العني)ماهر أبو هاللةالزبيدي و

 .دار الفكر العريب: القاهرة. االبتكار). ٢٠٠٤(موسي، رشاد على وآخرون -١٠٤

). ب(األشكال  االبتكارىتقنني اختبار تورانس للتفكري ). ٢٠٠٠(النافع، عبداهللا وآخرون -١٠٥
 .عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة امللك: الرياض

مكتب التربية العريب : الرياض. اكتشاف املوهبة ورعاية املوهوبني). ٢٠٠٢(النافع، عبداهللا -١٠٦
 .لدول اخلليج



 ١٨٨

دار الشروق للنشر : عمان. أساسيات القياس يف العلوم السلوكية). ٢٠٠٤(النبهان، موسى -١٠٧
 .والتوزيع

يف حتليـل   spssاستخدام حزمة الـربامج اإلحصـائية   ). ٢٠٠٣(النجار، عبداهللا عمر -١٠٨
 .مؤسسة شبكة البيانات: الرياض. البيانات

، ١ط. دراسات وحبوث يف علم النفس وتربية الـتفكري واإلبـداع  ). ٢٠٠٥(نور، كاظم -١٠٩
 .ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع: عمان

واملتفوقني وتنمية التفكري أساليب الكشف عن املبدعني ). ٢٠٠٣(اهلويدي، زيد وآخرون -١١٠
 .دار الكتاب اجلامعي: العني. واإلبداع

 .دار الكتاب اجلامعي: العني. اإلبداع ماهيته اكتشافه تنميته). ٢٠٠٤(اهلويدي، زيد -١١١

اإلمـارات العربيـة   . املعوقون مسعيا والتكنولوجيا العاملية). ٢٠٠٢(اليوزبكي، عبدالغين -١١٢
 .معيدار الكتاب اجلا: املتحدة
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 قائمة املالحق
 .خطابات تسهيل مهمة الباحث: )١(ملحق  •

 .معايري األداء للطالب الصم وضعاف السمع: )٢(ملحق  •
 .برنامج حاسوبي لتصحيح اختبار تورانس: )٣(ملحق  •
صم برنامج مقرتح لتنمية التفكري االبتكارى لدي الطالب ال: )٤(ملحق  •

 .وضعاف السمع
 .دليل التصحيح للطالب الصم وضعاف السمع: )٥(ملحق  •
 .دليل التصحيح للطالب السامعني: )٦(ملحق  •



 ١٩٢

 .أوراق تصحيح وتفريغ البيانات: )٧(ملحق  •
 .كراس األنشطة: )٨(ملحق  •
 .مقياس تقييم الصفات السلوكية لرونزيل: )٩(ملحق  •

 .حتكيم الربنامج االثرائي املقرتح): ١٠(ملحق  •
مناذج من استجابات الطالب الصم وضعاف السمع على ): ١١(ملحق  •

 .مقياس تورانس
 
 
 
 
 
 

 )١(ملحق 
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معايري األداء للطالب الصم وضعاف 
 .السمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(ملحق 
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برنامج حاسوبي لتصحيح اختبار 
 .تورانس

 
 

 )ب(لتصحيح اختبار تورانس للتفكري االبتكاري الشكل  برنامج حاسوبي
 

الصعوبة األساسية يف اختبارات تورانس للتفكري االبتكاري بصفة عامة واختبـار   تتمثل          
بصفة خاصة يف عملية التصحيح اليت تستغرق وقت طويل، ولكي يستطيع املصـحح  ) ب(الشكل 

الرجوع إىل مقياس التصحيح والذي حيتوي علـى   أن يستخرج درجات أنشطة االختبار فالبد من
دقيقـة  ) ٤٥(عدد كبري من االستجابات، ويشري تورانس أن ذلك يستغرق يف االختبارات اللفظية 

دقيقة، فلك أن تتخيل مقدار الوقت ) ٤٠ -٣٥(للكراسة الواحدة ويف االختبارات الشكلية مابني 
لية حسابية بسـيطة جنـد أن الوقـت    مفحوص، وبعم) ٤٠٨(املستغرق عند تصحيح استجابت 

ساعة، لذلك يري الباحـث أن  ) ٢٣٨(أي ما يعادل ) ١٤٢٨٠=٤٠٨* ٣٥(املستغرق يف ذلك 
حتويل مقياس التصحيح إىل قاعدة بيانات يف برنامج حاسويب سهل االستخدام يقـوم املصـحح   

صالة واملرونة بإدخال إجابات املفحوصني يف هذا الربنامج وحيصل يف وقت وجيز على درجات األ
ويضع بنفسه درجات التفاصيل سيختصر بذلك الكثري من الوقت، ويف نفس الوقت فـان هـذه   



 ١٩٦

االستجابات حتفظ يف داخل الربنامج ويستطيع الرجوع إليها بكل يسر وسهولة، ويشري الباحـث  
 تة بيانـا إىل أن هذا الربنامج يعترب مرحلة أوىل قابلة للتطوير والتعديل، ويتميز الربنامج بقاعـد 

مفتوحة من املمكن تغيري االستجابات املوجودة به باستجابات جديدة وكذلك اإلضافة واحلذف، 
 .   وفيما يلي شرح مبسط لكيفية استخدام الربنامج

 

 
 
مشاهدة النشاطات، تعبئة بيانات النشاطات، منوذج بيانات الطـالب،  (إىل ) ١(يشري الشكل -١

 ).STOPأيقونة اإلقفال 
 )١(شكل 

 
 



 ١٩٧

، وعن طريق هذا الشكل )٢(يظهر الشكل ) تعبئة بيانات النشاطات(عند الضغط على أيقونة -٢
يتم الدخول إىل قاعدة بيانات كل نشاط، حيث يظهر يف الشكل مجيع األنشطة من النشاط األول 

 . وحىت الثالث
 )٢(شكل 

 
 
يتم الدخول إىل قاعدة تعبئـة  إذا مت الضغط على أيقونة النشاط األول يف الشكل السابق، فانه -٣

 :، واليت تشمل)٣(بيانات هذا النشاط املوضحة يف الشكل 
بعد النقر على هذه اإليقونة يتم وضع االستجابة اجلديدة اليت يرغب الباحـث أو  : إضافة سجل-

املصحح إضافتها، مع وضع درجة األصالة يف اخلانة املخصصة لذلك، ومن مث الضغط على أيقونة 
 .تفتصبح االستجابة خمزنة يف قاعدة البيانا) حفظ سجل(
 . يتم من خالل هذه اإليقونة حذف استجابة خمزنة يف قاعدة البيانات: حذف سجل-
يتم من خالهلا استعراض االستجابات املخزنة يف قاعدة البيانات إىل األمام أو ): »، «(اإليقونات -

 .إىل اخللف
 )٣(شكل 



 ٩٨

 
 
، وتتكرر العملية نفسها مع باقي األنشطة حـىت  ١نات النشاط الثاينمنوذج لتعبئة بيا): ٤(شكل -

 ). ٥(النشاط الثالث يف الشكل 
 )٤(شكل 

 
 )٥(شكل 

 
 
يظهـر  ) ١(بالضغط على أيقونة مشاهدة النشاطات املوضحة يف شـكل  : مشاهدة النشاطات-٤

سـتجابات  ، حيث يتم من خالل هذا الشكل استعراض مجيع األنشطة الـثالث واال )٦(الشكل 



 ١٩٩

اخلاصة بكل نشاط وعند الضغط على االستجابة املناسبة تظهر درجة األصالة يف النشـاط األول،  
يوضح ذلـك للنشـاط األول،   ) ٧(مضافا إليها درجة املرونة يف النشاطني الثاين والثالث وشكل 

 . للنشاط الثاين) ٨(وشكل 
 )٦(شكل 

 
 )٧(شكل 

 
 )٨(شكل 

 
 



 ٢٠٠

 
يظهـر  ) ١(بالضغط على هذه األيقونة واملوضحة يف الشكل : الطالبمنوذج تسجيل بيانات -٥

االسم، العمـر، املدرسـة، الصـف    (وفيه يتم تسجيل بيانات الطالب أو املفحوص ) ٩(الشكل 
، ومن خالل هذا الشكل يتم تصـحيح االسـتجابات   )الدراسي، اجلنس، تاريخ تطبيق االختبار

 .لألنشطة الثالث
 )٩(شكل 

 
 

شاط األول يتم الضغط على السهم الكائن جبانب كلمة النشاط يف ميني الصفحة، لتصحيح الن-٦
، )١٠(عندها تنسدل قائمة بأنشطة االختبار ومنها خيتار املصحح النشاط املطلوب كما يف الشكل 

بعدها يكتب يف خانة االستجابة يف ميني الصفحة اإلجابة للنشاط األول فتظهر درجـة األصـالة،   
رجة التفاصيل يف اخلانة املخصصة هلا حتت النشـاط األول ويسـجل الدرجـة    ويسجل يدويا د

 .يوضح ذلك) ١١(لألصالة، وشكل  ةاملستخرج

 
 )١٠(شكل 



 ٢٠١

 
 
 )١١(شكل 

 
 

لتصحيح النشاط الثاين يتبع نفس اخلطوات السابقة بعد أن خيتار من القائمة املنسدلة يف الشكل -٧
 األصالة واملرونة ويضع التفاصيل بناء على تصحيحه ، ، عندها تظهر درجيت١النشاط الثاين ) ١٢(

يظهر املرونة واألصالة للنشاط الثاين، مث يتم بعـد  ) ١٣(، وشكل ١٠وهكذا حىت النشاط الثاين 
 .ذلك نقل االستجابة إىل اجلزء األيسر من الشكل حتت مستطيل النشاط الثاين

 )١٢(شكل 



 ٢٠٢

 
 

)  ١٣(شكل  

 
 
يتبع املصحح نفس اخلطوات السابقة بعد أن خيتار من القائمة املنسدلة لتصحيح النشاط الثالث -٨

النشاط الثالث، عندها تظهر درجيت األصالة واملرونة ويضع التفاصيل بناء على ) ١٤(يف الشكل 
يظهر املرونة ) ١٥(تصحيحه ، وهكذا حىت ينهي مجيع استجابات النشاط الثالث، وشكل 

م بعد ذلك نقل االستجابة إىل اجلزء األيسر من الشكل حتت واألصالة للنشاط الثالث، مث يت
مستطيل النشاط الثالث، ويتم وضع درجة األصالة التشجيعية يف املكان املخصص هلا كما يف 

 )١٧(الشكل 



 ٢٠٣

 )١٤(شكل 

 
 )١٥(شكل 

 
 النشاط الثالث) ١٦(شكل 

 
 )١٧(شكل 



 ٢٠٤

 
 
بح ورقة التصحيح يف وضعها النهائي بعد تصحيح األنشطة الثالث وتسجيل بيانات الطالب تص-٩

 ).١٨(كما يف الشكل 
 )١٨(شكل 

 
، وإذا أراد تسـجيل  )حفظ(إذا أراد املصحح االحتفاظ ببيانات الطالب يضغط على أيقونة -١٠

للرجوع إىل الصفحة األساسية، ) إاء(، وأيقونة )إضافة(بيانات طالب جديد يضغط على أيقونة 
 .قة تصحيح الطالبلطباعة ور) طباعة(وأيقونة 

 
 



 ٢٠٥

 
 
 
 
 

 )٤(ملحق 
برنامج مقرتح لتنمية التفكري 

االبتكارى لدي الطالب الصم 
 .وضعاف السمع

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٦

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥(ملحق 
دليل التصحيح للطالب الصم وضعاف 

 .السمع
 
 
 
 
 

 
 

 أوزان و نسب و تكرارات األصالة): تكوين الصورة(النشاط األول 
 وزن األصالة سبةالن التكرار االستجابة الرقم



 ٢٠٧

 ٥ %٠.٩٨ ٢ أذن ١
 ٥ %٠.٤٩ ١ أوراق ملونة ٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ ايس كرمي ٣
 ٤ %١.٤٧ ٣ ) اسود، امحر(باذجنان  ٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ باص ٥
 ٣ %٢.٤٥ ٥ حبر  ٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ بذور ٧
 ٢ %٣.٤٣ ٧ )مرتل(بيت  ٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ )تفاحة(تفاح  ٩
 ٣ %٢.٩٤ ٦ )هاتف(تلفون  ١٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ جبل ١١
 ٥ %٠.٤٩ ١ جهاز بويل ١٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ حصان ١٣
 ٥ %٠.٩٨ ٢ حصان عربة ١٤
 ٥ %٠.٩٨ ٢ محار ١٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ دباب ١٦
 ٣ %٢.٤٥ ٥ رأس ١٧
 ٤ %١.٩٦ ٤ رجل ١٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ رجل خطر ١٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ رجل غاضب ٢٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ )شكل(رسم  ٢١
 ٥ %٠.٤٩ ١ سندوتش دجاج ٢٢
 ٢ %٣.٩٢ ٨ سحابة ٢٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ سحابة يف البحر ٢٤
 صفر %١٢.٧٥ ٢٦ )قارب، مركب، باخرة(سفينة  ٢٥
 صفر %٨.٨٢ ١٨ )سيارات(سيارة  ٢٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ سيارة طائرة ٢٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ سيارة يف الدار ٢٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ سيارة جمنونة ٢٩
 ٤ %١.٤٧ ٣ شجرة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار االستجابة الرقم
 ٣ %٢.٤٥ ٥ )جمسم(شكل  ٣١



 ٢٠٨

 ٤ %١.٤٧ ٣ شعر ٣٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ )جمسم(شكل  ٣٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ شنب ٣٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ )برواز(صورة  ٣٥
 ٥ %٠.٩٨ ٢ طائرة ٣٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ طبق ٣٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ طريق  ٣٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ عاصفة رعدية ٣٩
 ٥ %٠.٩٨ ٢ عصفور ٤٠
 ٥ %٠.٩٨ ٢ عني  ٤١
 ٥ %٠.٤٩ ١ فأر ٤٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ فاصوليا ٤٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ فخذ دجاجة ٤٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ فراشة ٤٥
 ٢ %٣.٤٣ ٧ فم ٤٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ فن ٤٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ قبعة ٤٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ قرد ٤٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ قصر شربا ٥٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ قط ٥١
 ٥ %٠.٤٩ ١ قمر ٥٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ كفيه ٥٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ كلب ٥٤
 ٤ %١.٤٧ ٣ كلية ٥٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ )حاسب اىل(بيوتر كم ٥٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ كوب ٥٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ )بقالة(حمل  ٥٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ خملفات السفن ٥٩
 ٤ %١.٤٧ ٣ )الطائف، جدة(مدينة  ٦٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ مسجد أبو بكر الصديق ٦١
 ٤ %١.٩٦ ٤ مطر ٦٢

 وزن األصالة النسبة التكرار االستجابة الرقم



 ٢٠٩

 ٥ %٠.٤٩ ١ معدة ٦٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ منطاد ٦٤
 ٤ %١.٤٧ ٣ )مجيل، طبيعي(منظر  ٦٥
 ٤ %١.٩٦ ٤ نظارة ٦٦
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ وجه ٦٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ وجه غاضب ٦٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ وجه جمنون ٦٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ وجه مرعب ٧٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ وجه مطوع ٧١
 ٥ %٠.٤٩ ١ وحش ٧٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ وريد كلوي ٧٣
 ٤ %١.٤٧ ٣ ولد ٧٤

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(شكل ): تكملة األشكال(شاط الثاني الن
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم



 ٢١٠

 ١ %٢.٤٥ ٥ ٢٢ حبر ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ بطة ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ تفاح ٣
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٨ حبحب ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ خطوط ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ ساطور ٦
 صفر %٣١.٨٦ ٦٥ ٦٤ )قارب، باخرة، مركب(سفينة  ٧
 صفر %٢٧.٩٤ ٥٧ ٨ سكني ٨
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٣٢ سيف ٩
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٤ طائرة ١٠
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٨ )صحن(طبق  ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ عمارة امللكة ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ فأر ١٣
 صفر %٥.٣٩ ١١ ٣ فم  ١٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ فم إنسان ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ قلم ١٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ ماء ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مطرقة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مقص ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ موز ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ ورقة صحن ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ يد ٢٢

 
 
 
 
 
 

 )٢(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 



 ٢١١

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ الرياض ١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤ باب ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حبر جدة ٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ برج الفيصلية ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ )مسدس(بندق  ٥
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٥٥ )مرتل(بيت  ٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ جبل ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ مجل ٨
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦١ )حديده(حديد  ٩
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٢٥ )جذمة(حذاء  ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ حربة ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حفرة ١٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ خنجر ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ دبابة ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ دوار النورس ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ دوالب ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ )إنسان(ذقن  ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٣ )قدم(رجل  ١٩
 ٢ %١.٩٦ ٤ ١٠ زحليقة ٢٠
 ١ %٤.٩٠ ١٠ ٦٤ )قارب، مركب، باخرة(سفينة  ٢١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٨ سكني ٢٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ سيف ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ شراب ٢٤
 صفر %٩.٨٠ ٢٠ ٢٩ )غري حمدد(شكل  ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٩ مشعة ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٤ صاروخ ٢٧
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٤٤ طائرة ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٢ عالمة موسيقية ٢٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ عصفور ٣٠



 ٢١٢

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٢ عالمة موسيقية ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ فرن ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ قرن ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ قطار ٣٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٧ قلم ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ كرسي ٣٦
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٢٨ كلب ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ كيك ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ ماصة ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مسجد ٤٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ مطار ٤١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦ مغناطيس ٤٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ لقمكان للتزح ٤٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٤ مكوة ٤٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ نار ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ يد ٤٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١٣

 )٣(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ أذن ١
 صفر %٢٥.٤٩ ٥٢ ٣ انف ٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ حبر ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٠ خبور ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ بطريق ٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ ثعبان ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جبال ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جدة ٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ مجل ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ حصان ١٠
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٨ محار ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ محام ١٢
 صفر %٩.٣١ ١٩ ٢٢ خريطة ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ دقاق ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ بئذ ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ جلر ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ رجل آيل ١٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٠ سحاب ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ سفرة ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ سفينة ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ سقيفة ٢١
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٣٤ مسك ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ٢٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٥ شجرة ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ صقر ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ )سحلية(ضب  ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ )ائرط(عصفور  ٢٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ عنب ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ فم ٢٩



 ٢١٤

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ قبعة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ )رجل(قدم  ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ كلب ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٢ حلم ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مربع ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ منقار ٣٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ موز ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ نافورة يف البحر ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ وجه حصان ٣٨
 ١ %٣.٩٢ ٨ ١٨ وجه ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ورقة ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ ولد ٤١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ يد ٤٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 صالةوزن األ النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم



 ٢١٥

 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ ازارير ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ إشارة مرور ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٣ العاب ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ امراءة ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ بطيخ ٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ بيت ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ تقاطع طرق ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٩ حجر بطارية ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ خارطة ٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦١ خشب ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦١ )خط(خطوط  ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ رصيف ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢  رمح ١٣
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٣٣ سلم ١٤
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٤٢ سندوتش ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ سنكرس ١٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٢ سهم ١٧
 صفر %٥.٣٩ ١١ ٦٥ )سيارات(سيارة  ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ سيف ١٩
 صفر ٢٢.٥٥ ٤٦ ٤١ )طريق(شارع  ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ شجرة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٢ افرةص ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٤ طائرة ٢٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١ طاولة ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ طيار ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ عظمة ٢٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٧ عالمة يساوى ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ عمودين ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ فراش ٢٩
 ٢ ١.٩٦ ٤ ٧ قلم ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ كعبة ٣١



 ٢١٦

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ لوحة ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٢ ماء  ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مثلث ٣٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١١ مربع ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ مرسام ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ مساحة ٣٧
 ١ %٣.٩٢ ٨ ١١ مستطيل ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مستقيم ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ )بندق(مسدس  ٤٠
 صفر %١٠.٧٨ ٢٢ ٧ مسطرة ٤١
 ٢ %٠.٩٨ ١ ٦ مطرقة ٤٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٥ )خنلة(خنل  ٤٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ نصف دائرة ٤٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٩ أرقام ١



 ٢١٧

 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦ اريال ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ أهرام مصر ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ س كرمياي ٤
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤ باب ٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ )مرتل(بيت  ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ ثالجة ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٠ ثلج ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ جرة ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حروف اجنليزية ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ١١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٧ دفتر ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ دقاق ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٠ زهرة اللعب ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٣ سلم ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ سنارة ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ١٧
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٤ شباك ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ )جمسم(شكل  ١٩
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٥٧ مشسية ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ صندوق ٢١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ طائرة ٢٢
 صفر %٩.٣١ ١٩ ٤٣ طائرة ورقية ٢٣
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٤٧ عالمات حسابية ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٧ عالمة خطأ ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٧ عالمة خطر ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٧ علم السعودية ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥١ قران ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ كباب ٢٩
 صفر %٩.٨٠ ٢٠ ٧ كتاب  ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١ كرسي ٣١
 صفر %١٢.٧٥ ٢٦ ١١ مثلث ٣٢



 ٢١٨

 ١ %٢.٩٤ ٦ ١١ مربع ٣٣
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١٢ مشط ٣٤
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦ مطرقة ٣٥
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١١ مكعب ٣٦
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٧ ورقة كتاب ٣٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣ أذن ١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٢ آلة عود ٢



 ٢١٩

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ ايس كرمي ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ باب ٤
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١٨ بالون ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٣ بذرة ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ بقالة ٧
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٤٨ برتقالة ٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٥ )مالكمة(بكس  ٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٩ بيض ١٠
 صفر %٢١.٥٧ ٤٤ ٤٨ تفاح ١١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٦ حروف اجنليزية ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حروف عربية ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ حلزون ١٤
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٦١ خرطوم ماء ١٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١١ دائرة ١٦
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٢٧ دودة ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ زبالة ١٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٦ )مساعة أذن(مساعة  ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ )جمسم(شكل  ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ مشام ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٢ صافرة ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ )طبق(صحن بيض  ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ صدفة ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ عني ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ )قلب للحب(قلب  ٢٦
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٥ )هالل(قمر  ٢٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٢ كرة ٢٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ كمثري ٢٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٢ كيك ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ الصق ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ ليمون ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ ماء ٣٣



 ٢٢٠

 ١ %٣.٤٣ ٧ ٤٨ منجة ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٨ وجه ٣٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ وجه عصفور ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ ورقة ليمون ٣٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ أذن ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ أشكال متشاة ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ انف ٣



 ٢٢١

 ١ %٢.٩٤ ٦ ٦٣ )بذرة فول(بذرة  ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ بطاطس ٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٥ بكس مالكمة ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٩ بيض ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ تفاح ٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ ثعبان ٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٦ حروف اجنليزية ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٦ )مقلوبواو (حروف عربية  ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ دوائر ١٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٧ دودة ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ رأس ١٤
 ١ %٤.٤١ ٩ ٩ رقم ستة باالجنليزي ١٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٣ ساعة ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ سكر ١٧
 ١ %٤.٤١ ٩ ٣٦ )مساعة أذن(مساعة  ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ شجرة ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ شنطة ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ صدفة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ ضفدع ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ عش ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ عقرب ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ عني ٢٥
 صفر %٦.٨٦ ١٤ ٤٧ فاصلة ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ )هالل(قمر  ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ كرسي ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ لوز ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ ليمون ٣٠

 ن األصالةوز النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ معدة ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ مقعد ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ منجه ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ موز ٣٤



 ٢٢٢

 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ نافورة ماء ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ نظارة ٣٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ وجه ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٠ وردة ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ ورقة فاصوليا ٣٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٨(شكل ): األشكالتكملة (النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ أرنب ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ ألوان ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حبر ٣



 ٢٢٣

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ بصل ٤
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٠ بطة ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ بيت ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ متر ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ تني ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ حبحب ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ خس ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ خوخ ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ ذيل مسكة ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ زيتون ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ سفينة ١٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٤ مسك ١٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٥ شجرة ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ مشس ١٧
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٤٠ )عصفور(طائر  ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ عنب ١٩
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٧ فراشة ٢٠
 صفر %١٤.٧١ ٣٠ ٤٨ يمونل ٢١
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٤٨ منجة ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ موز ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ نار ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٣ نعناع ٢٥
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ ٣٠ )زهرة(وردة  ٢٦
 صفر %٩.٨٠ ٢٠ ٣٥ )نبات، اخضر(ورق شجر ٢٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٧ ورقة ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ يد ٢٩

 )٩(ل شك): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٦ ابتسامة ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ إبريق ماء ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ أداة يف معمل العلوم ٣



 ٢٢٤

 ٢ %١.٤٧ ٣ ٩ أرقام عربية ٤
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣ أسنان ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ اصباع ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ الكعبة ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ باخرة ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حبر ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٠ خبار ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ برج الرياض ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ حبحب ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ حنجرة ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦١ خشب ١٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ خنجر ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ١٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٧ دفتر ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ دلة قهوة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ زبدية ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ سفن آب ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ سكينة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ سلة ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ مسك ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ٢٤
 ١ %٤.٤١ ٩ ٣٢ سيف ٢٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٢ شاي ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ شبكة ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ شعر ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ شكل ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٩ مشعة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار ملرونةفئة ا االستجابة الرقم
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٨ صحن ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ صينية ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣ )عيون(عني  ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ فأس ٣٤



 ٢٢٥

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ فلفل ٣٥
 صفر %٥.٣٩ ١١ ٣ فم ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ قط ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ قلب مجل ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ قمر ٣٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٥ كأس ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ كباب ٤١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥١ كتاب ٤٢
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٨ )كاس ماء(كوب  ٤٣
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٢ ماء ٤٤
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٨ مبخرة ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مثلث ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ خمدة ٤٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ معني ٤٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ موز ٤٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ نار ٥٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ وجه ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ وجه حسن ٥٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ورقة ٥٣

 
 
 
 
 

 )١٠(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٩ أرقام عربية ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ إشارة مرور ٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤ باب ٣
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٥٥ )الرياض، الفيصلية(برج  ٤



 ٢٢٦

 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ بيت ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جبل ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٥ حذاء ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حروف اجنليزية ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ حليب ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ )قدم(رجل  ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ سروال ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ سهم ١٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٩ )جمسم(شكل  ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ شكل ناقص ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ شكل هندسي ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ صندوق ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ظرف ١٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٩ عامود نور ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ علبة ١٩
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٧ علم ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥١ قران ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ قلم ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥١ كتاب ٢٣
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣٩ ملبة ٢٤
 صفر %٦.٨٦ ١٤ ١١ مثلث ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ مسطرة ٢٦
 ١ %٣.٤٣ ٧ ١٢ مشط ٢٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦ مشنقة ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ منجل ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ )لعبة(نطيطة  ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٦ )تلفون(هاتف  ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ورقة ٣٢

 
 



 ٢٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتكرارات وأرقام فئات املرونةأوزان األصالة والنسب وا): الدوائر(الثالث  النشاط 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٩ أخطبوط ١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٤ ارض ٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦ أرقام ٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ أرنب ٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ أسد ٥



 ٢٢٨

 ٣ %١.٤٧ ٣ ٦٩ أمساء ٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ أسنان ٧
 ١ %٨.٨٢ ١٨ ٣٠ )مروريةإشارات (أشارة مرورية  ٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ أشكال ٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ احلج ١٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ السجن ١١
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٦٩ اهللا ١٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ الليل ١٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ أنف ١٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٨ ايس كرمي ١٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣ باب ١٦
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٤ حبر ١٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ براد ١٨
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٤٨ برتقال ١٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ بسم اهللا الرحم الرحيم ٢٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٦ بطة ٢١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٢ بالط ٢٢
 ٢ %٤.٤١ ٩ ١٨ بنت ٢٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ بيبسي ٢٤
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٥٣ )بيوت(بيت  ٢٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٦ )عش(بيت عصفور  ٢٦
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٤٤ بيتزا ٢٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ بيض ٢٨
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٤٨ )تفاح(تفاحة  ٢٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٤ تقومي ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ تكعيب ٣١
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٤ تلفزيون ٣٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٢ )هاتف(تلفون  ٣٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ ثعبان ٣٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٠ ثوب ٣٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٤ )جبال(جبل  ٣٦



 ٢٢٩

 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ جبنة ٣٧
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٧ مجل ٣٨
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٦٨ جنط ٣٩
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٢ جوال ٤٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٠ حذاء ٤١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٥ حروف عرية ٤٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٥ حروف اجنليزية ٤٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ حلق أذن ٤٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ حنيذ ٤٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ خروف ٤٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٤ خريطة ٤٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ خطوط ٤٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٢ خيمة ٤٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ دائرة ٥٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ دباب ٥١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧ دبابة ٥٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ دجاج البيك ٥٣
 ١ %٧.٣٥ ١٥ ٦٨ دراجة ٥٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ دكتور ٥٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ دودة ٥٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣٩ رادو ٥٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ رأس ٥٨
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ١٨ رجل ٥٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٨ رمان ٦٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٠ رياضيات ٦١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢١ زحليقة ٦٢

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ ٣٤ )حائط، يد(ساعة  ٦٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٦ سبورة ٦٤
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٦٧ سفينة ٦٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ سكني ٦٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٠ سلك ملفوف ٦٧



 ٢٣٠

 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٩ مسك ٦٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٨ سهم ٦٩
 صفر %١٣.٧٣ ٢٨ ٦٨ سيارة ٧٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧ سيف ٧١
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣٧ شارع ٧٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ شاي ٧٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ شباك ٧٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٦ شبكة ٧٥
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٣٨ شجرة ٧٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٨ شجرة العائلة ٧٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٠ والتعليمشعار وزارة التربية  ٧٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٩ شكل مجايل ٧٩
 صفر %١٥.٦٩ ٣٢ ٢ مشس ٨٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٣ صافرة ٨١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٠ ضوء ٨٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٤١ طائرة ٨٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١ طاولة ٨٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ طبق بيض ٨٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ طفل ٨٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ عجالت ٨٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٠ عالمات حسابية ٨٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٦ علبة ٨٩
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٣٠ علم ٩٠
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤٨ عنب ٩١
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٢٣ عني ٩٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ فتاة ٩٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ فلفل ٩٤

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ فم ٩٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ فول ٩٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ قدر ٩٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٠ قران ٩٨



 ٢٣١

 ٣ %١.٩٦ ٤ ٦٨ قطار ٩٩
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٧ قطة ١٠٠
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٥٧ قلم رصاص ١٠١
 ١ %٥.٣٩ ١١ ٢ )هالل(قمر  ١٠٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ كباب ١٠٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٠ كتاب ١٠٤
 صفر %١٥.٢٠ ٣١ ٣١ كرة ١٠٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢ كرة أرضية ١٠٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ كرة بيسبول ١٠٧
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٣١ لةكرة س ١٠٨
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٣١ كرة طائرة ١٠٩
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٣١ كرة قدم ١١٠
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣١ كرة يد ١١١
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١ كرسي ١١٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢ كسوف الشمس ١١٣
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٦٨ كفر ١١٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ كفر سيارة ١١٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٧ كلب ١١٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ كلية ١١٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ كمبيوتر ١١٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ كواية ١١٩
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٥ )شاي، عصري(كوب  ١٢٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ كيك ١٢١
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٢١ )اصطفت، أرقام(لعبة  ١٢٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ ماء ١٢٣
 ٣ %١.٩٦ ٤ ١٠ مثلث ١٢٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ جمموعة أشكال ١٢٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ جمموعة وجيه ١٢٦

 وزن األصالة النسبة التكرار رونةفئة امل االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤ حمش للزرع ١٢٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ حمل للبيع ١٢٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ خمدرات ١٢٩



 ٢٣٢

 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧ مدفعية ١٣٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ مربع ١٣١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مرسام ١٣٢
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ١٤ مروحة ١٣٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مساحة ١٣٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ مستطيل ١٣٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مسطرة ١٣٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧ مسدس ١٣٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ مشط ١٣٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ مغسلة للوضوء ١٣٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ مقص ١٤٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ مكوة ١٤١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ ملعب ١٤٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٣٠ ممنوع التدخني ١٤٣
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٤٨ موز ١٤٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ مئنا ١٤٥
 ١ %٥.٣٩ ١١ ٢ )مجنو(جنمة  ١٤٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣٨ خنلة  ١٤٧
 صفر %١٢.٧٥ ٢٦ ٧٠ نظارة ١٤٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ هرم ١٤٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ مهربجر ١٥٠
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٨ وجه ١٥١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ وجه حاقد ١٥٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ١٨ )يبكي(وجه حزين  ١٥٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ وجه خجول ١٥٤
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ١٨ )مبسوط، يبتسم(وجه سعيد  ١٥٥
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١٨ وجه طفل ١٥٦
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١٨ )عابس(وجه غاضب  ١٥٧
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٣٣ وردة ١٥٨

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ١٨ ولد ١٥٩



 ٢٣٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرقام وفئات واستجابات املرونة للنشاط الثاني
 ستجاباتاال فئة املرونة الرقم 

، )فيـديو (، )وسـادة (، )دوالب(سرير، كرسي، منضدة، طاولـة، تلفزيـون،    أثاث ١
 ".مقعد"، "فراش"، )مسجل(

  آثار حيوان ٢
، )خليـة ( ،)أصـبع (عظم، أذن، عني، قدم، قلب، شفايف، فم، أنف، لسـان،   أجزاء اجلسم ٣

  ".شعر"، "كبد"، )القصبة اهلوائية(، )أسنان(، )معدة(، )كلية(



 ٢٣٤

 ".درج"، "سقيفة"، )سور(باب، أرضية، حائط، سقف، نافذة،  أجزاء املبين ٤
، )كوكـب (، )هـالل (الدب األكرب، برج، كسوف، خسوف، مشس، جنـم،   أجسام مساوية ٥

 ".نيزك"، "مذنب"
، )معالق(، )منشار(فأس، منجل، مطرقة، مشط لتقليب التربة أو جممع العشب،  أدوات ٦

، )حـدوة حصـان  (، )كريك(، )مرساة السفن(، )ةسلسل(، )سنارة(، )ساطور(
، "مغناطيس"، )سرج حصان(، )مشنقة(، )مقص(، )جاروف(، )زنربك(، )سيخ(
 ". مفك"، "قفل"، "فرشاة بوية"، "والعة"، "عداد"، "اريال"، "فرن"

أدوات مكتبية  ٧
 ومدرسية

، )دفتـر (، )مسـطرة (، )علبة أقالم(، )قلم(ظرف، ورق، مثقلة، دبابيس، نوتة، 
 ".الصق"، "مساحة"، "مرسام"، )قلم(، )ريشة(، )حمربة(، )سبورة أطفال(

زبدية، مكنسة، فرشاة، براد قهوة، مشاعة، مغرفة، عالقة، كوب، شاي، فرشـاة   أدوات مرتلية ٨
، )شـيالة كاكـاو  (، )مزهريـة (، )قدر(، )طبق(، )سكني(أسنان، أواين فضية، 

، )سـجاد (، )مقشـة (، )موقـد (، )دله(، )كرسي محام(، )مغسلة(، )مشعدان(
، )مضـرب صـيد النـاموس   (، )مساحة تنظيف(، )ميزان(، )شواية(، )مبخرة(
إبـرة  "، "سفرة"، "ورق صحون"، )براد شاي(، )يل بالستيك(، )مروحة سقف(

 ".بكرة خيط"، "خياطة
 .سواء كانت مفردة أو يف جمموعات عريب واجنليزي أرقام ٩
جالت حديد، زحليقـة، أرجوحـة، لوحـة األمـواج     صيد السمك، تنس، ع استجمام ١٠

، "نطيطـة "، )شبكة صيد السـمك (املتكسرة، قطار املوت، وثبة التزجل، مسبح، 
 ".مكان للتزحلق"، "نافورة يف البحر"، "لعبة يويو"

خطـان  (دائرة، شكل خمروطي، مكعب، معني، مربـع، مسـتطيل، مثلـث،     أشكال هندسية ١١
 ".خط متعرج"، )متوازيان

ماكينة (، )حزام(، )سلسلة(أسورة، تاج، نظارة، قبعة، نظارة، عقد، كيس نقود،  إكسسوار زينة ١٢
، "ازارير"، "، شريطة"مراية سيارة"، "حتفة"، "تاج"، )سيجارة(، )حقيبة(، )حالقة

 ".عدسة الصقة"، "مشط"
 ".منبه"ساعة رملية، ساعة، ساعة مشسية،  آالت ضبط الوقت ١٣

 
 االستجابات ونةفئة املر الرقم 
آالت ميكانيكية  ١٤

 وكهربائية
، )، جهـاز كمبيـوتر  )اريـال تلفزيـون  (آلة طبع، ماكينة اختزال، رجل اىل، 

، )ثالجـة (، )آلـة كاتبـة  (، )سنترال تلفون(، )جهاز ختطيط القلب(، )مكوى(
، "منظفـة حشـرات  "، "كامريا"، )دش(، )مروحة سقف(، )مكنسة كهربائية(
 ".صانعة القهوة"

، )خمـدة مالكمـة  (مرمي كرة البيسبول، مرمي كرة القدم، سباق، حلبة سباق،  العاب رياضية ١٥



 ٢٣٥

، )كأس رياضية(، )قفاز مالكمة(، )مضرب كرة(، )حديد مجباز(، )طاولة تنس(
 ".حمل قفز السباحني"، "ملعب تنس"

حوض (، )جرة(برميل، صندوق، علبة صفيح، صندوق قبعات، جك ماء، تانك،  إناء ١٦
، )خـزان مـاء  (، )جالون ماء(، )جرة فول(، )زير ماء(، )دورق خمترب(، )تربخم
 ".إبريق ماء"، "علبة"، "سلة زبالة"، )قربة(

شكل أي (إنسان  ١٧
 )إنسان

، )، رجـل يصـلب  )امـراءة (وجه إنسان، إنسان، شخص معني، راعي بقـر،  
، )تـوأم ملتصـق  (، )، ملسون احد شخصيات افتح يا مسسم)جنني(، )مهرج(
فتـاة  "، "رجل مشنوق"، "ولد يتزجل"، "رضيع"، "طيار"، "طفل"، "رجل مقاتل"

 ".ولد يلعب" "مكوجي"، "سعيدة
 .سواء كانت مفردة أو يف جمموعات بالونه ١٨
بيـاض  "يشمل البيض بأنواعه، بيض مقلي، شخصيات ذات شكل بيضـاوي،   بيض ١٩

 ".البيض
 ".اللعب زهرة"سريك، راقص، مدير حلبة، مغين،  ترفيه ٢٠
 .مصنوع من ثلج أو أي مادة أخري متثال ٢١
، )صـخرة (، )بئر(شاطئ، حافة جبل، حبرية، جبل، حميط، ر، بركان، أمواج،  جغرافيا ٢٢

، )خنـدق (، )دوامـة مائيـة  (، )غار(، )بركان(، )جزيرة(، )شالل(، )خريطة(
، "نـار "، "لزلزا"، "حفرة"، "خليج العقبة"، "منحدر"، "البحر األمحر"، )بوصلة(
 ". مدينة"، "حديقة"، "ماء"

 ).حبل الدلو(يوم الغسيل وغريه من استخدامات حبل الغسيل،  حبل الغسيل ٢٣
 .أرضية، زاوية، الغرفة، حائط حجرة  ٢٤
 .حذاء ذو رقبة عالية، بوت، شبشب، جزمة حذاء ٢٥
 .مات أو أمساءسواء كانت مفردة أو يف جمموعات اجنليزي أو عريب وكل حروف أجبدية ٢٦
 .منلة، حنلة، خنفساء، بق، يرقة، فراشة، برغوث، ذبابة، عنكبوت، دودة حشرة ٢٧
حيوان، يشمل أيضا  ٢٨

رؤوس ووجوه 
 احليوانات

قرد، دب، ثور، مجل، قط، متساح، كاب، غزال، فيل، ضفدع، ماعز، حصـان،  
رأس ( ،)رأس ذئـب (، )ديناصور(، )أرنب(، )ثعبان(أسد، فأر، خرتير، حلزون، 

، )رأس نعامة(، )قنفذ(، )قرن(، )ذيل حيوان(، )سحلية(، )رأس الكنغر(، )زرافة
 ".عقرب"، "سلحفاة"، "وجه قطة"، )ثعلب(

 االستجابات فئة املرونة الرقم 
لوحـة  (أي نوع من األشكال اردة واليت ال تتحدد علي هيئة شكل معني، فن،  ديكور أو زخرفة ٢٩

 ".ألوان"، "برواز"، )رسم
 ".خبور"، )ورد(صبار، زئبق، زهرة ألي نبات،  زهور ٣٠
 .أي نوع من السحاب، ماء سحاب ٣١



 ٢٣٦

، )درع(، )سـيف (، )خنجر(، )رمح(قوس، سهم، مدفع، مسدس، بندقية، نبلة،  سالح ٣٢
 ".حربة"، "قنبلة"، )دبابة(

  سلم ٣٣
مجيع (مسك  ٣٤

 )احليوانات البحرية
ذيـل  (، )صدفة لؤلؤة(، )اخطبوط(، )دولفني(قواقع، (السمك الذهيب، حوت، 

، "حلـزون "، "مسـك القـرش  "، )الفقمة(، )أبو جلنبو(، )جنم البحر(، )حوت
 ".بطريق"

 ".ورقة فاصوليا"، )حبش ذرة(، )ورق شجر(كل أنواع األشجار،  شجرة ٣٥
خـط  (، )مساعة تلفون(موجات رادار، موجات صوت الراديو، الشوكة الرنانة،  صوت ٣٦

موجـات  "، "جـوال "، )نميكرفو(، )بوق(، )كابينة هاتف(، )تلفون(، )تلفون
 ".كهربائية

 .شكل صليب، الصليب األمحر صليب ٣٧
، "علبـة كربيـت  "، )صندوق بريد(صندوق الطرود، صندوق اهلدايا، كرتون،  صندوق ٣٨

 ".كيس"
 عمـود (مشعة، ملبة كريوسني، ملبة مشكاة، ضوء كهربائي، مصـباح كـروي،    ضوء ٣٩

 ".فانوس"، )بطارية(، )فتيلة اتريك(، )شعلة(، )كهرباء
، )رأس طـائر (دجاجة، بشروش، طاووس، إوزة، ديك رومي، نقار اخلشـب،   طائر ٤٠

 ".وجه عصفور"، "منقار"، "محام"، "صقر"، "عصفور"، )خفاش(
، )جسـر ٠كوبري، طريق سريع، شارع، خارطة طريق، طريق برسوم ماليـة،   طريق ونظم طرق ٤١

، )إشـارة مـرور ضـوئية   (، )نفـق (، )قضبان سكة حديد(، )لوحة إرشادية(
 ".تقاطع طرق"، "سكة"، "رصيف"

خبز، كيك، حلوي، كعك، سندوتش، سجق، مهربجر، ايس كـرمي، حلـوي    طعام ٤٢
، )لـوز (، )حبـة فاصـوليا  (، )بطاطا(، )مشروم(، )بطاطس(مكسرات، حلوم، 

، "حليـب "، "طماطم"، "بصل" ،"سكر"، "فلفل"، "كباب"، )بقالوة(، )فجل(
 ".شاي"، "مشروب غازي"

  طيارة ورقية ٤٣
، )طبق طائر(، )منطاد(طائرات، قاذفات، طائرات نفاثة، صواريخ، سفن فضائية،  طريان وأسلحة جوية ٤٤

 ).قاعدة صواريخ(
 .إطار عجلة داخلي، إطار سيارة، عجلة عربية، عجلة عجلة ٤٥

 اتاالستجاب فئة املرونة الرقم 
 ).باكورة(عصا احللوى، عصا املشي،  عصى ٤٦
، )فاصـلة (، )عالمة ممنوع التدخني(إشارة، علم، عالمة استفهام، عالمة النصر،  عالمة ٤٧

 ".علم التوحيد"، "إعالن"، "شعار اليوم العاملي لاليدز"، "عالمات حسابية"



 ٢٣٧

، )بطـيخ (، )منقـا (تفاح، موز، طبق فاكهة، عنب، ليمون، برتقال، كمثرى،  فاكهة ٤٨
 ".تني"، "متر"، )خربز(

 ).حمطة فضاء(، )قمر صناعي(رجل فضاء، منصة إطالق،  فضاء ٤٩
عالء الدين، شيطان، شبح، مصاص الدماء، جن، هرقل، حيوان غريب الشكل،  كائن خارق للطبيعة ٥٠

 ).عفريت(خملوقات من الفضاء اخلارجي، ساحر، جرانديزر، 
 ).قران كرمي(، جملة، صحيفة يومية، مفرد أو جمموعة كتاب ٥١
 .كرة البيسبول، كرة القدم، كرة السلة، كرة الشاطئ، كرة الثلج، كرة الطني كرة ٥٢
 ".عربة"، )لعبة غري حمددة(عفريت العلبة، العرائس املتحركة، احلصان اهلزاز،  لعبة أطفال ٥٣
 .)قفص محام(بيت حيوان، حفرة، خيمة، خيمة خمروطية،  مأوي ٥٤
، )كوخ(شقة يف مرتل، فندق، مرتل، هيكل متعدد األدوار، معبد، مرتل شرقي،  مبين ٥٥

، )مسـتودع (، )بقالـه (، )مسـجد (، )مدفئة(، )هرم(، )قبة املسجد(، )الكعبة(
خزان (، )قلعة(، )دار سينما(، )منارة(، )سجن(، )حمراب(، )مسرح(، )متحف(

 ".عمارة"، "برج"، "بيت"، )ماء
  خميم ٥٦
  مظلة مشسية ٥٧
 .بأي شكل، أجنحة مالئكة مالئكة ٥٨
بدلة سباحة، بلوزة، جاكيت، فستان، قبعة، بنطلون، قميص، بنطلـون قصـري،    مالبس ٥٩

 ".قناع"، "كفن"، "شراب"، )ثوب(، )خوذة(، )مريلة(، )باترون خياطة(جونلة، 
، )ة مشـس أشـع (برق مطر، قوس قزح، قطرات مطر، عاصفة ثلجية، إعصار،  مناخ ٦٠

 ".خبار"، "ثلج"، "فصل اخلريف"
 ".خرطوم ماء"، "حديد"، "صنبور ماء"طوب، خشب منشور، مواسري، حجارة،  مواد بناء ٦١
آلة موسيقية من أي نوع، جرس، صاجات عزف، قـوس الكمـان، صـفارة،     موسيقي ٦٢

 ".آلة العود" "عالمة موسيقية"، )مزمار(، )شريط(، )مسسمية(، )ربابة(
، "خـس "، "بـذرة "عشب حقل، زرع سواء كان يف منظر طبيعي أو يف إنـاء،   اتنب ٦٣

 ".نعناع"
وسائل مواصالت  ٦٤

 حبرية
 ).شراع سفينة(، )غواصة(زورق، مركب معد للسكن، مركب شراعي، سفينة، 

وسائل مواصالت  ٦٥
 برية

 ).حفار(، )عربة(، )دراجة(، )قطار(سيارة، سيارة سباق، دراكتر، لوري، 

 االستجابات فئة املرونة م الرق
أمساء اهللا احلسين، لفظ اجلاللة، حممد، احلرب يف فلسطني، ابتسامة، اإلسراف يف  معاين وأمساء ٦٦

 .املاء



 ٢٣٨

 . إضافة الدكتور حممد محزة السليماين( ) االستجابات بني األقواس  •
 .من إضافة الباحث" " االستجابات بني األقواس  •
 .إضافة الباحث فئة جديدة من) ٦٦(الفئة  •

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث أرقام وفئات واستجابات املرونة للنشاط
 االستجابات فئة املرونة الرقم 

دوالب مالبس، سرير أطفال، مهـد، دوالب، مقعـد،   كرسي،  مكتب، سرير، أثاث ١
مائدة "، )مقاعد استراحة(اجلزء العلوي من املاصة، سرير سفينة، خزينة، منضدة، 

 ".عامط
كـرة  "، "مشس"، )قمر(، )كوكب(، )هالل(اموعة الشمسية، النجوم، مذنب،  أجرام مساوية ٢



 ٢٣٩

 ".أرضية
مغسـلة  "، "جـدار "سقف، مدخنة، باب، مدفئة أرضية، ارض، درج، نافـذة،   أجزاء البناية ٣

 ".للوضوء
مساعـة  "، "رأس شيشـة "، )مقـص (، )غطاء(فأس، مطرقة، شوكة، كماشة،  أدوات ٤

 ".حمش للزرع"، "بطبي
ميزان، فرشاة، حوض، مكنسة، شوكة، سخانه، سـكينة، دعاسـة، كربيـت،     أدوات مرتلية ٥

مساحة، إبرة، فرن، زبدية، قفص لوضع لعب األطفـال، سـتارة محـام، رف،    
، )عالقـة مالبـس  (، )بكرة صـوف (، )مبخرة(موقد، أدوات فضية، مزهرية، 

 ". كربيت"، )هوند(، )مرآة(
 .ام عربية أو التينية مفردة أو يف جمموعاتأرق أرقام ٦
، )هـدف رمايـة  (رصاص، مدفع، ديناميت، بندقية، ذخرية، درع، طوربيـد،   أسلحة غري جوية ٧

 ".سيف"
 ".دبابة"سهام، قنابل، صواريخ،  أسلحة جوية ٨
امساك ومجيع  ٩

 الكائنات البحرية
، "اخطبـوط "، )دولفـني (، )أبو مقص(معرض األحياء املائية، مسك، ساردين، 

 ".حلزون"
 ".حلقات"مكعب، اسطوانة، معني، مربع سحري، مستطيل، نصف دائرة،  أشكال هندسية ١٠
 .حمفظة لألوراق، حقيبة دبلوماسية، حقيبة عفش أشياء جلدية ١١
 .برواز صورة إطار ١٢
 .حبل، أعمدة خطوط التلفون أعمدة وخطوط ١٣
نقود، كمبيوتر، نشاف، عقل الكتـروين، إنسـان   كمريا، موقد كهربائي، عداد  آالت ١٤

، "فـارة كمبيـوتر  "، )مروحـة كهربائيـة  (آيل، آلة توقيت، غسالة، منظـار،  
 ".مكواة"، "جهاز حتكم"، "رادار"، "تلفاز"، "برجكتر"

 .لعبة، لعبة الكلمات املتقاطعة، ضومنة، لعبة الورق، نط احلبل، التقاط العصي العاب ١٥
ة، برميل، زجاج، صندوق، قفص، علبة، صفيحة، صندوق احلبـوب،  حقيبة، سل إناء ١٦

كوب، كيس، مزهرية، حوض مسك، أنبوبة غاز، سلة زبالة، صـندوق طعـام،   
، )علبة مناديـل (كوب كبري، كيس نقود، صندوق حلفظ األحذية، علبة كبرية، 

 ".جك ماء"، )قمع(، )علبة ألوان(
 االستجابات فئة املرونة الرقم 
 .أي جنس من البشر ذكر أو أنثي صغريا أو كبريا إنسان ١٧
 ".سجاد"مفرش السفرة، منشفة،  مفارش ١٨
 .سيجارة، سيجار، غليون تبغ ١٩
قضبان متارين، منظر سينمائي، طاولة، جري، مسـبح، التـزجل علـى اجلليـد،      ترفيه ٢٠



 ٢٤٠

 ".زهرة اللعب"، "شباك صيد"، "زحليقة"، "متاهة"استعراض، 
 ".جوال" تلفون ٢١
جسم أو جزء من  ٢٢

 اجلسم
ذراع، أذن، عني، وجه، قدم، عظام، مخ، شعر، يد، فم، رأس، انـف، جسـم   

، جهـاز  )خلية(، )رئة(، )كريات الدم(، )قلب(رجل أو امراءة، أسنان، جذع، 
 ".كلية"، "بويل

فوهة بركان، حبرية، محم، خريطة، هرم، ر، خط حبري، بركان، شـالل مـاء،    جغرافيا ٢٣
 ".مدينة صغرية"، "حفريات"، "اجلهات األربع"، "ر جوفيةآبا"

 .كل احلروف اهلجائية العربية أو االجنليزية سواء مفردة أو يف شكل جمموعات حروف اهلجاء ٢٤
بيت (، )منلة(، )، خلية حنل)شبكة صيد احلشرات(حنل، بق، صرصور، عنكبوت،  حشرات ٢٥

 ".دودة"، "فراشة"، "جراثيم"، )العنكبوت
قرن الوعل، خفاش، قطة، خمالب كلب، رأس كلب، محار، فيل، زرافة، أرنـب،   حيوان ٢٦

 ".مجل"، "خروف"، "سلحفاة"، "ثعبان"حصان، أسد، فأر، قنفذ، سلحفاة، منر، 
 .حبوب دواء ٢٧
مرسم، ألوان مشع، لوحة رسم، تصميم هندسي، رسم حديث، تلوين، صـورة،   رسم وأدوات الرسم ٢٨

 .)رتبة عسكرية(
، )رتبة عسـكرية (شعار، تاج، علم، عالمة استفهام، عالمة إشارة توقف، رمز،  رموز وإشارات ٢٩

، "إشـارات إرشـادية  "، "شعار ممنوع التدخني"، "شعار وزارة التربية والتعليم"
 ".إشارة مرور"

لعبة رياضية، كرة، مبارة مالكمة، البيسبول، سباق احلواجز، الوثبـ، امللعـب،   رياضة ٣٠
، "كرة قدم"، )كرة بلياردو(، )ئ بالكورلكيس م(لغوص، القفز بالزانة، املرمي، ا
 ".أثقال"، "كأس ويل العهد"، "ملعب"، "كرة يد"

 .قوس، قماش خاص لعمل األعالم، غطاء رأس، شريط زخرفة ٣١
 ).وردة(زهور زينة،  زهور ٣٢
ساعات وأدوات  ٣٣

 قياس الزمن
سـاعة  (خ، ساعة مشسية، ساعة رملية، عـداد،  ساعة بج بن، تقومي، ساعة بتاري

 ).يد
 .قضبان، معتقل، كابشة، خمبأ، حبس سجن ٣٤
 .سلم مرتل، درج، سلم سلم ٣٥

 
 االستجابات فئة املرونة الرقم 
شارع وأنظمة  ٣٦

 شوارع
 ".موقف طويل"زقاق، مكان الوقوف، طريق جانيب، حائط يف الشارع، 

 .كل أنواع األشجار شجرة ٣٧



 ٢٤١

رادار، راديو، جهاز سونار، لوحة مفاتيح، موجات صوتية، الشـوكة الرنانـة،    صوت ٣٨
 ".ميكرفون"، )قرص تلفون(، )مساعة تلفون(، )تلفون(، )مساعات أذن(

، )عـداد كهربـاء  (مشعة، ضوء مشعة، ملبة، مفتاح إضاءة، والعة، عمود إضاءة،  ضوء ٣٩
توصـيلة  (، )ربائيـة شـبكة كه (، )فيش كهربـاء (، )لوحة إضاءة(، )كشاف(

 ".، سلك ملفوف)بطارية(، )كهرباء
 .طائرة، مطار، هليكوبتر طائرات ٤٠
 .ملك، أمري، أمرية، ملكة، كرسي امللك الطبقية بني الناس ٤١
 .كوبري، تقاطع طرق، طريق سريع، طريق طرق وأنظمة ٤٢

 
 إفطار، كعكة، حلوي، كيك، جبنه، جزر، بسكويت، بيض، سـجف، ايـس   طعام ٤٣

كرمي، رغيف خبز، غذاء، فطر، مكسرات، فطرية، بقالوة، فشار، لوز سـوداين،  
، )حـالوة بـالعود  (، )حالوة لدو(، )طبق فراريج(، )قالب ثلج(طرشي، حلم، 

 ز"فول"، "كباب"، "مسبوسة"، "حنيذ"، "مهربجر"، "دجاج البيك"
 ".برق"، "إعصار"مطر، ثلج، عاصفة ثلجية، أشعة الشمس، ربيع، مظلة،  طقس ٤٤
 ".بيت العصفور"عصفور، فروج، بطة، طائر البشروش،  طيور ٤٥
، زئبق، مقياس تذبذب، أنبوبة اختبـار، تليسـكوب،   بمغناطيس، ميكروسكو علوم ٤٦

 ".هيكل عظمي"، "جزيئات املادة السائلة والصلبة"ترمومتر، 
، )ليمون(، )عنب(، )بطيخ(، )تفاح(، )برتقال(موز، زبيب، طبق فاكهة، ماجنو،  فاكهة ٤٧

 ".رمان"، "بلح"، )يوسف أفندي(
 ".قمر صناعي"رجل فضاء، مركبة فضاء، بدلة فضاء،  فضاء ٤٨
الكتب السماوية، كتاب، غالف كتاب، صفحة من كتاب، قـاموس، مكتبـة،    كتب ٤٩

 ".كتاب الرياضيات"، "القران الكرمي"صحيفة، 
 .مرتل لعبة، رأس دمية، كلب معدين، رجل معدين قطع املكعبات، العاب نارية، لعبة، لعب أطفال ٥٠

 ".خيمة"خندق، كهف،  مأوي ٥١
بنك، خمزن، شقة، جملس، أطالل، حجرة يف سفينة، بيت عصفور، بيت كلـب،   مبين ٥٢

برج فندق، كوخ، ناطحة سحاب، حمطة مطافئ، حمطة برتين، جراج، حصـن،  
ار، تاج حمل، البيـت  منارة، قصر، مكتب بريد، مطعم، مدرسة، معبد، حمطة قط

 ".بيت"، "هرم"، )مبسط حلويات(، )قبة مسجد(، )مسجد(األبيض، 
 االستجابات فئة املرونة الرقم 
 .خمزن حنطة، صومعة غالل خمزن ٥٣
خملوقات خارقة  ٥٤

 للطبيعة
مصـاص  (مالك، قزم، عفريت، شبح، سكان من الكواكب األخرى، سـاحرة،  

 ).الدماء



 ٢٤٢

، )لوحة الشرف(، واجب مرتيل، خمطط اهلجاء، إعالنات احلائط، سبورة، طباشري مدرسة ٥٥
 ".دفتر حتضري"، )جدول(

 .مساحة، ظرف، ملف، غراء، حرب، كراس، ورقة، براية، مسطرة مستلزمات مكتبية ٥٦
 ".شاي"، "بيبسي"، "خمدرات"، "عصري"شراب شعري، كوكاكوال، حليب، ماء،  مشروب ٥٧
 .هدية، رزمة، طرد مغلفات ٥٨
حزام، حذاء، ربطة عنق، معطف، أزرار، كرفته، سروال، قميص، تنوره، ربـاط   مالبس ٥٩

 ".نظارة"، "خوذة"، )جوهرة(، )عقال(احلذاء، شراب، سروال قصري، 
مصعد، بوابة، ثقب الباب، مزالج، صندوق، بريد، سـالمل، مدخنـة، بـرج،     ملحقات البناية ٦٠

 .خرطوم ماء، طاحونة، بئر
 ".بالط"، "ماسورة"طوب، كتل خشب، كريك، أحجار،  اءمواد بن ٦١
عصا قائد االوركسترا، جرس، بوق، طبلة، فلويت، نوتة بيانو، مسجل، كمان،  موسيقي ٦٢

 ).ناي(، )آلة نفخ موسيقية(صفارة، 
 .دفة شباك، ستارة، شباك ينثين نافذة ٦٣
، "بصـل "، "جزر"، "أوراق شجر"صبار، أعشاب، بقوليات، حشائش، بذور،  نبات ٦٤

 ".ليمون"، "حطب"
 .شيك، دوالر، نقود نقود ٦٥
 .قارب، مركب شراعي، سفينة، غواصة وسائل سفر حبرية ٦٦
عربة سكة حديد، دراجة، سيارة، عربية كارو، عربة خشبية، طريق سكة حديد،  وسائل سفر برية ٦٧

ترس (، )عجالت قطار(، )دفرنس سيارة(زحافة جليدية، مقطورة، قطار، لوري، 
 ".دباب"، "كفر"، "باص"، )جرتير الدراجة

ابتسامة، أمساء اهللا احلسين، بسم اهللا الرمحن الرحيم، الليل، اهللا، احلـج، حممـد    معاين وأمساء ٦٨
 .رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، بصمة، تفحيط

 .أساور، خرز، مسبحة، عقد، لؤلؤ، مشط، حلق أذن إكسسوار ٦٩
 . إضافة الدكتور حممد محزة السليماين( ) قواس االستجابات بني األ •
 .من إضافة الباحث" " االستجابات بني األقواس  •
 .فئات جديدة من إضافة الباحث) ٦٩، ٦٨(الفئات  •

 
 
 
 
 
 



 ٢٤٣

 
 
 
 

 )٦(ملحق 

دليل التصحيح للطالب 
 .السامعني

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوزان و نسب و تكرارات األصالة): تكوين الصورة(النشاط األول 
 وزن األصالة النسبة التكرار االستجابة الرقم
 ٤ %١.٩٦ ٤ ابتسامة ١
 ٥ %٠.٤٩ ١ أبراج ٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ إبرة ٣



 ٢٤٤

 ٥ %٠.٤٩ ١ أسنان ملوثة ٤
 ٥ %٠.٩٨ ٢ اجلهاز البويل  ٥
 ٤ %١.٤٧ ٣ اجلهاز اهلضمي ٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ العاب املستقبل ٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ الغابة املمطرة ٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ اللصوص والفارس ٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ النواة يف اخللية ١٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ إنسان ١١
 ٥ %٠.٤٩ ١ أوراق الشجر ١٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ ايس كرمي ١٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ نباذجنا ١٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ حبرية احلمام ١٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ بذرة نبات ١٦
 ٥ %٠.٩٨ ٢ بطاطس ١٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ بطة سوداء ١٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ بقال ١٩
 ٥ %٠.٩٨ ٢ )ينجممع سك(بيوت  ٢٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ تفاح ٢١
 ٥ %٠.٩٨ ٢ جرة ٢٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ )مشتل(حديقة  ٢٣
 ٥ %٠.٩٨ ٢ حذاء ٢٤
 ٤ %١.٤٧ ٣ )حقل(حوض زرع  ٢٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ )غري حمدد(حيوان  ٢٦
 ٤ %١.٤٧ ٣ )تلوث(دخان  ٢٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ ديك ٢٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ ذقن إنسان ٢٩
 ٣ %٢.٩٤ ٦ رئة ٣٠

 

 وزن األصالة النسبة التكرار ابةاالستج الرقم
 ٢ %٣.٩٢ ٨ رجل ٣١
 ٣ %٢.٩٤ ٦ )قدم(رجل  ٣٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ رحلة صيد مسك ٣٣



 ٢٤٥

 ٥ %٠.٤٩ ١ رمز صيين ٣٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ زراعة شعر ٣٥
 ٤ %١.٤٧ ٣ سحاب ممطر ٣٦
 ١ %٦.٨٦ ١٠ )قارب، مركب، باخرة(سفينة  ٣٧
 ٥ %٠.٩٨ ٢ سلحفاة ٣٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ مساء صافية ٣٩
 ٤ %١.٤٧ ٣ سيارة ٤٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ شباب اليوم ٤١
 ٥ %٠.٤٩ ١ شبكة عنكبوت ٤٢
 ٤ %١.٩٦ ٤ شجرة ٤٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ شرطي ٤٤
 ٤ %١.٤٧ ٣ شكل ٤٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ طائرة ٤٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ طالب جمتهد ٤٧
 ٤ %١.٤٧ ٣ طفل ٤٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ طماطم ٤٩
 ٣ %٢.٤٥ ٥ عاصفة ممطرة ٥٠
 ٥ %٠.٩٨ ٢ عصري ٥١
 ٥ %٠.٤٩ ١ عالمة تعجب ٥٢
 ٥ %٠.٩٨ ٢ غواصة ٥٣
 ٥ %٠.٩٨ ٢ فاصوليا ٥٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ فراشة ٥٥
 ٥ %٠.٩٨ ٢ )األمطار(فصل الربيع  ٥٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ فطر ٥٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ فم ٥٨
 ٥ %٠.٩٨ ٢ قرصان حبري ٥٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ قطعة من الفضاء اخلارجي ٦٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ قلب ٦١

 
 

 وزن األصالة النسبة التكرار االستجابة الرقم
 ٣ %٢.٩٤ ٦ قمر ٦٢



 ٢٤٦

 ٥ %٠.٤٩ ١ قناص روسي ٦٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ قوس ٦٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ كائن فضائي ٦٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ كأس ٦٦
 ٤ %١.٤٧ ٣ كبد ٦٧
 صفر %٨.٨٢ ١٨ كلية ٦٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ لؤلؤة ٦٩
 ٥ %٠.٩٨ ٢ ال للتدخني ٧٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ العب كرة ٧١
 ٥ %٠.٤٩ ١ مثلث ٧٢
 ٤ %١.٤٧ ٣ مزهرية ٧٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ مستنقعات خطرة ٧٤
 ٥ %٠.٤٩ ١ مسجد ٧٥
 ٥ %٠.٤٩ ١ مظلة ٧٦
 ٥ %٠.٤٩ ١ مفرش ٧٧
 ٥ %٠.٤٩ ١ )زبالة( مكان وضع النفايات ٧٨
 ٥ %٠.٤٩ ١ مالكم حمترف ٧٩
 ٥ %٠.٤٩ ١ منطاد ٨٠
 ٥ %٠.٤٩ ١ منظر ليلي ٨١
 ٥ %٠.٩٨ ٢ مهرج ٨٢
 ٥ %٠.٤٩ ١ نافورة ٨٣
 ٥ %٠.٤٩ ١ مهربجر ٨٤
 صفر %٩.٣١ ١٩ وجه ٨٥
 ٥ %٠.٩٨ ٢ وردة ٨٦

  
 

 )١(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٦ ابتسامة ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ انف ٢



 ٢٤٧

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ بطة ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ بيت ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ تفاحة ٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٨ )بطيخ(حبحب  ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حروف عربية ٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٢ خنجر ٨
 ٢ %١.٤٧ ٣ ١٠ رحلة صيد ٩
 صفر %٥٢.٤٥ ١٠٧ ٦٤ )قارب، زورق، مركب(سفينة  ١٠
 صفر %١٣.٧٣ ٢٨ ٨ سكني ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ مسكة ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ١٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ سيف ١٤
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٨ )طبق( صحن ١٥
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٨ صحن فواكه ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ طفل ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ ظفر ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ عدسة الصقة ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ عني ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ غواصة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ فأس ٢٢
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٣ فم ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ )كوب(فنجال  ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥ )هالل(قمر  ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ راية سيارةم ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ مرحاض ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مستطيل ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ مطر ٢٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦ مقص ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ مهرج ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ موج ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ موز ٣٣



 ٢٤٨

 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ وجه شرير ٣٤
 صفر %٥.٣٩ ١١ ١٧ وجه سعيد ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ ولد يف السفينة ٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٦ اهللا ١
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١١ أشكال هندسية ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ إناء ٣



 ٢٤٩

 صفر %٨.٨٢ ١٨ ٥٥ برج ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ بوابة ٥
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٥٥ )مرتل(بيت  ٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٢ تاج ٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٢ جبال ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ جهاز حتكم ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٣ حبل ١٠
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ ٢٥ )جذمة(حذاء  ١١
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٢٦ حروف عربية ١٢
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٢٦ حروف اجنليزية ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ حوض استحمام ١٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ حيوان ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ دبابة ١٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ١٧ رجل ١٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٨ سكينة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ سلة ١٩
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٦٥ سيارة ٢٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ سيف اهللا املسلول ٢١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٥ شجرة ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ شراب ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ شراع سفينة ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٩ عةمش ٢٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٤ صاروخ ٢٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ صحراء ٢٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦١ صنبور ماء ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ صورة ٢٩
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٤٤ طائرة حربية ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ طاولة ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ عصفور ٣٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٧ يةعالمة موسيق ٣٣
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٥٥ )مبين(عمارة  ٣٤



 ٢٥٠

 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦ فأس ٣٥
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٦٤ )باخرة، سفينة(قارب  ٣٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٥٥ قاعة تزجل ٣٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣ قدم إنسان ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ قطار ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ قفل ٤٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٧ قلم خط ٤١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ كأس ٤٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ١ كرسي ٤٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٩ لوحة ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ مرجيحة ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مسجد ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مصنع ٤٧
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٦ مغناطيس ٤٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ مكنسة ٤٩
 ١ %٢.٩٤ ٦ ١٤ مكوة ٥٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٣ منبه ٥١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ )منحين(منحدر  ٥٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ موج ٥٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ ميناء ٥٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ نسر ٥٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ منر ٥٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ وجه ٥٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ ولد يتزجل ٥٨

 
 )٣(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١  ٨ إبرة خياطة ١
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٢٢ البحر األمحر ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٢ وسيقيةآلة م ٣
 ١ %٢.٩٤ ٦ ١٧ إنسان ٤



 ٢٥١

 صفر %٨.٨٢ ١٨ ٣ انف ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ باخرة ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٨ بالون ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٣ بذرة ٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ بركان ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ برواز ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٨ بكرة خيط ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ تلفون ١٢
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٢٢ جبل ١٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٢ جزيرة ١٤
 صفر %٩.٣١ ١٩ ٢٨ حيوان ١٥
 صفر %٦.٧٣ ١٣ ٢٢ خريطة ١٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١١ خط متعرج ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ خليج العقبة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ مخاشة تراب ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ ذرة ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ رأس طري ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ رجل حصان ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٩ رقم عشرة ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ زخرفة فنية ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣١ سحابة ٢٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٤ مسكة ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ سنارة ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ سندان ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ سهم ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ شارع ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٠ شبح ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٥ شجرة ٣٣
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦٤ شراع ٣٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ صاروخ ٣٥



 ٢٥٢

 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ طائر ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٤ طائرة ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ طفل ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٦ عصى ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ عضلة الفخذ ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ عظمة ٤١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ فطرية ٤٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ فم ٤٣
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣ قدم ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ قطعة قماش ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ كوب ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ لعبة يويو ٤٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ ماء ٤٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ مثلث ٤٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ مزهرية ٥٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٨ مكنسة ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ نار ٥٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ ر ٥٣
 ١ %٣.٩٢ ٨ ١٧ وجه ٥٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ورقة ٥٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٥ رورقة شج ٥٦
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣ يد إنسان ٥٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٧ يرقة ٥٨

 
 )٤(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ إبرة ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ أسنان ٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤١ إشارة مرور ٣
 فرص %٢٧.٤٥ ٥٦ ١١ أشكال هندسية ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٦ احلرب يف فلسطني ٥



 ٢٥٣

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ برتقال ٦
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٥٥ )مرتل(بيت  ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حديقة ٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٦ حروف اجنليزية ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حفرة ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ خبز ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦١ خشب مكسور ١٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ١١ خط ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١١ خط االستواء ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ دخان ١٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤١ رصيف ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ سرير ١٧
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٤١ سكة ١٨
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٣ سلم ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ سندوتش ايس كرمي ٢٠
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٦٥ سيارة ٢١
 صفر %١٩.١٢ ٣٩ ٤١ شارع ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ شبكة ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ شريطة ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ شكالته ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ صاروخ ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ صحن ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ صندوق ٢٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ طائرة ٢٩
 ٢ %١.٩٦ ٤ ١ طاولة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ظرف ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ عكس الصورة ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٧ عالمات حسابية ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ ةعمار ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ فرشاة أسنان ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٤ قارب شراعي ٣٦



 ٢٥٤

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ قاعة ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ قلم رصاص ٣٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ كفن ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ كوبري ٤٠
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٥٣ لعبة ٤١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ لفافة خيط ٤٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦١ ماسورة ٤٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مدرسة ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مسجد ٤٥
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٧ مسطرة ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مفك ٤٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ مكتبة ٤٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ مكوجي ٤٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ ميزان ٥٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ هرم ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ مهربجر ٥٢

 
 
 
 
 

 )٥(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة رارالتك فئة املرونة االستجابة الرقم
 ١ %٤.٩٢ ١٠ ١١ أشكال هندسية ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ اجلهات األصلية ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ الرمح والقوس ٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤ باب ٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٥ بيت ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ تقاطع طرق ٦



 ٢٥٥

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جبال ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٥ جنط ٨
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٢٦ حروف اجنليزية ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ بةحقي ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ رمح ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ زلزال ١٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٣ ساعة رملية ١٤
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٦٤ )مركب، قارب(سفينة  ١٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٣ سلم ١٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٢ سهم ١٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٥ سيارة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ شباك ١٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٤ شراع ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٧ شعار اليوم العاملي لاليدز ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ حليب ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ صور ٢٣
 ١ %٤.٤١ ٩ ٤٤ طائرة ٢٤
 صفر %٩.٨٠ ٢٠ ٤٣ طائرة ورقية ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ظرف ٢٦
 صفر %١٠.٧٨ ٢٢ ٤٧ )اكس(عالمة ضرب  ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ علبة كربيت ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ عمارة مكسورة ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ فرشاة بوية ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ قطار ٣١
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٥١ كتاب ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ كرتون ٣٣
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦٦ )اهللا(لفظ اجلاللة  ٣٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤١ لوحة مرور ٣٥
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ ١١ مثلث ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مدرسة ٣٧



 ٢٥٦

 صفر %٦.٨٦ ١٤ ١١ مربع ٣٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٠ مرجيحة ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ مروحة ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ مساحة ماء ٤١
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٥٧ مظلة ٤٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مغناطيس ٤٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ مكنسة ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ ملعب تنس ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ ميزان ٤٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤ نافذة ٤٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ هدية  ٤٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ ولد يلعب ٤٩

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ إبريق ١
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٣ أذن  ٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ أشهر املذنبات ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٦ اإلسراف يف املاء ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ ايس كرمي ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٨ بالونه ٦



 ٢٥٧

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ بئر ٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ بازالء ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ بطة ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٩ بياض البيض ١٠
 صفر %٧.٨٤ ١٦ ٤٨ تفاح ١١
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٢٨ ثعبان ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ جنني ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٥ حذاء ١٤
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٢٦ حروف اجنليزية ١٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٦ عربية حروف ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ حفرة ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ حالوة ١٨
 صفر %١٢.٧٥ ٢٦ ٣٤ حلزون ١٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ حيوان ٢٠
 ١ %٤.٩٠ ١٠ ١١ دائرة ٢١
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٢٢ دوامة حبرية ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٧ دودة ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ رأس ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ رجل ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ سلحفاة ٢٦
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣٤ مسك ٢٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٥ شجرة ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ شكل خمادع ٢٩
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٦٢ صافرة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٢ )حجر(صخرة  ٣١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣٤ )حمارة لؤلؤ(صدفة  ٣٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤١ )شارع(طريق  ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ طماطم ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ عداد ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ عقدة أو ربطة ٣٦
 صفر %٧.٨٤ ١٦ ٤٨ فاكهة ٣٧



 ٢٥٨

 ٢ %١.٤٧ ٣ ٣ قلب ٣٨
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٥ )هالل(قمر  ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ كامريا ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ كبده ٤١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٢ كرة قدم ٤٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٩ لوحة ألوان ٤٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ مضرب غولف ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ معدة ٤٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ معصم ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مغناطيس ٤٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ مقص ٤٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ نقار اخلشب ٤٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ نيزك ٥٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٠ وردة ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٧ يرقة ٥٢

 
 
 
 
 

 )٧(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة رارالتك فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ أخطبوط ١
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٣ أذن ٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ انف ٣
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٦٣ بذور نبات ٤
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١٩ بيض ٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٨ تفاح ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ ثعبان ٧



 ٢٥٩

 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ جنني ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٦ جوال ٩
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٦ حروف عربية ١٠
 صفر %١٥.٢٠ ٣١ ٢٦ يزيةحروف اجنل ١١
 صفر %٨.٨٢ ١٨ ٣٤ حلزون ١٢
 ١ %٢.٤٥ ٥ ١١ دائرة ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ دوامة ١٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٧ دودة ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ رأس ١٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ رجل غاضب ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ رجل مقاتل ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ رضيع ١٩
 صفر %١٦.٦٧ ٣٤ ٩ أرقام اجنليزية ٢٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٦ مساعة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ مسك القرش ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ٢٣
 ٢ %١.٤٧ ٣                                                                                                                             ٦٢ صافرة ٢٤
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٣٤ صدفة ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ صقر ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٣ عربية أطفال ٢٧
 صفر ٥.٣٩ ١١ ٤٧ فاصلة ٢٨
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٢ فاصوليا ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ قنبلة ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ قوقعة أذن ٣١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ كبده ٣٢
 ١ %٤.٩٠ ١٠ ٣٣ كلية ٣٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦١ ماسورة ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ مضرب جولف ٣٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١ مقعد ٣٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥ )هالل(قمر  ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ وجه ٣٨



 ٢٦٠

 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ لدو ٣٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٨(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ أخطبوط ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ أرنب ٢
 صفر %٢٣.٥٣ ٤٨ ٣٥ أوراق شجر ٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ ايس كرمي ٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٣ بذور نبات ٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٩ ضبي ٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ داخل جسم اإلنسان ٧



 ٢٦١

 ١ %٢.٤٥ ٥ ٣٤ مسك ٨
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٣٥ شجرة ٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٩ شكل ١٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٠ مشس ١١
 صفر %٦.٣٧ ١٣ ٤٠ طائر ١٢
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٣ عني ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ فاصوليا ١٤
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٤٨ فاكهة ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ فتاة ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٧ فراشة ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ فرشاة رسم ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٠ فصل اخلريف ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ قطة ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ قلم ٢١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ لوز ٢٢
 صفر %١١.٧٦ ٢٤ ٤٨ ليمون ٢٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٥٠ خملوق فضائي ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ منظفة حشرات ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ نار ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ نيزك ٢٧
 صفر %٢٠.١٠ ٤١ ٣٠ وردة ٢٨
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٨ ورقة ٢٩

 )٩(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٦٦ ابتسامة ١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ إبريق ٢
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٣ أسنان ٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١١ أشكال هندسية ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٧ إعالن ٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ إنسان ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ ايس كرمي ٧



 ٢٦٢

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ باب ٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٨ بالونه ٩
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٥٥ برج ١٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ بيت ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ تاج ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ حتفة ١٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جبل بركاين ١٤
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٥ حذاء ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حروف عربية ١٦
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٦ حروف اجنليزية ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ حقيبة ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٠ خشبة تزجل ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ خنجر ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ٢١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ درج ٢٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ دلة قهوة ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٤ دلفني ٢٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ رجل ٢٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٧ )برقية(رسالة  ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ رقبة ٢٧
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٩ أرقام اجنليزية ٢٨
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٩ أرقام عربية ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ ساطور ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٦٤ سفينة ٣١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٦ سلة نفايات ٣٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٤ مسك ٣٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦٥ سيارة ٣٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٢ سيف ٣٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٥ شجرة ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ صحن ٣٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ طفل ٣٨



 ٢٦٣

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ ظفر النمر ٣٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ عربة خيول ٤٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٦ علبة حليب ٤١
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٧ علم التوحيد ٤٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ عمارة  ٤٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣ عني ٤٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٩ فانوس ٤٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٦ فأس ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٦ فخار ٤٧
 ١ %٣.٤٣ ٧ ٣ فم ٤٨
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٤٨ فواكه ٤٩
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٨ قدر ٥٠
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٢٨ قط ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٠ كائن ٥٢
 ٢ %١.٩٦ ٤ ١٥ كأس ٥٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١ كرسي ٥٤
 ١ %٤.٩٠ ١٠ ٨ )كاسة(كوب  ٥٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ كيس ٥٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٨ مبخرة ٥٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٦ حممد ٥٨
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٨ مزهرية ٥٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٥ مسجد ٦٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ مشروب غازي ٦١
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٥٩ مالبس ٦٢

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %١.٤٧ ٣ ١٠ مالهي ٦٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ منشار ٦٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ ميزان أطفال ٦٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ نظارة ٦٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥ هالل ٦٧
 صفر %٦.٣٧ ١٣ ١٧ وجه إنسان ٦٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ وجه قطة ٦٩



 ٢٦٤

 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ ورقة ٧٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(شكل ): تكملة األشكال(النشاط الثاني 
 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ١ %٣.٩٢ ٨ ١٦ )إناء، جك(إبريق  ١
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٦ تخدم يف املختربأداة تس ٢
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤١ إشارة مرور ٣
 صفر %٧.٣٥ ١٥ ١١ أشكال هندسية ٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ باب ٥
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٥٥ برج ٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٠ بطة ٧
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٥٥ )مرتل، مبين(بيت  ٨



 ٢٦٥

 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٢ تاج ٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ حتلية املياه ١٠
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٢٢ جبل ١١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ بنةج ١٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٦ جرس ١٣
 ١ %٢.٤٥ ٥ ٢٥ )جزمه(حذاء  ١٤
 ١ %٣.٩٢ ٨ ٢٦ حروف  ١٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٤ خيمة ١٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ دبوس ١٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ درج ١٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ ديناصور ١٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ رجل آيل ٢٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٧ رجل مشنوق ٢١
 ٢ %١.٩٦ ٤ ٧ )ظرف(رسالة بريد  ٢٢
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٩ رقم عريب ٢٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٣ ساعة رملية ٢٤
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣ ساق إنسان ٢٥
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٦ مساعة هاتف ٢٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٢ سنبوسه ٢٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ سهم ٢٨
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦٥ سيارة ٢٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤ شباك ٣٠

 لةوزن األصا النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٤ صانعة القهوة ٣١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٣٨ صندوق بريد ٣٢
 ٢ %١.٤٧ ٣ ٤٣ طائرة ورقية ٣٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ طاقية ٣٤
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٣٩ )ملبة(عامود إنارة  ٣٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٢ عصري ٣٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ عالقة مالبس ٣٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٤٧ عالمة اكس ٣٨
 صفر %٦.٣٧ ١٣ ٤٧ علم ٣٩



 ٢٦٦

 ١ %٢.٩٤ ٦ ٣ مقد ٤٠
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٢ قزاز ٤١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٢٨ قطة ٤٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٩ قناع ٤٣
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ كأس ٤٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٤٢ ماء ٤٥
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٦ )منشار(جمموعة مسننة  ٤٦
 ٢ %٠.٤٩ ١ ١٥ حمل قفز السباحني ٤٧
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٦ مرمى النفايات ٤٨
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٢ مسدس ٤٩
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٧ مسطرة ٥٠
 ١ %٢.٩٤ ٦ ٦ مشنقة ٥١
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مظلة ٥٢
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٨ مغسلة ٥٣
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٣٦ موجات كهربائية ٥٤
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٨ ميزان ٥٥
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ١٧ وجه ٥٦
 ٢ %٠.٩٨ ٢ ٧ ورقة متشققة ٥٧
 ٢ %٠.٤٩ ١ ٦ والعة ٥٨

 
 رارات وأرقام فئات املرونةأوزان األصالة والنسب والتك): الدوائر(النشاط  الثالث 

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٤ آبار جوفية ١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ ابتسامة ٢
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٣١ أثقال ٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٩ أخطبوط ٤
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٣ أذن ٥
 ١ %٥.٨٨ ١٢ ٦ أرقام  ٦
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٢٧ أرنب، قطة، كلب ٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٠ ريرأزا ٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ أساور ٩



 ٢٦٧

 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ٦٩ أمساء اهللا احلسين ١٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ أسنان ١١
 صفر %٢١.٠٨ ٤٣ ٣٠ إشارات إرشادية ١٢
 صفر %٢١.٥٧ ٤٤ ٣٠ إشارة مرور ١٣
 صفر %١٣.٧٣ ٢٨ ١٠ )فنية(أشكال هندسية  ١٤
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٥ )دوامة(إعصار  ١٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٤ آلة ١٦
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ٢٤ اجلهات األربع ١٧
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٥٣ )الكعبة(احلرم املكي  ١٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٠ القران الكرمي ١٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ الليل ٢٠
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ١٨ )بنت(امراءة  ٢١
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٣ انف ٢٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ أنواع الرياضة ٢٣
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٦٥ أوراق الشجر ٢٤
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٤٤ ايس كرمي ٢٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ باب ٢٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٨ باص ٢٧
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٥١ بالون ٢٨
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٢٤ حبر ٢٩
 ١ %٦.٣٧ ١٣ ٤٨ برتقال ٣٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ برجكتر ٣١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٥ برق ٣٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٥ بصل ٣٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ بصمة ٣٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ بكرة ٣٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٧ )متر(بلح  ٣٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٠ بلوزة ٣٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ بيبسي ٣٨
 ١ %٦.٣٧ ١٣ ٥٣ )مرتل، عمارة(بيت  ٣٩
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٤٤ بيتزا ٤٠



 ٢٦٨

 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ٤٤ بيض ٤١
 ١ %٦.٨٦ ١٤ ٤٨ تفاح ٤٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ تفحيط ٤٣
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ١٤ تلفاز ٤٤
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٤ يسمت ٤٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٧ ثعبان ٤٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ ثالجة ٤٧
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٠ )قميص(ثوب  ٤٨
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٤ )جبال(جبل  ٤٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ جدار ٥٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ جراثيم ٥١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٣ جرس ٥٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٥ جزر ٥٣
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٤٧ جزيئات املادة السائلة والصلبة ٥٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٦ ك ماءج ٥٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ جرتير ٥٦
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٦٨ جنط ٥٧
 ٢ %٤.٤١ ٩ ٦٨ جنط سيارة ٥٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ جهاز بويل ٥٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ جهاز حتكم ٦٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٢ جوال ٦١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ حادث سيارة ٦٢

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٨ حبحب ٦٣
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٢ )طوب(حجر  ٦٤
 صفر %١١.٢٧ ٢٣ ٢٥ حروف  ٦٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حشرة ٦٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٥ حطب مشتعل ٦٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٤ حفريات ٦٨
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٤٤ )شكالته(حالوة  ٦٩
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٩ حلزون ٧٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ حلقات منفصلة ٧١



 ٢٦٩

 ٣ %١.٤٧ ٣ ١٦ حوض ٧٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ خرز ٧٣
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٤ خريطة ٧٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ خشم خرتير ٧٥
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ١٠ )خطوط(خط  ٧٦
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٣ خاليا ٧٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ خلية حنل ٧٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٠ خوذة ٧٩
 صفر %١٧.٦٥ ٣٦ ١٠ )دوائر(دائرة  ٨٠
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٨ دباب ٨١
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٧ دبابة ٨٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٠ دخان ٨٣
 صفر %١٠.٢٩ ٢١ ٦٨ دراجة ٨٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣ درج ٨٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ دفتر حتضري ٨٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٠ دوار الطيارة ٨٧
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٢٦ دودة ٨٨
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ دورات موصلة للكهرباء ٨٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ رادار ٩٠
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٢٣ رأس ٩١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤ رأس شيشة ٩٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٠ رتبة عسكرية ٩٣
 صفر %١٢.٢٥ ٢٥ ١٨ رجل ٩٤

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢١ زهرة اللعب ٩٥
 صفر %١٤.٢٢ ٢٩ ٣٤ ساعة ٩٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٩ سجاد ٩٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٥ سجن ٩٨
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤٥ سحاب ٩٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١ سرير ١٠٠
 ١ %٧.٨٤ ١٦ ٦٧ )رب، مركبباخرة، قا(سفينة  ١٠١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ سكة حديد ١٠٢



 ٢٧٠

 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٥ سكينة ١٠٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٦ سلة ١٠٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ سلحفاة ١٠٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤ مساعة طبيب ١٠٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ مسبوسة ١٠٧
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٩ مسك ١٠٨
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٨ سهم ١٠٩
 صفر %٢٤.٥١ ٥٠ ٦٨ سيارة ١١٠
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٧ سيف ١١١
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٨ )عربة نقل(شاحنة  ١١٢
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٣٧ شارع ١١٣
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٣ شباك  ١١٤
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٢١ )شباك صيد(شبكة  ١١٥
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٢٦ شبكة عنكبوت ١١٦
 ١ %٩.٨٠ ٢٠ ٣٨ شجرة ١١٧
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١٨ شجرة العائلة ١١٨
 ٢ %٤.٤١ ٩ ١٨ )إنسان، ناس(شخص  ١١٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٢ شريط ١٢٠
 ١ %٩.٣١ ١٩ ٣٠ )رمز(شعار  ١٢١
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٣ )كدش(شعر  ١٢٢
 صفر %٢٢.٠٦ ٤٥ ٢ مشس ١٢٣
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٨ صاروخ ١٢٤
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٥ صحن ١٢٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٩ صور ١٢٦

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٨ )حمقق(ضابط  ١٢٧
 ١ %٥.٨٨ ١٢ ٤٦ )عصفور(طائر  ١٢٨
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٤١ طائرة ١٢٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ طالب ١٣٠
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١ طاولة ١٣١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥١ طراطيع ١٣٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ طيار ١٣٣



 ٢٧١

 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ عبقري ١٣٤
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤ عداد ١٣٥
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٤٧ )جمهر(عدسة مكربة  ١٣٦
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٥٨ عصري ١٣٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ عقد ١٣٨
 ٢ %٢.٤٥ ٥ ٣٠ عالمات ١٣٩
 ١ %٥.٨٨ ١٢ ٣٠ عالمات حسابية ١٤٠
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ١٦ علبة ألوان ١٤١
 ٣ %١.٩٦ ٤ ١٦ علبة دواء ١٤٢
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣٠ علم ١٤٣
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤٨ عنب ١٤٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ عنكبوت ١٤٥
 ١ %٩.٨٠ ٢٠ ٢٣ عني ١٤٦
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٢٧ عني حيوان ١٤٧
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٥ غسالة ١٤٨
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٦٧ غواصة ١٤٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ فارة كمبيوتر ١٥٠
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤٨ فاكهة ١٥١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ فأر ١٥٢
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٢٦ فراشة ١٥٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ فله ١٥٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ فلفل ١٥٥
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢٣ فم ١٥٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ فندق ١٥٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ فديوا ١٥٨

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة مالرق
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٠ فيش كهرباء ١٥٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٧ فيل ١٦٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ قبة ١٦١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ قدم إنسان ١٦٢
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٦٨ قطار ١٦٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ قطعة جنب ١٦٤



 ٢٧٢

 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٣ قلب ١٦٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ قلم ١٦٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٦ )زبالة، نفايات( قمامة ١٦٧
 ١ %٩.٨٠ ٢٠ ٢ )هالل، بدر(قمر  ١٦٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٩ قمر صناعي ١٦٩
 ٣ %١.٤٧ ٣ ١٨ قناص ١٧٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٨ قنابل عنقودية ١٧١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ )كوب(كاس  ١٧٢
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ١٥ كامريا ١٧٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ كأس ويل العهد ١٧٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ كربيت ١٧٥
 ٣ %٢.٩٤ ٥ ٥٠ كتاب ١٧٦
 صفر %١٤.٧١ ٣٠ ٣١ كرة ١٧٧
 ٣ %٢.٩٤ ٦ ٢ كرة أرضية ١٧٨
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣١ كرة تنس ١٧٩
 صفر %١٢.٧٥ ٢٦ ٣١ كرة سلة ١٨٠
 ٢ %٤.٤١ ٩ ٣١ كرة طائرة ١٨١
 صفر %١٣.٢٤ ٢٧ ٣١ كرة قدم ١٨٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ كرة مضرب ١٨٣
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٣١ كرة يد ١٨٤
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ١ كرسي ١٨٥
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٢٣ كريات الدم ١٨٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢ كسوف الشمس ١٨٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٤ كعك ١٨٨
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٦٨ كفر ١٨٩
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ٦٨ كفر دراجة ١٩٠

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة الرقم
 ٢ %٣.٩٢ ٨ ٦٨ كفر سيارة ١٩١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٤ كمبيوتر  ١٩٢
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ٢ )كواكب(كوكب  ١٩٣
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٧٠ لؤلؤ ١٩٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٣ لسان ١٩٥



 ٢٧٣

 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ١٥ )العاب(لعبة  ١٩٦
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٠ ملبات إنارة ١٩٧
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٢٩ لوحة ١٩٨
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٥ ليمون ١٩٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١ مائدة طعام ٢٠٠
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٦٢ ماسورة ٢٠١
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ مبخرة ٢٠٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢١ متاهة ٢٠٣
 ١ %٧.٣٥ ١٥ ١٠ مثلث ٢٠٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٩ حممد رسول اهللا ٢٠٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٧ خمترب بيولوجي ٢٠٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٨ خمدرات ٢٠٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٥ خملوق فضائي ٢٠٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٤ مدينة صغرية ٢٠٩
 ١ %٩.٣١ ١٩ ١٠ مربع ٢١٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مرسام ٢١١
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ١٤ مروحة ٢١٢
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٢١ مسبح ٢١٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٧٠ مسبحة ٢١٤
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ مستشفي ٢١٥
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٥٣ مسجد ٢١٦
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٦٣ مسجل ٢١٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٧ مسطرة ٢١٨
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٣ مصنع ٢١٩
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣١ مضرب تنس ٢٢٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٧ مضيف ٢٢١
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٤٧ مغناطيس ٢٢٢

 وزن األصالة النسبة التكرار فئة املرونة االستجابة قمالر
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٨ مقود سيارة ٢٢٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٩ نميكرفو ٢٢٤
 ٢ %٤.٤١ ٩ ٢١ )مراجيح(مالهي  ٢٢٥
 ٢ %٣.٤٣ ٧ ٢١ ملعب كرة قدم ٢٢٦



 ٢٧٤

 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥ ملعقة ٢٢٧
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٢ ملك ٢٢٨
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ٢٩ منظر طبيعي ٢٢٩
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ١٨ مهرج ٢٣٠
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٤٠ )صوتية، كهربائية(موجات  ٢٣١
 ٣ %١.٤٧ ٣ ٤٨ موز ٢٣٢
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٣٧ موقف طويل ٢٣٣
 ٣ %٠.٤٩ ١ ١٨ )كبنت(جنم  ٢٣٤
 ١ %٧.٣٥ ١٥ ٢ )جنوم(جنمة  ٢٣٥
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٢٦ حنلة ٢٣٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٦٦ نصف ريال ٢٣٧
 صفر %٢٠.١٠ ٤١ ٦٠ نظارة ٢٣٨
 ٣ %١.٩٦ ٤ ٢٢ )ونتلف(هاتف  ٢٣٩
 ٣ %٠.٩٨ ٢ ٥٣ هرم ٢٤٠
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٤٧ هيكل عظمي ٢٤١
 صفر %٣٧.٧٥ ٧٧ ١٨ وجه ٢٤٢
 ٢ %٤.٩٠ ١٠ ١٨ وجه حزين ٢٤٣
 ٢ %٢.٩٤ ٦ ١٨ وجه غاضب ٢٤٤
 صفر %١٢.٢٥ ٢٥ ١٨ وجه مبتسم ٢٤٥
 ١ %٩.٣١ ١٩ ٣٣ وردة ٢٤٦
 ٣ %٠.٤٩ ١ ٥٠ ورقة ٢٤٧
 ٢ %٤.٤١ ٩ ١٨ ولد ٢٤٨
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ABSTRACT 
 

Title: Application of form (B) of Torrance test of 
creative thinking (TTCT) on dump students and those 
with impaired hearing in the intermediate schools in 
Makkah Region. 



 ٢٨١

Objectives of the Research: The objective of the 
current research is to find a valid innovative thinking 
test to be applied on the dump students and those with 
impaired hearing in the three grades (first, second and 
third grades) of the intermediate schools in Makkah 
Region (Makkah, Jeddah and Taif). This will be done by 
identifying the psychometric characteristics (validity 
and reliability) of the test after applying it on the 
research sample, as well as its consistency with 
characteristics of the good test and find a correction 
scale for this category and then obtain the standards of 
the test dimensions (fluency, flexibility, originality and 

١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦detail) for the age groups of , , , ,  years 
and for the sample as a whole. A proposed enriching 
program to promote the creative thinking of dump 
students and those with impaired hearing will be 
developed and finally the difference in creativity 
between these students and the hearing ones will 
identified.   
The Sample: ٢٠٤The sample was made of  dump and 
impaired hearing students in Al-Amal Institutes and the 
classrooms affiliated to the public education in Makkah 

١٢in the age category of (  – ١٧ ١٤٥ years) of which  were 
٥٩ ٢٠٤dump and  with impaired hearing along with  

hearing students of the same age category and in the 
same schooling stage for the sake of comparison. 
Research Tools: The intention of the researcher is to 
validate form B of Torrance test of creative thinking 
which is applied to the hearing students in the 
Kingdom of Saudi Arabia. The researcher also 
employed Ronzly scale for estimation of behavioral 
characteristics for high achieving students.  
Research Findings: In order to answer the research 
questions, a number of statistical analyses were 
conducted. First its was ascertained from the pilot 
study by means of t test that there are no statistically 
significant differences between the dump students and 
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those with impaired hearing. In order to obtain the 
indicators of the test reliability and validity after being 
applied to this category, first reliability (reliability of 
the correctors, stable reliability and Alfa factor), and 
regarding validity, internal consistence coefficients, 
factor analysis, Ronzly scale concomitant validity as 
well as achievement in the subjects of mathematics 
and English and distinguishing validity using an 
internal and external criterion were obtained. Special 
performance standards for the dump students and 
those with impaired hearing were obtained for each age 
category and for the whole sample by converting the 
crude score into a t score and by obtaining the 
differences in the four dimensions of the test and total 
score between the dump and hearing students. The 
findings of the research were as follows: 

١- There were no significant differences in form B of 
Torrance test of creative thinking between the 
performance of the dump students and those with 
impaired hearing. 

٢- The reliability indicators of form B of Torrance 
test of creative thinking  when all methods are 
used were high. 

٣- There was a good significant validity of form B of 
Torrance test of creative thinking when applied to 
the research sample. 

٤- A computer software is required to correct the test 
activities along with a proposed enrichment 
program to promote creative thinking. 

Recommendations: In the light of the afore-mentioned 
findings, the researcher recommends that a scale be 
employed to detect the creative ones among the dump 
students and those with impaired hearing in the rest of 
the regions and include the female students therein, as 
well as form a special committee in the Ministry of 
Education in order to enrich the educational field with 
new techniques and update what has been validated 
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along time ago and obtain various enrichment 
programs.  
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