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 : ملخص

 املتباعدة الرتابطات الختبار "والثبات الصدق" السيكومرتية اخلصائص بفحص احلالية الدراسة اهتمت

 عينة ضالغر  هلذا اختريت وقد طولكرم، حمافظة يف الثانوية املرحلة طلبة لدى اإلبداعي ريالتفك لقياس مليدنيك

 ،10" الصفوف على موزعني الثانوية املرحلة من وطالبة        طالبا   "473" من مكونة االختبار هلذا عشوائية تعريب

 : اآلتية الدراسة ئجنتا أظهرت العينة أفراد على وتطبيقه وتعريبه االختبار ترمجة ولدى. "12و ،11و

 الصدقو  املفهوم صدقو  التالزمي، الصدق: خمتلفة بطرق االختبار صدق دالالت أتكدت  .1

 .للفقرات الداخلي ابالتساق الصدقو  التمييزي،

 الداخلي واالتساق ،"17.1" االختبار إعادة: عدة بطرق االختبار ثبات دالالت أتكدتو .2

 . "17.1"براون –سيربمان معادلة امابستخد النصفية والطريقة ،"17.0 "للفقرات

 الدراسي، التخصص: ملتغريي       تبعا   " α= 1711"          إحصائيا   دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما .3

 وعدم الرتتيب، على         حتصيليا   املتفوقني والطلبة العلمي، التخصص طلبة لصاحل التحصيلي والتفوق

 الدراسي، الصف مستوى: ملتغريات       تبعا   االختبار على الطلبة لدرجات          إحصائيا   دالة فروق وجود

 . اجلنسو 

 التخصص ،التحصيل الثبات، ،الصدق السيكومرتية، اخلصائص ،اإلبداعي التفكري :املفتاحية الكلمات

 .الدراسي
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Abstract:  

This study examined the psychometric characteristics "Validity and 

Reliability" of Medinck Remote Associates Test for measurement of 

creative thinking among Tulkarm secondary students’ in Palestine. For 

achieving the objective of the study, the researcher randomly selected a 

sample which is consisted of "473" male and female students from "10, 

11, and 12" grads of Tulkarm secondry schools. After translating and 

applying the test on the selected sample the study indicated the following 

findings:  

1. The test validity was ensured in different ways: Concurrent validity by 

comparison exterme group, constract validity by approximation 

discrimination approach, and by internal consistency validity.  

2. The coefficients of reliability ensured in different ways: Test re- test 

"0.71", internal consistency corrected by Cornbach Alpha formula "0.74", 

and split –half by Spearman– Brown formula "0.81".  

3. There were statistical significant differences "α = 0.01" between students' 

scores on Medinck Remote Associates Test according to the following 

variables: Specialization, and achievement level, in favor of the branch 

and high level achievement students. But there were no significant 

differences between student's scores on test according to the following 

variables: Class level , and sex.  

Keywords: Creative thinking, Psychometric characteristics, valitity, 

reliability, achievement, specialization 
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 : وأهميتها الدراسة خلفية

 من        مظهرا        يعد   أخرى جهة من وهو جهة، من الفردي نساياإل النشاط رقي أشكال من      شكال   اإلبداع ميثل
 يف تسري اليت اجملتمعات يف واسع ابهتمام        دائما   اإلبداع ظاهرة حظيت لذا اجملتمعي، واالزدهار التطور مظاهر
 ةينسانإلا العلوم يف اإلبداع ظاهرة ألمهية        ونظرا   والتكنولوجي، الصناعيو  العلمي تقدمها أجل من حثيثة خطى
 الظاهرة؛ هذه دراسة املتعددة واجتاهاهتا بنظرايهتا املختلفة النفسية االجتاهات حاولت ،خباصة النفس وعلم بعامة،
 السلوكي االجتاه االجتاهات هذه ومن. اإلبداع دراسة على واملنهجية النظرية آاثرها العلمية التفسريات هذه وتركت

"Behaviorism" أو النشاط أن تفرتض اليت األساسية ملسلماته       وفقا   ةاإلبداعي هرةالظا تفسري حاول الذي 
 ,Cropley" واالستجاابت املثريات بني ارتباطات أو عالقات، تكوين يف يتمثل جوهره يف نساياإل السلوك

 ومن ظهوره؛ أشكالو  وعملياته املبدع التفكري حول االجتاه هذا يف خمتلفة سلوكية نظرايت ظهرت وقد ."1976
 وضع على الفرد قدرة اإلبداع أن ترى اليت الرتابطية "Mednick" ميدنيك نظرية السلوكية النظرايت ذهه

 املتكرر التنبه من عملية اإلبداع أثناء يف التفكري يكون وبذلك القدمية، األفكار بني وجديدة فعالة صياغات
 .العقلية العناصر بني للتأليف

 الفرد يصوغها اخلربة، خالل من املكتسبة األفكار من ثروة وجود على        نشاطا   بصفته اإلبداع ظهور ويتوقف
 عملياته يصوغ أن الفرد يستطيع ال ليةو األ العناصر هذه وبدون جديدة، تراكيب يف يضعها أو جديدة، صياغة

 اليت اتاخلرب  أو املعلومات، صياغة إعادة إال هو ما النظرية هلذه       تبعا   اإلبداع نإف أخرى وبعبارة ة،اإلبداعي
 القدرات تدريب أن يرى ميدنيك نإف عليه، وبناء. جديد شكل أو منط يف ابلفعل لديه القائمة أو الفرد يكتسبها
 من متعارضة تبدو اليت أو، املتعارضة العناصر بني الربط حنو الدافع إاثرة على الفرد تشجيع على يقوم ةاإلبداعي

 . "Pilirto, 1992" املختلفة تشكالللم فاعلة حللول التوصل أجل

 : النظري األساس

 : اإلبداعي التفكري فسرت اليت النظرية املدارس

 زاويتها من كل اإلبداعي التفكري تفسري حاولت، خمتلفة واجتاهات مذاهب ذات عديدة مدارس هناك
 :املدارس هذه ومن النظرية أسسهاو  ملنطلقاهتا        وتبعا   ،اخلاصة

  النفسي التحليل مدرسة:    ال  أو : 

 على التأكيد يف      معا   تشرتك ولكنها ،اإلبداع تفسري حول عديدة جوانب يف التحليلية النظرايت لفختت
 فرويد فيشري ،"Guilford, 1970" لإلبداع العقلية املعرفية اجلوانب دون والوجدانية االنفعالية اجلوانب

"Frued" اإلعالء أو لتساميا ملفهوم مرادف اإلبداع أن إىل املدرسة هلذه التقليدي الرائد وهو 
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"Sublimation"،  شكل على           اجتماعيا   مقبول دافع إىل لليص كبته عند به التسامي يتم اجلنسي الدافع أنو 
 ومقبولة مثمرة نشاطات إىل وتوجيهها الغريزية ابلطاقة التسامي هو فرويد عند اإلبداع درفمص ؛إبداعي سلوك

 دفاعية وسيلة عن تعبري إال هو ما التحليلية فرويد لنظرية       تبعا   اإلبداع نإف وبذلك. "Pilirto, 1992"           اجتماعيا  
 . "1977، الغفار عبد" والعدوانية اجلنسية الفرد طاقات عن ويعرب الالشعورية للحياة نفسية

 مفاهيم ثالث وفق اإلبداع تفسر اليت "Kubie" كوبيه نظرية وهي االجتاه هذا يف أخرى نظر وجهة وهناك
 عوروالش ،"Pre- consciouness" عورالش قبل وما ،"Un- consciouness" عورالالش: هي أساسية

"Consciousness"، أن كوبيه يرى ذلك على        وبناء   ؛اإلبداعي السلوك تاجنإل أساسية مفاهيم ابعتبارها 
 يحرضف الالوعي أما، الوعي عن فتنتج ةاإلبداعي النتاجات أما، الوعي قبل ما اطلنش نتاج ةاإلبداعي العملية
، كاروش" ونقده وتقوميه اإلبداع هذا حتسني على الوعي يعمل حني يف ،اإلبداعي التفكري على الفرد وحيث

1989" . 

 ،اإلبداع ملفهوم ؤميةالتشا نظرهتا بسبب ديدةش انتقادات لإلبداع التحليلية التفسريات هذه القت وقد
 عليه تسيطر إنسان املبدع أن يرى فهو، النفسية تطراابواالض املفهوم هذا بني ربط الذي فرويد تفسري خباصةو 

 ما إىل خالله يتسامى كبديل لإلبداع يتجه وهلذا اجلنسية، غرائزه عن التعبري عن ويعجز النفسية، حباطاتاإل
 حينما لإلبداع السلبية التفسريات هذه عديدة وحبوث دراسات فندت وقد. "Sisk, 2003" الواقع يف فقده

 االستقاللية: مثل النفسية حباطاتواإل طراابتابالض ترتبط ال ائصخبص      حواب  مص يكون اإلبداع أن أظهرت
 ؛1997، املفتوحة القدس جامعة ؛2007، بركات" الناس عامة لدى تتوافر ال مما وغريها والتلقائية واملرونة أةواملباد

Sternberg, 1988؛ Lefrancois, 1988 . 

   يةنساناإل املدرسة:       اثنيا : 

       إمجاال   املدرسة هذه أصحاب ويرى وفروم، وروجرز، ماسلو، :مثل من العلماء من جمموعة املدرسة ههذ ميثل
        اجتاها   خذأت املدرسة هذه أن ويالحظ ومتطورة، دائمة ريورةص وذات حاجات على تنطوي ةينساناإل الطبيعة أن

 الرتكيز هو اإلبداع حول االجتاه هلذا سيةاألسا املفاهيم ومن السلوكي، واالجتاه التحليلي االجتاه أير  بني        وسطيا  
 الكاملة الوظيفة أو ةينسانإلاب املليء التعبري يعين الذايت التحقيق أن روجرز يرى حيث الذات، مفهوم على
 فةص اإلبداع أنو  خمتلفة، بدرجات ةإبداعي طاقات ميتلك نساناإل أن االجتاه هذا أصحاب ويرى ،نسانلإل

 االجتاه هذا أصحاب اعتقاد ذلك إىل افويض حمددة، ظروف يف نساناإل حلياة     جا  نتا ليسو  ،طبيعية يةوخاص
 الشعورو  الشخصية احلرية أنو  فرويد، يرى كما له        دافعا   ليسو  ،اإلبداع يعوق الصراع أن التحليلي للتفسري       خالفا  
  ."Woolfolk, 1990" اإلبداع لتنمية       روطا  ش      تعد   النفسية حةابلص والتمتع والسالمة ابألمن

   املعرفية املدرسة:       اثلثا : 
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، يبدع عندما نساناإل دماغ يف جيري الذي ما مبعرفة لإلبداع تفسريها عند       إمجاال   املعرفية النظرايت هتتم
 : اآلتية اتفرتاضاال من اجملال هذا يف مهمة كنظرية      مثال   "Piaget" بياجيه نظرية تنطلق وبذلك

 االستطالع وحب واإلدراك والتوقع والوعي والذكاء كالتفكري املعرفية العمليات بدراسة االهتمام .1
 . لإلبداع أساسية دوافع ابعتبارها

 أمهية من التقليل دون حوله، من والبيئة للعامل نساناإل إدراك حتكم اليت هي املعرفية العمليات أن .2
 . املعريف نساناإل منو يف البيئة

 والتكيف ،"Organization" نظيمالت: مها العقلي للنمو أساسيتان وظيفتان هناك .3
"Adaptation"، املعرفية العمليات ترتيب على املبدع نساناإل قدرة إىل التنظيم رييش حيث 

 احلسن ؤمللتال املبدع الفرد نزعة إىل التكيف رييش بينما متسقة، متكاملة معرفية أبنية يف وتنسيقها
 التمثل: مها متكاملتني فيتنيمعر  عمليتني طريق عن وذلك فيها؛ يعيش اليت البيئة مع
"Assimilation"، واملالءمة "Acommolation"، بياجيه نظر وجهة من اإلبداعي فالتفكري 

 يتالءم حىت جديد من وترتيبه نيفهوتص ومتثله املوقف استيعاب خالهلا من يستطيع معرفية قدرة هو
 ابختالل بياجيه يسميه ما يهلد حيدث، ذلك على السابقة املعرفية خرباته تساعده مل إذاو  معه،

 تساعده جديدة اسرتاتيجيات لتوفري لإلبداع يدفعه ما وهذا "Equilibration" املعريف التوازن
 . "1984 ،وعدس توق ؛1992، بحيص "جديد من التوازن إعادة على

 ومن "Gestalt" تالتاجلش نظرية لإلبداع تفسريها يف املعريف التفسري تتبىن اليت خرىاأل النظرايت ومن
 عند عادة يبدأ اإلبداعي التفكري أن يراين اللذان "Cohller" وكوهلر ،"Werteimer" فرمتاير العامل روادها
 أن من بد ال النقص تكميل أو، ةشكلامل صياغة وعند ،شكالاأل من شكلب انقص أو مكتمل غري موقف وجود

 التعلم، أساس على القائمة أو دفةص يتأت اليت ةشكلملل احللول تلك بني فرمتاير ومييز .االعتبار بعني الكل ؤخذي
 املناسب، احلل إىل ولللوص املوقف تنظيم مث ة،شكلامل وفهم يدراكاإل ارواالستبص احلدس تتطلب اليت تلك وبني

 على أةفج تظهر اليت الفكرة عن الناتج اإلبداع ريفس الذي األخري ابملوقف املرتبط ذلك هو اإلبداعي والتفكري
 . "1989، كاروش" املنطقي التفكري أساس على ليسو  ار،واالستبص احلدس أساس

 ما أمهية إىل فيها يشري الذي "Parkins" ابركينز نظرية فهي االجتاه هذا يف املعرفية النظرايت أحدث أما
 ةاإلبداعي اقر شإال أو هلاماإل مرحلة إىل ليص عندما املبدع جيرهبا اليت "Mental Leaps" الذهنية ابلوثبات أمساه

"Illumination"، ريع،الس االستبصار مرحلة: هي أساسية مراحل ثالث يف الذهنية الوثبات هذه تتم حيث 
 ابحلل االستبصار فيحدث ،الالشعوري التفكري مستوايت يف رعةالس فائق شكلب الذهنية الوثبات حتدث وفيها

 وفيها الفجائية، الذهنية الوثبات مرحلة الثانية لةواملرح. السابق يف احلل مستحيلة تبدو كانت اليت تشكالللم
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 وفيها ،التحقق مرحلة فهي الثالثة املرحلة أما .احلل املبدع فيدرك الوعي، سطح إىل الذهنية العمليات أةفج تقفز
 تساعد ألمهيةا من كبرية درجة على وهي ،"Recongnization and realization " والتحقق التعرف يتم

 يلاألص االندهاش هو ابركينز عند اإلبداع عملية يف شيء أهم ولعل. إليها لتوص اليت احللول قوميت على املبدع
"Genuine Surprise" ةللدهش املثري وعاملوض تطبيقات إىل للتعرف نفسه أعد الذي فقط للفرد أييت الذي 

  "Sisk, 2003; Pilirto, 1992" .واالستغراب

   السلوكية املدرسة:        رابعا : 

 أو النشاط أن يفرتض الذي الجتاههم األساسية املسلمات وفق اإلبداعي التفكري تفسري السلوكيون حاول
 واالستجاابت، املثريات بني اقرتاانت أو ارتباطات أو عالقات تكوين يف يتمثل ،جوهره يف نساياإل السلوك
 يرى إذ ظهوره؛ أشكالو  وعملياته اإلبداعي التفكري حول خمتلفة نظرايت السلوكي االجتاه هذا رحاب يف وظهرت
 اجتاهه وفق كل األساسية اخلطوط وفق اإلبداع ظاهرة دراسة حاولوا        عموما   النظرايت هذه ممثلي أن كروبلي
 العالقة تكوين ةشكلم اجلوهر يف هو نساياإل السلوك أو النشاط أن يفرتض الذي ،"1989، كاروش" النظري

 حىت عليها متفق وغري حة،واض غري زالت ما آليتها حيث من العالقة هذه نأب       علما   واالستجاابت، املثريات بني
 . "Woolfolk, 1990" ممثليها قبل من

 "Instr -mental" الوسيلي أو "Operational" جرائياإل راطاإلش نظرية السلوكية النظرايت ومن
 استجابة تنفيذ على القدرة لديه فالفرد ،اإلبداعي السلوك تنمية يف التعزيز أمهية على تركز اليت ،"Skiner" لسكنر
 على القدرة ميلكان الوالدين أن يفرتض حيث أاملبد هذا حةص كاروش ويرى هذه، استجابته عززت إذا مبدعة

 Processes of" الوسيطة العمليات ونظرية املبدع، التفكري حنو وقيادهتم أطفاهلم طموحات يف أثريالت

mediation"، زكودأو  ممثليها ومن "Osgood" وهل "Hall" تتدخل واالستجابة املثري بني ما أن تعترب وهي 
 يتمثل لإلبداع كمظهر الةصاأل من       مهما         جزءا   أن "Breton, 1991" بريتون ويعتقد املختلفة، العناصر من مجلة

 تكوين عملية ىعل يعتمد اإلبداع أن اعتبار على املتجاورة، املتمايزة الوقائع يف األفكار إطالق على القدرة يف
 له داءأص القول هذا وجد ولقد جديدة، وتركيبات تكوينات إىل وحتويلها السابقة اخلربة من ترابطات أو، تداعيات

 خالل من وذلك ،اإلبداعي السلوك تفسري يف الرتابطية النظرية مبادئ استخدام اقرتحوا الذين الباحثني بعض عند
، معتاد غري تفكري هنأب اإلبداعي التفكري يعرف      مثال   "Watson" فواطسون حمدث؛ أو تقليدي سلوكي إطار

 وفيه التعلم، حماوالت من عدد البداية يف هناك ويكون جديدة، معينة ةشكلم حل يف الفرد يندمج حينما حيدث
 إىل الوصول ويتم العلمي، الفرض أو، الفنية اللوحة أو يدةكالقص جديدة تكوينات خلق إىل الفرد ليص

 اخللق وعناصر منها، جديد منط إىل تصل حىت عنها والتعبري الكلمات، تناول طريق عن ةاإلبداعي االستجابة
 . "1987، احلميد عبد" املنبه اطأمن يف املستمر للتغري نتيجة جديدة اطأمن يف تركيبها هو هلا حيدث وما ،اجلديد



 اخلصائص السيكومرتية الختبار الرتابطات املتباعدة لقياس
 د بركاتزاي.د  التفكري اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

50 

 االستجاابت مفهوم استبدل هأن إال، واطسون رأي إلبداعاب يتعلق فيما "Hebb,1977" هب أير  بهويش
 كلية لعملية املفاجئ الظهور ليس هأن على اإلبداع إىل هب ينظر حيث اخلالاي، جتميع مبفهوم واطسون عند

 واحللول. تكوينها سبق وسيطة أفعال ردود جمموعات تركيب إعادة من يتكون اجلديد االستبصار نأل، جديدة
 للحل الفرد ليتوص مل إذاو  عليها، سابقة مركزية وعمليات حسية مدخالت بني روابط هي تشكالللم ةاإلبداعي
 الذي اخلالاي جتمع لتغيري حماولة يف به احمليطة اخلارجية ابملنبهات    ال  أو  يتالعب أن عليه يقرتح هب أنف السليم
 البيئي قفاملو  عن        بعيدا   وينطلق ةشكلامل يسقط أن فعليه        مفيدا   هذا يكن مل إذاو  نة،و األ هذه يف     طا  نش يكون

 .ذلك بعد اجلديد للحل الوصول ميكن مث ومن احلادثة، الوسيطة العمليات يف ابلتغريات يسمح وهذا ،رشاملبا

 مليدنيك لإلبداع الرتابطية النظرية

 ممثليها أبرز ومن، التجريبية الدراسات من جبملة مدعومة السلوكي االجتاه منض النظرية هذه ترعرعت
 تراكيب يف املرتابطة للعناصر         تنظيما   اإلبداع يف يراين اللذان "Mednick" يدنيكوم "Maltzman" مالتزمان
 الرتكيب يف الداخلة اجلديدة العناصر تكون ما وبقدر ما، ملنفعة       متثيال   أو، اخلاصة ياتاملقتض مع متطابقة جديدة

، الةاألص هو الرتكيب هذا يف قوميالت معيار أنو          إبداعا ، أكثر احلل يكون ما بقدر اآلخر عن الواحد         تباعدا   أكثر
 أكثر أو اثنني بني ربط اهنأب ةاإلبداعي لألصالة         تعريفا   ميدنيك قدم ماراملض هذا ويف للرتابطات، ائياإلحص والتواتر

 أن يعتقد وهو ،"Lefrancois, 1988" معني هدف حتقيق أجل من قبل من مرتبطة تكن مل اليت العناصر من
 غري بطريقة تتم اأهن هو الروابط هذه مييز ما ولكن واالستنتاجات، املثريات بني روابط نتكوي على تمليش اإلبداع

 أكثر يتعلق البيئة جوانب بني فالربط كبري، حد إىل هبا تتعلق ال ابستجاابت ترتبط فاملثريات ،"جديدة" ألوفةم
 ,Higgins" :هي ثالث بطرائق إليه الوصول يتم ميدنيك عند اإلبداعي واحلل. اخلربة يف ترتبط ال اليت ابجلوانب

1966"  

 إىل الوصول يف "دفةص حتدث أي "اتفاقية وقائع تساهم أنك :"Serendipity" ادفةاملص .1
 بني جديدة ارتباطات فتظهر ،خمتلفة أخرى برتابطات الفكر غالانش أثناء وذلك املطلوبة، الرتابطات

 .       بعضا   بعضها مع مقرتنة وهي إاثرهتا يسبق مل كما ارتبطت، أن هلا يسبق مل عناصر

 بني ابهالتش نتيجة       بعضا   بعضهاب مقرتنة االرتباطية العناصر تستثار أي :"Similarity" ابهالتش .2
 .تستثريها اليت املثريات بني ابهللتش نتيجة أو ،العناصر هذه

     يا  زمن مقرتنة تستثار قد املطلوبة االرتباطية العناصر أن ميدنيك فريى: "Mediate" التوسط .3
 يلأص هو ما إىل الوصول يف تساعد رتكةمش ألوفةم أخرى عناصر توسط طريق عن ضببع بعضها

 .ألوفم غري أو ائعش وغري
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 االستجاابت تاجنإ يف ديدةش عوبةص من يعاي همفبعض يلة،األص الرتابطات تاجأن يف فردية فروق وهناك
 مث ومن ألوفة،امل احللول سيطرة من       حتررا   أكثر خراآل همبعض يكون بينما طالق،اإل على ينتجها ال أو، البعيدة

 ميكن الفريدة الرتكيبات ائصخص وبعض. "Whil -field, 1987" رسوي بسهولة البعيدة التداعيات ينتج
    ا  ضأيو  وبساطتها، واكتماهلا الرتكيبات هذه مناسبة وكذلك املتوقعة، غري اجلدة االعتبار يف وضع إذا إليها الوصول
 ،ميدنيك لنظرية       وفقا   اإلبداع تفسري حماوالت أنف كل وعلى. "Roger, 1998" عناصرها بني قليةالع املسافة

 االرتباطات لتخزين مكان جمرد بحيص فهو، والسلوك البيئة بني الربط يف       مهما          عنصرا   ابعتباره نفسه الفرد هتمل
 السيكولوجيني، من كثري هيرفض ما اوهذ        اساسا ، سليب هأن كما،  ومثرياته العامل رمحة حتت ويكون رطية،الش

 الفريدة الشخصية هخصائص يف يكمن ة؟إبداعي غري أو ةإبداعي بطريقة سيتصرف الفرد كان ملاذا فالتحديد
 اليت العوامل بعص ميدنيك وحيدد. "Cropley, 1973" متميزة وبكفاءة احلياة يف طةنش بطريقة رتكيش ككائن
  "Medinck, 1964": العوامل هذه ومن، اإلبداعي التفكري على قدرةال حيث من الفردية الفروق خلف تكمن

 ال اجلديدة للتكوينات الالزمة العناصر وجود إىل يفتقر الذي فالفرد: االرتباطية العناصر إىل احلاجة .1
 .أنشيف هذا ال فراد                                 ا  يستحق االهتمام، وبذلك يتفاوت األإبداعي       تاجا  نإ يقدم أن يستطيع

، اإلبداعياحلل  إىلول الفرد صرعة و سحيث يؤثر التنظيم على مدى احتمال و  تنظيم االرتباطات: .2
 . ويعرف ميدنيك هذا التنظيم ابلتنظيم اهلرياركي االرتباطي

 إىلول الفرد صبرية العدد، كلما ازداد احتمال و عدد االرتباطات: فكلما كانت االرتباطات ابملثري ك .3
 رع.سأ شكلة باإلبداعياالستجابة 

فبعد العديد من الدراسات امليدانية يف هذا  ،لنظرية ميدنيك أساسيةت هذه العوامل مرتكزات وقد اعترب 
 لقياس "Remote Association Test"قدم ميدنيك اختباره املعروف ابختبار الرتابطات املتباعدة  ،اجملال

ابه شالرتابطات عرب الت    ا  صو صالعملية الرتابطية خ أناملسلمات منها  ض، الذي يقوم على بعاإلبداعيالسلوك 
دوافعه  إاثرةالفرد على  تشجيعة من خالل اإلبداعيه ميكن تدريب القدرات أنو ، ةاإلبداعي                    ؤدي دورا  يف العملية ت

 . "2007، بركات" متعارضةاليت تبدو  أو، املتعارضةحنو الربط بني العناصر 

 مشكلة الدراسة:

ني يف صصسية والسلوكية بعامة، ولدى املتخلرتبوية والنفني يف اجملاالت اصصأصبح من املعروف لدى املتخ
احلة ومناسبة للتطبيق صقد ال تكون  ،عينةمم يف بيئات مصاليت ت ساالختبارات واملقايي أن، خباصةوالتقومي  لقياسا

هناك  أن إذ، اديةصف واملتغريات االجتماعية واالقتالظرو  ضاهبت معها يف بعش، حىت لو تأخرىيف بيئات 
 سذه االختبارات للبيئة املراد قياأكد من مدى مالءمة هروري التضماهتا جتعل من الصات ثقافية ترتك بمؤثر 
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 لقياسأدوات اني يف هذه اجملاالت لتعريب صصح بني الباحثني واملتخضهناك اهتمام وا أصبحالظاهرة فيها. لذا 
 لتناسب البيئات احمللية اليت يعملون فيها. ،"والثبات الصدق"                 تطويرها سيكومرتاي   أو ،اليت يستخدموهنا وتقنينها

حبيث تكون مبنية  ،رورهتاضاحمللية و  النفسية املالئمة للبيئة سميم املقاييصأتليف وت أمهيةوعلى الرغم من 
 سالستغناء عن عملية تعريب املقاييه ال ميكن اأن                                                     ال  وفق املعايري الثقافية والقيم السائدة يف هذه البيئة؛ فصأ

 لقياسوالتقومي النفسي والرتبوي. فعملية ترمجة وتعريب وتقنني وسائل ا لقياس                           ة، كوهنا رافدا  مهما  حلركة اجنبياأل
وطلبة الدراسات العليا  املتخصصنيخطوة مهمة ختدم الباحثني و                        درها األجنيب ما زال ي عدصية والرتبوية عن مالنفس

   ا  صفر  ساجملاالت، كما توفر هذه املقايي والتقدم يف هذه الستخدامها يف حبوثهم، وهذا ميكنهم من مواكبة التطور
 . للتعامل مع معايري عاملية ميكن االستفادة منها ملقارنة نتائج الدراسات والبحوث معها

 اإلبداعيالتفكري  لقياسومن هنا جاءت فكرة الدراسة احلالية واملتمثلة بتعريب اختبار الرتابطات املتباعدة 
 الصدق"ه السيكومرتية صائص، والتأكد من خ"Mednick Remote Associates Test"مليدنيك وتقنينها 

 جابة عن األسئلة اآلتية: الدراسة الراهنة تسعى لإل أنوابلتحديد ف على البيئة احمللية الفلسطينية." والثبات

لبة لدى ط اإلبداعيالتفكري  لقياسالختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك  صدقهل توجد دالالت  .1
 املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني ابلطرق املختلفة املستخدمة هلذه الغاية؟ 

لدى طلبة  اإلبداعيالتفكري  لقياسهل توجد دالالت ثبات الختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك  .2
 املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني ابلطرق املختلفة املستخدمة هلذه الغاية؟ 

ائية بني متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار صهل توجد فروق ذات داللة إح .3
 الدراسي؟  الصف           تبعا  ملتغري  اإلبداعيالتفكري  لقياسالرتابطات املتباعدة مليدنيك 

ث على اختبار انبني متوسطات درجات الذكور واإل إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .0
 ؟ اإلبداعيالتفكري  لقياسمليدنيك الرتابطات املتباعدة 

بني متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5
 "أديبعلمي /"الدراسي  التخصص           تبعا  ملتغري  ،اإلبداعيالتفكري  لقياسالرتابطات املتباعدة مليدنيك 

 ؟ 

جات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار بني متوسطات در  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .6
متفوقون/ غري "                          تبعا  ملتغري التفوق الدراسي  ،اإلبداعيالتفكري  لقياسالرتابطات املتباعدة مليدنيك 

 ؟  "متفوقون
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 أهمية الدراسة:

حليلي الت اإلحصائيالدراسة الراهنة من كوهنا من الدراسات االمربيقية امليدانية اليت هتدف للتحقق  أمهيةتربز 
، ألمهيةمفهوم على درجة كبرية من ا لقياسذات الثقة العاملية  لقياسأدوات االحية أداة مهمة من صمن مدى 

 هذه الدراسة يف اجلوانب اآلتية:  أمهيةوتظهر  .اإلبداعيوهو التفكري 

يئاهتا احمللية قليلة، وابلتايل تبقى اجملتمعات العربية يف ب اإلبداع لقياس           ممة عربيا  صاالختبارات امل أن .1
 ين يف هذا اجملال.اآلخر أجنبية، وتعريبها لالستفادة من خربات  ستطوير مقايي إىلحباجة 

هد علمي فائق وبذلك ج إىلحيتاج  ،ة موثوقة وبناءهاصصميم اختبارات نفسية وتربوية متخصت أن .2
لتلبية  "Standardization"                                        ؤقتا  بتعريب االختبارات األجنبية وتقنينها ة عنه مضميكن االستعا

 احلاجة امللحة الناجتة عن النقص يف االختبارات يف هذا اجملال.

اد النفسي شيبه يف جماالت تربوية ونفسية كاإلر ميكن االستفادة من هذا االختبار يف حال تعر  .3
 خيص القدرات وحتديد االستعداد وغري ذلك.شوالتوجيه الرتبوي، وت

                                          مطورة على البيئة الفلسطينية ـ تبعا  ملعرفة  ستوافر مقايي           ا  من ندرة ضأيهذه الدراسة  أمهيةوتربز  .0
 اعتماد الباحثني على اختبارات مطورة عن بيئات عربية جماورة. إىلويعود السبب  ،-الباحث

لتقومي امللحقة وا لقياسيف مراكز ا خباصةوالتقومي و  لقياسيف جمال ا املتخصصنيخيدم هذا االختبار  .5
أداة ميكن استخدامها للتعرف على السلوك بوية والثقافية املختلفة، كالرت  ؤسساتيف اجلامعات وامل

حة لفهم طبيعة السلوك هلذه ضمعايري وا وضع إىل الوصولباب والبالغني، ومن مث شلل اإلبداعي
 الفئة من العمر.

ادهم شوإر  اخلاصةذوي احلاجات  فرادخيص حاالت األشانية استخدام هذا االختبار لتإمك .6
وقدرات عقلية  ية،صخشفات صمن قدرة تنبؤية ب لإلبداعملا  ة،اإلبداعي           ا  لقدراهتم وتوجيههم تبع

ت والتكيف النفسي شكالاز واملرونة واجلمود وحل املجنواإل التحصيلكالذكاء و  ،أخرى
 واالجتماعي والدراسي وغري ذلك.

 مصطلحات الدراسة:
 التفكري اإلبداعي:"Creative Thinking"  

                         وتبعا  لنظرية ميدنيك اليت ، ألوفةازات جديدة غري مجنإنتاجات و  إىلؤدي يف جوهره ي اط ذهين متميزشهو ن
ابطة يف تراكيب متطابقة أفكار جديدة منظمة ومرت اد حلول و أجي» هو: اإلبداعيالتفكري  أنتتبناها هذه الدراسة؛ ف

 إىلأدت ة الرتاكيب، كلما العناصر متباعدبعناصر متداخلة يف الرتاكيب، وكلما كانت  اخلاصةيات ضمع املقت
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ب عناصر صعملية »ه نأب اإلبداع. كما عرف ميدنيك "p 31 Medinck, 1971، "«ة إبداعي أكثرحلول 
ة مبقدار إبداعيالعمليات  أوفائدة ما، وتعد هذه احللول  أوعدة متداعية يف قالب جديد حيقق احتياجات معينة 

وحيدد مفهوم التفكري . "32، ص 1981، خري هللا"« تهاالصأ أوملها هذا الرتكيب شجدة العناصر اليت ي
عد ل عليها املفحوص على االختبار املص                           ا  هلذه النظرية ابلدرجة اليت حي                             إجرائيا  يف الدراسة احلالية وفق اإلبداعي

 املفحوص على فقرات االختبار. يضعهاحيحة اليت صواملتمثلة بعدد اإلجاابت ال ،للتقنني

 السيكومرتية صائصاخل :"The Psychometric Characteristics" 

 يشريوثبات لالختبار يف بيئة حمددة؛ حيث  صدقالسيكومرتية لالختبار توافر معامالت  خلصائصد ابصيق
الثبات فيعين  أما أهداف دون غريها.مم لقياسه من صو  وضعبدقة ما  ساالختبار اجليد يقي أن إىل الصدقمفهوم 

 .أخرىأعيد تطبيقه مرة ما  إذا           ها تقريبا  يعطي االختبار النتائج نفس أن

  :طلبة املرحلة الثانوية 

ديب والعلمي، ر من الفرعني األشر والثاي عشر واحلادي عشالعا الصفوفوطالبات  طالب هبم يقصدو 
/  2007 "احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي دارسوامللتحقني للدراسة يف امل

2008" . 

 الدراسي:  التخصص 

يح للطلبة والذي يت، احلكومية يف فلسطني دارسات الناجتة عن التقسيم املتبع يف املصصبه التخ يقصدو 
 ر من املرحلة الثانوية.شالعا الصفالقسم العلمي، ويكون ذلك بعد  أوديب االختيار بني القسم األ

  :التفوق الدراسي 

                                               العام حيث اختريت جمموعتان من الطلبة تبعا  ملعدالهتم  التحصيل به تفوق الطالب والطالبة يف يقصدو 
من  "%25 "وميثلون ما نسبته "%95 "املرتفع حيث جتاوزت معدالهتم لتحصيلها ابأفرادالعامة: جمموعة متيز 

 "ت معدالهتم عنضها حيث اخنفأفرادلدى  التحصيلمتيزت بتدي مستوى  أخرىحجم عينة التقنني، وجمموعة 
 من حجم عينة التقنني. "%25 "وميثلون ما نسبته "65%

 : حدود الدراسة

 اإلبداعيوهي اختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري  داة املستخدمة هدف التعريب،تتحدد هذه الدراسة ابأل
يف حمافظة طولكرم بفلسطني، وابإلجراءات  مليدنيك، وابلعينة املكونة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية

 أجريت فيهما هذه الدراسة.                             لذلك، وابلزمان واملكان اللذي ن املتبع  اإلحصائيسلوب ستخدمة للتقنني، وابألامل
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 إجراءات الدراسة: 

                    أوال : عينة التقنني: 

ل صثانوية امللتحقني للدراسة يف الف                               طالبا  وطالبة من طلبة املرحلة ال "473 "تكونت عينة تقنني االختبار من
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم.  دارسيف امل ،"2008/  2007 " عام الدراسيل للو الدراسي األ

مدرسة اثنوية موزعة على ثالث مناطق تعليمية  "45 "عنقودية من بني عشوائيةوقد اختريت هذه العينة بطريقة 
مدرسة؛ حيث  "18" راوية وفيهاعشمدرسة، وال "15 "عري، وفيهاشمدرسة، ووادي ال "12 "هي: املدينة وفيها

 "ثانلإل أخرىواحدة للذكور و "من كل منطقة تعليمية  "البسيطة عشوائيةال"اختريت مدرستان بطريقة القرعة 
ديب، وبذلك األ التخصصلتمثل  "ثانلإل أخرىواحدة للذكور و "أخراين العلمي، ومدرستان  التخصصلتمثل 

 دارسف من هذه املصمدرسة. وابلطريقة نفسها اختري  "12 "التقننيتملت عليها عينة شاليت ا دارسبلغ عدد امل
كيلة النهائية لعينة التقنني كما هو مبني يف شت التأصبح. وبذلك "12، و11، و10" الصفوفإحدى ليمثل 

 يت: اجلدول اآل

  "1 "اجلدول

 توزيع عينة التقنني حسب اجلنس والتخصص والصف

 اتاملتغري  الفئة العدد النسبة املئوية

 الذكور 241 50.9
 اجلنس

 ثاناإل 232 49.1

 ديب األ 247 52.2
 التخصص

 العلمي 226 47.8

 رشالعا 156 33.0

 رشاحلادي ع 161 34.0 الصف

 رشالثاي ع 156 33.0

                      اثني ا: أداة الدراسة: 

 اختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري اإلبداعي مليدينك: أ. 

و  "أ" ورتنيصمليدنيك من  "Remote Associates Test– RAT"ت املتباعدة يتكون اختبار الرتابطا
 فقرة للمرحلة الثانوية، و "40 "مم للتطبيق يف مرحلتني: الثانوية واجلامعية، ويتكون االختبار منصوهو م "ب"
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ابعة تمل كل منها على ثالث كلمات يطلب من املفحوص البحث عن كلمة ر شفقرة للمرحلة اجلامعية، ت "30"
 شكالمن األ شكلب خرىترتبط ابلكلمات األ أولكل فقرة حبيث تكون هذه الكلمة اجلديدة كلمة هلا عالقة 

 : أييتومثال على ذلك ما 

 ........ .    ر ضأخ     انر     سحار      

وجود عالقة بني هذه الكلمة  أساسعلى « غابة»ع املفحوص كلمة ضي أنواملطلوب يف هذه الفقرة 
 راء.ضب يف الغابة، والغابة خشالغابة، والنار ت سفيقال: حار  خرىات األوالكلم

ى صة كوقت أقدقيق "40"أربعني لي حدد صؤلفه األم أنف ،رعةساختبار  ليسهذا االختبار  أنابلرغم من 
النتائج  ال يعطي فروقات جوهرية يف أكثرساعة و  إىلزايدة الوقت  أنأجراها م احلل، وتبني من الدراسات اليت متاإل
"Mednick, 1971"عبة صادات شإر  أوة صإجراءات خا إىلوال حيتاج  ،. ويتمتع هذا االختبار بسهولة التطبيق

ني، مث يطلب منهم قراءة الكلمات يف صاملفحو  أوتوجيه بسيط مع مثال للمفحوص  إىلا حيتاج منإو ، عند التطبيق
الفراغ املناسب على ورقة مها يف أما وضعجمموعة ت                                                 اجملموعات املختلفة جيدا ، والبحث عن كلمة مناسبة لكل

 ,Mednick, 1971; Higgins": اآلتية صائصاخلوء ضختبار يف ممت فقرات االصوقد ، معدة لإلجابة

1966; Mednick, 1964"  
  كل مفردة من مفردات اجملموعة الواحدة هلا املستوى نفسه من التمييز مقارنة ابملتوسط العام

 لالختبار.

 عوبتها ابلنسبة للطالب صكل مفردة من مفردات االختبار، يؤخذ بعني االعتبار مستوى   ختيارعند ا
 يف املرحلة الثانوية.

 حيحة.صختبار هلا إجابة واحدة تمل عليها االشمجيع املفردات اليت ي 

 مستوى الذكاء. ساختريت املفردات حبيث ال تعك 

  تقريبا .  "1751 "عوبة املفرداتصمستوى          

 ختبار: االدرجة ب. 

حيحة اليت يعطيها لكل جمموعة من صى اختبار ميدنيك بعدد الكلمات الحتدد درجة املفحوص عل
من كلمة لكل جمموعة، وحتسب له درجة  أكثريعطي املفحوص  أنتعليمات االختبار تسمح  أن               الكلمات، علما  

درجة  "40 –فر ص "تبار ما بنيحيحة، وبذلك ترتاوح درجة املفحوص على هذا االخصكانت إحداها   إذاواحدة 
"Mednick, 1971".  

 ختبار: األساس املنطقي هلذا االت. 
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مم ص، الذي ينتمي له مالنفسلالجتاه السلوكي يف علم  األساسيةاملسلمات  أساسيقوم هذا االختبار على 
ارتباطات  أوعالقات  ري املتمثل يف تكوينشالسلوك الب أو لنشاطة اباإلبداعيالظاهرة  تفسرهذا االختبار، حيث 

 األفكارحديثة بني  صياغات وضعقدرة الفرد على  اإلبداع أنميدنيك  يفرتضبني املثريات واالستجاابت، و 
املبتكرة هو ما يتوافر لديه من ثروة لغوية وفكرية مكتسبة  صياغاتهذه ال إىلول صد للو ؤهل الفر ما ي أنالقدمية، و 

عتبارات وء االضختبار يف مم هذا االصميدنيك  أنف، النظري ساسمن خالل اخلربة السابقة، وعلى هذا األ
 اآلتية:  "Mednick, 1971؛ 1985، إبراهيم؛ 1989، كاش؛ رو 1994، السليماي"

 اإلبداعييتباينون يف القدرة على التفكري  فراداأل أن . 

  الربط بني العناصر  دافعه حنو إاثرةالفرد على  تشجيعب اإلبداعيإمكانية تدريب القدرة على التفكري
 .متعارضةاليت تبدو  أو ،املتعارضة

  اإلبداعيللتعزيز دور مهم يف تنمية السلوك. 

 اإلبداعيأثري على امتالك القدرة على التفكري  التدور فعال يف رةاألس ئة االجتماعية داخلشللتن .
 إغناء ثقافة الطفل وتعدد خرباته الفكرية.                       للوالدين دورا  ابرزا  يف  أنو 

 ة إبداعيترابطات  صياغة                                أثرا  يف اكتساب الفرد القدرة على ثقافة اجملتمع وعاداته وتقاليده ل أن
 حيحة.صجديدة و 

 لية: صورته األصختبار بتطوير اال. ث

 : ليةاألص رتهو صاالختبار ب صدق ●

 : " Mednick, 1971"اآلتية  الصدقواع أنختبار عند بنائه على ؤلف االلقد ركز م  

اختبار تريمان "                                 وقد استخدم ميدنيك عددا  من احملكات :"Criterion Validity"احملك  صدق -
أكد من للت" اهباتشالت لقياس، واختبار ميلري اإلبداعيالسلوك  لقياسلتعلم املفهوم، واختبار اتيلور 

ابية جيإمعامالت ارتباطية  إىلري شمقبولة ومناسبة ت صدقمعامالت  إىلل صوقد تو  االختبار، صدق
 تفعة بني نتائج اختباره وهذه احملكات.ومر 

التقاريب بني هذا  الصدقابستخدام طريقة  :"Construct Validity"املفهوم  أوالبناء  صدق -
ات اهلندسية، واختبار اهبشواختبار منيسوات للمت االستعداد القرائي، سمقيا" أخرىاالختبار وبني اختبارات 

 هلا عالقة معه. "اقدسباب، واختبار التفكري الناستنتاج األ

 لية: ثبات االختبار بصورته األص -

 هي:  " Mednick, 1971"ختبار استخدم ميدنيك طريقتني للتحقق من ثبات اال
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                          وقد ح سب معامل االرتباط بني  :"Split – Half Reliability" النصفيةالثبات ابلتجزئة  طريقة -
معامل الثبات هبذه وقد بلغ ، ى االختبارعل "Odd– Even Reliability"الفقرات الفردية والزوجية 

على عينة  "Spea -man– Brown Formula"براون  –حيحه مبعادلة سبريمانصالطريقة عند ت
وهو  ،"17.1"املمثلة للمرحلة الثانوية "12و  11و  10 "فوفص                 طالبا  وطالبة من  "449 "حجمها

 . اته         ابيا  لثبجيإ    را  ش                        ؤلف االختبار مرتفعا  ومؤ معامل اعتربه م

               وقد ح سب معامل : "Equivalent Forms Reliability"ور املتكافئة صطريقة الثبات ابل -
 "أ" ورةص                    طالبا  وطالبة على ال "72"االرتباط بني استجاابت عينة من الطالب يف املرحلة الثانوية بلغ حجمها 

 . "17.1 "يقةمن االختبار، وقد بلغ معامل الثبات هبذه الطر  "ب"ورة صواستجاابهتم على ال

 :تعريب االختبار وتقنينه على البيئة الفلسطينية 

 ختبار اخلطوات اإلجرائية اآلتية: اتبع الباحث يف تعريبه وتقنينه هلذا اال

ومعاجم  ،عدة سبتعريب املفردات ابستخدام قوامي اللغة العربية إىلعكف الباحث على ترمجة االختبار  -
؛ ومعجم وقواعد اللغة العربية 2002، املورد للبعلبكي" بية واالجنليزية:ة وعامة ابللغتني العر صصلغوية متخ

 النفس؛ واملوسوعة املختصرة يف علم 1987، زهران س؛ وقامو 1988، ؛ ومعجم جابر وكفايف1991، للدحداح
 –American Heritage Dictionary, 1996; Merriam"-جنبيةاأل سالقوامي ومن ،1976، للخويل

We : ster's Dictionary, 1995". 

جمموعة من الكلمات، تتكون كل جمموعة منها من ثالث  "40 "بعد ترمجة مفردات االختبار املكونة من -
هذه الكلمات ال تناسب الثقافة العربية  ضبع أنكلمات، والكلمات املفتاحية هلذه اجملموعات؛ الحظ الباحث 

، مما "جابة يف ترمجتها للعربيةاملفحوص الربط ما بينها وبني اإل ال يستطيع"العامة وال الثقافة الفلسطينية احمللية 
 ست فقرات وهي:  استبعاد إىلطره يف هذا احلال ضأ

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

Throut rate cards ........ 

Narrow laced arrow ........ 

Bug finger killer ........ 
Fly scotch knife ........ 
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            بينما ع ربت . على الرتتيب "space", "off", "cat", "straight", "lady", "butter" إجاابهتا:واليت 
 ،بقاء على الكلمات املفتاحية للحلتعريب مفردات هذه الفقرات مع اإل               جزئيا ، من خالل خرىالفقرات األ ضبع

 ت: وذلك لتتالءم مع الثقافة احمللية، وهذه الفقرا

Moon mondey true ........ 

Account large battery ........ 

Head rotten sholl ........ 

Show wax walk ........ 

Hair cooking drill ........ 

 يت:                          على الرتتيب، حيث ع ربت كاآل "blue", "charge", "egg", "floor ", "oil" إجاابهتا:واليت 

 ........    رزة خ    حبر     مساء      

 ........   ساساأل    زاوية    أسود     

 ........    فرصأ    فاسد    رةشق     

 ........    سطح    ابطن    كرة      

 ........  زيتون     عرش    برتول     

 . على الرتتيب "زيت"، "ضأر "، "ةضبي"، "حجر"، "أزرق"إجاابهتا: واليت 

ص ابللغة العربية صني ابللغة: أحدمها متخصصت على متخض        لية ع ر و ورهتا األصمجة يف إمتام الرت بعد  -
 . أفدت من مالحظاهتما على عدد من املفردات، وقد ليزيةاإلجنابللغة  اآلخرو 

       جزئيا   أو      كليا    خرىالفقرات األ ختبار لعدم مالءمتها، وتعديل بعضوبعد حذف ست فقرات من اال -
لي،  ص                             ورتبت وفقا  لتنظيم االختبار األ فقرة، نظمت "34 "يتكون منورته املعربة صاالختبار ب أصبح
التعليمات لتسهيل تطبيقه.  ضوبع، الشخصيةالبياانت  ضممت استمارة االختبار مرفقة ببعص      كما   

جابة اخلاص هبذا االختبار،                    حيحة وفقا  ملفتاح اإلصفحوص درجة واحدة عن كل استجابة حيث مينح امل
درجة؛ تعرب الدرجة املرتفعة عليه  "34 –فر ص "املفحوص على هذا االختبار بنيوبذلك ترتاوح درجة 

 اإلبداعي           را  للتفكري شة مؤ ض، يف حني تعترب الدرجة املنخفاإلبداعيعن مستوى مرتفع من التفكري 
 . ضاملنخف
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 نتائج الدراسة:

مليدنيك لدى طلبة  ختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري اإلبداعيجوهرية ال صدقت الهل توجد دال .1
 املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفلسطني ابلطرق املختلفة املستخدمة هلذه الغاية؟ 

                              فقد ح سب ابستخدام طرق عدة هي:  ساملقيا صدقللتحقق من 

 The"ابستخدام ما يعرف ابملقارنة الطرفية  "Concurrent Validity"التالزمي  الصدقطريقة أ. 

comparison extreme group":  عينة التقنني من  أفرادوتعتمد هذه الطريقة على مقارنة متوسط درجات
على احملك نفسه، ومن مث  ضاملنخف اإلبداعمن ذوي  أفرادمبتوسط درجات ، املرتفع على حمك حمدد اإلبداعذوي 

حمك استخدم الباحث  ضوهلذا الغر . "Sternberg, 1988"                                  ح سبت داللة الفروق بني هذين املتوسطني 
لفئة إبداع مرتفع، واىل جمموعة الطلبة ذوي و االنطباعات الذاتية يف تقدير املعلمني لفئتني من الطالب: الفئة األ

                                           ، وقد مت ذلك تبعا  للخطوات اإلجرائية اآلتية: ضإبداع منخفالثانية جمموعة الطلبة ذوي 

  ابلطالب  اخلاصةفات صواعتماد على املابلطالب املبدع، وذلك ابال اخلاصةات الصفتطوير قائمة
؛ 1997، املفتوحة القدس، جامعة Sisk, 2003 "إليها الدراسات السابقةارت شاملبدع اليت أ

 ات هي: الصفوهذه  ض، واليت أعدها الباحث هلذا الغر "1976، ؛ خري هللا1992، بحيص

 ة عسو مي، والرتكيب والتقو  رعة البديهة، والقدرة على التحليل: سالعقلية املعرفية اخلصائص
نة الفكرية، واالنفتاح العقلي، السابقة، وكثرة القراءة، واملرو  وطرح البدائل، وعمق اخلربات دراكاإل

 اإلضافة والطالقة الفكرية، والقدرة على ي، واالهتمام واملتابعة،صوإتقان التعلم، والبحث والتق
واحليوية يف  النشاطكيب، و از، وسالمة اللغة والرتا جنت، والذكاء واإلشكاليالت حلل املصوالتف
 ، وحب االستطالع.األفكار، وغزارة سالدر  أثناء

 وعدم اخلوف سوالدافعية واحلما : الرغبة يف اقتحام اجملهول،نفعاليةواال الشخصية اخلصائص ،
االستقاللية، واالنطواء واالنعزال، ، ، التحديلنفسمن الوقوع ابخلطأ، واجملازفة واملغامرة، والثقة اب

ت شكالالرغبة يف حبث امل ،النشاطعن االنفعاالت، احليوية و  التعبرياملرتفع، والتنوع يف  والقلق
 التحرر، واجلدية يف العمل.، املنافسة واالندفاعية رب،صالتحمل وال عبة،صال

  اليت اختريت كعينة تقنني لالختبار،  الصفوفة على املعلمني مريب اإلبداعيات الصفتوزيع قائمة
                                     إبداعا  ومخسة طالب من األقل إبداعا  من   كثراأل الصفختيار مخسة من طالب والطلب منهم ا

مها: جمموعة  ضت جمموعتان هلذا الغر شكلف دراسي وفق هذه القائمة؛ وبذلك تصكل 
             طالبا  ميثلون  "30 "منهم، ديبني العلمي واألصص              طالبا  من التخ "60 "الطالب الذكور وعددهم

وعة الطالبات موجم .        إبداعا   األقل                   طالبا  ميثلون الطالب  "30 "، و        إبداعا   كثرالطالب األ
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 كثرمنهن الطالبات األ "30 "ديب، متثلني العلمي واألصصطالبة من التخ "60 "وعددهن
 .         إبداعا   األقلطالبة  "30 "، بينما متثل        إبداعا  

 ن لدى الباحث جمموعتا أصبحيف اخلطوة السابقة  "الصفوفمريب "نيف املعلمني          تبعا  لتص
 "هاأفرادىل، من الذكور وعدد و ابلطالب املبدع: األ اخلاصة اخلصائصمتطرفتان من الطلبة وفق 

 "30 "املرتفع، و اإلبداع              طالبا  من ذوي  "30"                                 طالبا  موزعني على جمموعتني ابلتساوي: "60
ث. كل اننفسها من اإل اخلصائصوفق  أخرى. وتقابلها جمموعة ضاملنخف اإلبداع              طالبا  من ذوي 

، وممن ال اإلبداعفات صة يف تقدير املعلمني ملن يتمتع بذلك مت وفق حمك االنطباعات الذاتي
 . ات من الطلبةالصفيتمتع هبذه 

 اث ، كما حسب انإ                         اجملموعات املختلفة ذكورا  و  أفرادالرتابطات املتباعدة مليدنيك على  طبق مقياس            
 يف جمموعة من اجملموعات كما هو مبنيلكل « ت»املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وقيمة 

 تيني: اجلدولني اآل

 "2 "اجلدول

 ، احملسوبة "ت"املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 

 وداللة الفروق جملموعيت الطالب الذكور ذوي اإلبداع املرتفع واملنخفض

حنراف اال املتوسط احلسايب العدد اجملموعة
 املعياري

قيمة ت 
 احملسوبة

 لةلدالا
 ائيةصاإلح

بداع مرتفعا (α =0.0.دال ) .71. .176 16713 31   

ضمنخفإبداع   31 12766 17.   

 "3 "اجلدول

 احملسوبة "ت"املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 

 وداللة الفروق جملموعيت الطالبات ذوات اإلبداع املرتفع واملنخفض

 املتوسط احلسايب العدد اجملموعة
حنراف اال

 املعياري
« ت»قيمة 

 احملسوبة
لة الدال

 ائيةصاإلح

 (α =0.0.دال ) ..57 .170 .1.71 31 إبداع مرتفع

   17.2 10761 31 ضإبداع منخف
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ث على انلدى الذكور واإل "..57"و ".71. "بلغت« ت»قيمة  أنويظهر من نتائج اجلدولني السابقني 
                      هناك فروقا  جوهرية بني  أن إىل يشريوهذا  ،" α= 1711"عند مستوى الداللة           إحصائيا  الرتتيب، وهي دالة 

 أن، وابلتايل فضاملرتفع واملنخف اإلبداعث من ذوي اناملتوسطات احلسابية لكل من جمموعات الطالب الذكور واإل
وهو ، مقارنة ابحملك املستخدم ضاملرتفع واملنخف اإلبداعوح بني الطالب ذوي ضقادر على التمييز بو  سهذا املقيا

 .اإلبداعيلتقدير الذايت للمعلم للتفكري ا

              تعبريا  عن معىن  كثراملفهوم هو األ صدقلعل  :"Construct Validity"املفهوم  صدقطريقة ب. 
من غريه  الشخصيةو  اإلبداعية من مثل الذكاء و ضالنفسية واملفاهيم االفرتا اخلصائصالسمات و  سيف قيا الصدق

، املفهوم صدقتعطى ل أنىل جيب و األ ألمهيةا أن لقياسذا يرى علماء ا؛ ل"Crocker, 1986" الصدقواع أنمن 
نستطيع  أنسلوكية دون  أوية نفسية صخا أوفة صية متثل ضلبنية نظرية افرتا صدقه يعرب عن املعىن النظري للنأل

 : اآلتية                إجرائيا  ابخلطوات  الصدقويتم هذا النوع من  ،"1985، عودة"رة شمالحظتها مبا

 ارتباطها ببناء االختبار اجلديد. يفرتضفة اليت صطار النظري للإلالتعريف اب 

  طار النظري.ت حول نتائج االختبار من خالل اإلياضتقاق فر شا 

   جتريبيا .  أو            يات منطقيا  ضحة الفر صالتحقق من          

ات منها: االتساق الداخلي ضرات للتحقق من هذه االفرتاشق عدة ميكن استخدامها، وتعطي مؤ وهناك طر 
"Internal consistency" ومعامل االستقرار ،"Stability coef -cient" وعلى الرغم من اعتبار هذين ،

 إىلافة ض، إ" Brown, 1982"ابملعىن املفهومي  صدق     ا  للضأي مؤشرينما يعتربان أهنف ،رين للثباتشاملعاملني مؤ 
؛ "Discrimination"ييزي ، والتم"Divergency"، والتباعدي "Approx -mation"التقاريب  الصدق

أكد من رتباط نتائج االختبار املراد التاملفهوم من خالل ا صدقالتقاريب للتحقق من  الصدقحيث يستخدم 
على عالقة هبذا املفهوم  أخرىمفاهيم  أواملفهوم نفسه  سادقة، وتقيصاثبتة و  أخرىه بنتائج اختبارات صدق

"Gronlund, 1997"عف االرتباط بني نتائج االختبار ضالل إثبات اعدي من خ، بينما يستخدم معامل التب
 يشريختتلف عن املفهوم الذي يقيسه هذا االختبار، يف حني  أخرىمفاهيم  ستقي أخرىاجلديد ونتائج اختبارات 

اعتدايل  شكلقدرة االختبار على التمييز بني فئات متباينة، حبيث تتوزع درجات الطلبة ب إىلالتمييزي  الصدق
  "Brown, 1982; Mehrens, 1980".ا االختبارهذ على

 اختبار ميدنيك ابملعىن املفهومي اعتمد الباحث الطرق اآلتية:  صدقوللتحقق من 

  وضع اإلبداعيالتفكري  لقياسطار النظري الختبار ميدنيك               : بناء  على اإلالتقاريب الصدقمعامل 
مليدنيك ترتبط  اإلبداعيختبار التفكري عينة التقنني على ا أفراد: درجات اآلتيةية ضالفر الباحث 

مفاهيم  أوهذا املفهوم  سأعدت لتقي أخرى                                              إرتباطا  طرداي  وموجبا  مع درجاهتم على اختبارات 
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التقاريب من خالل التحقق  الصدقية استخدم معامل ضلفحص هذه الفر  ذات عالقة به. أخرى
، ونتائج اختبارات اإلبداعيالتفكري  لقياسائيا من مدى االرتباط بني نتائج اختبار ميدنيك صإح

ور، صللتفكري االبتكاري امل سعالقة وثيقة به وهي: اختبار تورنهلا  أو ،اإلبداع ستقي أخرى
، واختبار "1976 "ور لزهرانصباب املش، واختبار الذكاء لل"1992 "أمري خانوتعريب 

، "1988 "مساعيلكارية إلبت، واستبانة الدافع لال"1977"أبو حطب فوفات لرافني، تعريب صامل
ساليب حل أ س، ومقيا"2008، بركات"زنك وولسون، تعريب الباحث يواختبار اجلمود الذهين أل

ممة صم أومعربة ومطورة  أما، ومجيعها اختبارات "2008، بركات"إعداد الباحث ت من شكالامل
، احمللي أوملي والعريب عيد العاصوثبات على ال صدقومعروف هلا  ،لتناسب البيئة العربية واحمللية

يت يبني معامالت االرتباط بني ملدرسي العام للطالب، واجلدول اآلا التحصيلدرجات  إىلافة ضإ
احلادي  الصف، وهم طلبة "161 "عينة خمتارة من عينة التقنني الكلية والبالغ عددها أفراددرجات 

يتوسط  الصفهذا  أن أساسعلى "ديب ني العلمي واألصصث من التخانر من الذكور واإلشع
 على اختبار ميدنيك ودرجاهتم على هذه االختبارات:  "املرحلة الثانوية

 "4 "اجلدول

 معامالت االرتباط بني نتائج اختبار ميدنيك ونتائج االختبارات األخرى

 االختبارات معامل االرتباط حصائيةالداللة اإل

"α = 0.01" 0.76 صوراملللتفكري االبتكاري  ساختبار تورن 

"α = 0.01" 0.57 املصورباب شواختبار الذكاء لل 

"α = 0.01" 0.82 فوفات لرافنيصواختبار امل 

"α = 0.01" 0.64 واستبيان الدافع لالبتكارية 

"α = 0.01" 0.69 الدراسي التحصيل 

"α = 0.01" 0.83 اختبار اجلمود الذهين 

"α = 0.01" 0.77 تشكالساليب حل املأ سمقيا 

بني  " α= 1711"وجود عالقة ارتباطية موجبة وجوهرية عند مستوى الداللة  إىلاجلدول السابق  يشري
 خرى، واالختبارات األاإلبداعيالتفكري  لقياسعينة التقنني على اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك  أفراددرجات 
داقية هذه االختبارات ابملعىن صيتمتع مب سهذا املقيا أنوهذا يعين ، هلا عالقة به أواملفهوم ذاته  ساليت تقي

 املفهومي.
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  طار النظري                            ابملعىن املفهومي، وبناء  على اإلاالختبار  صدقأكد من : للتالتمييزي الصدقمعامل
   اث  انإ                     عينة التقنني ذكورا  و  أفرادوهي: تتوزع درجات  أخرىية ضالباحث فر  وضع   ا  ضأيهلذا االختبار 

اعتدايل، حبيث تزداد  شكلب اإلبداعيالتفكري  لقياسر ميدنيك لني على اختباصمنفجمتمعني و 
 كلما ابتعدت عنه ابجتاه النهايتني املتطرفتني.  ضوتنخف ،هذه الدرجات كلما اقرتبت من املتوسط

                  طالبا  وطالبة على  "473 "عينة التقنني الكلية فراد                          ية، ح و  لت الدرجات اخلام ألضللتحقق من هذه الفر 
كما حسبت  ،"17.2وع =  ،.1575م = "درجات معيارية حيث  إىلت املتباعدة مليدنيك اختبار الرتابطا

  :اآلتية "3 -1 "من رقم شكالح يف األض                               اراهتا، ومثلت بيانيا  كما هو مو تكر 

 "1 "الشكل

 الذكور من التقنني عينة ألفراد املعيارية الدرجات توزع

 مليدنيك عياإلبدا للتفكري املتباعدة الرتابطات اختبار على

 
عينة التقنني من الذكور على اختبار ميدنيك  أفرادالسابق الذي يبني طبيعة توزع درجات  شكلال يشري

احنراف معياري واحد موجب وسالب  ضمنمن الدرجات تقع  "%61 "ما نسبته أن إىل اإلبداعيالتفكري  لقياس
احنرافني معياريني موجبني وسالبني عن  ضمنمن الدرجات تقع  "%88 "ما نسبته أنعن املتوسط احلسايب، و 

 أفرادغالبية درجات  أنوح ضنهايتني املتطرفتني، يبني ذلك بو تقع عند ال "%12 "ما نسبته أناملتوسط احلسايب، و 
نسب هذه الدرجات كلما ابتعدت عن  ضبني النهايتني املتطرفتني، وتنخفالدراسة على هذا االختبار تقع 

درجات الطالب  أنذلك يبني  أن                                        هذه النسبة املتطرفة تعترب مرتفعة نسبيا ، ف أنم من املتوسط احلسايب، وابلرغ
 قريب من التوزيع االعتدايل على هذا االختبار مع ميل بسيط حنو النهاية السالبة. شكلالذكور تتوزع ب
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 "2 "الشكل

 اإلانث من التقنني عينة ألفراد املعيارية الدرجات توزع

 مليدنيك اإلبداعي للتفكري املتباعدة تالرتابطا اختبار على

 
 أن إىل اإلبداعيميدنيك للتفكري  سمقياتوزع درجات الطالبات على  شكلالسابق الذي يبني  شكلال يشري

 أناحنراف معياري موجب وسالب واحد عن املتوسط احلسايب، و  ضمنمن هذه الدرجات تقع  "%67 "ما نسبته
ما  أناحنرافني معياريني موجبني وسالبني عن املتوسط احلسايب، و  نضممن الدرجات تقع  "%90 "ما نسبته

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الدرجات عند النهايتني  من الدرجات تقع عند النهايتني املتطرفتني، "%10 "نسبته
ا قريب من التوزيع االعتدايل على هذ شكلث تتوزع باندرجات الطالبات اإل أنذلك يبني  أنف ،املتطرفتني

 . االختبار مع ميل بسيط حنو النهاية السالبة

 "3 "الشكل

 واإلانث الذكور من التقنني عينة ألفراد املعيارية الدرجات توزع

 مليدنيك اإلبداعي للتفكري املتباعدة الرتابطات اختبار على
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للتفكري                      اث  على اختبار ميدنيكأان                           توزع درجات الطلبة ذكورا  و  شكلالسابق الذي يبني  شكلال يشري
احنراف معياري موجب وسالب واحد عن  ضمنمن هذه الدرجات تقع  "%63 "ما نسبته أن إىل اإلبداعي

احنرافني معياريني موجبني وسالبني عن  ضمنمن الدرجات تقع  "%75.. "ما نسبته أناملتوسط احلسايب، و 
وعلى الرغم من ارتفاع  املتطرفتني، من الدرجات تقع عند النهايتني" % 1175"ما نسبته  أناملتوسط احلسايب، و 

   اث  أان                     عينة التقنني ذكورا  و  فراددرجات األ أنوح ضذلك يبني بو  أن                                          نسبة الدرجات قليال  عن النهايتني املتطرفتني، ف
 . قريب من التوزيع االعتدايل على االختبار مع ميل بسيط حنو النهاية السالبة شكلجمتمعني، تتوزع ب

الدراسة الذكور  أفراددرجات  أنالثالثة السابقة تبني  شكالحة يف األضعطيات املو امل أنوعلى الرغم من 
ه ميكن أنبه اعتدايل مع ميل بسيط حنو االجتاه السالب؛ فش شكلأم جمتمعني تتوزع بلني صث سواء كانوا منفانواأل

 . ملعىن املفهومي والبنائياب اإلبداعيالتفكري  لقياسميدنيك  سمقيا صدقرات معقولة لشاعتبار هذه املعطيات مؤ 

  تساق الداخلي ابال الصدقيقة طر"Internal Consistency": سوذلك للتأكد من جتان 
بقاء الفقرات ذات االتساق ، والذي تسمح نتائجه إباإلبداعيالتفكري  لقياسفقرات االختبار 

االرتباط                           ، لتحقيق ذلك ح سبت معامالت ضتلك الفقرات ذات االتساق املنخف املرتفع، وحذف
لنتائج كما هو مبني يف بني كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار يف عينة التقنني الكلية، وكانت ا

 يت: اجلدول اآل

 "5 "اجلدول

 معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار لعينة التقنني الكلية

 راتـــــالفق حيحةصاإلجابة ال رتباطمعامل اال
الر 

 قم
 1 يبش    فحةص    ثلج ضأبي 0.64

 2 عمش    حنلة    رحيق عسل 0.79

 3 برتقال   سكر       م رىب حلو 0.54

 4 انر   رضأخ   سحار  غابة 0.85

 5 سرئي    سقرطا   حرب قلم 0.57

 6 خرزة   حبر     مساء أزرق 0.78

 7 تقرير    مذيع    رةشن أخبار 0.46

 8 منرب    مئذنة    هالل جامع 0.76

 9 حنص     حمرك    كرة طائرة 0.33

 10 خارج    رائد    سفينة اءضف 0.53

 11 تدفئة    حجري    سودأ فحم 0.28
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 12 طريق     متجر      توقف الفتة 0.61

 13 حسد      ماء       ؤبؤ ب عني 0.77

 14 سحنا       دم      انر أمحر 0.72

 15 قانون      غاز       ثروة طبيعي 0.44

 16 املال       عرش      حلم بيت 0.39

 17 األساس     زاوية    سودأ حجر 0.59

 18 قرى    حنان    ؤمننيم أم 0.37

 19 فارص    فاسدة    رةشق ةضبي 0.68

 20 ميالد     سعيد    جرةش عيد 0.82

 21 مقص    مزين    سدبو     ع رش 0.79

 22 حادة    قائمة      مثلث زاوية 0.81

 23    ح د           غ مد      دين سيف 0.53

 24 كرة      سطح     ابطن ضأر  0.65

 25 سيوف      كلمات    طرق تقاطع 0.43

 26 بابش     منثور     حديقة زهرة 0.56

 27 خنيل          ع رش     برتول زيت 0.56
 28 خطر      ورق      اندي لعب *0.08

 29 قطار     بريد      طريق ريعس 0.34

 30 العامل     نفسه     املركز حول *0.09

 31 مكتب     طابع    خارجي بريد 0.58

 32 عنقود      ورق     زبيب عنب 0.64

 33 هناية     فرص     بداية نقطة 0.59

 34 ضمر      لوح     بصق السكر 0.48

        صائيا .غري دالة إح 

 أو " α= 1711"عند مستوى الداللة           إحصائيا  تظهر النتائج يف اجلدول السابق ارتباطات موجبة ودالة 
"1715 =α "  :؛ حيث كانت معامالت االرتباطات على 30و  28جلميع فقرات االختبار ابستثناء الفقرتني

 "                      ورته النهائية مكوان  منصبح يف صختبار، ليهااتن الفقراتن من االحذفت . لذا          إحصائيا  هاتني الفقرتني غري دالة 
 . لية لالختبار، لعدم مناسبتها البيئة احملليةو جراءات األيف مرحلة اإل أخرىفقرة بعد حذف ست فقرات  "32

ختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي ت ثبات جوهرية الالهل توجد دال -2
 يف حمافظة طولكرم ابلطرق املختلفة املستخدمة هلذه الغاية؟ لدى طلبة املرحلة الثانوية 
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مليدنيك على البيئة الفلسطينية  اإلبداعيالتفكري  لقياسللتحقق من ثبات اختبار الرتابطات املتباينة 
 : اآلتيةاستخدمت الطرق 

 ختبار اال عادةطريقة الثبات إب"Test Re- test":  وح سب ثبات االختبار ابستخراج معامل                                 
       طالبا   "161 "على عينة مكونة من "Stability Coefficient"السكون لالختبار  أواالستقرار 

 أساسديب والعلمي على ر من الفرعني األشاحلادي ع الصفوطالبة من املرحلة الثانوية، وهم طلبة 
ل صعامل الثبات هبذه الطريقة بعد فاف املرحلة الثانوية، وقد بلغ مصيقع يف منت الصفهذا  أن

 . "171.1 "سابيعزمين ثالثة أ

 تساق الداخلي طريقة اال"Internal Consistency":  فقد استخرج الثبات بطريقة
 Cronbach"ألفا ت الفقرة بوساطة معادلة كرونباخ ائياصاق الداخلي ابستخدام إحاالتس

Alpha"  ت هبذه عينة الدراسة الكلية، وقد بلغ معامل الثبا أفرادلالختبار بعد تطبيقه على
 . "17.0 "الطريقة

  النصفيةالطريقة "Split– half reliability": في بني الفقرات ص                      وح سب معامل الثبات الن
براون  –حيحه مبعادلة سبريمانصزوجية املكونة هلذا االختبار، وتالفردية والفقرات ال

"Spearman– Brown Formula" 17.1"وقد بلغ معامل الثبات" . 

رات جيدة لثبات اختبار شيت حسبت ابلطرق املختلفة تعترب مؤ ت الثبات السابقة المعامال أنوبذلك، ف
                                       ، وتقدم دليال  على موثوقية هذا االختبار.اإلبداعيميدنيك للتفكري 

بني درجات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار الرتابطات  إحصائيةلة هل توجد فروق ذات دال -3
 الدراسي؟  الصف             ي تبعا  ملتغري املتباعدة لقياس التفكري اإلبداع

                                                                        ؤال ح سبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة عينة التقنني للتحقق من هذا الس
واملبينة نتائجه يف اجلدول  اإلبداعيعلى اختبار ميدنيك للتفكري  "12و  11و  10 "الثالثة الصفوفالكلية يف 

 يت: اآل
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 "6 "اجلدول

 طات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة التقنني على اختبار يبني املتوس

                                              ميدنيك للتفكري اإلبداعي تبعا  ملتغري الصف الدراسي

 الصف املتوسط احلسايب حنراف املعيارياال

 رشالعا 15.01 1.52

 رشاحلادي ع 15.33 1.76

 رشالثاي ع 16.40 1.88

 الكلي 15.58 1.72

املختلفة على  الصفوفالسابق وجود فروق يف املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب يف  يظهر اجلدول
استخدم اختبار حتليل التباين  حصائيةاختبار ميدنيك هدف التقنني، وملعرفة اجتاه هذه الفروق وداللتها اإل

 يت: واملبينة نتائجه يف اجلدول اآل "One Way ANOVA"حادي األ

 "7 "اجلدول

 لقياس ميدنيك اختبار علىيل التباين األحادي بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة نتائج حتل

 الدراسي الصف ملتغري       تبعا   اإلبداعي التفكري

متوسط  احلرية درجات املربعات جمموع التباين
 املربعات

 الداللةتوىمس بةسو احمل( ف) قيمة

 17130 17.0 175 2 3 اجملموعات بني

 داخل

 اجملموعات
.05 0.1 17..   

 جملموعا

 

.0. 0.2    

عدم وجود فروق جوهرية بني درجات الطلبة الذين ميثلون عينة التقنني الختبار  إىلاجلدول السابق  يشري
                                        هذا االختبار يعطي النتائج نفسها تقريبا ،  أنالدراسي، مبعىن  الصف           تبعا  ملتغري  اإلبداعيالتفكري  لقياسميدنيك 

املختلفة يف املرحلة الثانوية؛ وهذا يدعم النتائج السابقة ويعزز موثوقية االختبار  صفوفالما طبق على  إذا
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هذه النتائج تنسحب  أنأثر مبتغري العمر يف هذه املرحلة، و نتائجه ال تت أنداقيته هدف التقنني؛ من حيث صوم
 . الثالثة دون فروق جوهرية الصفوفوثبات على طلبة  صدقب

بني درجات الذكور واإلانث على اختبار الرتابطات املتباعدة  إحصائيةلة دال هل توجد فروق ذات -0
 مليدنيك لقياس التفكري اإلبداعي؟ 

ؤال استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة والطالبات للتحقق من هذا الس
توسطات كما هو ة داللة الفروق بني هذه اململعرف «ت»على اختبار ميدنيك هدف التقنني، كما استخدم اختبار 

 يت: مبني يف اجلدول اآل

 

 "8 "اجلدول

 الب والطالبات على اختبار ميدنيك املتوسطات احلسابية لدرجات الطبني "ت"نتائج اختبار 

حنراف اال املتوسط احلسايب العدد اجلنس
 املعياري

 "ت"قيمة 
 احملسوبة

لة الدال
 ائيةصاإلح

 

 .1711 1735 17.1 ..157 201 الذكور

   .176 16711 232 ثاناأل

عدم وجود فروق جوهرية بني درجات الطالب والطالبات على اختبار مدينيك  إىلاجلدول السابق  يشري
يعطي  أندرجات الطالب والطالبات ال تتباين على هذا االختبار، وبذلك ميكنه  أنهدف التقنني، وهذا يعين 

 وهذا يدعم النتائج السابقة. اجلنسأثر بعامل دون التنتائج موثوقة لدى الطلبة 

بني درجات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار الرتابطات  إحصائيةلة هل توجد فروق ذات دال  -5
 ؟ "أديبعلمي /" صص                          كري اإلبداعي تبعا  ملتغري التخاملتباعدة مليدنيك لقياس التف

ر ية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة على اختباؤال استخرجت املتوسطات احلسابللتحقق من هذا الس
ملعرفة داللة الفروق بني هذه « ت»كما استخدم اختبار  ،"أديب وعلمي "اهتمصص                           ميدنيك هدف التقنني تبعا  لتخ

 يت: توسطات كما هو مبني يف اجلدول اآلامل
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 "9 "اجلدول

 ملتغري       تبعا   ميدنيك اختبار لىع الطلبة لدرجات احلسابية املتوسطات بني ) ت( اختبار نتائج

 التخصص

 املتوسط احلسايب العدد التخصص
 االحنراف
 املعياري

 "ت" قيمة

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 *1711 .070 1763 15750 226 علمي

   17.1 ..107 .20 أديب

 (α= 1171) الداللة مستوى عند دال*

هدف التقنني، وذلك اختبار مدينيك  ىجات الطلبة علوجود فروق جوهرية بني در  إىليشري اجلدول السابق 
                          اين على هذا االختبار تبعا  درجات الطلبة تتب أنالعلمي، وهذا يعين  التخصصالطالب من ذوي  لصاحل

ري العديد من الدراسات شت إذأدبية. وهذه النتيجة تدعم النتائج السابقة؛ اهتم الدراسية علمية أم صصلتخ
ات النظرية يف صصزون عن غريهم من الطلبة يف التخات العلمية يتميصصذوي التخ الطالب أن إىلوالبحوث 

 " 1991 .السيد " Potvin, 2003؛ Bressel, 2003 ؛ ". والذكاء اإلبداعمنها  اخلصائصبعص 

بني درجات طلبة املرحلة الثانوية على اختبار الرتابطات  إحصائيةلة هل توجد فروق ذات دال -6
متفوقني / غري "                                               لقياس التفكري اإلبداعي تبعا  ملتغري التفوق الدراسي املتباعدة مليدنيك 

 ؟  "متفوقني

ؤال استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطلبة على اختبار للتحقق من هذا الس
                  طلبة وفقا  للمعدل بعد اختيار جمموعتني متطرفتني من ال ،التحصيلي                                    ميدنيك هدف التقنني تبعا  ملتغري التفوق 

 "50 "متثل الطلبة غري املتفوقني وعددهم خرى                  طالبا  وطالبة، واأل "50 "ىل متثل الطلبة املتفوقني وعددهمو العام: األ
 يت: توسطات كما هو مبني يف اجلدول اآلملعرفة داللة الفروق بني هذه امل "ت"                                 طالبا  وطالبة. كما استخدم اختبار 
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 "10 "اجلدول

 بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة املتفوقني "ت" نتائج اختبار

 وغري املتوفقني علي اختبار ميدنك        حتصيليا   
قيمة "ت"  املعيارياالحنراف املتوسط احلسايب العدد التخصص

 احملسوبة
 الداللة االحصائية

 *0.01 11.76 1.02 16.94 50 ليايحتص متفوقني

   1.91 13.33 50 غري متفوقني

 (α=1711) الداللة مستوى دعن دال*

على          حتصيليا  املتفوقني  وغري املتفوقني الطلبة درجات بني جوهرية فروق وجود إىلالسابق  اجلدوليشري 

درجات الطلبة تتباين على هذا  أنوهذا يعين ، الطلبة املتفوقني لصاحلوذلك  ،اختبار مدينيك هدف التقنني

موثوقية االختبار هدف التقنني               را  جيدا  على ؤش                  ذه النتيجة ت عد  ملديهم. وه التحصيل                    االختبار تبعا  ملستوى 

ؤكد هذه النتيجة على قدرة االختبار على التمييز بني فئات الطلبة ت إذداقيته، وتدعم النتائج السابقة؛ صوم

نت العالقة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة يف هذا اجملال، واليت بي        حتصيليا  املتفوقني وغري املتفوقني 

  : Deese, 2003;. "Daigneault, 2002" التحصيلو  اإلبداعاالرتباطية الطردية واملوجبة بني 
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 :خالصة وتوصيات

             والذي ع ر  ب  ،اإلبداعيالتفكري  لقياساختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك  أنمن جممل النتائج السابقة يتبني 

نتائج  أظهرتداقية وموثوقية جوهرية يف هذه البيئة. حيث صد ثبتت له ماحمللية الفسطينية، قعلى البيئة  ن       وقـ ن  

أكدت لية، فقد صه األصائصوالثبات قريبة من خ الصدقائص سيكومرتية من حيث صالدراسة الراهنة وجود خ

، التقاريب الصدقاملفهومي بطرق  الصدقالتالزمي ابملقارنة الطرفية، و  الصدقاالختبار بطرق عدة:  صدقالنتائج 

واالتساق  النصفيةو  عادةأكدت النتائج ثبات االختبار بطرق خمتلفة: اإلالتمييزي واالتساق الداخلي. كما و 

 الداخلي للتحقق من ثبات هذا االختبار.

               ، وتعطي مسوغا  اإلبداعيالتفكري  لقياسرات العاملية الختبار ميدنيك شك املؤ شهذه النتائج تؤكد دون 

هذا االختبار يقدم نتائج  أنهذا االختبار يف الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية، و               وعيا  الستخدامض          علميا  مو 

ي صالتأثريات الثقافية. وبذلك يو  أو                                                              ميكن االعتماد عليها يف دراسات وحبوث علمية الحقة بعيدا  عن التحيزات 

تعميق هذه  أجل من يف فلسطني أخرىإجراء املزيد من الدراسات يف مناطق وبيئات حملية  عادةالباحث إب

ومتغريات  اإلبداعالتحقق من العالقة بني  ضبغر  أخرىالنتائج. كما ميكن استخدام هذا االختبار يف دراسات 

اط التفكري، واالجتاهات وامليول، والتكيف النفسي واالجتماعي، أمنكالدافعية، والذكاء، و   أخرىنفسية وتربوية 

خيص حاالت شرتبويني استخدام هذا االختبار لتدين النفسيني والشر      ا  املضأيي الباحث ص. ويو الشخصيةومسات 

 الطالب النفسية والرتبوية واالجتماعية والذهنية واالنفعالية.

التفكري  لقياسوالبيئة العربية بعامة  خباصةأداة جديدة يف البيئة احمللية ه وفر أن إىليطمح الباحث  وبذلك،

 تطوير اجملتمعات وتقدمها. أجلة من كظاهرة تستحق البحث والدراس  اإلبداعي
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