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The thesis contained five chapters , the first chapter contained 

introduction and importance of the research.  Thesis aimed to 

identification to the impact of integrationbetween technique of the duties 

and the discussion in achievement of  practical think  and creative 

thinking for student of collage of physical education. As for as the 

problem of research was represented by using the traditional teaching 

method which led to  less connection  of students in their r teaching 

environment because of it  is emphasize on the cognitive sides  only 

without  motivation of   the students on thinking, 
 
 
 
 

mailto:sp.p0st63@qu.edu.iq
mailto:sp.p0st63@qu.edu.iq
mailto:thamer.khat@uq.edu.iq
mailto:thamer.khat@uq.edu.iq
mailto:p.p0st63@qu.edu.iq


 
 المقدمة -4

 

التفكير االبداعي لدى تحسين مستوى  تطوير و التدريسية الفعالة ال يقتصر تأثيرىا في واساليب طرائق إن اختيار
 جزءا" من برنامج اإلعدادواالساليب بل يتعدى ذلك إلى آن تصبح تمك الطرائق  ،فترة إعدادىا خاللالطمبة 
ومن ىذه االساليب  اسموبي الواجبات  و  ،مستقبليم في الولتكون عونا" ليم لدى ممارستيم لمينة التعم والتعميم

المناقشة  والتي تعتبر من اىم  االساليب ذات التأثير الجيد في طرائق التدريس والتي تساىم في اعداد مدرسين 
 تفكير االبداعي. ناجحين  يمتمكون الخبرة و ميارات التدريس ومن اىميا ميارات ال

وتعد مادة طرائق التدريس من بين ميادين المعرفة في كل كمياات وأقساام التربياة الرياضاية التاي ال يقتصار أىاداف 
تدريساايا عمااى الجانااب المعرفااي والحركااي فقااط ، باال يتجاااوز ذلااك  الااى تنميااة الميااارات العقميااة واالجتماعيااة لاادى 

، فسار الميناة التاي ةاإلبداعي والتنظيم والمشاركة  والثقة باالنفس وتحمال المساؤوليالطمبة لممارستيا مثل : التفكير 
سيمارسيا المتعمم في المستقبل كمدرس لمتربية الرياضية ترتكز وتعتمد عمى االمكانيات والخبرات والقدرات و التاي 

اتيجياتو مان العوامال الفعالاة فاي يكتسبيا الطالب من ىذه المادة  ، ويمكن القول ان طرائق التدريس وأساليبو واستر 
تحقيق االىداف العممياة التعميمياة كماا ىاو الحاال فاي كمياات التربياة البدنياة وعماوم الرياضاة ، وذلاك بتفعيال عممياة  
إعداد الخريجين وتحسين تحصيميم والتفكير االبداعي لدييم عن طريق تنمية معارفتيم واالرتقااء بياا نحاو االفضال 

 ثمة لطالب فاعل باحثا عن المعرفة حائز عمى تحصيل معرفي مميز.وبما يتيح مخرجات مم
 

 اهداف البحث2 -1
 اعداد مقياس التفكير االبداعي.- 1  

لمادة طرائق التدريس التفكير االبداعي تنمية أسموبي )الواجبات والمناقشة ( في  التكامل بين التعرف عمى أثر-2
 الرياضة.لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم العممي 

 
 الغرض من الدراسة :  -2

الغرض من الدراسة ىو التعرف عمى اثر التكامل بين اسموبي الواجبات والمناقشة في تنمية التفكير االبداعي 
 لمادة طرائق التدريس العممي  لدى طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة .

 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -3

 

سااتخدم الباحااث الماانيج التجريبااي بتصااميم المجمااوعتين المتكااافئتين التجريبيااة والضااابطة ذات االختبااارين القبمااي أ
والبعاادي لمالئمتااو طبيعااة مشااكمة البحااث ، "الماانيج التجريبااي ىااو محاولااة الساايطرة عمااى العواماال االساسااية كافااة 

 .  (1)الممكن تثبيت ىذا التالعب وقياسة " بطريقة معينة بحيث يكون من  بوماعدا متغير واحد يتم التالعب 
 مجتمع وعينة البحث : 3-1

                                                           
 .237،ص1993، دار ألحمة لمطباعة والنشر ،بغداد  طرائق البحث  العممي ومناهجهوجيو محجوب :  – 1



)ىااو جمياا" اإلفااراد أو اأشااخاص أو اأشااياء أو الحاااالت الااذين يكونااون موضااوع مشااكمة البحااث التااي  المجتماا" "
 –الرياضاة ،حدد الباحث مجتم" بحثو وىم طالب المرحمة الثالثاة / كمياة التربياة البدنياة وعماوم (2)يدرسيا الباحث("

( شاعب، اذ تام 7(  طالباًا ماوزعين عماى )182، والباال  عاددىم )2221 -2222جامعة القادسية  لمعام الدراساي 
( طاااالب مااان الراسااابين والمعمماااين المجاااازين 12( طاااالب ، وتااام اساااتبعاد )12تحدياااد العيناااو االساااتطالعية بواقااا" )

( طالاب والمجموعاة 22لب والمجموعاة الضاابظة بواقا" )( طا162دراسيًا ، وتم تحديد عينة البناء لممقياس بواق" )
 ( طالب والجدول ادناه يوضح ذلمك22التجريبية بواق" )

 
 ( 2الجدول )                                        

 يبين مجتم" البحث وعينتو واالسموب التعميمي المستخدم                    
 المجموع الكمي العدد المستبعد  عدد افراد العينة  االسموب المجموعة 

 12          12         العينة االستطالعية 

 12        12                 المستبعدين

   162         162         عينة البناء لممقياس

وحااااااااااااادات تعميمياااااااااااااة  المجموعة الضابطة 
باساااااااموبي الواجباااااااات 

 والمناقشة 

        22         22 

وحااااااااااااادات تعميمياااااااااااااة  التجريبيةالمجموعة 
 باالسموب المتب"

       22        22 

 182        12          172        المجموع              

 
 
 -إجراءات اعداد مقياس التفكير االبداعي: 2-2

اختبااار بعااد اطااالع الباحااث عمااى جمياا" المقاااييس واالختبااارات ذات العالقااة  بااالتفكير االبااداعي، وجااد الباحااث ان 
ىو المقياس المالئم لمدراسة الحالية ،  1975تورانس لقياس القدرة عمى االبداع والمعرب من قبل سيد خيراهلل عام 

 حيث يتكون ىذا االختبار من قسمين:
: ىو صاوره ماأخوذة مان احادى بطارياات تاورانس لمتفكيار االباداعي ويشامل ىاذا القسام اربا" اختباارات القسم االول
 فرعية ىي :

                                                           
 .125،ص1988،القاىرة ،دار الفكر الغربي ، البحث العممي) مفهومه ,أساليبه,أدواته(ذوقان عبيدات ،وآخرون :  -2



: وفييا يطمب من المفحوص ان يذكر اكبر عدد ممكن من االستعماالت التي يجدىا استعماالت  االستعماالت 0أ
 ( دقائق5غير عادية لمشاخص والمسطبة بحيث تكون ىذه االشياء اكبر فائدة واىمية ، ويكون زمن كل وحدة )

ظاام االشاياء تغيار واصابحت عماى :   وفيياا يطماب مان المفحاوص ان ياذكر مااذا يحادث لاو ان ن  المترتبات 0ب
 نحو معين وىذا االختبار يتكون من وحدتين ىما : 

 .ماذا يحدث لو اصبح القسم الختامي في مقدمة الدرس  -
 ق( دقائ5وحدة )ماذا يحدث لو ان خطة درس التربية الرياضية ال تتضمن القسم الرئيسي، زمن كل  -

: وفييا يطمب من المفحوص ان يباين كياف يتصارف فاي بعاض المواقاف حياث يتكاون االختباار مان   الموقف0ج
 موقفين ىما :

 اذا عينت مدرس في مدرسة ريفية ماذا اتفعل -
لو كانت جمي" المدارس غير موجودة عمى االطالق او حتى كانت ممغاه ماذا تفعل لكاي تصابح ماتعمم ،  -

 ( دقائق 5زمن كل وحدة  )

 

: وفييا يطمب من المفحوص ان يفكر بطريقتين او اكثر لزياادة فاعمياة التمارين فاي الوحادة  التطوير والتحسين 0د
 ( دقائق 5التعميمية مستعين بالكرات الطبية مرة وبالزميل مرة اخرى وزمن كل وحدة )

 : وىو صوره ما خوذه من اختبار بارون   القسم الثاني
ان يكاون مان حاروف الكمماات المعطااة  لاو كمماات جديادة بحياث لياا معناى وفي ىذا القسم يطماب مان المفحاوص 

مفيوم  عمى ان ال يستخدم حرف جديدة ولكان بممكاناو ان يساتخدم الحارف الواحاد اكثار مان مارة ويتكاون االختباار 
 . ( دقائق5( و)االستشفاء ( ولكل منيما ) االستمقاءبصورتو العراقية من كممتين ) 

 
 -:المطلوب قياسهاتحديد الظاهرة  3-3

لدى طالب المرحمة الثالثة طالب كمية التربية قياسيا ىو التفكير االبداعي  الى ان الظاىرة التي ييدف البحث
وقد قام الباحث باالطالع عمى مجموعة من الدراسات والبحوث التي جامعة القادسية  -البدنية وعموم الرياضة

المصادر في العموم النفسية والتربوية وعمم النفس الرياضي حول  تفكير االبداعي والعديد منالتناولت مفيوم 
ماىية التفكير االبداعي والعمميات المعرفية التي تيتم بالتفكير االبداعي، وىي : طالقة التفكير _ مرونة لتفكير_ 

ا ومفيوما االصالة والتي ىي بمثابة محتوى مجاالت التفكير االبداعي لكي يصبح معنى التفكير االبداعي واضح
عند عرضو عمى الخبراء والمختصين في مجال عمم النفس الرياضي والعام واالختبار والقياس وىو اجراء يقتضيو 

 .بناء المقياس
 
 -:الغرض من بناء المقياسين3-4

ان الخطوة األولى لبناء مقياس معين هو تحديد الغرض من المقياس تحديدآ واضحآ وما هو االستعمال المنشود 
المقياس، "وان الحاجة المبكرة لتحديد الغرض من االختبار عند العزم على بناءه من الفرضية القائلة بؤن لهذا 



من االسباب التي دعت ف (2)شكل االختبار وبعض خصائصه تختلف باختالف الغرض من ذلك االختبار"
دراسة بغض النضر عن وجود مثل ىكذا في الباحث لوض" ىذا االختبار او المقياس ىو عدم التطرق والخوض 

 اختبارات او مقاييس لمتفكير االبداعي بدراسات اخر.
 
 -تحديد صالحية فقرات مقياسي التفكير االبداعي: 3-5

( فقاارة عمااى مجموعااة ماان الخبااراء والمختصااين فااي مجااال 12قااام الباحااث بعاارض فقاارات المقياااس البااال  عااددىا  )
 (5ينظر ممحق )نفس الرياضي االختبار والقياس وطرائق التدريس وعمم ال

ماان أجاال معرفااة ماادى صااالحيتيا فااي قياااس الياادف الااذي وضااعت أجمااو ،إذ تاام اسااتخدام النساابة المئويااة التفاااق 
( وبيااذا يكااون عاادد  6( ىااو معيااار لقبااول الفقاارة كمااا مبااين فااي الجاادول )2الخبااراء والمحكمااين  وان  اختبااار )كااا

 .ير االبداعي  ( فقرة وىذه الفقرات تمثل اختبار التفك12الفقرات النيائية لممقياس )
 (4جدول )                                                    

 ( آلراء الخبراء حىل صالحية فقرات مقياس التفكير االبداعي 2يبين نتائج اختبار ) كا

 فقرات مقياس التفكير االبداعي

 الفقرات ت
نسبة  الصالحية

 االتفاق
 2قيمة كا

 المحسوبة
 الداللة

 يصمحال  يصمح

القسم 
 االول 

 معنوي 20 %100 0 20 الشاخص

 معنوي 1228 %90 2 18 المسطبة

القسم 
 الثاني

 معنوي 20 %100 0 20 ماذا يحدث لو أصبح القسم الختامي في مقدمة الدرس

 معنوي 1228 %90 2 18 ماذا يحدث لو ان خطة درس التربية الرياضة ال تتضمن القسم الرئيسي

القسم 
 الثالث

 معنوي 928 %85 3 17 اذا عينت مدرسًا في مدرسة ريفية ماذا تفعل؟ 

لو كانت جميع المدارس غير موجودة عمى االطالق )او حتى كانت ممغاة ( ماذا 
 تفعل كي تصبح متعمماً 

 معنوي 1228 90% 2 18

القسم 
 الرابع

 معنوي 20 %100 0 20 الكرة الطبية

 معنوي 20 %100 0 20 الزميل

القسم 
 الخامس 

 معنوي 1228 %90 2 18 االستمقاء

 معنوي 20 %100 0 20 االستشفاء

                                                           
، دار وائل لمنشر والتوزي" 1، طالقياس والتقويم النفسي التربوي بين النظرية والتطبيق(عبد اهلل الصمادي ، ماىر الدرابي":  3

 .22م، ص 2224، االردن، 



 2825( ومستوى داللة 1عند درجة حرية ) 3884الجدولية تساوي  2قيمة كا

 -تعليمات المقياس:-3-6

ىي أداة تعريفية لتنفيذ المقياس ويفضل ان تكون بسيطة وواضحة وموجزه متضمنة معاارف تتصال بكال  التعميمات
 .من ىدف االختبار وكيفية تسجيل االجابات ولغرض الحصول عمى نتائج اكثر دقة 

 

 -التفكير االبداعي:مفتاح تصحيح مقياس2-7

 درجات لكل مفحوص في كل اختبار وىي :ر التفكير االبداعي يتم من خالل تقدير ارب" ختباأن تصحيح ا
: تقاااس بالقاادرة عمااى ذكاار اكباار عاادد ممكاان ماان االجابااات المناساابة فياازمن معااين  الطالقةةة الفكريةةة -1

بالنسااابة الختباااارات القسااام االول، و باااذكر اكبااار عااادد مااان الكمماااات المناسااابة الصاااحيحة ذات ذات 
 .المعنى المفيوم بالنسبة لمقسم الثاني لالختبار 

: وتقاس بالقدرة عماى تناوع االجاباات المناسابة بحياث اناو كمماا زاد عادد االجاباات  المرونة التمقائية -2
المتنوعاااة تاااازداد درجاااة المرونااااة بالنسااابة لمقساااام االول لالختباااار، وتحاااادد مااان خااااالل عااادد الكممااااات 

مااات المناساابة الصااحيحة التااي ليااا معنااى مفيااوم عمااى ان تكااون متعااددة ومتنوعااة ، وعميااو فااأن الكم
 .االشتقاقية ليا درجة واحدة في المرونة 

: تقاس بذكر اجابات غير شائعة في الجماعاة التاي ينتماي اليياا الفارد بالنسابة الاى القسام   االصالة -3
االول فاي االختبااار ، وبعاادد الكممااات ذات المعناى التااي يشااكميا الطالااب والتاي لاام تاارد فااي الجماعااة 

ومان خاالل ذلاك فاأن درجاة اصاالة  القسام الثااني مان االختباار ،التي ينتمي الييا الفرد بالنسبة الاى 
الكممة او الفكرة تكون مرتفعاة اذا كاان تكرارىاا االحصاائي قمايال  اماا اذا زاد تكارار الكمماة او الفكارة 

 .فأن درجة اصالتيا تقل 
حادات الدرجة الكمية : ىاي حاصال جما" درجاات الطالقاة الفكرياة والمروناة التمقائياة واالصاالة فاي و  -4

 .االختبار 
 وقد وض" تورانس لتقدير االصالة النسبة المئوية االتية :

 
 درجة االصالة                                

 
   4%                      22اقل من   

    3%           42 -% 21من          
  2%            62 -%41من         
 1%          82 -% 61من           

 % فاكثر           صفر81من           
 
 



 (4("ووض" سيد خيراهلل تعديل ليذا التقدير عمى النحو التالي 
 تكرار الفكرة

  ()النسبة المئوية

1-9 12 22 32 42 52 62 72 82 92 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 درجة اصالتيا

 

 االصالة "يمثل ىذا الجدول معيار تصحيح  
االستطالعية  عت   قاام الباحاب باؤجراء التجرباة-: لتجربة االستطالعية لمقياس والتفكير االبداعي 3-8

عجطمت  الحثت  يكتواي  عت   ( طتع  ببكت ل01قواعهتا  الطجربت  االستطالعية  فريق العمل المسايد يلت  يةةت  

 1110/    01/    06بطاريخ  ف  يوم االريعاء  ( طالب061بالحالغ يددها  
 
 -التجربة الرئيسية : 3-9

بعد اكتمال مقياس ومقياس التفكير االبداعي  باشر الباحث بأجراء التجربة الرئيسية بتطبيق المقياس عمى عينة 
واستخدام مفتاح تصحيح المقياس وبعدىا  2222\12\17  خميس( طالب في يوم ال162والبال  عددىم )البناء 

تم جم" االستمارات ثم تفري  البيانات باستمارات التفري  الخاصة من اجل معالجتيا احصائيًا بغية التوصل إلى 
 .تحقيق اىداف البحث 

 

 

  -التحليل االحصائي للفقرات لفقرات مقياس التفكير االبداعي: 3-01

لدراسااات التااي تعتمااد عمااى التحمياال المنطقااي االحصااائي لوحاادات االختبااار لغاارض ويعاارف تحمياال الفقاارات "بأنااو ا
معرفااة خصائصاايا وحااذف أو تعااديل أو اضااافة أو اعااادة ترتيااب ىااذه الفقاارات حتااى يتساانى الوصااول اختبااار تاباات 

  . (5)وصادق " 
 -معامــل تمييـــز الفقـــرات :0 -3-01

 -المجموعتان الطرفيتان : -0

 لغرض حساب القوة التمييزية لمفقرة اتب" الباحث االتي :التمييزية لمفقرات ،تم احتساب القدرة 
 .احتساب الدرجة الكمية لممقياس من جم" الدرجات التي يحصل عمييا المختبر لكل فقرة  .1
ترتيب الدرجات التي يحصل عمييا افراد العينة تنازلياا ثام تقسايم الادرجات عماى مجماوعتين مان الادرجات  .2

تمثل احداىما االفاراد الاذين حصاموا عماى اعماى الادرجات وتمثال الثانياة االفاراد الاذين حصاموا عماى ادناى 
 .ردا ( ف 43% من افراد العينة لتبم  كل مجموعة ) 27درجات وكل مجموعة تمثل نسبة 

( لعينتااين مسااتقمتين لمتعاارف عمااى الداللااة االحصااائية لمطاارف بااين متوسااطي t-testثاام تطبيااق اختبااار ) .3
درجات المجموعتين العميا والدنيا لفقرات المقياس وعادت القيماة التائياة المحساوبة مؤشار لمادى صاالحية 

                                                           
 12-8،ص1975،بحوث نفسية وتربوية  ، مصر دار النيضة العربية ،    اختبار القدرة عمى التفكير االبتكاريخير اهلل سيد :  – 4
 43، ص1982القاىرة ، مكتبة النيضة العربية  ،  القياس النفسي والتربوي,محمد عبد السالم احمد :  - 5



( ومساااتوى داللاااة 84ة )( عناااد درجاااة حريااا28218الفقااارة مااان خاااالل مقارنتياااا بالقيماااة الجدولياااة البالغاااة )
 كيبين ذل ادناه( واتضح من خالل نتائج التحميل ان جمي" فقرات مميزة ، والجدول 2825)

 ( 8جدول )

 يبين القدرة التميزية لمقياس التفكير االبداعي 
 المجال االول : الطالقة الفكرية

 الفقرات ت
قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 المحسوبة
 الداللة

 ع س ع س

1  58791 28833 38953 18292 88783 28222 

2  48927 28895 28791 28888 118228 28222 

3  48229 28861 28862 28966 68838 28222 

4  48233 28684 28229 28514 158495 28222 

5  38862 28467 28791 28942 68683 28222 

6  38488 28592 28419 28499 98255 28222 

7  48419 28499 38293 28718 98944 28222 

8  48767 28972 28744 28922 128225 28222 

9  58628 28952 38293 28811 138293 28222 

12  48721 18254 28884 28981 88367 28222 

 المجال الثاني : المرونة التمقائية 

 الفقرات ت
قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 المحسوبة
 الداللة

 ع س ع س

1  58163 18222 28927 18287 98915 28222 

2  48744 28848 28186 28664 158579 28222 

3  48222 18247 28229 28559 98898 28222 

4  38977 28821 28223 28511 138475 28222 

5  38628 28725 28293 28612 128627 28222 

6  38233 28841 28223 28511 88262 28222 

7  48163 28652 28186 28588 148765 28222 

8  48465 18254 28163 28574 128573 28222 

9  58442 18231 38247 28975 118273 28222 

12  48744 28954 28932 28936 88923 28222 

 المجال الثالث : االصالة 

 الفقرات ت
قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 المحسوبة
 الداللة

 ع س ع س

1  118326 38462 48116 18546 128468 28222 

2  88837 28362 48927 18659 88934 28222 

3  78322 28315 38558 18221 98414 28222 

4  88488 28539 48558 18682 88465 28222 



5  68932 28344 58744 28691 28179 28232 

6  78222 28936 38558 28959 78328 28222 

7  88814 28312 38558 28592 148444 28222 

8  98233 38279 48293 18151 98697 28222 

9  118326 38462 48116 18546 128468 28222 

12  98247 28618 48837 18922 88532 28222 

 
 -مقياس التفكير االبداعي بصيغتهما النهائية : 3-00

بعد ان انهى الباحب تحديد المجااال  وققراتهاا علاى وقاخ الخطاوا  االجرائياة  واجاراء األساس العلمياة توصال 

 ( ققرا  01بعدها الى أعداد مقياس التفكير االبداعي  المتكون من )

 

  -التجربة الميدانية: 3-02
 -االختبارات القبلية : 2-01-0

فااااي الساااااعة التاسااااعة صااااباحا لعينااااة البحااااث والمتمثمااااة 2222/ 12/ 22تاااام إجااااراء االختبااااارات القبميااااة بتاااااري   
قبال الشاروع بالتجرباة الذي تم اعداده بالمجموعتين التجريبية والضابطة من خالل تطبيق اختبار التفكير االبداعي 

 .الرئيسية عمى عينة البحث وتم تصوير وتوثيق االختبار 

 : االختبارات البعدية2 -2-02
عمى المجموعة التجريبية اجرى  اسموبي الواجبات والمناقشةالوحدات التعميمية بممية تطبيق بعد االنتياء من ع

تتضمن  في االسبوع االخير من الوحدات التعميمية حيث تم توزي" استمارات خاصة الباحث االختبارات البعدية
المجموعتين طالب اختبار التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس العممي واختبار التفكير االبداعي  عمى 

في قاعات الكمية نفسيا وبمساعدة مدرس المادة وبأشراف مباشر من  2221 /2 / 24التجريبية والضابطة في  
من ثم تم تفري  النتائج بقوائم مستقمة لكل قبل الباحث وتثبيت نتائجيا بأسموب وظرف االختبارات االولية نفسيا و 

 .مجموعة من اجل معالجتيا احصائيًا بغية التوصل إلى تحقيق اىداف البحث 

 -عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها : -1

 -عرض نتائج قيم التفكير االبداعي للمجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها:-1-0

 ( 19 )الجدول                                              
 يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في قيم التفكير االبداعي لممجموعة الضابطة

 

 المتغيرات ت
 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 قيمة
t المحسوبة 

 مستوى
 ع س ع س الداللة

 02000 142132 32528 112150- 42269 512300 02875 402150 درجة الطالقة الفكرية 1

 02000 132556 42404 132350- 52053 492200 02745 352850 درجة المرونة التمقائية 2



 02000 232150 52824 302150- 62808 992150 22471 692000 درجة االصالة 3

 02000 192114 122787 542650- 152584 1992650 32554 1452000 درجة التفكير االبداعي 4

 
الفروق في قيم التفكير االبداعي   (18في ضوء البيانات المستخرجة أفراد عينة البحث ، يبين الجدول ) 

)الطالقة الفكرية ، المرونة التمقائية ، االصالة ( في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة وكما مبين 
 ةفي الجدول أعاله فمن طبيعة أفراد العينة أظيرت فروقا بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموع

ا في التفكير االبداعي وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج الفروق أظيرت فروقًا معنوية ، إذ 
( بين االختبارين القبمي  19ودرجة حرية )  (2825مستوى داللة )تحت ( 198114بمغت قيمتيا المحسوبة )

 .والبعدي لممجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي

 ئج قيم التفكير االبداعي للمجموعة التجريبية وتحليلها ومناقشتها:عرض نتا4-2
 (22الجدول )

 يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في قيم التفكير االبداعي لممجموعة التجريبية

 المتغيرات ت
 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 قيمة
t المحسوبة 

 مستوى
 ع س ع س الداللة

 02000 442483 12357 132500- 12348 532850 02875 402350 درجة الطالقة الفكرية 1

 02000 402266 12927 172350- 12625 532300 02759 352950 درجة المرونة التمقائية 2

 02000 572960 22963 382400- 22447 1062100 22849 672700 درجة االصالة 3

 02000 722810 42253 692250- 42038 2132250 32479 1442000 درجة التفكير االبداعي 4

 
الفروق في قيم التفكير االبداعي   (19في ضوء البيانات المستخرجة أفراد عينة البحث ، يبين الجدول ) 

)الطالقة الفكرية ، المرونة التمقائية ، االصالة ( في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية وكما مبين في 
الجدول أعاله فمن طبيعة أفراد العينة أظيرت فروقا بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  ، في 

بداعي وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج الفروق أظيرت فروقًا معنوية ، إذ بمغت التفكير اال
( بين االختبارين القبمي والبعدي  19ودرجة حرية )  (2825مستوى داللة )تحت ( 728812قيمتيا المحسوبة )

 . لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي

 ير االبداعي للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها ومناقشتها عرض نتائج قيم التفك3-3

  

 (21الجدول )                                               

 يبين الفروق في االختبارات البعدية في قيم التفكير االبداعي لممجموعتين الضابطة والتجريبية



 ت
 المتغيرات

 وحدة 
 القياس

 قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
t المحسوبة 

 الداللة

 ع س ع س

 02015 22547 12348 532850 42269 512300 درجة الطالقة الفكرية 1

 02001 32454 12625 532300 52053 492200 درجة المرونة التمقائية 2

 02000 42296 22447 1062100 62808 992150 درجة االصالة 3

 02001 32778 42038 2132250 152584 1992650 درجة االبداعيالتفكير  4

 (38( ودرجة حرية )2825(  ومستوى داللة )2822الجدولية )
 

)الطالقة الفكرية ،  ( فروق قيم التفكير االبداعي6في ضوءالبيانات المستخرجة الفراد العينة يبين الجدول )
المرونة التمقائية ، االصالة ( في االختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وكما مبين في الجدول 
أعاله فمن طبيعة افراد العينة أظيرت فروقا بين المجموعتين في االختبار البعدي في متغير التفكير االبداعي 

لمستقمة الستخراج الفروق اظيرت فروقًا معنوية إذ بمغت قيمتيا المحسوبة وباستخدام اختبار ) ت ( لمعينات ا
( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  في االختبار  38ودرجة حرية )  ( 2825مستوى داللة )تحت  (38778)

 البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

 : االستنتاجات-5

أن الوحدات التعميمية المعدة من قبل الباحث بأسموبي الواجبات والمناقشة كان لو االثر االيجابي في  -1
 تطوير التفكير االبداعي لممجموعة التجريبية  عمى حساب المجموعة الضابطة. 

 
 المصادر-6
 ،1988،القاىرة ،دار الفكر الغربي ، البحث العممي) مفهومه ,أساليبه,أدواته(ذوقان عبيدات ،وآخرون :  -1
، دار وائل لمنشر والتوزي" 1، طالقياس والتقويم النفسي التربوي بين النظرية والتطبيقعبد اهلل الصمادي ، ماىر الدرابي": -2

 م2224، االردن، 
 1975،بحوث نفسية وتربوية  ، مصر دار النيضة العربية ،    اختبار القدرة عمى التفكير االبتكاريخير اهلل سيد :  –3
 1982القاىرة ، مكتبة النيضة العربية  ،  القياس النفسي والتربوي,محمد عبد السالم احمد :  -4

 .0992، دار ألحمة للطباعة والنشر ،بغداد  طرائق البحث  العلمي ومناهجهوجيه محجوب :  –4

 

 

 


