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التفكري اإلبداعي اللفظي لــ  التفكري اإلبداعي قدراته ومقاييسه: اختبار
 بول تورانس النسخة )أ( منوذجا"

 أ.مرمي غضبان

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

 جامعة منتوري قسنطينة

 اجلزائر

 : ملخص

قولو، بصعوبة ياكا،  عع  العمما  د والغموض مبيو من التعقهز يذلك النشاط اإلنساين الراقي واملتم اإلبداع
ذا الصدد هيف    وععدنية الاكشف والتعرف عمى األفراد املبدعيابحلاعة إىل عمم هم يف الوقت نفسهذا رغم إقرار هو  هاسيق

ة الاكشف والتعرف  يما ضمن عممها معز    E.P.Torranceة لــ: بول عورانس ي اإلبداعي المف رياختبارات التفاك
عوام  وقدرات  سياإلبداعي من خالل إعابة املفحوص عمى فقرات عق ريور ة التفاكري س  ة عمىري خذه األهث عركز يح

 .ريذا النمط من التفاكمرعبطة هب

ذا هيف  هاالختبار  ذلك ما سنحاول اإلعابة عن اذه  وماذا عن هي قدراعه اإلبداعي  وما ريفماذا نعين ابلتفاك
 املقال.

Resume: 

La créativité, est une activité humaine en progression et en évolution. Bien que ce 

phénomène soit éminemment complexe et difficile à mesurer, des spécialistes, tels 

que E. P. Torrance, se sont attachés à l’identifier et à le dépister chez les personnes 

douées de ce potentiel créatif. Mais, avec quels tests et/ou examens est-elle évaluée? 

Et, d’abord, quel sens donner à l’esprit créatif ? C’est à ces questions que nous 

tenterons de répondre dans le présent article.. 

 :مقدمة
ة يــدا، الرتبيــ يف منيتمــاا البــاحاهن عمــى اي اإلبــداعي منــذ النصــف الاــاين مــن القــر، العشــر ريطر موضــوع التفاكــيســ

ذا هـ مـن الـدول املتقدمـة  ولقـد ع ـاعف ريا مـن اـاالت البحـث العممـي يف عـدد كبـم ـيث أصـب  اـاال قيـوعمم النفس  حب
 ة الـ  ري ذه األخـهيف بنا  العق    هتيإىل ن ر  Guildford مفوردي  بعد أ، عوص  ع1950تماا أكار فأكار منذ عاا هاال
ا هــ اإلبــداعي عمــى أبعادرياس التفاكــيــور ة لقهاملشــ هث بــا اختباراعــيــتمــاا حبهر وااليكــ  التقــد  Torranceا عــورانس هــأوال

 .ههر اإلبداع وكنها عورانس عو هالاالثة املتمامة يف الطالقة  واملرونة  واألصالة وال  عد
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ـــ ا الفـــرديهـــصـــب  فية الـــ  يـــعمـــك العمم هن ـــر بـــول عـــورانس إىل اإلبـــداع عمـــى أنـــ وقـــد  ها لممشـــاكالت وأوعـــحساس 
بحـــث عـــن يا املبـــدع الصـــعوبة  و يهـــحـــدد في ذلـــك  فريالقصـــور  وفتـــوات املعرفـــة  والعناصـــر الناقصـــة  وعـــدا التناســـ  وغـــ

د يـــعيا  و عُـــد  ّ يا  و هـــد اختبار يـــعيض  و ذه الفـــرو هـــتـــ  خيصـــول الفـــروض عـــن النقـــا    و ينـــات  أو يقـــوا بت ميحمـــول  و 
 (1)قدا النتا ج.يا ري ا  وأخهاختبار 

ات يــقــوا عمــى عممينــوع مركــ    هطا   بــ  إنــيا  بســري س أبــدا عفاكــي اإلبــداعي لــريف أ، التفاكــيــذا التعر هــبــدو مــن ي 
لنشــاط العقمــي و ذلــك اهــ اإلبــداعي ري  إىل القــول  ، التفاكــهــ ذنيو مــا أكــده رأح فتحــي عــروا، حــهــة معقــد ة و يــعقم

ز يـتميمة مل عاكن معروفة من قبـ   و ية يف البحث عن حمول أو التوص  إىل نواعج أصيرغبة قو  ههادف الذح عوعاملرك  وا 
 (2)د ة.ية فر ينهة متداخمة عشاك  حالة ذية وأخالقية انفعالينطوح عمى عناصر معرفي هد ألنية والتعقيابلشمول

ــا " و:هــ اإلبــداعي ريإىل أ، التفاكــهللا  ريد خــي ســريشــي هتــهمــن ع  ز  كــ  قــدر يــتميقــدر ة الفــرد عمــى إنتــاا إنتاع 
 (3).ريد ة وذلك كاستتابة ملشاكمة أو موقف مايات البعيمماكن من الطالقة واملرونة واألصالة والتداع

 ة ة معقـديـة عقميـعمم هار ة املنعزلـة ولاكنـهـس ابملي اإلبـداعي لـريا أ، التفاكـهـقة مفادياكننا أ، لخم  إىل حقمي يهوعم 
د ة  متتـــا  يـــز ة عســـفر عـــن انتاعـــات عديـــة مميـــنهة متداخمـــة عشـــاك  حالـــة ذيـــة وأخالقيـــة وانفعاليـــعنطـــوح عمـــى عوامـــ  معرف

 من فا د ة. هة لمتحق   وحتو  عمى القبول االعتماعي ملا حتققيابلقابم

و ابألصــ  هــة لممشــاكالت ية واألصــالة واحلساســيــتصــف ابملرونــة والطالقــة الفاكر ي اإلبــداعي الــذح ريإذ، فــالتفاك 
 . ةيا ة اإلنسانيمة ملشاكالت قا مة يف أحد حقول املعرفة أو احلياد حمول أصجيكما قمنا يف إ  هتيادف  عتم   غاهسموك 

 فــول املعــريف(  كمــا ري الناقــد والتفاكــريـر املعقـــد ة )التفاكــيــات التفاكيــه مــن عممري ـر بغــيــذا النــوع مــن التفاكهــرعبط يــو 
 يف اإلبداع واالبتاكار. هئتيدا عمى دور عفاع  الفرد مع بيذا أتكهر و ه يسر ة حىت يتاا إىل رروف ومواقف محي

 قدرات التفكري اإلبداعي:

ات ية  عت من عممية كميا عممهة اإلبداع بوصفي  عمميمفورد يف عوضية بنا  العق  لــ: عيمت ن ر هأس
 مي: يما يا فهصياكن عم ميقدر ة  120د يا إىل حتدمفورد من خال يث عوص  عيت وانتاعات. حايوحمتو 

 الطالقة: -أ

إذ، قدر ة الفرد عمى إنتاا  يه  الّن (  فينبغي عوثي) "ولةهصدور األفاكار بس" ا:مفورد الطالقة  هنيعرف عي
 الطالقة إىل القدر ة عمى است داا امل زو، ريعش يهة حمدد ة  وعميأك  عدد من األفاكار حول موضوع ما يف فرت ة  من

 (4)ي متا  اجلان  الاكمي يف اإلبداع.ه  لذلك فيهإلاملعريف لمفرد عند احلاعة 

 ي مخسة:ه  العاممي و ي  التحميد عد ة أنواع من الطالقة عن طر يولقد مت التوص  إىل حتد 
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 :الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات 

دد مماكن ا قدر ة الفرد عمى إنتاا أك  عقصد هبي  و (5)اإلنتاا التباعدح لوحدات الرمو   ا اسميا أيهطم  عميو 
  تماا ابملعا.ه  المفظ دو، اينة يف عركيطة عوافر خصا   معيمن األلفاظ يف وقت حمدد  شر 

 أمثلة:

 ي حبرف "ا".هأكت  أك  عدد مماكن من الاكممات ال  عبدأ حبرف "ا" وعنت -

 .ة: )ك  أ  ،(يأكت  أك  عدد مماكن من الاكممات ال  ع م األحرف الاالث التال -

 من الاكممات املاكونة من أربعة أحرف  وعبدأ حبرف ح.ات أك  عدد مماكن ه -

 :الطالقة الفكرية أو طالقة املعاين  

 نيذا النوع من الطالقة إىل قدر ة الفرد عمى إنتاا أك  عدد مماكن من األفاكار ذات العالقة مبوقف معه ريشيو 
ا املفحوص يف يهعطيدد االستتاابت ال   ة لعري ة الاكبيمهة  وإمنا ععطي األيمهاكو، لنوع االستتابة أييف وقت حمدد  وال 

  من حمدد. 

 أمثلة:

 ع االست دامات املماكنة لعمبة معتو، الطماطم.يأذكر مج -

 .نيد ة عدد ساكا، اجلزا ر مبقدار ال عفايأذكر ك  النتا ج املرتعبة عن    -

 ن املناسبة ملوضوع قصة ما.يأعط أك  عدد مماكن من العناو  -

 ساعة. 48صب  يوا لياملرتعبة عمى م اعفة طول ال أكت  أك  عدد مماكن من النتا ج -

 :طالقة األشكال 

طُم  يئة دا ر ة و هيُعطَى املفحوص رمس ا عمى يث يمفورد ابإلنتاا التباعدح لوحدات األشاكال  حيا عهوقد نعت
 (6)ة.يقين وبنا  أشاكال متعدد ة وحقية املطاف إىل عاكو ياص  يف هنيث يحب يهطة عميإعرا  إضافة بس همن

 القة التعبريية:الط 

ا هري ا متصمة بغيهعاكو، ف قةيا يف كممات أو صور بطر هاغتيولة وصه عن األفاكار بسريي القدر ة عمى التعبه
 ا.ومال مة  
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نا هذه األفاكار ابلوفر ة والتنوع  و ه وعتصف نية عت من إصدار أفاكار متعدد ة يف موقف معيري إ، الطالقة التعب
ة عن طالقة األفاكار  فالقدر ة عمى إنتاا األفاكار ختتمف عن القدر ة عمى يري التعب ز عام  الطالقةي إىل متري  أ، نشجي
 قة.يا  كار من طر ه عنريذه األفاكار والتعبهاغة يص

 :طالقة التداعي 

فإ، طالقة التداعي  يها سرعة إنتاا كممات أو صور ذات خصا   حمدد ة املعا ويف  من حمدد  وعمقصد هبيو 
 م المغوح. ه إىل القدر ة عمى الفريعش

 املرونة: -ب

ث ال يحب (7).نيمفورد أ، املرونة ععين السرعة يف إنتاا أفاكار عنتمي إىل نواحي خمتمفة وعرعبط مبوقف معيرى عي
  الفرد يميين ال  هة اجلمود أو التصم  الذيي عاكس عممهفاملرونة  يهذه األفاكار من النوع املتوقع عاد ة  وعمهعاكو، 
 ا ة امل تمفة. يا مواقف احلهب هواعية حمدد ة  ياط فاكر ا إىل عبين أمنهمبقت ا

ذه هد واست راا ي من املعمومات  أو القدر ة عمى عولري عوافر مقدار كبريذا النمط من التفاكهتطم  يو 
 ة احل . يد عمى عباعديمات مع التأكيات وععميهَطَى لمفرد من عوعع  ياملعمومات  مما 

أي بعدد االستجالات، أو -ة ي ة تتددد لالكمري ذه األخه كون ن املرونة ختتلف عن الطالقة يففإ هومن
ث تقاس مبقدار ية لالستجابة، حيفي أن املرونة تعتمد عل  اصخاائ  الكنييف ح ،-ما معاا، أو هبهسرعة صدور 

 ومن األمثلة عل  ذلك: (8) ة للموقف،ري ا كي تتناسب مع املتطلبات املتغهنيذه االستجالات وتباهتنوع 

.حيا ال ري  قصاكت  مقاال -  توح عمى أح فع  َماض.

 ا.فة عد  يا  اخلفيا لو ، األشهاكن أ، عتبعميع الطرل ال  يفاكّ ر يف مج -

 ا:مهولممرونة شاكال، 

 :املرونة التكيفية 

ا إىل ح  مشاكمة حمدد ة  ن ر من خال ية ال  ينهة الذه الوعيرية إىل قدر ة الفرد عمى عغيفية التاكي العممريعشُ 
ات يد من السموكيار العده إىل قدر ة الفرد عمى إرريين  كما عشهة اجلمود الذيي عاكس عممهذه القدر ة هوابلتايل فإ، 

 ة أح موقف طارئ أو مشاكمة ما.ها يف مواعهقة ما حباا  عن أف ميا بطر هيري ة مشاكمة ما  أو عغهالناعحة يف مواع
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 :املرونة التلقائية 

ة  ياملتنوعة املرعبطة ابملشاكمة بتمقا  د أك  عدد مماكن من األفاكاريولة إىل سرعة الفرد يف عي املرونة التمقا ريعشُ 
 ذه األفاكار ابلتنوع والتعدد.هث عتصف يحب

 األصالـة: -جـ

 إىل القدر ة عمى إنتاا استتاابت ريذا عشي هبهرد  و ا ابإلبداع  وععين اجل دَّ ة والتَّفي أكار اخلصا   ارعباط  هو 
وع الفاكر ة  ادت درعة يكمما قمت درعة ش  ها الفرد  أح أنيهنتمي إليداخ  اجلماعة ال   مة التاكرار ابملعا اإلحصا ييقم

 ،:ث إيتمف عام  األصالة عن عاممي الطالقة واملرونة من حخيو  (9)ا.هأصالت

ا هتيمة عمك األفاكار ونوعيا الش    ب  ععتمد عمى قهقرتحية ال  ياألفاكار اإلبداع ةي إىل كمرياألصالة ال عش -
دَّ   ا عن الطالقة.هز يميذا ما ها الفرد  و يهنتمي إليا ضمن اجلماعة ال  هتوع 

و األمر ابلنسبة لممرونة  ب  ها كما ي  و ش صهأو أفاكاره  ه إىل نفور الش   من عاكرار عصوراعرياألصالة ال عش -
 (10)ا عن املرونة.هز يميذا ما هاآلخرو،  و  هفعمي إىل النفور من عاكرار ما ريعش

 شكالت:احلساسية للم -د

 من رية الاكايع رؤ يستطي  فالش   املبدع ريي القدر ة عمى إدراك مواطن ال عف أو النق  يف املوقف املاهو 
 هفا بسب  ن رعهس ابملشاكالت إحساسا مر حيعي نواحي النق  والقصور و ي هاملشاكالت يف املوقف الواحد  ألن

دعو يث ال يا حب متام  اي  ا وعادذا املوقف واضح  ه رو،يقد  هن من حولي أ، اآلخر ني مألوفة  يف حريلممشاكمة ن ر ة غ
 .يها بفتو ة أو ثغر ة ف أو شعور   إشاكاال  ريايلمتساؤل وال 

 التفاصيل أو التوسع: -ه

  موضوع يع فاكر ة ُممَ َصة  أو عفصيا  حمدد ة  حنو عوسيالت ألشي عد ة عفصمية عقديذه القدر ة اإلبداعهعت من 
 ا. يهة ال  عوص  إلينات وإضافات عمى الفاكر ة األساسيالش   املبدع من حتس هُدخمي ُر مبانا عَقدَّ ه  يغامض.  والتفاص

ة إىل ما ي ال رور ري  غي من التفاصريد ة الاكاايمو، إىل   يمي ني عورانس إىل أ، األطفال الصغار املبدعريشيو 
   أو عدد السالمل ي القم  أو عدد األ رار يفنيد ة عدد الرمو  يف العايمن رسومات وأشاكال وقص   ما     هنتتوني

 واضحة املعامل حىت ري  ال عزال غيا. إال أ، القدر ة عمى معرفة التفاصهري يف مدخ  رسم املنزل  أو الامار يف الشتر ة وغ
 دا من الدراسات لمتحق  يتطم  مز يمما  هيف كتاابت عورانس نفس

 إلبداعي.ا ريلمتفاك سةيالر    كإحدى املاكوانتيالتفاص ةيمعرفة خاصة يمهأ نم
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:Tests Torrance Créative Thinking (TTCT) اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي 

ة ياكينسوات األمر يعامعة م يف E. P.Torranceوت بول عورانس ياكي إليا العامل األمر ود ال  بذ هأدت اجل
 رياس التفاكيختبارات لقم اياس اإلبداع  إىل عصمية من البحث والدراسة يف موضوع قيوعمى مدى عسع سنوات متتال

 .1962ذا االختبار ألول مر ة عاا هر هث رياإلبداعي  ح

ث ي اإلبداعي  حرياس التفاكيم االختبارات املوعود ة لقها المف ي والشاكمي من أيهاختبارات عورانس بنوع وععد 
إىل أ،  Cramond. 1994 كرامو، ريشيا  و يقيا وأورواب وإفر ياكا وآسيد من الدول يف أمر ياست دمت من قب  العد

ومن  (11)ا.ي  ا أو عرقي  ز ثقافي متحريغ هلغة  كون 34دراسة وعرعم ألكار من  200اختبار عورانس است دا يف أكار من 
ا دراسة لفؤاد أبو حط  هئات خمتمفة نذكر منيَن عمى مستوى بن  قُ ة  كما يا المغة العربيهذه المغات ال  عرعم إله نيب

ة  ودراسة الشنطي يئة املصر ي االختبار الشاك  )أ( عمى البنيدفت إىل عقنهال   (1977ما، )عاا يسمهللا وعبد 
ئة واجملتمع ية داخ  البية والمف يالشاكم يهدفت إىل التعرف عمى دالالت صدل وثبات االختبار بصورعه( ال  1983)

  األردين.

 مكوانت االختبار: 

ة  كما طورت يقسم من عد ة اختبارات فرع تاكو، ك ي لف ي وشاكمي. و نيتألف اختبار عورانس من قسمي
 صورات، متاكافئتا، ) أ  ب( لاك  من االختبار المف ي والشاكمي.

 اختبار التفكري االبتكاري اللفظي لـ: تورانس:

 س قدرات الطالقة واملرونة واألصالة: ية تقيتضمن سبعة اختبارات فرعيو 

 األسئلة:  يهتوج 

 ما عمى شاك  صور ة  وذلك الستتال  ريمن األسئمة حول ما د أك  عدد مماكنيم  من املفحوص عولطيُ 
و حماولة الاكشف عن قدر ة الفرد عمى هذا النشاط هدف من لذا فإ، ا  (12)الصور ة  هاملوقف أو احلدث الذح عع  عن

 .همن م   الفتوات يف معرفت هسأل أسئمة متاكني  وأ، ه معروف ابلنسبة لريو غها ملا صب  حساس  يأ، 

 سباب: ختمني األ 

الصور ة  هم  من املفحوص كتابة ك  األسباب أو املقدمات ال  عفسر املوقف أو احلادث الذح ععاكسطي
 السابقة.
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  :ختمني النتائج 

الصور ة السابقة  سوا   همتام عن املوقف أو احلادث الذح رَّ َنتَ ياكن أ، ميطم  من املفحوص كتابة ك  ما ي
اكشفا عن قدر ة الفرد عمى يذا، االختبارا، لهولقد ُصمما  (13)د.ي  أا البعيقر أكانت النتا ج احملتممة يف املستقب  ال

 والنتا ج. ن فروض عن األسبابيعاكو 

  :حتسني ُمنتج 

ة ية قماشيابإلضافة إىل دم Eléphant  يُعرض عمى املفحوص صور ة لمعبة أطفال )صور ة فيذا النشاط هيف 
  ية الفيا عمى دمالت أو اإلضافات املماكن إدخا يلوسا   أو التعد يف ك  اريالتفاك هطم  مني(  و ري  صغيئة فهيعمى 

  لدى األطفال. واستحساان  ا أكار عقبال  ه المعبة وععمنيا حتسوال  من شأهن

 ا يف أعمال عاد ة.ه عنريرؤ عمى التعبجيسم  لممفحوص ابلمع   فاكار قد ال يذا النشاط ه، إ

 أو البديلة(:  الشائعة )االستعماالت غري 

ذا النشاط إعطا  أك  عدد مماكن من االست دامات املماكنة لعم  الاكرعو، الفارغة همن املفحوص يف  طُم ُ ي
من أسموب حمدد واثبت يف  هرّ َر عقمحيُ اس ملدى قدر ة الفرد عمى أ، يذا النشاط مباابة مقه عديا الناس عاد ة  و يهرميال  
 .ريالتفاك

  :األسئلة غري الشائعة 

ا الناس عاد ة  حىت يهرمي شا عة حول عم  الاكرعو، ال  رياد أسئمة غجيَمُ  من املفحوص إطُ يذا االختبار هيف 
  التباعدح.رياس لمقدر ة عمى التفاكيذا النشاط مباابة مقه َعدُ يذه العم   إذ ن هبيتماا اآلخر ه ارياي

 ن  افرتض أ:  

اكن أ، ميكتابة ك  ما   هطم  منيو  ا  يم  يا  ختَ يذا االختبار صور ة متا  موقفا افرتاضهُعرض عمى املفحوص يف ي
ؤكد عمى يالصور ة مماكن احلدوث. األمر الذح  همن نتا ج حول ذلك املوقف  عمى افرتاض أ، املوقف الذح ععرض هتوقعي

 ة لدى املفحوص.يالتمقا  ذا االختبار قد صمم الستاار ة أعمى درعاتهأ، 

 دث حياكن أ، ميوعرعبط ابألرض  ما الذح ا ها عتدىل منوط  يو: افرتض أ، لمسح  خهما السؤال فأ

 لي:يما  هتضح مما سبق عرضي

 ري االبتاكارح المف ي ععم  عمى استاار ة قدرات التفاكريا اختبار عورانس لمتفاكيهتوح عمحيإ، النشاطات ال   .1
  .يالتباعدح لدى املفحوص: الطالقة واملرونة واألصالة والتفاص
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اول حياملفحوص نوع ا من التوعر الذح  ول خمتمفة ختم  لدىيبعث مالنشاطات السابقة ععم  عمى استدعا  و  .2
 .هإشباع

  األفراد.نية بيابلفرول الفرد  التباعدح عاكو، متأثر ةري ابلنسبة لقدرات التفاكنيإ، استتاابت املفحوص .3

ث األدا   ي التقار ي من حريا مع بعض خصا   اختبارات التفاكهذه النشاطات يف بعض خصا صهعمتقي  .4
 .نيد الزمن أثر عمى استتاابت املفحوصياكو، لتحدية حمدود ة  ورمبا يد ة بفرت ة  منيا مقهنث إيح

 صممت بعض تلك النشاطات عل  أساس: .5

 م يف وضع الفروض  عن ح  االستطالع  وإعطا  صور ة عن قدراهتريإعطا  فرصة لألفراد لمتعب
 "مخن".و  يف االحتماالت كنشاط "اسأل"ريوالتفاك

 ة امل تمفة  يع األفراد والفئات العمر ي اإلنتاا( جلمنينشاط حتس  نوع من االستمتاع النفسي )يحتق
ؤال  األفراد المع   فاكار قد ال اكن  ميذا النشاط لألفراد ابلناكوص خلدمة األان  و هسم  يث يح
 ا يف أعمال عاد ة.ه واإلفصاح عنريرؤو، عمى التعبجي

 حمتم  احلدوث  أو قد ال رياكن أ، حتدث ملوقف غميؤ ابلنتا ج ال  ال لمتنبي ة من اخلري إاثر ة درعة كب 
  (14)دث إطالقا  كنشاط "افرتض أ،".حي

 اختبار التفكري االبتكاري الشكلي: 

  : يس قدرات الطالقة واملرونة واألصالة وإدراك التفاصية عقيت من ثالثة اختبارات فرعيو 

 :بناء الاور ة 

رسم  هطُم  مني اوح أسود المو،  و يا شاك  به ا  يف وسطيبار ورقة بذا االختهُم لممفحوص ضمن مسَ ي
ُ  الي  ي وغر ريشي  ما َ  الباُكمّ  ط ي ع  ية املطاف شاكال أو صور ة ما  وعندما عاكتم  الصور ة ياُعطي يف هني اوح ليشاك 

 ا. ي   ذكا عنواان  املفحوص  

  .يُا الناعج عمى أساس األصالة والتفاصُقو  يذا النشاط هيف 

 رو ِإْكْماُل الا : 

الت يا إبضافة ك  التفصإكما  يهطم  إليعطى املفحوص اموعة من األشاكال أو الرسومات الناقصة و ي
 ا. هتار عنواان مناسبا لاك  منخيا  مث املماكنة  
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 بعض التوعر الذح ال يهم  لدخيقد  هأن   والتاكام   إالَّ ي  لدى املفحوص إىل التشاكيذا االختبار امله ريستاي
اا ابلنشاط العقمي املناس   مبتعدا قدر اإلماكا، عن ك  ما يتماكن من القيمة لاكي يمد ة طو  يهطر عميسي هرتكي  أ، جي
 و مألوف وشا ع.ه

  :اصخطوط املتوازية 

  يني متوا  نيعبار ة عن خط اهك  واحد من ة عشر رمسا  يذا االختبار ورقة عت من مثانهَنُ  املفحوص يف مي
عطى يا  و همة لاك   وا منية أو مستقيورمو  أو خطوط منحن صور ة مشوقة وخمتمفة إبضافة إشارات  يعشاك هطُم  منيو 

ا بعنوا، يهُعنو، ك  شاك  من األشاكال ال  عم  عميا  وبعد ذلك هع منيستطيدقا   فقط إلكمال ما  (10)عشر ة
 مناس .

 لدى الفرد املفحوص ريستاي  كما  واحدريس قدر ة الفرد عمى عم  ارعباطات متعدد ة ملايقيذا االختبار ه، إ
  (.يالطالقة  املرونة  األصالة  وإدراك التفاص اإلبداعي األربع )ريقدرات التفاك

 أغراض االختبار واستخداماته: 

م م القدر ة عمى االبتاكار مىت ما عوافر  ُ،  ن عاَكو يد وانتقا  األفراد الذيذه االختبارات لتحدهَصَمَم عورانس 
: ــــ اإلبداعي املعروفة بـريذه االختبارات قدرات التفاكهس ياالعتماعي املناس  واملساعد عمى ذلك  كما عقاجلو الاقايف و 

 (.ابهعرف ابلتوسع أو اإلسيما    )أويالطالقة  املرونة  األصالة  وإدراك التفاص

ا يهة عتدخ  فية عقميمما أ، اإلبداع عهة مفاديـ: عورانس عمى فاكر ة ن ر ــــ اإلبداعي لريعقوا اختبارات التفاك
س يف يي اختالفات يف الدرعة وله األفراد نيما بي أفراد اجلنس البشرح  وأ، االختالفات فنيشا عة ب  ة ععدري عوام  كا

 النوع.

ا عن استاار ة نة حبا  ي  وضع الفرد بطرل شىت ضمن مواقف معيذه العوام  عن طر هاس ياكن قميوابلتايل 
ات ال  عصدر ري ماكّ ن الفاح  من مالح ة عمك االستتاابت وعمك التغيمر الذح س  األهنة من عانبياستتاابت مع

 . يهد العوام  احملدد ة ملقدار األدا  اإلبداعي لديبتحد هسم  لي  مما هعن

ا من مستوى الصف الرابع األساسي )أح ابتدا  من سن ة بد   ية أو مجاعي( بصور ة فردTTCT  )ياكن عطبمي
 اجلامعي. وىسنوات( وحىت املست 09

ة ياكو، بصور ة فردي هقي( سنوات فإ، عطب 09بقى ابلنسبة لألطفال يف سن ما قب  املدرسة وحىت سن عسع ) ي
 ة.يوشفو 

( 45 )نيا مخسة وأربعهقة مني( دق75 )نيستغرل حوايل مخسة وسبعي ه  االختبار فإنيتعم  بزمن عطبيما يما فأ
 (15)مات.يذا ابستانا  وقت إعطا  التعمهة  و ير ة الشاكمقة لمصو ي( دق30 )نية وثالثيقة لمصور ة المف يدق
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ذه بعض االقرتاحات ه من الدراسات  و ريات الواسعة الستغالل اختباره يف عدد كبي عورانس إىل اإلماكانريشيو 
 ا:هقدميال  

 دراسات حول التفكري اإلنساين من حيث نشاطه ومنوه:  -1

أ،  هذا من شأنهخاصة و  اراتهول عورانس النس ة )أ( عن مـ: بـــ اإلبداعي المف ي لـرياكشف اختبار التفاكي
 األفراد ولدى الفرد نيذه القدرات بهث عتفاوت ياإلنساين  ح النشاط العقمي ور ةري م أف   لسهف  يساعد عمى حتقي

م ية والتعميب  أ، عقودان إىل عبين أمناط خاصة من الرت جيقة يذه احلقها  و ر هبمية ال  يالواحد مع اختالف املراح  العمر 
 م الاكامنة.  قدراهتيع األطفال أف   الفرص لتحقي  جلمية وذلك حىت نتيذه اخلصوصهاملتوافقة مع 

 البدث عن وسائل فعالة لتفريد العملية التعليمية: -2

إ، التعرف عمى مهارات التفاكري اإلبداعي من خالل هذا االختبار يدفعنا لمبحث عن أف   الطرا   لمتعمم 
احلاصمني عمى أدىن الدرعات   أولئك ألطفال احلاصمو، عمى أعمى الدرعات يف هذا االختبار خيتمفو، عنوعوريفها  فا

 يف طرا   ععميمهم وعفريدها عمال مببدأ الفرول الفردية.  وعميه جي  مراعا ة هذا االختالف

 االستفاد ة منه يف برامج إعاد ة التأهيل والعالج النفسي: -3

من هذا االختبار يف النواحي العيادية ال عزال غري واضحة املعامل بعد  إال أ، هناك رغم أ، إماكانيات االستفاد ة 
بعض احلقا   ال  عوص  إليها عورانس من خالل عطبيقه لالختبار عمى األطفال حيث اع حت له بعض املؤشرات 

 لعقمية لألفراد.اإلكمينياكية ذات الدالالت النفسية املرعبطة ابضطراابت الش صية  واالحنراف  والصحة ا

 تقومي آاثر الربامج التجريبية: -4

مياكن استغالل هذا االختبار يف عقصي آاثر ال امج التتريبية  خاصة يف اال التعميم من خالل عقومي فاعمية 
 . عامة بعض التتهيزات أو ال امج أو املناهج التدريسية بصفة

 وسيلة استقااء القدرات الكامنة لألفراد: -5

جي  أ، عتتاه  ال  لذا  بار وسيمة حدياة عمى قدر كبري من األمهية يف استقصا  القدرات الاكامنة لألفرادهذا االخت عدي
من ومة التوعيه املدرسي يف أح اتمع من اجملتمعات عممية االستقصا  هذه يف سبي  استغالل قدرات مجيع األفراد يف 

 حدودها القصوى. 
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 دالالت صدق وثبات االختبار: 

األمر الذح يوفر  ا صدل  ارات عورانس ما صممت لقياسه  وهي القدرات اإلبداعية لدى األفراد عقيس اختب
دل التمييزح  احملتوى خاصة إذا ما عممنا أنه قد اعتمد يف بنا ها عمى مقياس عيمفورد احملدد لمسموك اإلبداعي  أما الصّ 

وال  1964 ( عااJupta & Torranceانس وعبتا )فقد مت الوصول إليه من خالل الدراسة ال  قاا هبا ك  من عور 
ة اختبارات عورانس يف يث كانت عرمي إىل حماولة معرفة إماكانيمعمما ح 31طال  و 800نة من يامتدت لتشم  ع

 االبتاكارح والطالب ذوح املستوى املرعفع من القدر ة ري الطالب ذوح املستوى املن فض من القدر ة عمى التفاكنيز بييالتم
 نيالفئت نيب زييالتم عمى االختبارات هذهدراسة قدر ة ال نتا ج وستمت املعممو،  يقدرهم االبتاكارح كما ريفاكعمى الت
 . واألصالة واملرونة الطالقة أبعاد يف نياملذكورع

 مدهتاة ي أعرى عورانس دراسة عتبعنيح 1972 عاا االختبارات  ذهأما دالالت الصدل التنبؤح فقد عوافرت 
ة اتبعة يدرسو، يف مدرسة اثنو يطال  كانوا  217 منهمطال  وطالبة  236نة من الطالب بمغت يا ات ععاما الجن 12

 عمى ودرعاهتم درعات األفراد عمى اختبارات عورانس ني ربط عورانس بنيوح 1959نسوات انطالقا من عاا يجلامعة م
 . 0.46مبة اإلانث يف حدود ولمط59 .0 حدود يف الذكور لمطمبة ارعباط معام  عمى حص  االجنا  حمك

نة من يث عتبع اجنا  عيح Croply 1974كما عوفر الصدل التنبؤح لالختبار من خالل دراسة كروبمي 
 ودرعاهتمنة عمى اختبارات عورانس ي درعات أفراد العني ربط بنيطالب الصف السابع عمى مدى مخس سنوات  وح

 (16).0.51 حدود يف ارعباط معام  عمى حص  االجنا  حمك عمى

 ـ تورانس: ــــتطبيق االختبار التفكري اإلبتكاري اللفظي ل

عتاد عمى عوان  ي  االختبارات وأ، يمات املرعبطة بتطبيدا ك  التعميقرأ الباحث عيأ،   عورانس إىل ضرور ةريشي
 عو إىل أقرب اكو،ي تعاومم اري وما ايُمسم عو ا الباحث يهيئ أ، ضرور ة عمى عورانس ؤكدي كما  فيهار قب  الشروع يالتمر 
 اجلو النفسي احملفز واملشتع ريا لبإبداع  إذ  البد من عوفري اكو، َعو ا ماي نفس الوقت ويف االمتحا،  عو إىل منه ع الم  

 .عطبيقه  االختبار وأثنا  يما أماكن وذلك قب  عطب نيلممفحوص

 :ومنهابار ر االختية لتمر ي بعض الشروط املادريرص الباحث عل  توفحيب أن جيكما 

  العدد الاكايف من كراسات النشاط.ريعوف -

 ن إذا طمبوا ذلك(.ينوا  قالا التمو يستعياكن لألطفال أ، ميو  قمم رصاص لاك  طف  )ريعوف -

فيها وبتعديمها إذا  تحاكمي أ، عيستطي وأ، االختبار  حدودهاطب  يف يتأكد من مال مة درعة حرار ة الغرفة يأ، 
الفاح  معه دلي  عفسري النتا ج  ومنوذا لاكراس النشاط  وساعة الحتساب الوقت اقت ى األمر  من عهته حي ر 

 (17).ةيالقماش  يالف لعبة املقرر لاك  نشاط  ولالختبارات المف ية البد أ، ياكو، لديه
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 مبادئ وتعليمات تاديح اختبار تورانس للتفكري اإلبتكاري اللفظي: 

 .عدريبهم  بعد ية التصحيفراد يف عمماكن االستعانة ببعض األمي  و يالتدرب عمى التصح -

  املناسبة.ري  الستبعاد اإلعاابت غيإعداد مناذا التصح -

 .نيغ درعات املفحوصياإلعداد املسب  لنماذا عفر  -

 عمى فتتم االختبارات هذه عقيسها ال  الاالث املهارات من مهار ةة احتساب العالمات عمى ك  يفيما حول كأ
 : التايل النحو

 الطالقة: -

فهي عشري إىل العدد اإلمجايل لبإعاابت ذات الصمة: أح حس  َسُ  عالمة الطالقة عمى أساس َكم ي  لذا حتُ 
عالقتها مبتطمبات االختبار )مدى استتابتها لمتعميمات( ويُقاس عام  الطالقة عمى مستوى ك  األنشطة السبعة 

 .لالختبارات المف ية

 املرونة: -

استتاابت متنوعة عنتمي إىل  إنتاا عمى الفرد قدر ة ععين فهينوعي  لذا حُتَسُ  عالمة املرونة عمى أساس 
 ابالختبارات خاصة لمفئات قوا م عورانس وضع ولقد االستتاابت  فئات عدد حبس  اكو،ي وقياسهاااالت خمتمفة  

  المف ي.ريمن اختبارات التعب 1-2-3-4-5

رونة امل حساب اكنمي ولاكن فئة  أح  ا ي مل حتدد  المفريأما ابلنسبة لالختبار السابع من اختبارات التعب
 المف ي ريع اإلعاابت  كما ال حتس  املرونة يف االختبار السادس من اختبارات التعبيات يف مواضري ابالعتماد عمى التغ

  أل، الفئات املوعود ة ال عاكفي.

 األصالة: -

ق  ياإلعابة اندر ة عندما  دّ   وععابت املفحوصة الستتايعمى أساس الندر ة اإلحصا  حتس  عالمة األصالة
 من السادس لالختبار ابلنسبة أما المف ي ريالتعب اختبارات ك  يف لألصالة نقطة وععطى األصمي  اجملتمع يف رهورها

)18( . بريكهارت قةيطر  حس  ولاكن نياملفحوص عند ال هور يف الندر ة حباكم األصالة عنقط فال المف ي ريالتعب اختبارات

Burkhart 
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 :االختبارات هذهاط القو ة والضعف يف نق

 :نقاط القو ة -

  دولة من أكار يف ةيالعرب ئةيالب عمى قننت كما مقبولة  وثبات صدل بدالالت االختبارات هذهعتمتع 
 .وغريها تيوالاكو  ومصر واألرد، ةيالسعود: ما  ةيعرب

 األفراد لدى اإلبداعي ريالتفاك أبعاد عن الاكشف عمى بقدرهتاز يعتم. 

 الاقافات كافة يف ست دامهاااكن مي. 

 كما ة يالعرب ابلدول نياملبتاكر  اكتشاف يف ابست دامهاة والاقافة والعموا ية لمرتبيأوصت املن مة العرب 
 (19)(.ماال ةيكالسعود) ةيالعرب الدول من ديالعد يف ميوالتعم ةيالرتب و ارات قب  من عست دا أهنا

 نقاط الضعف: -

 ة ومعرفة متعمقة يف موضوع اإلبداع.ي  إىل دراية التصحيحتتاا عمم 

 عصحيحهتاا لمتدرب عمى حي. 

  خامتة:

لقد اسرتعت راهر ة اإلبداع والقدر ة عمى االبتاكار عند اإلنسا، اهتماا الاكاريين من عمما  النفس عامة وغريهم 
األول  واتمعه الذح ينتمي من املهتمني ابملوهبة واملوهوبني خاصة  ألمهية هذه ال اهر ة يف حيا ة الفرد املبدع يف املقاا 

إليه ويبدع من أعمه يف املقاا الااين. فاكا، أ، رهر لموعود العديد من االختبارات واملقاييس ال  رن واضعوها أهنا 
ستسه  عميهم عممية كشف وقياس السموك اإلبداعي  ومن عمك االختبارات ال  رهرت  ذه الغاية نذكر اختبارات 

  واختبارات عيمفورد وغريها كاري  لاكن يبقى اختبار إليوت 1962بارات عيتزل وعاكسو، واخت 1965واال  وكوعا، 
( لقياس قدرات التفاكري اإلبتاكارح أو اإلبداعي باك  أشاكاله أمهها عمى اإلطالل  األمر الذح TTCTبول عورانس )

يف الاكشف عن املوهبة وعنمية يفسر إقبال العديد من املعاهد واملؤسسات الرتبوية واجلمعيات واملراكز املت صصة 
املوهوبني ع  العامل عمى استعمال وعطبي  هذا االختبار بني منتسبيهم من الطالب والتالميذ من خمتمف الفئات العمرية  
وهو األمر الذح دفعنا إىل اإلشار ة إليه ضمن هذه اجلذاذ ة يف حماولة لتقدميه لمطمبة واملت صصني يف صور ة مبسطة لعمها 

فهمه واإلحاطة باك  عوانبه  وملا ال استعماله يف عمميات الاكشف عن املوهوبني بني خمتمف الفئات العمرية   عساعد يف
ويف قياس قدراهتم اإلبداعية مبا خيدمهم مستقبال ويسه  عميهم إفاد ة أنفسهم واتمعاهتم مبا يتاكو، لديه من موهبة 

 وقدرات إبداعية.
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