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א א א א א א
א א א א

  
  *زياد بركات. د

  
 א

  
ـ الختبار ا ) الصدق والثبات ( اهتمت الدراسة احلالية بفحص اخلصائص السيكومترية        ات لترابط

هلـذا    قياس التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظـة طـولكرم،           لاملتباعدة مليدنيك   
طالباً وطالبة من املرحلـة     ) ٤٧٣(الغرض مت اختيار عينة تعريب عشوائية هلذا االختبار مكونة من           

رمجة االختبار وتعريبه   ولدى ت ). شر واحلادي عشر والثاين عشر    االع(الثانوية موزعني على الصفوف     
  :وتطبيقه على أفراد العينة أظهرت نتائج الدراسة ما يأيت

الصدق التالزمي، وصدق املفهوم والصدق     : ختبار بطرائق خمتلفة  تأكدت دالالت صدق اإل    -١
 . التمييزي، والصدق باالتساق الداخلي للفقرات

، واالتـساق   )٠ ,٧١(ر  إعـادة االختبـا   : ختبار بطرائق عدة  وتأكدت دالالت ثبات اإل    -٢
 ).٠ ,٨١( براون –، والطريقة النصفية باستخدام معادلة سيربمان )٠ ,٧٤(الداخلي للفقرات 

التخـصص  : تبعـاً ملـتغريي    ) ٠ ,٠١ = α( النتائج فروقاً دالة إحـصائياً       تكما أظهر  -٣
 علـى   الدراسي، والتفوق التحصيلي لصاحل طلبة التخصص العلمي والطلبـة املتفـوقني حتـصيلياً            

مـستوى  : الترتيب، ومل تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً لدرجات الطلبة باالختبار تبعاً ملـتغريات            
  . الصف الدراسي، واجلنس

  
  
  
  
  
  . فلسطني- جامعة القدس املفتوحة - علم النفس التربوي املشارك  قسم*
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 ١٣٠

א−١ :א
اط اإلنساين الفردي من جهة، ويعد من جهة أخرى مظهراً          ميثل اإلبداع شكالً من أشكال رقي النش      

من مظاهر التطور واالزدهار اتمعي، لذا حظيت ظاهرة اإلبداع دائماً باهتمام واسع يف اتمعات اليت               
تسري يف خطى حثيثة من أجل تقدمها العلمي والصناعي والتكنولوجي، ونظراً ألمهية ظاهرة اإلبداع يف               

ة عامة، وعلم النفس خاصة حاولت االجتاهات النفسية املختلفـة بنظرياـا واجتاهاـا     العلوم اإلنساني 
 دراسـة   مية آثارها النظرية واملنهجيـة يف     املتعددة دراسة هذه الظاهرة؛ لذا تركت هذه التفسريات العل        

الذي حـاول تفـسري الظـاهرة       ) Behaviorism( ومن هذه االجتاهات االجتاه السلوكي      . اإلبداع
بداعية وفقاً ملسلماته األساسية اليت تفترض أن النشاط أو السلوك اإلنساين يف جوهره يتمثل يف تكوين                اإل

وقد ظهرت نظريات سـلوكية  ). Cropley, 1976(عالقات أو ارتباطات بني املثريات واالستجابات 
يـات الـسلوكية    خمتلفة يف هذا االجتاه حول التفكري املبدع وعملياته وأشكال ظهوره؛ ومن هذه النظر            

الترابطية اليت ترى أن اإلبداع قدرة الفرد على وضع صـياغات فعالـة             ) Mednick( نظرية ميدنيك   
وجديدة بني األفكار القدمية، وبذلك يكون التفكري يف أثناء اإلبداع عملية من التنبه املتكرر للتأليف بني                

  . العناصر العقلية
وة من األفكار املكتسبة من خالل اخلربة يصوغها الفرد         ويتوقف ظهور اإلبداع بصفته نشاطاً على ثر      

صياغة جديدة، أو يضعها يف تراكيب جديدة، ودون هذه العناصر األولية ال يستطيع الفرد أن يـصوغ                 
عملياته اإلبداعية، وبعبارة أخرى فإن اإلبداع تبعاً هلذه النظرية ما هو إال إعادة صـوغ املعلومـات أو                  

وبناء عليـه، فـإن     . أو شكل جديد  جديد  الفرد أو القائمة لديه بالفعل يف منط        اخلربات اليت يكتسبها    
ميدنيك يرى أن تدريب القدرات اإلبداعية يقوم على تشجيع الفرد على إثارة الدافع حنو الـربط بـني                  

دو متعارضة من أجل التوصل إىل حلول فاعلة للمشكالت املختلفة          ــة، أو اليت تب   ـالعناصر املتعارض 
)Pilirto, 1992(.  

א−٢ :א
א−١−٢ א א א א א :א

هناك مدارس عديدة ذات مذاهب واجتاهات خمتلفة حاولت تفسري التفكري اإلبداعي كل من زاويتها              
  :اخلاصة وتبعاً ملنطلقاا وأسسها النظرية ومن هذه املدارس

א−١−١−٢ :א
 النظريات التحليلية يف جوانب عديدة حول تفسري اإلبداع ولكنها تشترك معـاً يف تأكيـد                ختتلف

، فيـشري  )Guilford, 1970( اجلوانب االنفعالية والوجدانية دون اجلوانب املعرفية العقلية لإلبـداع  
 أو اإلعالء   وهو الرائد التقليدي هلذه املدرسة إىل أن اإلبداع مرادف ملفهوم التسامي           ) Frued (فرويد  

)Sublimation(   وأن الدافع اجلنسي يتم التسامي به عند كبته ليصل إىل دافع مقبول اجتماعياً علـى ،
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 ١٣١

شكل سلوك إبداعي؛ فمصدر اإلبداع عند فرويد هو التسامي بالطاقة الغريزية وتوجيهها إىل نشاطات              
اً لنظرية فرويد التحليلية ما هـو  وبذلك فإن اإلبداع تبع ). Pilirto, 1992( مثمرة ومقبولة اجتماعياً 

عبـد  (اقات الفرد اجلنسية والعدوانية     إال تعبري عن وسيلة دفاعية نفسية للحياة الالشعورية ويعرب عن ط          
  ).١٩٧٧الغفار، 

اليت تفسر اإلبداع وفق ثالثة  ) Kubie( وهناك وجهة نظر أخرى يف هذا االجتاه وهي نظرية كوبيه           
  )Pre-consciouness(وما قبل الشعور     Un-consciouness)(ور  الالشع:  أساسية هي  اتمومفه

بوصفها مفهومات أساسية إلنتاج السلوك اإلبداعي؛ وبناًء على ذلـك          ) Consciouness(والشعور  
يرى كوبيه أن العملية اإلبداعية نتاج لنشاط ما قبل الوعي، أما النتاجات اإلبداعية فتنتج عن الوعي، أما                 

ث الفرد على التفكري اإلبداعي بينما يعمل الوعي على حتسني هذا اإلبداع وتقوميه             الالوعي فيحرض وحي  
  ).١٩٨٩روشكا، (ونقده 

وقد القت هذه التفسريات التحليلية لإلبداع انتقادات شديدة بسبب نظرا التشاؤمية ملفهوم اإلبداع             
و يرى أن املبـدع إنـسان       وخاصة تفسري فرويد الذي ربط بني هذا املفهوم واالضطرابات النفسية، فه          

 بديالًبوصفه  تسيطر عليه اإلحباطات النفسية، ويعجز عن التعبري عن غرائزه اجلنسية وهلذا يتجه لإلبداع              
وقد فندت دراسات وحبوث عديدة هذه التفسريات ). Sisk, 2003(يتسامى خالله ملا فقده يف الواقع 

اً خبـصائص ال تـرتبط باالضـطرابات        السلبية لإلبداع حينما أظهرت أن اإلبداع يكـون مـصحوب         
واالحباطات النفسية من مثل االستقاللية واملبادأة واملرونة والتلقائية وغريها مما ال تتوافر لدى عامة الناس             

  .      )Lefrancois, 1988 ؛ Sternberg, 1988 ؛١٩٩٧؛ جامعة القدس املفتوحة، ٢٠٠٧بركات، ( 
א−٢−١−٢ :א

ماسلو، وروجرز، وفروم، ويرى أصـحاب هـذه        : املدرسة جمموعة من العلماء من مثل     ميثل هذه   
املدرسة إمجاالً أن الطبيعة اإلنسانية تنطوي على حاجات ذات صريورة دائمة ومتطورة، ويالحـظ أن               

ة هذه املدرسة تأخذ اجتاهاً وسطياً بني رأي االجتاه التحليلي واالجتاه السلوكي، ومن املفهومات األساسي             
هلذا االجتاه حول اإلبداع هو التركيز على مفهوم الذات حيث يرى روجرز أن التحقيق الـذايت يعـين                  

 طاقات  حاب هذا االجتاه أن اإلنسان لديه     التعبري املليء باإلنسانية أو الوظيفة الكاملة لإلنسان، ويرى أص        
يـاة اإلنـسان يف ظـروف    إبداعية بدرجات خمتلفة، وأن اإلبداع صفة وخاصية طبيعية وليس نتاجاً حل      

حمددة، ويضاف لذلك اعتقاد أصحاب هذا االجتاه خالف للتفسري التحليلي بإن الصراع يعوق اإلبداع              
وليس دافعاً له كما يرى فرويد، أن احلرية الشخصية والشعور باألمن والسالمة والتمتع بالصحة النفسية               

   .Woolfolk, 1990)(تعترب شروطاً لتنمية اإلبداع 
א−٣−١−٢ :א

تم النظريات املعرفية إمجاالً عند تفسريها لإلبداع مبعرفة ما الذي جيري يف دماغ اإلنسان عنـدما                
  مثالً بوصفها نظرية مهمة يف هذا اال من االفتراضات ) Piaget(يبدع، وبذلك تنطلق نظرية بياجيه 
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 ١٣٢

  :اآلتية
كري والذكاء والوعي والتوقع واإلدراك وحب االستطالع       االهتمام بدراسة العمليات املعرفية كالتف     -

 .بوصفها دوافع أساسية لإلبداع
إن العمليات املعرفية هي اليت حتكم إدراك اإلنسان للعامل والبيئة من حوله دون التقليل من أمهيـة                  -

 .البيئة يف منو اإلنسان املعريف
، والتكيـف   Organization)(التنظـيم   : تان للنمـو العقلـي مهـا      هناك وظيفتان أساسـي    -

)Adaptation(     وتنسيقها  العمليات املعرفية     اإلنسان املبدع على ترتيب    ، حيث يشري التنظيم إىل قدرة
يف أبنية معرفية متكاملة متسقة، بينما يشري التكيف إىل نزعة الفرد املبدع للتالؤم احلسن مع البيئة الـيت                  

، واملالءمـة    )Assimilation(التمثـل   : كاملتني مها يعيش فيها؛ وذلك عن طريق عمليتني معرفتني مت       
)Acommolation(              فالتفكري اإلبداعي من وجهة نظر بياجيه هو قدرة معرفية يستطيع من خالهلـا ،

وتصنيفه وترتيبه من جديد حىت يقوم بالتالؤم معه، وإذا مل تـساعده خرباتـه               هومتثلاستيعاب املوقف   
) Equilibration(ه ما يسميه بياجيه باختالل التـوازن املعـريف          املعرفية السابقة على ذلك حيدث لدي     

صـبحي،  ( وهذا ما يدفعه لإلبداع لتوفري استراتيجيات جديدة تساعده على إعادة التوازن من جديد              
  ). ١٩٨٤؛ توق وعدس، ١٩٩٢

 )Gestalt(ومن النظريات األخرى اليت تتبىن التفسري املعريف يف تفسريها لإلبداع نظرية اجلـشتالت              
اللذان يريان أن التفكري اإلبداعي يبدأ      ) Cohller(، وكوهلر   )Werteimer(ومن روادها العامل فرمتاير     

د صوغ املشكلة أو تكميـل الـنقص     عادة عند موقف غري مكتمل أو ناقص بشكل من األشكال، وعن          
 تأيت صدفة أو القائمة     ومييز فرمتاير بني تلك احللول للمشكلة اليت      . بد من أن يؤخذ الكل بعني االعتبار      ال

على أساس التعلم، وبني تلك اليت تتطلب احلدس واالستبصار اإلدراكي وفهم املشكلة مث تنظيم املوقف               
للوصول إىل احلل املناسب، والتفكري اإلبداعي هو ذلك املرتبط باملوقف األخري الذي يفـسر اإلبـداع                

ستبصار وليس على أساس التفكري املنطقـي       الناتج عن الفكرة اليت تظهر فجأة على أساس احلدس واإل         
  ).١٩٨٩روشكا، (

الذي يـشري فيهـا إىل   ) Parkins(أما أحدث النظريات املعرفية يف هذا االجتاه فهي نظرية باركيرت          
اليت جيرا املبدع عندما يصل إىل مرحلة اإلهلام أو ) Mental Leaps(أمهية ما أمساه بالوثبات الذهنية 

: ، حيث تتم هذه الوثبات الذهنية يف ثالث مراحل أساسية هـي           )Illumination (اإلشراق اإلبداعية 
مرحلة االستبصار السريع وفيها حتدث الوثبات الذهنية بشكل فائق الـسرعة يف مـستويات الـتفكري                

واملرحلـة  . ملشكالت اليت كانت تبدو مستحيلة احلل يف الـسابق        االالشعوري فيحدث االستبصار حبل     
 الوثبات الذهنية الفجائية، وفيها تقفز فجأة العمليات الذهنية إىل سطح الـوعي فيـدرك               الثانية مرحلة 
أمـا املرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة التحقـق وفيهـا يـتم التعـرف والتحقـق                    . املبدع احلل 

)Recongnizationand realization ( وهي على درجة كبرية من األمهية تساعد املبدع على تقييم
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 ١٣٣

ند بـاركيرت هـو االنـدهاش األصـيل         ولعل أهم شيء يف عملية اإلبداع ع      .  إليها احللول اليت توصل  
)Genuine Surprise (  والذي يأيت للفرد فقط الذي أعد نفسه للتعرف إىل تطبيقات املوضوع املـثري

  ).       Pilirto, 1992؛ Sisk, 2003(للدهشة واالستغراب 
א−٤−١−٢ :א

 التفكري اإلبداعي وفق املسلمات األساسية الجتاههم الـذي يفتـرض أن            حاول السلوكيون تفسري  
النشاط أو السلوك اإلنساين يف جوهره يتمثل يف تكوين عالقات أو ارتباطات أو اقترانات بني املـثريات     
واالستجابات، وظهرت يف رحاب هذا االجتاه السلوكي نظريات خمتلفة حـول الـتفكري اإلبـداعي               

هوره؛ إذ يرى كروبلي إن ممثلي هذه النظريات عموماً حـاولوا دراسـة ظـاهرة               وعملياته وأشكال ظ  
، الذي يفترض أن النشاط أو     )١٩٨٩روشكا،  (اإلبداع وفق اخلطوط األساسية كل وفق اجتاهه النظري         

السلوك اإلنساين هو يف اجلوهر مشكلة تكوين العالقة بني املثريات واالستجابات، علماً بأن هذه العالقة               
  ). Woolfolk, 1990(حيث آليتها ال تزال غري واضحة وغري متفق عليها حىت من قبل ممثليها من 

ــي  ــة اإلشــراط اإلجرائ ــسلوكية نظري ــات ال أو الوســيلي ) Operational(ومــن النظري
)Instrumental (  لسكنر)Skiner(           اليت تركز على أمهية التعزيز يف تنمية السلوك اإلبداعي، فالفرد ،

 على تنفيذ استجابة مبدعة إذا عززت استجابته هذه، ويرى روشكا صحة هذا املبدأ حيث               لديه القدرة 
الوالدين القدرة على التأثري يف طموحات أطفاهلم وقيادم حنو التفكري املبدع، ونظرية            لدى  يفترض أن   

 )Hall(و هل ) Osgood(، ومن ممثليها أوزكود ) Processes of mediation(العمليات الوسيطة 
ـ وهي تعترب أن ما بني املثري واالستجابة تتدخل مجلة من العناصـر املختلفـة، ويعتق               د بريتـون   ــ

)Breton, 1991 ( إن جزءاً هاماً من األصالة كمظهر لإلبداع يتمثل يف القدرة على إطالق األفكار يف
يات، أو ترابطات مـن  الوقائع املتمايزة املتجاورة، على اعتبار أن اإلبداع يعتمد على عملية تكوين تداع           

اخلربة السابقة وحتويلها إىل تكوينات وتركيبات جديدة، ولقد وجد هذا القول أصداء له عنـد بعـض                
الباحثني الذين اقترحوا استخدام مبادئ النظرية الترابطية يف تفسري السلوك اإلبداعي، وذلك من خـالل           

 التفكري اإلبداعي بأنه تفكري غـري       مثالً يعرف ) Watson( إطار سلوكي تقليدي أو حمدث؛ فواطسون       
معتاد، حيدث حينما يندمج الفرد يف حل مشكلة معينة جديدة، ويكون هناك يف البدايـة عـدد مـن                   
حماوالت التعلم، وفيه يصل الفرد إىل عمل تكوينات جديدة كالقصيدة أو اللوحة الفنيـة، أو الفـرض                 

ق تناول الكلمات والتعبري عنها حىت تـصل إىل         العلمي، ويتم الوصول إىل االستجابة اإلبداعية عن طري       
منط جديد منها، وعناصر العمل اجلديد وما حيدث هلا هو تركيبها يف أمناط جديدة نتيجة للتغري املستمر                 

  ).       ١٩٨٧عبد احلميد، (يف أمناط املنبه 
ـ  ) Hebb, 1977( ويشبه رأي هب  وم فيما يتعلق باإلبداع رأي واطسون إال أنه إسـتبدل مفه

االستجابات عند واطسون مبفهوم جتميع اخلاليا، وال ينظر هب إىل اإلبداع بوصفه الظهـور املفـاجئ                
لعملية كلية جديدة، ألن االستبصار اجلديد يتكون من إعادة تركيب جمموعات ردود أفعـال وسـيطة         



  بركات.د.... …… .......................الخصائص السيكومترية الختبار الترابطات المتباعدة لقياس التفكير اإلبداعي

  
 

 ١٣٤

ة سابقة  واحللول اإلبداعية للمشكالت هي روابط بني مدخالت حسية وعمليات مركزي         . سبق تكوينها 
عليها، وإذا مل يتوصل الفرد للحل السليم فإن هب يقترح عليه أن يتالعب أوالً باملنبـهات اخلارجيـة                  
احمليطة به يف حماولة لتغيري جتمع اخلاليا الذي يكون نشطاً يف هذه اآلونة، وإذا مل يكن هذا مفيداً فعليـه                    

 وهذا يسمح بالتغريات يف العمليات الوسيطة       أن يسقط املشكلة وينطلق بعيداً عن املوقف البيئي املباشر،        
  . احلادثة، ومن مث ميكن الوصول إىل احلل اجلديد بعد ذلك

א−٢−٢ א א :א
ترعرعت هذه النظرية ضمن االجتاه السلوكي مدعومة جبملة من الدراسات التجريبية، ومـن أبـرز               

اللذان يريان يف اإلبداع تنظيمـاً للعناصـر        ) Mednick (و ميدنيك ) Maltzman(ممثليها مالتزمان   
املترابطة يف تراكيب جديدة متطابقة مع املقتضيات اخلاصة، أو متثيالً ملنفعة ما، وبقدر ما تكون العناصر                
اجلديدة الداخلة يف التركيب أكثر تباعداً الواحد عن اآلخر بقدر ما يكون احلل أكثر إبداعاً، وأن معيار                 

يف هذا التركيب هو األصالة، والتواتر اإلحصائي للترابطات،  ويف هذا املضمار قـدم ميـدنيك                التقومي  
تعريفاً لألصالة اإلبداعية بأا ربط بني اثنني أو أكثر من العناصر اليت مل تكن مرتبطة من قبل من أجـل                    

بـط بـني    ، وهو يعتقد أن اإلبداع يشتمل على تكوين روا        )Lefrancois,1988(حتقيق هدف معني    
، فـاملثريات   )جديدة(املثريات واالستنتاجات، ولكن ما مييز هذه الروابط هو أا تتم بطريقة غري مألوفة              

ترتبط يئة يتعلق أكثر باجلوانب اليت الترتبط باستجابات ال تتعلق ا إىل حد كبري، فالربط بني جوانب الب          
  ):Higgins,1966(بطرائق ثالث هي م الوصول إليه واحلل اإلبداعي عند ميدنيك يت. يف اخلربة

يف الوصـول إىل    ) أي حتـدث صـدفة    (كأن تسهم وقائع اتفاقيـة      ) Serendipity ( املصادفة -
الترابطات املطلوبة، وذلك أثناء انشغال الفكر بترابطات أخرى خمتلفة فتظهر ارتباطات جديـدة بـني               

 .ة ببعضها بعضاًُعناصر مل يسبق هلا أن ارتبطت، كما مل يسبق إثارا وهي مقترن
أي تستثار العناصر االرتباطية مقترنة ببعضها بعضاً نتيجة التشابه بـني           ) Similarity ( التشابه -

 .هذه العناصر أو نتيجة للتشابه بني املثريات اليت تستثريها
فريى ميدنيك أن العناصر االرتباطية املطلوبة قد تستثار مقترنـة زمنيـاً            ): Mediate (التوسط -

ا بعضاً عن طريق توسط عناصر أخرى مألوفة مشتركة تساعد يف الوصول إىل ما هو أصيل وغري                 بعضهب
 . شائع أو غري مألوف

 فردية يف إنتاج الترابطات األصيلة، فبعضهم يعاين صعوبة شديدة يف إنتاج االستجابات             وهناك فروق 
رراً من سيطرة احللـول املألوفـة      البعيدة أو ال ينتجها على اإلطالق، بينما بعضهم اآلخر يكون أكثر حت           

وبعض خـصائص التركيبـات     ). Whilifield,1987(ومن مث ينتج التداعيات البعيدة بسهولة ويسر        
الفريدة ميكن الوصول إليها إذا وضع يف االعتبار اجلدة غري املتوقعة، وكذلك مناسبة هـذه التركيبـات             

وعلى كل فإن حمـاوالت     ). Roger,1998(يضاً  أواكتماهلا وبساطتها، و املسافة العقلية بني عناصرها        
تفسري اإلبداع وفقاً لنظرية ميدنيك مل الفرد نفسه باعتباره عنصراً مهماً يف الربط بني البيئة والسلوك،                
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فهو يصبح جمرد مكاناً لتخزين االرتباطات الشرطية، ويكون حتت رمحة العامل ومثرياته، كما أنه سـليب                
  الفرد يتصرف بطريقة إبداعيـة أو كثري من السيكولوجيني، فالتحديد ملاذا كان  أساساً وهذا ما يرفضه ال    

 يشترك بطريقة نشطة يف احلياة وبكفاية       اًكائنيكمن يف خصائصه الشخصية الفريدة بوصفه       غري إبداعية   
وحيدد ميدنيك بعض العوامل اليت تكمن خلف الفروق الفردية من حيث           ). Cropley,1973(متميزة  
  ):Medinck,1964(ى التفكري اإلبداعي، ومن هذه العوامل القدرة عل

صر الالزمـة للتكوينـات اجلديـدة        فالفرد الذي يفتقر إىل العنا     :احلاجة إىل العناصر االرتباطية    -
 .يستطيع أن يقدم إنتاجاً إبداعياً يستحق االهتمام، وبذلك يتفاوت األفراد يف هذا الشأنال

، تهوسرع لتنظيم يف مدى احتمال وصول الفرد إىل احلل اإلبداعي         حيث يؤثر ا   :تنظيم االرتباطات  -
 .ويعرف ميدنيك هذا التنظيم بالتنظيم اهلرياركي االرتباطي

 فكلما كانت االرتباطات باملثري كبرية العدد ازداد احتمال وصول الفـرد إىل             :عدد االرتباطات  -
  .  االستجابة اإلبداعية بشكل أسرع

 مرتكزات أساسية لنظرية ميدنيك فبعد العديد من الدراسات امليدانيـة يف            وقد اعتربت هذه العوامل   
) Remote AssociationTest(هذا اال قدم ميدنيك اختباره املعروف باختبار الترابطات املتباعدة 

لقياس السلوك اإلبداعي، والذي يقوم على بعض املسلمات منـها أن العمليـة الترابطيـة خـصوصاً                 
التشابه تؤدي دوراً يف العملية اإلبداعية، وميكن تدريب القدرات اإلبداعية مـن خـالل              الترابطات عرب   

بركـات،  (تشجيع الفرد على إثارة دوافعه حنو الربط بني العناصر املتعارضة أو اليت تبـدو متعارضـة                 
٢٠٠٧ .(   
א−٣ :א

والسلوكية على وجـه العمـوم      أصبح من املعروف لدى املتخصصني يف ااالت التربوية والنفسية          
ولدى املتخصصني يف القياس والتقومي على وجه اخلصوص، أن االختبارات واملقاييس الـيت تـصمم يف          
بيئات معينة رمبا ال تكون صاحلة ومناسبة للتطبيق يف بيئات أخرى، حىت ولو تشات معها يف بعـض                  

ات ثقافية تتـرك بـصماا جتعـل مـن          الظروف واملتغريات االجتماعية واالقتصادية، ألن هناك مؤثر      
لذا أصـبح هنـاك     . الضروري التأكد من مدى مالءمة هذه االختبارات للبيئة املراد قياس الظاهرة فيها           

اهتمام واضح بني الباحثني واملتخصصني يف هذه ااالت لتعريب أدوات القياس الـيت يـستخدموا               
  . لتناسب البيئات احمللية اليت يعملون فيها)الصدق والثبات(وتقنينها أو تطويرها سيكومترياً 

وبالرغم من أمهية تأليف املقاييس النفسية املالئمة وضرورة تصميمها للبيئة احمللية حبيث تكون مبنيـة            
 ال ميكن االستغناء عن عمليـة تعريـب         نهإفأصالً وفقاً للمعايري الثقافية والقيم السائدة يف هذه البيئة؛          

فعملية ترمجة وسائل القيـاس     . ا رافدهم حلركة القياس والتقومي النفسي والتربوي      املقاييس األجنبية، أل  
النفسية والتربوية عن مصدرها األجنيب وتعريبها وتقنينها ما زال يعترب خطوة مهمـة ختـدم البـاحثني                 

لتقدم واملتخصصني وطلبة الدراسات العليا الستخدامها يف حبوثهم، وهذا يمِكنهم من مواكبة التطور وا            
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يف هذه ااالت، كما توفر هذه املقاييس فرصاً للتعامل مع معايري عاملية ميكن االستفادة منها ملقارنـة                 
  .نتائج الدراسات والبحوث معها

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة احلالية واملتمثلة بتعريب اختبار الترابطات املتباعدة لقيـاس الـتفكري               
والتأكـد مـن خصائـصه    ) Mednick Remote Associates Test( هوتقنيناإلبداعي مليدنيك 

وبالتحديد فإن الدراسة الراهنـة تـسعى       . على البيئة احمللية الفلسطينية   ) الصدق والثبات (السيكومترية  
  :لإلجابة عن األسئلة اآلتية

هل هناك دالالت صدق الختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي لدى             -١-٤
 .ة املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني بالطرائق املختلفة املستخدمة هلذه الغاية؟طلب

هل هناك دالالت ثبات الختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي لـدى            -٢-٤
 .غاية؟طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني بالطرائق املختلفة املستخدمة هلذه ال

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية باختبـار               -٣-٤
 .الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي تبعاً ملتغري الصف الدراسي؟

 ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الذكور واإلنـاث باختبـار            هل هناك فروق   -٤-٤
 . املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي؟الترابطات
 ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية باختبـار            هل هناك فروق   -٥-٤

 .؟)أديب\علمي(اً ملتغري التخصص الدراسي الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي تبع
 بني متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية باختبـار          ذات داللة إحصائية   هل هناك فروق   -٦-٤

غـري  \متفوقـون ( تغري التفـوق الدراسـي      الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي تبعاً مل       
 .؟)متفوقني
א−٤ :א

حـصائي  تربز أمهية الدراسة الراهنة أا من الدراسات االمربيقية امليدانية اليت ـدف للتحقـق اإل              
 على درجـة    مالتحليلي من مدى صالحية أداة مهمة من أدوات القياس ذات الثقة العاملية لقياس مفهو             

  :وتظهر أمهية هذه الدراسة يف اجلوانب اآلتية. كبرية من األمهية وهو التفكري اإلبداعي
ت العربيـة يف    إن االختبارات املصممة عربياً لقياس اإلبداع هي قليلة وبالتايل تبقى اتمعا           -١-٤

 .بيئاا احمللية حباجة إىل تطوير وتعريب مقاييس أجنبية لالستفادة من خربات اآلخرين يف هذا اال
حيتاج إىل جهد علمي فائق     وبناؤها  إن تصميم  اختبارات نفسية وتربوية متخصصة موثوقة          -٢-٤

لتلبيـة  ) Standardization(نها وبذلك ميكن االستعاضة عنه مؤقتاً بتعريب االختبارات األجنبية وتقني  
  .احلاجة امللحة الناجتة عن النقص يف االختبارات يف هذا اال

 يف جماالت تربوية ونفسية كاإلرشـاد       الختبار يف حال مت تعريبه    ميكن االستفادة من هذا ا     -٣-٤
 .النفسي والتوجيه التربوي وتشخيص القدرات وحتديد االستعداد وغري ذلك
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يف  -فلـسطينية   ة هذه الدراسة أيضاً من ندرة توافر مقاييس مطورة على البيئة ال           وتربز أمهي  -٤-٤
، ويعود السبب إىل اعتماد الباحثني على اختبارات مطورة عن بيئـات عربيـة              -معرفة الباحث حدود  
 .جماورة
خيدم هذا االختبار املتخصصني يف جمال القياس والتقومي وخاصة يف مراكز القياس والتقـومي          -٥-٤

امللحقة يف اجلامعات واملؤسسات التربوية والثقافية املختلفة، بوصفها أداة ميكن استخدامها للتعرف إىل             
السلوك اإلبداعي للشباب والبالغني، ومن مث الوصول إىل وضع معايري واضحة لفهم طبيعة السلوك هلذه               

 .الفئة من العمر
راد ذوي احلاجات اخلاصة وإرشادهم     إمكانية استخدام هذا االختبار لتشخيص حاالت األف       -٦-٤

وتوجيههم تبعاً لقدرام اإلبداعية، ملا لإلبداع من قدرة تنبؤية بصفات شخصية، وقدرات عقلية أخرى،           
كالذكاء والتحصيل واإلجناز واملرونة واجلمود وحل املـشكالت والتكيـف النفـسي واالجتمـاعي              

 .     والدراسي وغري ذلك
א−٥ :א
א−١−٥ א :Creative Thinking)(א

هو نشاط ذهين متميز يؤدي يف جوهره إىل نتاجات وإجنازات جديدة غري مألوفة، وتبعـاً لنظريـة                 
إجياد حلول وأفكـار جديـدة منظمـة        " ميدنيك اليت تتبناها هذه الدراسة؛ فإن التفكري اإلبداعي هو          

اصة بعناصر متداخلة يف التراكيـب، وكلمـا كانـت          ومترابطة يف تراكيب متطابقة مع املقتضيات اخل      
كمـا عـرف    ). p31 Medinck,1971,"(العناصر متباعدة التراكيب أدت إىل حلول أكثر إبداعية       

عملية صب عدة عناصر متداعية يف قالب جديد حيقق حاجات معينة أو فائدة ما،              "ميدنيك اإلبداع بأنه    
"  يـشملها هـذا التركيـب       جدة أو أصالة العناصر اليت     وتعد هذه احللول أو العمليات إبداعية مبقدار      

وحيدد مفهوم التفكري اإلبداعي إجرائياً يف الدراسة احلالية وفقاً هلذه النظرية           ). ٣٢، ص ١٩٨١خرياهللا،(
بالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص باالختبار املعد للتقنني واملتمثلة بعدد اإلجابات الـصحيحة الـيت               

  .  قرات االختبارا املفحوص على فيضعه
א−٢−٥ ):The Psychometric Characteristics(א

فر معامالت صدق وثبات لالختبار يف بيئة حمددة؛ حيث         ايقصد باخلصائص السيكومترية لالختبار تو    
. يشري مفهوم الصدق إىل أن االختبار اجليد يقيس بدقة ما وضع وصمم لقياسه من أهداف دون غريها                

    . الثبات فيعين أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا ما أعيد تطبيقه مرة أخرىأما
א−٣−٥ :א

من الفرعني األديب  اوطالباالب الصفوف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر ـم طـد ـويقص
  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام دارس احلكومية التابعة لـدراسة يف املـلمي، وامللتحقني للـوالع



  بركات.د.... …… .......................الخصائص السيكومترية الختبار الترابطات المتباعدة لقياس التفكير اإلبداعي

  
 

 ١٣٨

  ).٢٠٠٨ \٢٠٠٧(الدراسي 
א−٤−٥ א :א

ويقصد التخصصات الناجتة عن التقسيم املتبع يف املدارس احلكومية يف فلسطني والذي يتيح للطلبـة               
  .نويةاالختيار بني القسم األديب أو القسم العلمي ويكون ذلك بعد الصف العاشر من املرحلة الثا

א−٥−٥ א :א
ويقصد به تفوق الطالب والطالبة يف التحصيل العام حيث مت اختيار جمموعتني مـن الطلبـة تبعـاً                  

وميثلون مـا   ) ٪٩٥(جمموعة متيز أفرادها بالتحصيل املرتفع حيث  جتاوزت معدالم          : ملعدالم العامة 
ت بتدين مستوى التحصيل لـدى أفرادهـا        من حجم عينة التقنني، وجمموعة أخرى متيز      ) ٪٢٥(نسبته  

  .من حجم عينة التقنني) ٪٢٥( وميثلون ما نسبته ) ٪٦٥(حيث اخنفضت معدالهم عن 
א−٦ :א

تتحدد هذه الدراسة باألداة املستخدمة هدف التعريب وهي اختبار الترابطات املتباعـدة للـتفكري              
ـ  رحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني     اإلبداعي مليدنيك، وبالعينة املكونة من طالب امل       اوطالبا ،

وباإلجراءات املستخدمة للتقنني وباألسلوب اإلحصائي املتبع لذلك، وبالزمان واملكان اللذين أجريـت            
  .فيهما هذه الدراسة

א−٧ א א :א
:א−١−٧

بة املرحلة الثانوية امللتحقني للدراسة يف      طالباً وطالبة من طل   ) ٤٧٣( تكونت عينة تقنني االختبار من      
، يف املدارس التابعة ملديرية التربية والتعليم يف        )٢٠٠٨ \٢٠٠٧(الفصل الدراسي األول للعام الدراسي      

مدرسة ثانوية موزعة إىل    ) ٤٥(مت اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية عنقودية من بني          . حمافظة طولكرم 
مدرسة، والشعراوية  ) ١٥(مدرسة، ووادي الشعري وفيها     ) ١٢(دينة وفيها   امل: ثالث مناطق تعليمية هي   

من كـل منطقـة     ) العشوائية البسيطة (مدرسة؛ حيث مت اختيار مدرستني بطريقة القرعة        ) ١٨(وفيها  
واحدة للذكور  (تخصص العلمي، ومدرستني أخريتني     لتمثل ال ) واحدة للذكور وأخرى لإلناث   (تعليمية  

ثل التخصص األديب، وبذلك بلغ عدد املدارس اليت اشتملت عليها عينـة التقـنني              لتم) وأخرى لإلناث 
ـ           . مدرسة) ١٢( دارس ليمثـل أحـد الـصفوف       وبالطريقة نفسها مت اختيار صـف مـن هـذه امل
) ١(وبذلك أصبحت التشكيلة النهائية لعينة التقنني كما هو مبني يف اجلدول رقـم              ). ١٢و،١١،و١٠(

  :    اآليت
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 ١٣٩

  )١ (اجلدول رقم
  توزيع عينة التقنني وفق اجلنس والتخصص والصف

  النسبة املئوية  العدد  الفئة  املتغريات
  اجلنس  ٥٠. ٩  ٢٤١  الذكور
  ٤٩. ١  ٢٣٢  اإلناث
  التخصص  ٥٢. ٢  ٢٤٧  األديب 
  ٤٧. ٨  ٢٢٦  العلمي
  ٣٣. ٠  ١٥٦  العاشر

  ٣٤. ٠  ١٦١  احلادي عشر
  
  الصف

  ٣٣. ٠  ١٥٦  الثاين عشر

א−٢−٧ :אא
א−١−٢−٧ א א א א :א

مليدنيك من صـورتني  ) Remote Associates Test–RAT(يتكون اختبار الترابطات املتباعدة 
فقرة للمرحلـة   ) ٤٠(الثانوية واجلامعية، ويتكون االختبار من      : مصمم للتطبيق يف مرحلتني   ) ب(و) أ(

رة للمرحلة اجلامعية، تشتمل كل منها على ثالث كلمات يطلـب إىل املفحـوص              فق) ٣٠(الثانوية، و 
البحث عن كلمة رابعة لكل فقرة حبيث تكون هذه الكلمة اجلديدة كلمة هلا عالقة أو ترتبط بالكلمات                 

  :األخرى بشكل من األشكال ومثال على ذلك ما يلي
  .........    أخضر    نار    حارس  

على أساس وجود عالقة بني هذه الكلمة       " غابة" يضع املفحوص كلمة     واملطلوب يف هذه الفقرة أن    
  .حارس الغابة، والنار تشب يف الغابة، والغابة خضراء: والكلمات األخرى فيقال

دقيقة بوصفها  ) ٤٠(ه األصلي حدد أربعني     إن مؤلف فبالرغم من أن هذا االختبار ليس اختبار سرعة         
دراسات اليت أجراها أن زيادة الوقت إىل ساعة وأكثـر ال يعطـي              أقصى إلمتام احلل، وتبني من ال      اًوقت

ويتمتع هذا االختبار بسهولة التطبيق وال حيتاج إىل        ). Mednick,1971(فروقات جوهرية يف النتائج     
 توجيه بسيط مع مثال للمفحـوص أو        إجراءات خاصة أو إرشادات صعبة عند التطبيق، وإمنا حيتاج إىل         

هم قراءة الكلمات يف اموعات املختلفة جيداً، والبحث عن كلمة مناسبة لكل            املفحوصني مث يطلب إلي   
جمموعة توضع أمامها يف الفراغ املناسب على ورقة معدة لإلجابة، وقد صممت فقـرات االختبـار يف                 

  ):Mednick,1964 ؛Higgins, 1966 ؛ Mednick, 1971(ضوء اخلصائص اآلتية 
لواحدة هلا املستوى نفسه من التمييز مقارنة باملتوسـط العـام           كل مفردة من مفردات اموعة ا      -

 .لالختبار
عند اختيار كل مفردة من مفردات االختبار يؤخذ بعني االعتبار مستوى صعوبتها لدى الطالب               -

 .يف املرحلة الثانوية
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 ١٤٠

 .مجيع املفردات اليت يشتمل عليها االختبار هلا إجابة واحدة صحيحة -
 .ات حبيث ال تعكس مستوى الذكاءمت اختيار املفرد -
 . تقريباً) ٠ ,٥٠(مستوى صعوبة املفردات  -
:א−٢−٢−٧

حتدد درجة املفحوص باختبار ميدنيك بعدد الكلمات الصحيحة اليت يعطيها لكـل جمموعـة مـن                
فق له  الكلمات، علماً أن تعليمات االختبار تسمح أن يعطي املفحوص أكثر من كلمة لكل جمموعة وتو              

درجة واحدة إذا كانت إحداها صحيحة، وبذلك تتراوح درجة املفحوص على هذا االختبار ما بـني                
  ).  Mednick,1971(درجة ) ٤٠ –صفر (

א−٣−٢−٧ א א :א
يقوم هذا االختبار على أساس املسلمات األساسية لالجتاه السلوكي يف علم النفس والذي ينتمي له               

ذا االختبار، حيث تفسر الظاهرة اإلبداعية بالنشاط أو السلوك البشري املتمثـل يف تكـوين               مصمم ه 
عالقات أو ارتباطات بني املثريات واالستجابات، ويفترض ميدنيك أن اإلبداع قدرة الفرد على وضـع               

هو مـا   صياغات حديثة بني األفكار القدمية، وأن ما يؤهل الفرد للوصول إىل هذه الصياغات املبتكرة               
يتوفر لديه من ثروة لغوية وفكرية مكتسبة من خالل اخلربة السابقة، وعلى هذا األساس النظري فـإن                 

؛ إبـراهيم،  ١٩٨٩؛ روشـكا،  ١٩٩٤الـسليماين،   (ميدنيك صمم هذا االختبار يف ضوء االعتبارات        
  :اآلتية) Mednick,1971؛ ١٩٨٥
 .عيأن األفراد يتباينون يف القدرة على التفكري اإلبدا -
إمكانية تدريب القدرة على التفكري اإلبداعي بتشجيع الفرد على إثارة دافعه حنـو الـربط بـني                  -

 .العناصر املتعارضة أو اليت تبدو متعارضة
 .للتعزيز دور مهم يف تنمية السلوك اإلبداعي - 
.  اإلبـداعي   القدرة على التفكري   صيلللتنشئة االجتماعية داخل األسرة دور فعال يف التأثري يف حت          -

 .  وأن للوالدين دوراً بارزاً يف إغناء ثقافة الطفل وتعدد خرباته الفكرية
غ ترابطـات إبداعيـة     اً يف اكتساب الفرد القدرة على صو      أن لثقافة اتمع وعاداته وتقاليده أثر      -

 .جديدة وصحيحة
א−٤−٢−٧ :א
א−١−٤−٢−٧ :א

  ):Mednick,1971(لقد ركز مؤلف االختبار عند بنائه على أنواع الصدق اآلتية 
اختبار تريمـان  ( وقد استخدم ميدنيك عدداً من احملكات :)Criterion Validity(א−

للتأكـد مـن    ) لتعلم املفهوم، واختبار تايلور لقياس السلوك اإلبداعي، واختبار ميلري لقياس التشاات          
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 ١٤١

دق االختبار، وقد توصل إىل معامالت صدق مقبولة ومناسبة تشري إىل معامالت ارتباطيـة إجيابيـة                ص
  .ومرتفعة بني نتائج اختباره وهذه احملكات

א−  باستخدام طريقة الصدق التقـاريب بـني هـذا    :)Construct Validity(א
ائي، واختبار منيسوتا للمتشاات اهلندسية، واختبار      مقياس االستعداد القر  (االختبار واختبارات أخرى    

 .هلا عالقة معه) استنتاج األسباب، واختبار التفكري الناقد
א −٢−٤−٢−٧ :א

  :هي) Mednick,1971(استخدم ميدنيك طريقتني للتحقق من ثبات االختبار 
مت حساب معامل االرتباط بني  ): Split – Half Reliability(طريقة الثبات بالتجزئة النصفية −

باالختبار، وقد بلغ معامل الثبات ـذه  ) Odd – Even Reliability( الفقرات الفردية والزوجية 
علـى عينـة   ) Spearman – Brown Formula( براون –الطريقة عند تصحيحه مبعادلة سبريمان 

وهـو  ) ٠ ,٩٠(املمثلة للمرحلة الثانوية    ) ١٢و  ١١و  ١٠(اً وطالبة من صفوف     طالب) ٤٤٩(حجمها  
  .معامل اعتربه مؤلف االختبار مرتفعاً ومؤشراً إجيابياً لثباته

مت حـساب معامـل   ): Equivalent Forms Reliability(طريقة الثبات بالصور املتكافئة  −
البـة علـى   طالبـاً وط ) ٧٢(االرتباط بني استجابات عينة من الطالب يف املرحلة الثانوية بلغ حجمها         

  ).٨١,٠( ذه الطريقة من االختبار، وقد بلغ معامل الثبات) ب(واستجابام على الصورة ) أ(الصورة 
א−٣−٤−٢−٧ א :א

  :ج الباحث يف تعريبه وتقنينه هلذا االختبار اخلطوات اإلجرائية اآلتية
ر إىل اللغة العربية بتعريب املفردات باستخدام عـدة قـواميس           عكف الباحث على ترمجة االختبا    −

؛ معجم قواعـد    ٢٠٠٢املورد للبعلبكي،   : ( ومعاجم لغوية متخصصة وعامة باللغتني العربية واالجنليزية      
؛ املوسـوعة   ١٩٨٧؛ قاموس زهـران،     ١٩٨٨؛ معجم جابر وكفايف،     ١٩٩١اللغة العربية للدحداح،    

 American Heritage: ، ومـن القـواميس األجنبيـة   ١٩٧٦،  املختصرة يف علم النفس للخويل
Dictionary, 1996 ؛ Merriam – Webster's Dictionary, 1995  .(  

جمموعة من الكلمات واليت تتكون كل منها مـن         ) ٤٠(بعد ترمجة مفردات االختبار املكونة من       −
ن بعض من هـذه الكلمـات ال        ثالث كلمات، والكلمات املفتاحية هلذه اموعات؛ الحظ الباحث أ        

ال يستطيع املفحوص الربط ما بينـها وبـني     ( تناسب الثقافة العربية العامة وال الثقافة الفلسطينية احمللية         
 : هذه احلال إىل استبعاد ست فقرات وهي، مما أضطر يف)ة يف ترمجتها للعربيةاإلجاب

Ship  outer  parking .........  
Goof  light  rocker  ......... 

Throut  rate  cards  ......... 
Narrow laced  arrow  ......... 

Bug  finger  killer  ......... 
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Fly  scotch  knife  ........ 
بينما مت  . على الترتيب ) space(  ،)off(  ،)cat(  ،)straight(  ،)lady(  ،)butter: (واليت إجاباا 

الل تعريب مفردات هذه الفقرات مـع اإلبقـاء علـى           تعريب بعض الفقرات األخرى جزئياً، من خ      
  :الكلمات املفتاحية للحل وذلك لتتالءم مع الثقافة احمللية، وهذه الفقرات

 Moon  mondey true  ........ 
 Account large  battery  ........ 
 Head  rotten  sholl  ........ 
 Show  wax  walk  ........ 
 Hair  cooking drill  ........ 

على الترتيب، حيـث مت تعريبـها       ) blue(  ،)charge(  ،)egg(  ،)floor(  ،)oil: (واليت إجاباا 
  :كالتايل

  ........    خرزة    حبر    مساء  
  ........    األساس    زاوية    أسود  
  .......    أصفر    فاسد    قشرة  
  .......    سطح    باطن    كرة  
  .......    زيتون    شعر    بترول  

  .على الترتيب) زيت(، )أرض(، )بيضة(، )حجر(، )أزرق (:واليت إجاباا
أحدمها متخصص باللغـة    : بعد إمتام الترمجة يف صورا األولية مت عرضها على متخصصني باللغة          −

 .العربية واألخر باللغة اإلجنليزية، وقد مت اإلفادة من مالحظاما على عدد من املفردات
وبعد حذف ست فقرات من االختبار لعدم مالءمتها، وتعديل بعض الفقرات األخرى كليـاً أو               −

فقرة، مت تنظيمها وترتيبها وفقاً لتنظيم االختبـار        ) ٣٤(جزئياً أصبح االختبار بصورته املعربة يتكون من        
ات لتـسهيل   األصلي، كما مت تصميم استمارة االختبار مرفقة ببعض البيانات الشخصية وبعض التعليم           

حيث مينح املفحوص درجة واحدة عن كل استجابة صحيحة وفقاً ملفتاح اإلجابة اخلاص ـذا               . تطبيقه
درجة؛ تعـرب الدرجـة     ) ٣٤ –صفر  ( هذا االختبار بني     يف املفحوص   االختبار، وبذلك تتراوح درجة   

نخفضة مؤشراً للـتفكري    املرتفعة عليه عن مستوى مرتفع من التفكري اإلبداعي، يف حني تعترب الدرجة امل            
  .اإلبداعي املنخفض

א−٨ :א
א -١-٨ א א א א

א א א א
؟ א  א

  : حسابه باستخدام طرائق عدة هيللتحقق من صدق املقياس مت
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باستخدام ما يعـرف باملقارنـة   ) Concurrent Validity(طريقة الصدق التالزمي  -١-١-٨
وتعتمد هذه الطريقة على مقارنة متوسط درجات ): The comparison extreme group(الطرفية 

ات أفراد من ذوي اإلبـداع      أفراد عينة التقنني من ذوي اإلبداع املرتفع على حمك حمدد، مبتوسط درج           
). Sternberg, 1988( بني هذين املتوسطني وقاملنخفض على احملك نفسه، ومن مث حساب داللة الفر

الفئـة  : وهلذا الغرض استخدم الباحث حمك االنطباعات الذاتية يف تقدير املعلمني لفئتني من الطـالب             
ية جمموعة الطلبة ذوي اإلبداع املنخفض، وقد مت        األوىل جمموعة الطلبة ذوي اإلبداع املرتفع، والفئة الثان       

 :ذلك تبعاً للخطوات اإلجرائية اآلتية
تطوير قائمة الصفات اخلاصة بالطالب املبدع وذلك باالعتماد علـى املواصـفات             -١-١-١-٨

 ؛ جامعة القدس املفتوحة، Sisk, 2003(اخلاصة بالطالب املبدع اليت أشارت إليها الدراسات السابقة 
  : ، واليت أعدها الباحث هلذا الغرض وهذه الصفات هي)١٩٧٦؛ خري اهللا، ١٩٩٢؛ صبحي، ١٩٩٧
 سرعة البديهة، القدرة على التحليل والتركيب والتقومي، سعة اإلدراك          :اخلصائص العقلية املعرفية   -

ان الـتعلم،   وطرح البدائل، عمق اخلربات السابقة، كثرة القراءة، املرونة الفكرية، االنفتاح العقلي، إتق           
البحث والتقصي، االهتمام واملتابعة، الطالقة الفكرية، القدرة علـى اإلضـافة والتفـصيالت حلـل               
املشكالت، الذكاء واإلجناز، سالمة اللغة والتراكيب، والنشاط واحليوية أثناء الدرس، وغزارة األفكار،            

 .وحب االستطالع
اهول، الدافعية واحلماس، عدم اخلوف من       الرغبة يف اقتحام     :اخلصائص الشخصية واالنفعالية   -

الوقوع باخلطأ، اازفة واملغامرة، الثقة بالنفس، التحدي، االستقاللية، االنطواء واالنعزال، القلق املرتفع،            
التنوع يف التعبري عن االنفعاالت، احليوية والنشاط، الرغبة يف حبث املشكالت الصعبة، التحمل والصرب،              

 .فاعية، التحرر، واجلدية يف العملاملنافسة واالند
توزيع قائمة الصفات اإلبداعية على املعلمني مريب الصفوف اليت مت اختيارها عينـة              -٢-١-١-٨

تقنني لالختبار، والطلب إليهم اختيار مخسة من طالب الصف األكثر إبداعاً ومخسة طالب األقل إبداعاً               
جمموعة الطـالب   : مهاجمموعتان   هلذا الغرض    ل وفقاً هلذه القائمة؛ وبذلك تشك     من كل صف دراسي   

ون الطالب األكثر   طالباً ميثل ) ٣٠(طالباً من التخصصني العلمي واألديب، منهم       ) ٦٠(الذكور وعددهم   
طالبـة مـن    ) ٦٠(وجموعة الطالبات وعـددهن     .  طالباً ميثلون الطالب األقل إبداعاً    ) ٣٠(إبداعاً، و 

طالبـة األقـل    ) ٣٠( منهن الطالبات األكثر إبداعاً، بينما ميثل        )٣٠(التخصصني العلمي واألديب، ميثل     
 . إبداعاً
يف اخلطوة السابقة أصبح لـدى الباحـث        ) مريب الصفوف (تبعاً لتصنيف املعلمني     -٣-١-١-٨

األوىل، مـن الـذكور وعـدد       : جمموعتان متطرفتان من الطلبة وفق اخلصائص اخلاصة بالطالب املبدع        
) ٣٠(طالباً من ذوي اإلبـداع املرتفـع و       ) ٣٠: (زعني إىل جمموعتني بالتساوي   طالباً مو ) ٦٠(أفرادها  

كل ذلك مت   . من اإلناث نفسها  وتقابلها  جمموعة أخرى باخلصائص      . طالباً من ذوي اإلبداع املنخفض    



  بركات.د.... …… .......................الخصائص السيكومترية الختبار الترابطات المتباعدة لقياس التفكير اإلبداعي

  
 

 ١٤٤

وفق حمك االنطباعات الذاتية يف تقدير املعلمني ملن يتمتع بصفات اإلبداع وممن ال يتمتع ذه الـصفات              
 .الطلبةمن 
مت تطبيق مقياس الترابطات املتباعدة مليدنيك على أفراد اموعات املختلفة ذكـوراً     -٤-١-١-٨

لكل جمموعة من اموعات كما هو مبني       " ت"وفق املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة       وإناثاً،  
 :يف اجلدولني اآلتيني

  )٢(اجلدول رقم 
احملسوبة وداللة الفروق موعيت الطالب الذكور ذوي اإلبداع " ت"ياري وقيمة املتوسط احلسايب واالحنراف املع

  املرتفع واملنخفض

قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  العدد  اموعة
  الداللة اإلحصائية  احملسوبة

 )٠ ,٠١ = α( دال   ٧ ,١٧  ١ ,٦٩  ١٦ ,٠٣  ٣٠  إبداع مرتفع
      ٩,١  ١٢ ,٦٦  ٣٠  إبداع منخفض

  )٣(جلدول رقم ا
احملسوبة وداللة الفروق موعيت الطالبات ذوات اإلبداع املرتفع " ت"املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 

  واملنخفض

قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  العدد  اموعة
  الداللة اإلحصائية  احملسوبة

  )٠ ,٠١=  α( دال   ٥ ,٩٨  ١ ,٤٧  ١٧ ,١٩  ٣٠  إبداع مرتفع
      ١ ,٨٢  ١٤ ,٦١  ٣٠  إبداع منخفض

لـدى الـذكور    ) ٥ ,٩٨(و  ) ٧ ,١٧( بلغت  " ت"ويظهر من نتائج اجلدولني السابقني أن قيمة        
، وهذا يشري إىل أن هناك      )٠ ,٠١ =α(واإلناث على الترتيب، وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          

جمموعات الطالب الذكور واإلناث من ذوي اإلبداع       فروقاً جوهرية بني املتوسطات احلسابية لكل من        
املرتفع واملنخفض، وبالتايل فإن هذا املقياس قادر على التمييز بوضوح بني الطالب ذوي اإلبداع املرتفع               

  .واملنخفض مقارنة باحملك املستخدم وهو التقدير الذايت للمعلم للتفكري اإلبداعي
 ): Construct Validity ( א -٢-١-٨

لعل صدق املفهوم هو األكثر تعبرياً عن معىن الصدق يف قيـاس الـسمات واخلـصائص النفـسية                 
واملفهومات االفتراضية من مثل الذكاء واإلبداع والشخـصية مـن غـريه مـن أنـواع الـصدق                   

)Crocker,1986(                ؛ لذا يرى علماء القياس أن األمهية األوىل جيب أن تعطى لصدق املفهوم ألنه يعـرب
عىن النظري للصدق لبنية نظرية افتراضية متثل صفة أو خاصية نفسية أو سلوكية دون أن نستطيع                عن امل 

  :، ويتم هذا النوع من الصدق إجرائياً باخلطوات اآلتية)١٩٨٥عودة، (مالحظتها مباشرة 
 .التعريف باإلطار النظري للصفة اليت يفترض ارتباطها ببناء االختبار اجلديد -
 . حول نتائج االختبار من خالل اإلطار النظرياشتقاق فرضيات -
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 ١٤٥

 .التحقق من صحة الفرضيات منطقياً أو جتريبياً -
  : وهناك عدة طرائق ميكن استخدامها وتعطي مؤشرات للتحقق من هذه االفتراضات واليت منها

، )Stability coefficient (، ومعامـل االسـتقرار   )Internal consistency(االتساق الداخلي 
 اً للصدق باملعىن املفهومي   ما يعتربان مؤشرين أيض   ذين املعاملني مؤشرين للثبات فإ    الرغم من اعتبار ه   وب
)Brown, 1982(    فضالً عن معـامالت الـصدق التقـاريب ،)Approximation(  والتباعـدي ،
)Divergency(   والتمييزي ،)Discrimination(         ؛ حيث يستخدم الصدق التقاريب للتحقـق مـن

هوم من خالل ارتباط نتائج االختبار املراد التأكد من صدقه بنتائج اختبارات أخـرى ثابتـة                صدق املف 
، بينما )Gronlund, 1997( عالقة ذا املفهوم هلا أخرى اتموهقة وتقيس املفهوم نفسه أو مفوصاد

تبارات يستخدم معامل التباعدي من خالل إثبات ضعف االرتباط بني نتائج االختبار اجلديد ونتائج اخ             
أخرى تقيس مفهومات أخرى ختتلف عن املفهوم الذي يقيسه هذا االختبار، يف حني يـشري الـصدق                 

 ااعتـدالي توزعـاً  التمييزي إىل قدرة االختبار على التمييز بني فئات متباينة حبيث تتوزع درجات الطلبة  
  ).  Mehrens,1980؛ Brown,1982( على هذا االختبار 

  :ميدنيك باملعىن املفهومي اعتمد الباحث الطرائق اآلتيةوللتحقق من صدق اختبار 
א−١−٢−١−٨  بناًء على اإلطار النظري الختبار ميدنيك لقيـاس الـتفكري          :א

ر التفكري اإلبـداعي    درجات أفراد عينة التقنني باختبا     ترتبط: اإلبداعي وضع الباحث الفرضية اآلتية    
درجام باختبارات أخرى أعدت لتقيس هذا املفهوم أو مفهومـات         جباً ب مليدنيك إرتباطاً طردياً ومو   

  لفحص هذه الفرضية مت استخدام معامل الصدق التقاريب من خالل التحقـق              .أخرى ذات عالقة به   
إحصائيا من مدى االرتباط بني نتائج اختبار ميدنيك لقياس التفكري اإلبداعي ونتائج اختبارات أخـرى               

اختبار تورنس للتفكري االبتكاري املصور تعريب أمري خـان         : ا عالقة وثيقة به وهي    تقيس اإلبداع أو هل   
، واختبار املصفوفات لرافني تعريب أبـو       ) ١٩٧٦(، واختبار الذكاء للشباب املصور لزهران       )١٩٩٢(

، واختبار اجلمود الـذهين أليزنـك       )١٩٨٨( ، واستبانة الدافع لالبتكارية إلمساعيل      )١٩٧٧(حطب  
، ومقياس أساليب حل املشكالت من إعـداد الباحـث          )٢٠٠٨بركات،  ( تعريب الباحث    وولسون

، ومجيعها اختبارات إما معربة ومطورة أو مصممة لتناسب البيئة العربيـة واحملليـة              )٢٠٠٨بركات،  (
ومعروف هلا صدق وثبات على الصعيد العاملي والعريب أو احمللي، فضالً عن درجات التحصيل املدرسي               

اآليت يبني معامالت االرتباط بني درجات أفراد عينة خمتارة من عينـة  ) ٤(للطالب، واجلدول رقم    العام  
وهم طلبة الصف احلادي عشر مـن الـذكور واإلنـاث مـن             ) ١٦١(التقنني الكلية والبالغ عددها     
باختبـار ميـدنيك    ) على أساس أن هذا الصف يتوسط املرحلة الثانويـة        (التخصصني العلمي واألديب    

 :رجام على هذه االختباراتود
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 ١٤٦

   )٤(اجلدول رقم 
  معامالت االرتباط بني نتائج اختبار ميدنيك ونتائج االختبارات األخرى

  الداللة اإلحصائية معامل االرتباط  االختبارات
  ٠ ,٠١ = α   ٧٦,٠  اختبار تورنس للتفكري االبتكاري املصور

  ٠ ,٠١ = α  ٠ ,٥٧  واختبار الذكاء للشباب املصور
  ٠ ,٠١ = α  ٨٢,٠  واختبار املصفوفات لرافني
  ٠ ,٠١ = α  ٠ ,٦٤  واستبيانة الدافع لالبتكارية

 ٠١,٠ = α  ٠ ,٦٩  التحصيل الدراسي
  ٠١,٠ = α  ٠ ,٨٣  اختبار اجلمود الذهين

  ٠ ,٠١ = α  ٠ ,٧٧  مقياس أساليب حل املشكالت
بني درجات  )  ٠١,٠ =α(لداللة   إىل عالقٍة ارتباطية موجبة وجوهرية عند مستوى ا         يشري اجلدول 

أفراد عينة التقنني باختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي واالختبارات األخرى اليت             
تقيس املفهوم ذاته أو هلا عالقة به، وهذا يعين أن هذا املقياس يتمتع مبصداقية هذه االختبارات بـاملعىن                  

  .املفهومي
א -٢-٢-١-٨  للتأكد من صدق االختبار باملعىن املفهومي وبناًء علـى          :א

تتوزع درجات أفراد عينة التقنني     : اإلطار النظري هلذا االختبار أيضاً وضع الباحث فرضية أخرى وهي         
ذكوراً وإناثاً جمتمعني ومنفصلني باختبار ميدنيك لقياس التفكري اإلبداعي بشكل اعتـدايل، حبيـث              

لما اقتربت من املتوسط وتنخفض كلما ابتعـدت عنـه باجتـاه النـهايتني              تزداد هذه الدرجات ك   
  .املتطرفتني

 طالباً وطالبة  ) ٤٧٣( عينة التقنني الكلية    فراد   مت حتويل الدرجات اخلام أل     ه الفرضية، للتحقق من هذ  
،  )١. ٧٢=   ، وع     ١٥ .٥٨= م  ( ىل درجات معيارية حيـث      الترابطات املتباعدة مليدنيك إ   باختبار  

  :  تيةاآل) ٣-١( من رقم اإلشكالكما حسبت تكراراا، ومثلت بيانياً كما هو موضح يف 
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 ١٤٧

  
  )١(الشكل 

  يوضح توزع الدرجات املعيارية ألفراد عينة التقنني الذكور باختبار الترابطات املتباعدة للتفكري اإلبداعي مليدنيك
  ميدنيك  باختبار عينة التقنني من الذكور طبيعة توزع درجات أفراد يشري الشكل السابق الذي يبني

سـواء   معياري واحـد     احنرافمن الدرجات تقع ضمن     )  ٪ ٦١( أن ما نسبته     لقياس التفكري اإلبداعي  
 احنـرافني من الدرجات تقع ضـمن      ) ٪٨٨(وأن ما نسبته     وسط احلسايب، ت عن امل  اًسالبأم   اًموجبأكان  

تقع عند النهايتني املتطـرفتني،     ) ٪١٢(وأن ما نسبته     احلسايب،وسط  تالبني عن امل  معياريني موجبني وس  
  تقع بني النـهايتني املتطـرفتني،      هذا االختبار يبني ذلك بوضوح أن غالبية درجات أفراد الدراسة على          

وبالرغم من أن هذه النسبة املتطرفة      وسط احلسايب،   توتنخفض نسب هذه الدرجات كلما ابتعدت عن امل       
عتدايل  قريب من التوزيع اال    ب الذكور تتوزع بشكل    أن درجات الطال   تعترب مرتفعة نسبياً فإن ذلك يبني     

   .النهاية السالبة مع ميل بسيط حنو هذا االختبارعلى 
  

اإلبداعيللتفكيركميدنياختباربالذكور منالتقنينعينةأفرادألداءالمعياريةالدرجاتتوزع
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 ١٤٨

  
  )٢(الشكل 

  طات املتباعدة للتفكري اإلبداعي مليدنيكيوضح توزع الدرجات املعيارية ألفراد عينة التقنني من اإلناث باختبار التراب
 إىل  باختبار ميدنيك للتفكري اإلبداعي    الباتيشري الشكل السابق الذي يبني شكل توزع درجات الط        

وسـط  تلب واحد عـن امل احنراف معياري موجب وسامن هذه الدرجات تقع ضمن   ) ٪٦٧(ما نسبته   
رافني معياريني مـوجبني وسـالبني عـن        حنامن الدرجات تقع ضمن     ) ٪٩٠( وأن ما نسبته     احلسايب،

من الدرجات تقع عند النهايتني املتطرفتني، وبالرغم من ارتفاع         ) ٪١٠( وإن ما نسبته     وسط احلسايب، تامل
توزعاً قريباً   تتوزع   اإلناث اتبالني أن درجات الط   نسبة الدرجات عند النهايتني املتطرفتني فإن ذلك يب       

  . النهاية السالبة مع ميل بسيط حنو ختبارهذا االعتدايل على من التوزيع اال

اإلبداعيللتفكيريكميدن اختبارباإلناثمنالتقنينعينةأفرادألداءالمعياريةالدرجات توزع
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راد عينة التقنين من الذكور واإلناث باختبارميدنيك للتفكير اإلبداعي

0. 410, 22

  
  )٣(الشكل 

يوضح توزع الدرجات املعيارية ألفراد عينة التقنني الذكور واإلناث باختبار الترابطات املتباعدة للتفكري اإلبداعي 
  مليدنيك

ميدنيك للـتفكري    باختبار   اثاًلبة ذكوراً وإن  يشري الشكل السابق الذي يبني شكل توزع درجات الط        
لب واحد  احنراف معياري موجب وس   امن هذه الدرجات تقع ضمن      ) ٪٦٣(أن ما نسبته    إىل   اإلبداعي

حنرافني معيـاريني مـوجبني     امن الدرجات تقع ضمن     ) ٪٨٨,٥(وسط احلسايب، وأن ما نسبته      تعن امل 
 تقع عند النـهايتني املتطـرفتني،   من الدرجات) ٪١١,٥(وأن ما نسبته وسط احلسايب، توسالبني عن امل  

ني بوضوح أن درجـات     وبالرغم من ارتفاع نسبة الدرجات قليالً عن النهايتني املتطرفتني فإن ذلك يب           
على االختبار مع ميل     من التوزيع االعتدايل     اً قريب توزعاًتتوزع  األفراد عينة التقنني ذكوراً وإناثاً جمتمعني       

   .بسيط حنو النهاية السالبة
لرغم من أن املعطيات املوضحة يف األشكال الثالثة السابقة تبني أن درجـات أفـراد الدراسـة                 وبا

الذكور واإلناث سواء أكانوا منفصلني أم جمتمعني تتوزع بشكل شبه اعتدايل مع ميل بسيط حنو االجتاه                
كري السالب؛ فإنه ميكن اعتبار هذه املعطيات مؤشرات معقولة لصدق مقياس ميـدنيك لقيـاس الـتف               

  .اإلبداعي باملعىن املفهومي والبنائي
א−٣−٢−١−٨ א  وذلك للتأكد مـن  ):Internal Consistency (א

جتانس فقرات االختبار لقياس التفكري اإلبداعي، والذي تسمح نتائجه بإبقاء الفقـرات ذات االتـساق               
قيق ذلك مت حساب معامالت االرتباط بني       املرتفع وحذف تلك الفقرات ذات االتساق املنخفض، لتح       

  كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار يف عينة التقنني الكلية وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم 
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 ١٥٠

  :اآليت) ٥(
  )٥(اجلدول رقم 

  معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار لعينة التقنني الكلية
  معامل االرتباط  اإلجابة الصحيحة  الفقـــــــــــرات الرقم
  ٠ ,٦٤  أبيضثلج                   صفحة                  شيب            ١
  ٠ ,٧٩  عسل  رحيق                حنلة                    مشع  ٢
  ٠ ,٥٤  حلو  مرىب                سكر                    برتقال  ٣
  ٠ ,٨٥  غابة  حارس               أخضر                  نار  ٤
  ٠ ,٥٧  قلم  حرب                 قرطاس                  رئيس  ٥
  ٧٨,٠  أزرق  مساء                حبر                     خرزة  ٦
  ٠ ,٤٦  أخبار  نشرة                مذيع                     تقرير  ٧
  ٠ ,٧٦  جامع               مئذنة                    منربهالل     ٨
  ٠ ,٣٣  طائرة  كرة                 حمرك                   صحن   ٩
  ٠ ,٥٣  فضاء  سفينة                رائد                     خارج  ١٠
  ٠ ,٢٨  فحم  أسود                حجري                   تدفئة      ١١
  ٠ ,٦١  الفتة  قف                متجر                    طريقتو  ١٢
  ٠ ,٧٧  عني  بؤبؤ                 ماء                      حسد      ١٣
  ٠ ,٧٢  أمحر  نار                  دم                       حناس       ١٤
  ٠ ,٤٤  طبيعي  ثروة               غاز                     قانون  ١٥
  ٠ ,٣٩  بيت  حلم                 ِشعر                    املال  ١٦
  ٠ ,٥٩  حجر  أسود               زاوية                   األساس    ١٧
  ٠ ,٣٧  أممؤمنني             حنان                   قرى                ١٨
  ٠ ,٦٨  بيضة  ة               فاسدة                  صفارقشر  ١٩
  ٠ ,٨٢  عيد  شجرة              سعيد                   ميالد  ٢٠
  ٠ ,٧٩  شعر  دبوس              مزين                   مقص      ٢١
  ٠ ,٨١  زاوية  مثلث               قائمة                   حادة    ٢٢
  ٥٣,٠  سيف                ِغمد                     حددين    ٢٣
  ٦٥,٠  أرض  باطن               سطح                   كرة  ٢٤
  ٤٣,٠  تقاطع  طرق              كلمات                   سيوف      ٢٥
  ٠ ,٥٦  زهرة  حديقة              منثور                   شباب       ٢٦
  ٠ ,٥٦  زيت            شعر                    خنيلبترول      ٢٧
  *٠ ,٠٨  لعب  نادي               ورق                    خطر  ٢٨
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 ١٥١

  ٣٤,٠  سريع  طريق              بريد                     قطار   ٢٩
  *٠ ,٠٩  حول  املركز             نفسه                    العامل  ٣٠
  ٠ ,٥٨  بريد       طابع                  مكتبخارجي          ٣١
  ٠ ,٦٤  عنب  زبيب               ورق                  عنقود  ٣٢
  ٥٩,٠  نقطة  بداية                صفر                  اية  ٣٣
  ٤٨,٠  السكر  قصب              حلو                    مرض   ٣٤
  غري دالة إحصائياً* 

ئج يف اجلدول رقم السابق ارتباطات موجبة ودالة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة                تظهر النتا 
)α=(أو  ) ٠١,٠α =؛ حيث كانـت    ٣٠ و   ٢٨: جلميع فقرات االختبار باستثناء الفقرتني    ) ٠. ٠٥

لذا مت حذف هاتني الفقرتني من االختبـار  . معامالت االرتباطات على هاتني الفقرتني غري دالة إحصائياً    
فقرة بعد حذف ست فقرات أخرى يف مرحلة اإلجـراءات          ) ٣٢( من   اً صورته النهائية مكون   ليصبح يف 

  .    األولية لالختبار لعدم مناسبتها البيئة احمللية
א−٢−٨ א א

א א א א אא א
؟ א  א

للتحقق من ثبات اختبار الترابطات املتباينة لقياس التفكري اإلبداعي مليدنيك على البيئة الفلسطينية مت              
  :ق اآلتيةائاستخدام الطر

א−١−٢−٨  ومت حـساب ثبـات االختبـار    ):Test Re-test (א
على عينة مكونة مـن  ) Stability Coefficient(مل االستقرار أو السكون لالختبار باستخراج معا

طالباً وطالبة من املرحلة الثانوية، وهم طلبة الصف احلادي عشر من الفرعني األديب والعلمـي               ) ١٦١(
على أساس أن هذا الصف يقع يف منتصف املرحلة الثانوية، وقد بلغ معامل الثبات ذه الطريقـة بعـد                   

 ).٠ ,٧١( ثالثة أسابيع قدره فاصل زمين 
א−٢−٢−٨ א  فقد مت اسـتخراج الثبـات   ):Internal Consistency (א

 Cronbach(كرونبـاخ  ألفا لبطريقة االتساق الداخلي باستخدام إحصائيات الفقرة بواسطة معادلة 
Alpha (       ،ـذه الطريقـة        وقد   لالختبار بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة الكلية بلغ معامل الثبات

)٠. ٧٤.( 
א−٣−٢−٨  ومت حساب معامل الثبات النصفي ):Split – half reliability (א

 بـراون                 –بني الفقرات الفردية والفقرات الزوجية املكونة هلذا االختبار، وتصحيه مبعادلـة سـبريمان              
)Spearman – Brown Formula ( وقد بلغ معامل الثبات )٠ ,٨١.( 
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 ١٥٢

وبذلك، فإن معامالت الثبات السابقة اليت حسبت بالطرائق املختلفة تعترب مؤشرات جيـدة لثبـات     
  .اختبار ميدنيك للتفكري اإلبداعي، وتقدم دليالً على موثوقية هذا االختبار

א−٣−٨ א א
؟ א א א א א א א א  .א

للتحقق من هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة عينـة              
 واملبينة  باختبار ميدنيك للتفكري اإلبداعي   ) ١٢ و   ١١ و   ١٠(الثالثة  الثانوية  التقنني الكلية يف الصفوف     
  :نتائجه يف اجلدول رقم اآليت

  )٦(اجلدول رقم 
يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة التقنني باختبار ميدنيك للتفكري اإلبداعي تبعاً 

  ملتغري الصف الدراسي
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  الصف
  ١ ,٥٢  ١٥ ,٠١  العاشر

  ١ ,٧٦  ١٥ ,٣٣  احلادي عشر
  ١ ,٨٨  ١٦ ,٤٠  الثاين عشر

  ١ ,٧٢  ١٥ ,٥٨  الكلي
يظهر اجلدول رقم السابق فروقاً يف املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب يف الـصفوف املختلفـة               
باختبار ميدنيك هدف التقنني، وملعرفة اجتاه هذه الفروق وداللتها اإلحصائية مت استخدام اختبار حتليـل             

  :واملبينة نتائجه يف اجلدول اآليت) One Way ANOVA(التباين األحادي 
  )٧(اجلدول رقم 

نتائج حتليل التباين األحادي بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة باختبار ميدنيك لقياس التفكري اإلبداعي تبعاً 
  ملتغري الصف الدراسي

 مستوى الداللة  بةقيمة ف احملسو متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات  التباين
  ٠ ,١٣٤  ٠ ,٨٤  ١ ,٥  ٢  ٣  بني اموعات

      ١ ,٧٩  ٤٧٠  ٨٤٥ داخل اموعات
        ٤٧٢  ٨٤٨  اموع

السابق إىل فروق جوهرية بني درجات الطلبة الذين ميثلون عينة التقـنني الختبـار              مل يشر اجلدول    
 أن هذا االختبار يعطي النتائج نفسها       ميدنيك لقياس التفكري اإلبداعي تبعاً ملتغري الصف الدراسي، مبعىن        

تقريباً إذا ما طبق على الصفوف املختلفة يف املرحلة الثانوية؛ وهذا يدعم النتائج السابقة ويعزز موثوقية                
االختبار ومصداقيته هدف التقنني؛ من حيث أن نتائجه ال تتأثر مبتغري العمر يف هذه املرحلة وأن هـذه                  

  .  على طلبة الصفوف الثالثة دون فروق جوهريةالنتائج تنسحب بصدق وثبات 
אא−٤−٨ א
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 ١٥٣

؟ א א א א א  .א
  طلبة ن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الـق مـللتحق

  ملعرفة داللة الفروق بني هذه " ت"والطالبات باختبار ميدنيك هدف التقنني، كما مت استخدام اختبار 
  :اآليت) ٨(املتوسطات كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  )٨(اجلدول رقم 
  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب والطالبات باختبار ميدنيك" ت"نتائج اختبار 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ت احملسوبة  االحنراف املعياري  وسط احلسايباملت  العدد  اجلنس
  ٠ ,١١٩  ١ ,٣٥  ١ ,٧١  ١٥ ,٧٩  ٢٤١  الذكور
      ١ ,٦٩  ١٦ ,٠٠  ٢٣٢  اإلناث

السابق إىل فروق جوهرية بني درجات الطالب والطالبات باختبار مدينيك          ) ٨(مل يشر اجلدول رقم     
والطالبات ال تتباين على هذا االختبار، وبذلك ميكنه أن         هدف التقنني، وهذا يعين أن درجات الطالب        

  .يعطي نتائج موثوقة لدى الطلبة دون التأثر بعامل اجلنس وهذا يدعم النتائج السابقة
א−٥−٨ א א

א א א א אאא
.؟)/(

للتحقق من هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لـدرجات الطلبـة              
ملعرفـة  " ت"اختبار  ، كما مت استخدام     )أديب و علمي  (باختبار ميدنيك هدف التقنني تبعاً لتخصصام       

  :اآليت) ٩(ني يف اجلدول رقم  بني هذه املتوسطات كما هو مبداللة الفروق
   )٩(اجلدول رقم 

  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة باختبار ميدنيك تبعاً ملتغري التخصص" ت"نتائج اختبار 
  الداللة اإلحصائية  قيمة ت احملسوبة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد التخصص
  *٠ ,٠١  ٤ ,٤٧  ١ ,٦٣  ١٥ ,٥٤  ٢٢٦  علمي
      ١ ,٧١  ١٤ ,٨٧  ٢٤٧  أديب

  ).٠ ,٠١ = α(دال عند مستوى الداللة  * 
السابق إىل فروق جوهرية بني درجات الطلبة باختبار مدينيك هدف التقنني           ) ٩(يشري اجلدول رقم    

وذلك لصاحل الطالب من ذوي التخصص العلمي، وهذا يعين أن درجات الطلبة تتبـاين علـى هـذا                  
وهذه النتيجة تدعم النتائج السابقة إذ تشري العديد من         .  أدبية ،سية علمية االختبار تبعاً لتخصصام الدرا   

الدراسات والبحوث إىل أن الطالب ذوي التخصصات العلمية يتميزون عن غريهـم مـن الطلبـة يف                 
؛  Bressel,2003؛Potvin,2003(التخصصات النظرية يف بعض اخلصائص منها اإلبداع والـذكاء          

  ).١٩٩١السيد، 
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 ١٥٤

אאא−٦−٨
א א א א א אא א א

 ؟)/(
ات الطلبـة   للتحقق من هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لـدرج           

 من الطلبـة    تلفتنيالتحصيلي، بعد اختيار جمموعتني خم    باختبار ميدنيك هدف التقنني تبعاً ملتغري التفوق        
طالباً وطالبة، واألخرى متثل الطلبة غري      ) ٥٠(األوىل متثل الطلبة املتفوقني وعددهم      : وفقاً للمعدل العام  
  ملعرفة داللة الفروق بني هذه " ت"خدام اختبار كما مت است. اً وطالبةـطالب)  ٥٠ (املتفوقني وعددهم 

  :اآليت) ١٠(املتوسطات كما هو مبني يف اجلدول رقم 
  )١٠(اجلدول رقم 

  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة املتفوقني حتصيلياً وغري املتفوقني باختبار ميدنيك" ت"نتائج اختبار 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ت احملسوبة  رياالحنراف املعيا  املتوسط احلسايب العدد  التخصص

  *٠ ,٠١  ١١ ,٧٦  ١ ,٠٢  ١٦ ,٩٤  ٥٠  متفوقني حتصيلياً
      ١ ,٩١  ١٣ ,٣٣  ٥٠  غري متفوقني

  ).٠ ,٠١ = α(دال عند مستوى الداللة  * 
 جوهرية بني درجات الطلبة املتفوقني وغـري املتفـوقني          السابق إىل فروق  ) ١٠(يشري اجلدول رقم    

ر مدينيك هدف التقنني وذلك لصاحل الطلبة املتفوقني، وهذا يعين أن درجـات الطلبـة               حتصيلياً باختبا 
وهذه النتيجة تعترب مؤشراً جيداً علـى موثوقيـة         .  هذا االختبار تبعاً ملستوى التحصيل لديهم      يفتتباين  

ـ              ار علـى   االختبار ومصداقيته هدف التقنني وتدعم النتائج السابقة؛ إذ تؤكد هذه النتيجة قدرة االختب
دراسات سابقة يف   نتائج  التمييز بني فئات الطلبة املتفوقني وغري املتفوقني حتصيلياً، وتتفق هذه النتيجة مع             

هذا اـال والـيت بينـت العالقـة االرتباطيـة الطرديـة واملوجبـة بـني اإلبـداع والتحـصيل                
)Deese,2003؛Daigneault,2002.(  

א−٩ :א
ج السابقة يتبني أن اختبار الترابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي الذي مت             من جممل النتائ  

حيث . سطينية، قد ثبت له مصداقية وموثوقية جوهرية يف هذه البيئة         لتعريبه وتقنينه على البيئة احمللية الف     
ـ             ن خصائـصه   أظهرت نتائج الدراسة الراهنة خصائص سيكومترية من حيث الصدق والثبات قريبة م

الصدق التالزمي باملقارنة الطرفية، والـصدق      : األصلية، فقد أكدت النتائج صدق االختبار بطرائق عدة       
كما أكدت النتائج ثبـات االختبـار       . املفهومي بطرائق الصدق التقاريب والتمييزي واالتساق الداخلي      

  .ذا االختباراإلعادة والنصفية واالتساق الداخلي للتحقق من ثبات ه: بطرائق خمتلفة
هذه النتائج تؤكد دون شك املؤشرات العاملية الختبار ميدنيك لقياس التفكري اإلبداعي وتعطي مربراً              
علمياً موضوعياً الستخدام هذا االختبار يف الدراسات والبحوث النفسية والتربوية، وأن هذا االختبـار              
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قة بعيداً عن التحيـزات أو التـأثريات        يقدم نتائج ميكن االعتماد عليها يف دراسات وحبوث علمية الح         
وبذلك يقترح الباحث إعادة إجراء املزيد من الدراسات يف مناطق وبيئات حمليـة أخـرى يف                . الثقافية

كما وميكن استخدام هذا االختبار يف دراسات أخـرى بغـرض           . فلسطني من أجل تعميق هذه النتائج     
ربوية أخرى كالدافعية، والذكاء، وأمناط الـتفكري،       التحقق من العالقة بني اإلبداع ومتغريات نفسية وت       

رح الباحث أيضاً استخدام    تويق. واالجتاهات وامليول، والتكيف النفسي واالجتماعي، ومسات الشخصية      
  املرشدين النفسيني والتربويني هذا االختبار لتشخيص حاالت الطالب النفسية والتربوية واالجتماعية 

  .والذهنية واالنفعالية
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א א
א א :א

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. تقنني اختبار املصفوفات املتتابعة). ١٩٧٧ (.أبو حطب، فؤاد -
 رقم  سلسلة كتاب عامل املعرفة   : الكويت .اإلنسان وعلم النفس  ). ١٩٨٥ (.إبراهيم، عبد الستار   -

)٨٦.(  
 .دار القلم: الكويت. الدافع لالبتكاريةاستبيان ). ١٩٨٨ (.إمساعيل، حممد املري -
أثر تطبيق ثالثة طرق من طرق إجراء االختبارات علـى أداء           ). "١٩٩٢ (.أمري خان، حممد محزة    -

طالب وطالبات املرحلة الثانوية على اختبارات التفكري االبتكاري وعالقتها باختبارات الذكاء يف مدينة             
 .١٦٣-١٤٨، )٢١(، جملة علم النفس". جدة
توزع عينة من طلبة جامعة القدس املفتوحة على منط التفكري اـرد            ). ٢٠٠٧. (كات، زياد بر -

، )نيةاإلنـسا (جملة اجلامعة اإلسـالمية     . صيل األكادميي والتفكري اإلبداعي   والعياين وعالقة ذلك بالتح   
١٠٤٩-١٠١٥) ٢(١٥   . 

ـ        ). ٢٠٠٨. (بركات، زياد  - شكالت والتحـصيل   اجلمود الذهين وعالقته بالقدرة على حـل امل
جامعة مؤتة للدراسات والبحوث،    جملة  . ة املرحلتني األساسية والثانوية   ـبدى طل ـالدراسي واجلنس ل  

١٩٢-١٧٣) ١٠( ٣.  
  .دار العلم للماليني: بريوت.  عريب–قاموس إجنليزي . قاموس املورد). ٢٠٠٢ (.البعلبكي، منري -
جون :  إجنلترا .يات علم النفس التربوي   أساس). ١٩٨٤ (.توق، حمي الدين، و عدس، عبد الرمحن       -
 وايلي
: القاهرة. معجم علم النفس والطب النفسي    ). ١٩٨٨ (.جابر، عبد احلميد، وكفايف، عالء الدين      -

 .دار النهضة العربية
 .منشورات جامعة القدس املفتوحة:  عمان.التفكري اإلبداعي). ١٩٩٧ (.جامعة القدس املفتوحة -
 .دار النهضة العربية: بريوت. حبوث نفسية وتربوية). ١٩٨١ (.خري اهللا، حممود سيد -
دار : القـاهرة . املوسوعة املختصرة يف علم النفس والطـب العقلـي        ). ١٩٧٦ (.اخلويل، وليم  -

 .املعارف مبصر
 .مكتبة لبنان: بريوت.  معجم قواعد اللغة العربية).١٩٨٩ (.الدحداح، أنطوان -
: الكويـت  ) غسان أبو فخـر    :مترجم(. خلاصاإلبداع العام وا  ). ١٩٨٩ (.روشكا، الكسندرا  -

 ).١٤٤(سلسلة كتاب عامل املعرفة، رقم 
 .عامل الكتب:  القاهرة.اختبار ذكاء الشباب املصور). ١٩٧٦ (.زهران، حامد -
 .عامل الكتب: القاهرة.  عريب–إجنليزي : قاموس علم النفس). ١٩٨٧ (.زهران، حامد -
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ق وثبات استبيان الدافع لالبتكارية على طالب       دالالت صد ). ١٩٩٤. ( السليماين، حممد محزة   -
 .٤٣-٣٤)  ٣٢ (جملة علم النفس،. نوية يف مدينيت مكة املكرمة وجدةوطالبات املرحلة الثا

جملة دراسـات   .  طالب اجلامعات املصرية   نوع التفكري الصوري لدى   ). ١٩٩١(السيد، يوسف    -
 .٤٤-٢٢) ٤٨( ٦، تربوية
دار التنـوير   : عمـان . طرائق التشخيص وأدواته  : إلبداعاملوهبة وا ). ١٩٩٢ (.صبحي، تيسري  -

 .العلمي للنشر والتوزيع
سلسلة كتاب عـامل    : الكويت. العملية اإلبداعية يف فن التصوير    ). ١٩٨٧ (.عبد احلميد، شاكر   -

 ).١٠٩(املعرفة، رقم 
 .بيةدار النهضة العر: القاهرة. التفوق العقلي واالبتكار). ١٩٧٧ (.عبد الغفار، عبد السالم -
 .دار األمل: عمان. القياس والتقومي يف العملية التدريسية). ١٩٨٥ (.عودة، أمحد -
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