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ملخص: 

اهتمت الدرا�سة احلالية بفح�ص اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية )ال�سدق والثبات( الختبار 
يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  االإبداعي  التفكري  لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات 
حمافظة طولكرم، وقد اختريت لهذا الغر�ص عينة تعريب ع�سوائية لهذا االختبار مكونة من 
)473( طالبًا وطالبة من املرحلة الثانوية موزعني على ال�سفوف )10، و11، و12( . ولدى 

ترجمة االختبار وتعريبه وتطبيقه على اأفراد العينة اأظهرت نتائج الدرا�سة االآتية: 
تاأكدت دالالت �سدق االختبار بطرق خمتلفة: ال�سدق التالزمي، و�سدق املفهوم  1 .

وال�سدق التمييزي، وال�سدق باالت�ساق الداخلي للفقرات. 
واالت�ساق   ،  ) 2 .0.71( االختبار  اإعادة  عدة:  بطرق  االختبار  ثبات  وتاأكدت دالالت 
�سيربمان–  معادلة  با�ستخدام  الن�سفية  والطريقة   ،  )0.74( للفقرات  الداخلي 

براون )0.81( . 
ملتغريي:  تبعًا   3 .)α = 0.01( اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 
التخ�س�ص الدرا�سي، والتفوق التح�سيلي ل�سالح طلبة التخ�س�ص العلمي ، والطلبة 
لدرجات  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  وعدم  الرتتيب،  على  حت�سيليًا  املتفوقني 

الطلبة على االختبار تبعًا ملتغريات: م�ستوى ال�سف الدرا�سي، واجلن�ص. 
الثبات،  ال�سدق،  ال�سيكومرتية،  اخل�سائ�ص  االإبداعي،  التفكري  املفتاحية:  الكلمات 

التح�سيل، التخ�س�ص الدرا�سي. 
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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: 

The test validity was ensured in different ways: Concurrent validity 1. 
by comparison exterme group, constract validity by approximation 
discrimination approach, and by internal consistency validity. 
 The coefficients of reliability ensured in different ways: Test re- test 2. 
(0.71), internal consistency corrected by Cornbach Alpha formula (0.74), 
and split –half by Spearman– Brown formula (0.81). 
There were statistical significant differences (3. 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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خلفية الدراسة وأهميتها: 
ميثل االإبداع �سكاًل من اأ�سكال رقي الن�ساط االإن�ساين الفردي من جهة، وهو من جهة 
االإبداع  ظاهرة  حظيت  لذا  املجتمعي،  واالزدهار  التطور  مظاهر  من  مظهراً  يعدرّ  اأخرى 
العلمي  اأجل تقدمها  التي ت�سري يف خطى حثيثة من  دائمًا باهتمام وا�سع يف املجتمعات 
وال�سناعي والتكنولوجي، ونظراً الأهمية ظاهرة االإبداع يف العلوم االإن�سانية بعامة، وعلم 
املتعددة  واجتاهاتها  بنظرياتها  املختلفة  النف�سية  االجتاهات  حاولت   ، بخا�سة  النف�ص 
درا�سة هذه الظاهرة؛ وتركت هذه التف�سريات العلمية اآثارها النظرية واملنهجية على درا�سة 
االإبداع. ومن هذه االجتاهات االجتاه ال�سلوكي )Behaviorism( الذي حاول تف�سري الظاهرة 
االإبداعية وفقًا مل�سلماته االأ�سا�سية التي تفرت�ص اأن الن�ساط اأو ال�سلوك االإن�ساين يف جوهره 
 .)Cropley, 1976( واال�ستجابات  املثريات  بني  ارتباطات  اأو  عالقات،  تكوين  يف  يتمثل 
وقد ظهرت نظريات �سلوكية خمتلفة يف هذا االجتاه حول التفكري املبدع وعملياته واأ�سكال 
اأن  التي ترى  الرتابطية   )Mednick( ال�سلوكية نظرية ميدنيك  النظريات  ظهوره؛ ومن هذه 
االإبداع قدرة الفرد على و�سع �سياغات فعالة وجديدة بني االأفكار القدمية، وبذلك يكون 

التفكري يف اأثناء االإبداع عملية من التنبه املتكرر للتاأليف بني العنا�رص العقلية. 
ويتوقف ظهور االإبداع ب�سفته ن�ساطًا على وجود ثروة من االأفكار املكت�سبة من خالل 
اخلربة ، ي�سوغها الفرد �سياغة جديدة، اأو ي�سعها يف تراكيب جديدة، وبدون هذه العنا�رص 
االأولية ال ي�ستطيع الفرد اأن ي�سوغ عملياته االإبداعية، وبعبارة اأخرى فاإن االإبداع تبعًا لهذه 
النظرية ما هو اإال اإعادة �سياغة املعلومات ، اأو اخلربات التي يكت�سبها الفرد اأو القائمة لديه 
بالفعل يف منط اأو �سكل جديد. وبناء عليه، فاإن ميدنيك يرى اأن تدريب القدرات االإبداعية 
يقوم على ت�سجيع الفرد على اإثارة الدافع نحو الربط بني العنا�رص املتعار�سة، اأو التي تبدو 

 . )Pilirto, 1992( متعار�سة من اأجل التو�سل حللول فاعلة للم�سكالت املختلفة
األساس النظري: 

املدارس النظرية اليت فسرت التفكري اإلبداعي: 
هناك مدار�ص عديدة ذات مذاهب واجتاهات خمتلفة ، حاولت تف�سري التفكري االإبداعي 

كل من زاويتها اخلا�سة، وتبعًا ملنطلقاتها واأ�س�سها النظرية ومن هذه املدار�س: 
اأولً: مدر�سة التحليل النف�سي:  ● 

ت�سرتك  ولكنها  االإبداع،  تف�سري  حول  عديدة  جوانب  يف  التحليلية  النظريات  تختلف 
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معًا يف التاأكيد على اجلوانب االنفعالية والوجدانية دون اجلوانب املعرفية العقلية لالإبداع 
)Guilford, 1970( ، في�سري فرويد )Frued( وهو الرائد التقليدي لهذه املدر�سة اإىل اأن االإبداع 
)Sublimation( ، واأن الدافع اجلن�سي يتم الت�سامي به  اأو االإعالء  مرادف ملفهوم الت�سامي 
االإبداع عند  اإبداعي؛ فم�سدر  �سلوك  اإىل دافع مقبول اجتماعيًا على �سكل  لي�سل  عند كبته 
اجتماعيًا  ومقبولة  مثمرة  ن�ساطات  اإىل  وتوجيهها  الغريزية  بالطاقة  الت�سامي  هو  فرويد 
)Pilirto, 1992( . وبذلك فاإن االإبداع تبعًا لنظرية فرويد التحليلية ما هو اإال تعبري عن و�سيلة 
دفاعية نف�سية للحياة الال�سعورية ويعرب عن طاقات الفرد اجلن�سية والعدوانية )عبد الغفار، 

 . )1977
تف�رص  التي   )Kubie( كوبيه  نظرية  وهي  االجتاه  هذا  يف  اأخرى  نظر  وجهة  وهناك 
االإبداع وفق ثالث مفاهيم اأ�سا�سية هي: الال�سعور )Un- consciouness( ، وما قبل ال�سعور 
)Pre- consciouness( ، وال�سعور )Consciousness( ، باعتبارها مفاهيم اأ�سا�سية الإنتاج 
ال�سلوك االإبداعي؛ وبناًء على ذلك يرى كوبيه اأن العملية االإبداعية نتاج لن�ساط ما قبل الوعي، 
اأما النتاجات االإبداعية فتنتج عن الوعي، اأما الالوعي فيحر�ص ويحث الفرد على التفكري 
االإبداعي، يف حني يعمل الوعي على حت�سني هذا االإبداع وتقوميه ونقده )رو�سكا، 1989( . 

وقد القت هذه التف�سريات التحليلية لالإبداع انتقادات �سديدة ب�سبب نظرتها الت�ساوؤمية 
ملفهوم االإبداع ، وبخا�سة تف�سري فرويد الذي ربط بني هذا املفهوم واال�سطرابات النف�سية، 
فهو يرى اأن املبدع اإن�سان ت�سيطر عليه االإحباطات النف�سية، ويعجز عن التعبري عن غرائزه 
 . )Sisk, 2003( اجلن�سية، ولهذا يتجه لالإبداع كبديل يت�سامى خالله اإىل ما فقده يف الواقع
وقد فندت درا�سات وبحوث عديدة هذه التف�سريات ال�سلبية لالإبداع حينما اأظهرت اأن االإبداع 
يكون م�سحوبًا بخ�سائ�ص ال ترتبط باال�سطرابات واالإحباطات النف�سية مثل: اال�ستقاللية 
2007؛  )بركات،  النا�ص  عامة  لدى  تتوافر  ال  مما  وغريها  والتلقائية  واملرونة  واملباداأة 

 . )Lefrancois, 1988 ؛Sternberg, 1988 جامعة القد�ص املفتوحة، 1997؛
ثانياً: املدر�سة الإن�سانية:  ● 

ويرى  وفروم،  وروجرز،  ما�سلو،  مثل:  من  العلماء  من  جمموعة  املدر�سة  هذه  ميثل 
االإن�سانية تنطوي على حاجات وذات �سريورة  الطبيعة  اأن  اإجمااًل  املدر�سة  اأ�سحاب هذه 
دائمة ومتطورة، ويالحظ اأن هذه املدر�سة تاأخذ اجتاهًا و�سطيًا بني راأي االجتاه التحليلي 
على  الرتكيز  هو  االإبداع  حول  االجتاه  لهذا  االأ�سا�سية  املفاهيم  ومن  ال�سلوكي،  واالجتاه 
اأو  باالإن�سانية  املليء  التعبري  يعني  الذاتي  التحقيق  اأن  روجرز  يرى  حيث  الذات،  مفهوم 
اإبداعية  طاقات  ميتلك  االإن�سان  اأن  االجتاه  هذا  اأ�سحاب  ويرى  لالإن�سان،  الكاملة  الوظيفة 
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يف  االإن�سان  حلياة  نتاجًا  ولي�ص   ، طبيعية  وخا�سية  �سفة  االإبداع  واأن  خمتلفة،  بدرجات 
ظروف حمددة، وي�ساف اإىل ذلك اعتقاد اأ�سحاب هذا االجتاه خالفًا للتف�سري التحليلي اأن 
ال�رصاع يعوق االإبداع، ولي�ص دافعًا له كما يرى فرويد، واأن احلرية ال�سخ�سية وال�سعور باالأمن 

  .)Woolfolk, 1990( وال�سالمة والتمتع بال�سحة النف�سية تعدُّ �رصوطًا لتنمية االإبداع
ثالثاً: املدر�سة املعرفية:  ● 

تهتم النظريات املعرفية اإجمااًل عند تف�سريها لالإبداع مبعرفة ما الذي يجري يف دماغ 
االإن�سان عندما يبدع، وبذلك تنطلق نظرية بياجيه )Piaget( مثالً كنظرية مهمة يف هذا 

املجال من الفرتا�سات الآتية: 
العمليات املعرفية كالتفكري والذكاء والوعي والتوقع واالإدراك  االهتمام بدرا�سة  1 .

وحب اال�ستطالع باعتبارها دوافع اأ�سا�سية لالإبداع. 
اإن العمليات املعرفية هي التي حتكم اإدراك االإن�سان للعامل والبيئة من حوله، دون  2 .

التقليل من اأهمية البيئة يف منو االإن�سان املعريف. 
هناك وظيفتان اأ�سا�سيتان للنمو العقلي هما: التنظيم )Organization(. 3 ، والتكيف 
)Adaptation( ، حيث ي�سري التنظيم اإىل قدرة االإن�سان املبدع على ترتيب العمليات املعرفية 

املبدع  الفرد  نزعة  اإىل  التكيف  ي�سري  بينما  مت�سقة،  متكاملة  معرفية  اأبنية  يف  وتن�سيقها 
للتالوؤم احل�سن مع البيئة التي يعي�ص فيها؛ وذلك عن طريق عمليتني معرفيتني متكاملتني 
هما: التمثل )Assimilation( ، واملالءمة  )Acommolation( ، فالتفكري االإبداعي من وجهة 
وت�سنيفه  ومتثله  املوقف  ا�ستيعاب  خاللها  من  ي�ستطيع  معرفية  قدرة  هو  بياجيه  نظر 
ال�سابقة على ذلك،  ت�ساعده خرباته املعرفية  واإذا مل  وترتيبه من جديد حتى يتالءم معه، 
)Equilibration( وهذا ما يدفعه  التوازن املعريف  يحدث لديه ما ي�سميه بياجيه باختالل 
لالإبداع لتوفري ا�سرتاتيجيات جديدة ت�ساعده على اإعادة التوازن من جديد )�سبحي، 1992؛ 

توق وعد�ص، 1984( . 
نظرية  لالإبداع  تف�سريها  يف  املعريف  التف�سري  تتبنى  التي  االأخرى  النظريات  ومن 
اجل�ستالت )Gestalt( ومن روادها العامل فرمتاير )Werteimer( ، وكوهلر )Cohller( اللذان 
من  ب�سكل  ناق�ص  اأو  مكتمل  غري  موقف  وجود  عند  عادة  يبداأ  االإبداعي  التفكري  اأن  يريان 
اأن يوؤخذ الكل بعني االعتبار.  اأو تكميل النق�ص ال بد من  االأ�سكال، وعند �سياغة امل�سكلة، 
ومييز فرمتاير بني تلك احللول للم�سكلة التي تاأتي �سدفة اأو القائمة على اأ�سا�ص التعلم، وبني 
تلك التي تتطلب احلد�ص واال�ستب�سار االإدراكي وفهم امل�سكلة، ثم تنظيم املوقف للو�سول اإىل 
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احلل املنا�سب، والتفكري االإبداعي هو ذلك املرتبط باملوقف االأخري الذي يف�رص االإبداع الناجت 
التفكري  اأ�سا�ص  على  ولي�ص  واال�ستب�سار،  احلد�ص  اأ�سا�ص  على  فجاأة  تظهر  التي  الفكرة  عن 

املنطقي )رو�سكا، 1989( . 
الذي   )Parkins( النظريات املعرفية يف هذا االجتاه فهي نظرية باركينز  اأحدث  اأما 
)Mental Leaps( التي يجربها املبدع  اأ�سماه بالوثبات الذهنية  اأهمية ما  اإىل  ي�سري فيها 
عندما ي�سل اإىل مرحلة االإلهام اأو االإ�رصاق االإبداعية )Illumination( ، حيث تتم هذه الوثبات 
الوثبات  حتدث  وفيها  ال�رصيع،  اال�ستب�سار  مرحلة  هي:  اأ�سا�سية  مراحل  ثالث  يف  الذهنية 
الذهنية ب�سكل فائق ال�رصعة يف م�ستويات التفكري الال�سعوري، فيحدث اال�ستب�سار باحلل 
الوثبات  مرحلة  الثانية  واملرحلة  ال�سابق.  يف  احلل  م�ستحيلة  تبدو  كانت  التي  للم�سكالت 
الذهنية الفجائية، وفيها تقفز فجاأة العمليات الذهنية اإىل �سطح الوعي، فيدرك املبدع احلل. 
 Recongnization( اأما املرحلة الثالثة فهي مرحلة التحقق ، وفيها يتم التعرف والتحقق
and realization( ، وهي على درجة كبرية من االأهمية ت�ساعد املبدع على تقومي احللول 
االأ�سيل  االندها�ص  هو  باركينز  عند  االإبداع  عملية  �سيء يف  اأهم  ولعل  اإليها.  تو�سل  التي 
)Genuine Surprise( الذي ياأتي للفرد فقط الذي اأعد نف�سه للتعرف اإىل تطبيقات املو�سوع 

  . )Sisk, 2003; Pilirto, 1992( املثري للده�سة واال�ستغراب
رابعاً: املدر�سة ال�سلوكية:  ● 

الذي  االأ�سا�سية الجتاههم  امل�سلمات  االإبداعي وفق  التفكري  تف�سري  ال�سلوكيون  حاول 
يفرت�ص اأن الن�ساط اأو ال�سلوك االإن�ساين يف جوهره ، يتمثل يف تكوين عالقات اأو ارتباطات 
اأو اقرتانات بني املثريات واال�ستجابات، وظهرت يف رحاب هذا االجتاه ال�سلوكي نظريات 
اأن ممثلي هذه  اإذ يرى كروبلي  خمتلفة حول التفكري االإبداعي وعملياته واأ�سكال ظهوره؛  
اجتاهه  وفق  كل  االأ�سا�سية  اخلطوط  وفق  االإبداع  ظاهرة  درا�سة  حاولوا  عمومًا  النظريات 
اجلوهر  يف  هو  االإن�ساين  ال�سلوك  اأو  الن�ساط  اأن  يفرت�ص  الذي   ،  )1989 )رو�سكا،  النظري 
م�سكلة تكوين العالقة بني املثريات واال�ستجابات، علمًا باأن هذه العالقة من حيث اآليتها 

 . )Woolfolk, 1990( ما زالت غري وا�سحة، وغري متفق عليها حتى من قبل ممثليها
-Instr )Operational( اأو الو�سيلي )  ومن النظريات ال�سلوكية نظرية االإ�رصاط االإجرائي

mental( ل�سكرن )Skiner( ، التي تركز على اأهمية التعزيز يف تنمية ال�سلوك االإبداعي، فالفرد 
لديه القدرة على تنفيذ ا�ستجابة مبدعة اإذا عززت ا�ستجابته هذه، ويرى رو�سكا �سحة هذا 
املبداأ حيث يفرت�ص اأن الوالدين ميلكان القدرة على التاأثري يف طموحات اأطفالهم وقيادتهم 
نحو التفكري املبدع، ونظرية العمليات الو�سيطة )Processes of mediation(، ومن ممثليها 
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اأوزكود )Osgood( و هل )Hall( وهي تعترب اأن ما بني املثري واال�ستجابة تتدخل جملة من 
االأ�سالة كمظهر  مهمًا من  اإن جزءاً   )Breton, 1991( بريتون  ويعتقد  املختلفة،  العنا�رص 
لالإبداع يتمثل يف القدرة على اإطالق االأفكار يف الوقائع املتمايزة املتجاورة، على اعتبار 
اأن االإبداع يعتمد على عملية تكوين تداعيات، اأو ترابطات من اخلربة ال�سابقة وحتويلها اإىل 
تكوينات وتركيبات جديدة، ولقد وجد هذا القول اأ�سداء له عند بع�ص الباحثني الذين اقرتحوا 
ا�ستخدام مبادئ النظرية الرتابطية يف تف�سري ال�سلوك االإبداعي، وذلك من خالل اإطار �سلوكي 
تقليدي اأو حمدث؛ فواط�سون )Watson( مثاًل يعرف التفكري االإبداعي باأنه تفكري غري معتاد، 
يحدث حينما يندمج الفرد يف حل م�سكلة معينة جديدة، ويكون هناك يف البداية عدد من 
حماوالت التعلم، وفيه ي�سل الفرد اإىل خلق تكوينات جديدة كالق�سيدة اأو اللوحة الفنية، اأو 
الفر�ص العلمي، ويتم الو�سول اإىل اال�ستجابة االإبداعية عن طريق تناول الكلمات، والتعبري 
عنها حتى ت�سل اإىل منط جديد منها، وعنا�رص اخللق اجلديد ، وما يحدث لها هو تركيبها يف 

اأمناط جديدة نتيجة للتغري امل�ستمر يف اأمناط املنبه )عبد احلميد، 1987( .  
ا�ستبدل  اأنه  اإال  واط�سون،  راأي  باالإبداع  يتعلق  فيما   )Hebb,1977( هب  راأي  وي�سبه 
مفهوم اال�ستجابات عند واط�سون مبفهوم جتميع اخلاليا، حيث ينظر هب اإىل االإبداع على 
اأنه لي�ص الظهور املفاجئ لعملية كلية جديدة، الأن اال�ستب�سار اجلديد يتكون من اإعادة تركيب 
جمموعات ردود اأفعال و�سيطة �سبق تكوينها. واحللول االإبداعية للم�سكالت هي روابط بني 
مدخالت ح�سية وعمليات مركزية �سابقة عليها، واإذا مل يتو�سل الفرد للحل ال�سليم فاإن هب 
جتمع  لتغيري  حماولة  يف  به  املحيطة  اخلارجية  باملنبهات  اأواًل  يتالعب  اأن  عليه  يقرتح 
امل�سكلة  ي�سقط  اأن  فعليه  واإذا مل يكن هذا مفيداً  االآونة،  ن�سطًا يف هذه  الذي يكون  اخلاليا 
الو�سيطة  العمليات  بالتغريات يف  ي�سمح  وهذا  املبا�رص،  البيئي  املوقف  عن  بعيداً  وينطلق 

احلادثة، ومن ثم ميكن الو�سول للحل اجلديد بعد ذلك. 

النظرية الرتابطية لإلبداع مليدنيك
ترعرعت هذه النظرية �سمن االجتاه ال�سلوكي مدعومة بجملة من الدرا�سات التجريبية، 
)Mednick( اللذان يريان يف االإبداع  )Maltzman( وميدنيك  اأبرز ممثليها مالتزمان  ومن 
تنظيمًا للعنا�رص املرتابطة يف تراكيب جديدة متطابقة مع املقت�سيات اخلا�سة، اأو متثياًل 
الواحد عن  اأكرث تباعداً  الرتكيب  الداخلة يف  العنا�رص اجلديدة  ملنفعة ما، وبقدر ما تكون 
االأ�سالة،  هو  الرتكيب  هذا  يف  التقومي  معيار  واأن  اإبداعًا،  اأكرث  احلل  يكون  ما  بقدر  االآخر 
والتواتر االإح�سائي للرتابطات، ويف هذا امل�سمار قدم ميدنيك تعريفًا لالأ�سالة االإبداعية 
باأنها ربط بني اثنني اأو اأكرث من العنا�رص التي مل تكن مرتبطة من قبل من اأجل حتقيق هدف 
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معني )Lefrancois, 1988( ، وهو يعتقد اأن االإبداع ي�ستمل على تكوين روابط بني املثريات 
 ، )جديدة(  ماألوفة  غري  بطريقة  تتم  اأنها  هو  الروابط  هذه  مييز  ما  ولكن  واال�ستنتاجات، 
فاملثريات ترتبط با�ستجابات ال تتعلق بها اإىل حد كبري، فالربط بني جوانب البيئة يتعلق 
اأكرث باجلوانب التي ال ترتبط يف اخلربة. واحلل الإبداعي عند ميدنيك يتم الو�سول اإليه 

 : )Higgins, 1966( بطرائق ثالث هي
)اأي حتدث �سدفة( يف  اتفاقية  وقائع  ت�ساهم  كاأن   1 .:)Serendipity( امل�سادفة 
اأخرى  برتابطات  الفكر  ان�سغال  اأثناء  وذلك  املطلوبة،  الرتابطات  اإىل  الو�سول 
اأن ارتبطت، كما مل  خمتلفة ، فتظهر ارتباطات جديدة بني عنا�رص مل ي�سبق لها 

ي�سبق اإثارتها وهي مقرتنة مع بع�سها بع�سًا. 
ببع�سها  مقرتنة  االرتباطية  العنا�رص  ت�ستثار  اأي   2 .:)Similarity( الت�سابه 
التي  للت�سابه بني املثريات  اأو نتيجة   ، العنا�رص  الت�سابه بني هذه  بع�سًا نتيجة 

ت�ستثريها. 
فريى ميدنيك اأن العنا�رص االرتباطية املطلوبة قد ت�ستثار  3 . :)Mediate( التو�سط
م�سرتكة  ماألوفة  اأخرى  عنا�رص  تو�سط  طريق  عن  ببع�ص  بع�سها  زمنيًا  مقرتنة 

ت�ساعد يف الو�سول اإىل ما هو اأ�سيل وغري �سائع اأو غري ماألوف. 
وهناك فروق فردية يف اإنتاج الرتابطات االأ�سيلة، فبع�سهم يعاين من �سعوبة �سديدة 
يف اإنتاج اال�ستجابات البعيدة، اأو ال ينتجها على االإطالق، بينما يكون بع�سهم االآخر اأكرث 
-Whil (  حترراً من �سيطرة احللول املاألوفة، ومن ثم ينتج التداعيات البعيدة ب�سهولة وي�رص
يف  و�سع  اإذا  اإليها  الو�سول  ميكن  الفريدة  الرتكيبات  خ�سائ�ص  وبع�ص   .  )field, 1987
االعتبار اجلدة غري املتوقعة، وكذلك منا�سبة هذه الرتكيبات واكتمالها وب�ساطتها، واأي�سًا 
امل�سافة العقلية بني عنا�رصها )Roger, 1998( . وعلى كل فاإن حماوالت تف�سري االإبداع 
وفقًا لنظرية ميدنيك ، تهمل الفرد نف�سه باعتباره عن�رصاً مهمًا يف الربط بني البيئة وال�سلوك، 
فهو ي�سبح جمرد مكان لتخزين االرتباطات ال�رصطية، ويكون حتت رحمة العامل ومثرياته، 
كما اأنه �سلبي اأ�سا�سًا، وهذا ما يرف�سه كثري من ال�سيكولوجيني، فالتحديد ملاذا كان الفرد 
�سيت�رصف بطريقة اإبداعية اأو غري اإبداعية؟ يكمن يف خ�سائ�سه ال�سخ�سية الفريدة ككائن 
ي�سرتك بطريقة ن�سطة يف احلياة وبكفاءة متميزة )Cropley, 1973( . ويحدد ميدنيك بع�ص 
العوامل التي تكمن خلف الفروق الفردية من حيث القدرة على التفكري االإبداعي، ومن هذه 

 :)Medinck, 1964( العوامل
احلاجة اإىل العنا�رص االرتباطية: فالفرد الذي يفتقر اإىل وجود العنا�رص الالزمة  1 .
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اإبداعيًا ي�ستحق االهتمام، وبذلك  اإنتاجًا  اأن يقدم  للتكوينات اجلديدة ال ي�ستطيع 
يتفاوت االأفراد يف هذا ال�ساأن. 

تنظيم االرتباطات: حيث يوؤثر التنظيم على مدى احتمال و�رصعة و�سول الفرد اإىل  2 .
احلل االإبداعي، ويعرف ميدنيك هذا التنظيم بالتنظيم الهرياركي االرتباطي. 

عدد االرتباطات: فكلما كانت االرتباطات باملثري كبرية العدد، كلما ازداد احتمال  3 .
و�سول الفرد اإىل اال�ستجابة االإبداعية ب�سكل اأ�رصع.  

وقد اعتربت هذه العوامل مرتكزات اأ�سا�سية لنظرية ميدنيك ، فبعد العديد من الدرا�سات 
املتباعدة  الرتابطات  باختبار  املعروف  اختباره  ميدنيك  قدم   ، املجال  هذا  يف  امليدانية 
)Remote Association Test( لقيا�ص ال�سلوك االإبداعي، الذي يقوم على بع�ص امل�سلمات 
منها اأن العملية الرتابطية خ�سو�سًا الرتابطات عرب الت�سابه توؤدي دوراً يف العملية االإبداعية، 
واأنه ميكن تدريب القدرات االإبداعية من خالل ت�سجيع الفرد على اإثارة دوافعه نحو الربط 

بني العنا�رص املتعار�سة، اأو التي تبدو متعار�سة )بركات، 2007( . 

مشكلة الدراسة:
وال�سلوكية  والنف�سية  الرتبوية  املجاالت  يف  املتخ�س�سني  لدى  املعروف  من  اأ�سبح 
بعامة، ولدى املتخ�س�سني يف القيا�ص والتقومي بخا�سة، اأن االختبارات واملقايي�ص التي 
ت�سمم يف بيئات معينة ، قد ال تكون �ساحلة ومنا�سبة للتطبيق يف بيئات اأخرى، حتى لو 
ت�سابهت معها يف بع�ص الظروف واملتغريات االجتماعية واالقت�سادية، اإذ اإن هناك موؤثرات 
ثقافية ترتك ب�سماتها جتعل من ال�رصوري التاأكد من مدى مالءمة هذه االختبارات للبيئة 
املراد قيا�ص الظاهرة فيها. لذا اأ�سبح هناك اهتمام وا�سح بني الباحثني واملتخ�س�سني يف 
هذه املجاالت لتعريب اأدوات القيا�ص التي ي�ستخدمونها وتقنينها ، اأو تطويرها �سيكومرتيًا 

)ال�سدق والثبات( ، لتنا�سب البيئات املحلية التي يعملون فيها. 
املحلية  للبيئة  املالئمة  النف�سية  املقايي�ص  وت�سميم  تاأليف  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
و�رصورتها ، بحيث تكون مبنية اأ�ساًل وفق املعايري الثقافية والقيم ال�سائدة يف هذه البيئة؛ 
حلركة  مهمًا  رافداً  كونها  االأجنبية،  املقايي�ص  تعريب  عملية  عن  اال�ستغناء  ميكن  ال  فاإنه 
القيا�ص والتقومي النف�سي والرتبوي. فعملية ترجمة وتعريب وتقنني و�سائل القيا�ص النف�سية 
الباحثني واملتخ�س�سني  ُيعدرّ خطوة مهمة تخدم  زال  االأجنبي ما  والرتبوية عن م�سدرها 
وطلبة الدرا�سات العليا ال�ستخدامها يف بحوثهم، وهذا ميكنهم من مواكبة التطور والتقدم يف 
هذه املجاالت، كما توفر هذه املقايي�ص فر�سًا للتعامل مع معايري عاملية ميكن اال�ستفادة 

منها ملقارنة نتائج الدرا�سات والبحوث معها. 
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ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة احلالية واملتمثلة بتعريب اختبار الرتابطات املتباعدة 
 ،)Mednick Remote Associates Test( وتقنينها  مليدنيك  االإبداعي  التفكري  لقيا�ص 
الفل�سطينية.  املحلية  البيئة  على  والثبات(  )ال�سدق  ال�سيكومرتية  خ�سائ�سه  من  والتاأكد 

وبالتحديد فاإن الدرا�سة الراهنة ت�سعى لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
التفكري  لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات  الختبار  �سدق  دالالت  توجد  هل  1 .
املختلفة  بالطرق  بفل�سطني  طولكرم  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  االإبداعي 

امل�ستخدمة لهذه الغاية؟ 
التفكري  لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات  الختبار  ثبات  دالالت  توجد  هل  2 .
املختلفة  بالطرق  بفل�سطني  طولكرم  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  االإبداعي 

امل�ستخدمة لهذه الغاية؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية  3 .
ال�سف  ملتغري  تبعًا  االإبداعي  التفكري  لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات  اختبار  على 

الدرا�سي؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات الذكور واالإناث على  4 .

اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقيا�ص التفكري االإبداعي؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية  5 .
على اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقيا�ص التفكري االإبداعي ، تبعًا ملتغري التخ�س�ص 

الدرا�سي )علمي/ اأدبي( ؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات طلبة املرحلة الثانوية  6 .
التفوق  ملتغري  تبعًا   ، االإبداعي  التفكري  لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات  اختبار  على 

الدرا�سي )متفوقون/ غري متفوقون( ؟ 

أهمية الدراسة:
تربز اأهمية الدرا�سة الراهنة من كونها من الدرا�سات االمربيقية امليدانية التي تهدف 
الثقة  ذات  القيا�ص  اأدوات  من  مهمة  اأداة  �سالحية  مدى  من  التحليلي  االإح�سائي  للتحقق 
العاملية لقيا�ص مفهوم على درجة كبرية من االأهمية، وهو التفكري االإبداعي. وتظهر اأهمية 

هذه الدرا�سة يف اجلوانب الآتية: 
االإبداع قليلة، وبالتايل تبقى املجتمعات  اإن االختبارات امل�سممة عربيًا لقيا�ص  1 .
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اأجنبية، وتعريبها لال�ستفادة من  اإىل تطوير مقايي�ص  العربية يف بيئاتها املحلية بحاجة 
خربات االآخرين يف هذا املجال. 

اإن ت�سميم اختبارات نف�سية وتربوية متخ�س�سة موثوقة وبناءها ، يحتاج اإىل جهد  2 .
وتقنينها  االأجنبية  االختبارات  بتعريب  موؤقتًا  عنه  اال�ستعا�سة  ميكن  وبذلك  فائق  علمي 
هذا  يف  االختبارات  يف  النق�ص  عن  الناجتة  امللحة  احلاجة  لتلبية   )Standardization(

املجال. 
ونف�سية  تربوية  جماالت  يف  تعريبه  حال  يف  االختبار  هذا  من  اال�ستفادة  ميكن  3 .

كاالإر�ساد النف�سي والتوجيه الرتبوي، وت�سخي�ص القدرات وحتديد اال�ستعداد وغري ذلك. 
البيئة  على  مطورة  مقايي�ص  توافر  ندرة  من  اأي�سًا  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتربز  4 .
اختبارات  على  الباحثني  اعتماد  اإىل  ال�سبب  ويعود   ، الباحث-  ملعرفة  تبعًا  ـ  الفل�سطينية 

مطورة عن بيئات عربية جماورة. 
يخدم هذا االختبار املتخ�س�سني يف جمال القيا�ص والتقومي وبخا�سة يف مراكز  5 .
كاأداة  املختلفة،  والثقافية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  امللحقة  والتقومي  القيا�ص 
اإىل  الو�سول  ثم  والبالغني، ومن  لل�سباب  االإبداعي  ال�سلوك  على  للتعرف  ا�ستخدامها  ميكن 

و�سع معايري وا�سحة لفهم طبيعة ال�سلوك لهذه الفئة من العمر. 
اإمكانية ا�ستخدام هذا االختبار لت�سخي�ص حاالت االأفراد ذوي احلاجات اخلا�سة  6 .
ب�سفات  تنبوؤية  قدرة  من  لالإبداع  ملا  االإبداعية،  لقدراتهم  تبعًا  وتوجيههم  واإر�سادهم 
وحل  واجلمود  واملرونة  واالإجناز  والتح�سيل  كالذكاء  اأخرى،  عقلية  وقدرات  �سخ�سية، 

امل�سكالت والتكيف النف�سي واالجتماعي والدرا�سي وغري ذلك. 

مصطلحات الدراسة:
 :) ◄ Creative Thinking( التفكري الإبداعي

هو ن�ساط ذهني متميز يوؤدي يف جوهره اإىل نتاجات واإجنازات جديدة غري ماألوفة، 
وتبعًا لنظرية ميدنيك التي تتبناها هذه الدرا�سة؛ فاإن التفكري االإبداعي هو: »اإيجاد حلول 
بعنا�رص  اخلا�سة  املقت�سيات  مع  متطابقة  تراكيب  يف  ومرتابطة  منظمة  جديدة  واأفكار 
اأكرث  اأدت اإىل حلول  متداخلة يف الرتاكيب، وكلما كانت العنا�رص متباعدة الرتاكيب، كلما 
اإبداعية« (, p 31 Medinck, 1971(. كما عرف ميدنيك االإبداع باأنه »عملية �سب عنا�رص 
اأو  احللول  هذه  وتعد  ما،  فائدة  اأو  معينة  احتياجات  يحقق  جديد  قالب  يف  متداعية  عدة 
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اأ�سالتها« )خري اهلل،  اأو  الرتكيب  ي�سملها هذا  التي  العنا�رص  اإبداعية مبقدار جدة  العمليات 
1981، �ص 32( . ويحدد مفهوم التفكري االإبداعي اإجرائيًا يف الدرا�سة احلالية وفقًا لهذه 
النظرية بالدرجة التي يح�سل عليها املفحو�ص على االختبار املعد للتقنني ، واملتمثلة بعدد 

االإجابات ال�سحيحة التي ي�سعها املفحو�ص على فقرات االختبار.  
 :) ◄ The Psychometric Characteristics( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية

يق�سد باخل�سائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار توافر معامالت �سدق وثبات لالختبار يف 
بيئة حمددة؛ حيث ي�سري مفهوم ال�سدق اإىل اأن االختبار اجليد يقي�ص بدقة ما و�سع و�سمم 
لقيا�سه من اأهداف دون غريها. اأما الثبات فيعني اأن يعطي االختبار النتائج نف�سها تقريبًا 

اإذا ما اأعيد تطبيقه مرة اأخرى.  
طلبة املرحلة الثانوية:  ◄ 

ويق�سد بهم طالب وطالبات ال�سفوف العا�رص واحلادي ع�رص والثاين ع�رص من الفرعني 
االأدبي والعلمي، وامللتحقني للدرا�سة يف املدار�ص احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 

الفل�سطينية للعام الدرا�سي )2007 / 2008( . 
التخ�س�س الدرا�سي:  ◄ 

ويق�سد به التخ�س�سات الناجتة عن التق�سيم املتبع يف املدار�ص احلكومية يف فل�سطني، 
ال�سف  بعد  ذلك  ويكون  العلمي،  الق�سم  اأو  االأدبي  الق�سم  بني  االختيار  للطلبة  يتيح  والذي 

العا�رص من املرحلة الثانوية. 
التفوق الدرا�سي:  ◄ 

ويق�سد به تفوق الطالب والطالبة يف التح�سيل العام حيث اختريت جمموعتان من 
جتاوزت  حيث  املرتفع  بالتح�سيل  اأفرادها  متيز  جمموعة  العامة:  ملعدالتهم  تبعًا  الطلبة 
معدالتهم )95%( وميثلون ما ن�سبته )25%( من حجم عينة التقنني، وجمموعة اأخرى متيزت 
ما  وميثلون   )%65( عن  معدالتهم  انخف�ست  حيث  اأفرادها  لدى  التح�سيل  م�ستوى  بتدين 

ن�سبته )25%( من حجم عينة التقنني. 

حدود الدراسة: 
الرتابطات  اختبار  وهي  التعريب،  هدف  امل�ستخدمة  باالأداة  الدرا�سة  هذه  تتحدد 
املتباعدة للتفكري االإبداعي مليدنيك، وبالعينة املكونة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية 
االإح�سائي  وباالأ�سلوب  للتقنني،  امل�ستخدمة  وباالإجراءات  بفل�سطني،  يف حمافظة طولكرم 

املتبع لذلك، وبالزمان واملكان اللذْين اأجريت فيهما هذه الدرا�سة. 
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د.زياد بركاتالتفكير اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

إجراءات الدراسة: 

أوالً: عينة التقنني: 

الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )473( من  االختبار  تقنني  عينة  تكونت 
امللتحقني للدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي )2007 / 2008( ، يف املدار�ص 
بطريقة  العينة  هذه  اختريت  وقد  طولكرم.  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة 
هي:  تعليمية  مناطق  ثالث  على  موزعة  ثانوية  مدر�سة   )45( بني  من  عنقودية  ع�سوائية 
املدينة وفيها )12( مدر�سة، ووادي ال�سعري، وفيها )15( مدر�سة، وال�سعراوية وفيها )18( 
مدر�سة؛ حيث اختريت مدر�ستان بطريقة القرعة )الع�سوائية الب�سيطة( من كل منطقة تعليمية 
)واحدة للذكور واأخرى لالإناث( لتمثل التخ�س�ص العلمي، ومدر�ستان اأخريان )واحدة للذكور 
واأخرى لالإناث( لتمثل التخ�س�ص االأدبي، وبذلك بلغ عدد املدار�ص التي ا�ستملت عليها عينة 
التقنني )12( مدر�سة. وبالطريقة نف�سها اختري �سف من هذه املدار�ص ليمثل اإحدى ال�سفوف 
)10، و11، و12(. وبذلك اأ�سبحت الت�سكيلة النهائية لعينة التقنني كما هو مبني يف اجلدول 

االآتي: 
الجدول )1( 

توزيع عينة التقنين حسب الجنس والتخصص والصف

الن�سبة املئويةالعددالفئةاملتغريات

اجلن�ص
24150.9الذكور
23249.1االإناث

التخ�س�ص
24752.2االأدبي 
22647.8العلمي

ال�سف
15633.0العا�رص

16134.0احلادي ع�رص
15633.0الثاين ع�رص

ثانياً: أداة الدراسة: 

أ. اختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري الإبداعي مليدينك: 

مليدنيك   )Remote Associates Test– RAT( املتباعدة  الرتابطات  اختبار  يتكون 
ويتكون  واجلامعية،  الثانوية  مرحلتني:  يف  للتطبيق  م�سمم  وهو  )ب(  و  )اأ(  �سورتني  من 
االختبار من )40( فقرة للمرحلة الثانوية، و )30( فقرة للمرحلة اجلامعية، ت�ستمل كل منها 
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على ثالث كلمات يطلب من املفحو�ص البحث عن كلمة رابعة لكل فقرة بحيث تكون هذه 
الكلمة اجلديدة كلمة لها عالقة اأو ترتبط بالكلمات االأخرى ب�سكل من االأ�سكال ومثال على 

ذلك ما ياأتي: 
اأخ�رص   .........  نار    حار�ص       

واملطلوب يف هذه الفقرة اأن ي�سع املفحو�ص كلمة »غابة« على اأ�سا�ص وجود عالقة 
الغابة، والغابة  الغابة، والنار ت�سب يف  االأخرى فيقال: حار�ص  الكلمة والكلمات  بني هذه 

خ�رصاء. 
اأربعني  حدد  االأ�سلي  موؤلفه  فاإن   ، �رصعة  اختبار  لي�ص  االختبار  هذا  اأن  من  بالرغم 
)40( دقيقة كوقت اأق�سى الإمتام احلل، وتبني من الدرا�سات التي اأجراها اأن زيادة الوقت 
هذا  ويتمتع   .)Mednick, 1971( النتائج  فروقات جوهرية يف  يعطي  ال  واأكرث  �ساعة  اإىل 
االختبار ب�سهولة التطبيق ، وال يحتاج اإىل اإجراءات خا�سة اأو اإر�سادات �سعبة عند التطبيق، 
اأو املفحو�سني، ثم يطلب منهم قراءة  واإمنا يحتاج اإىل توجيه ب�سيط مع مثال للمفحو�ص 
تو�سع  جمموعة  لكل  منا�سبة  كلمة  عن  والبحث  جيداً،  املختلفة  املجموعات  يف  الكلمات 
اأمامها يف الفراغ املنا�سب على ورقة معدة لالإجابة، وقد �سممت فقرات الختبار يف �سوء 

 :)Mednick, 1971; Higgins, 1966; Mednick, 1964( اخل�سائ�س الآتية
كل مفردة من مفردات املجموعة الواحدة لها امل�ستوى نف�سه من التمييز مقارنة  - 

باملتو�سط العام لالختبار. 
عند اختيار كل مفردة من مفردات االختبار، يوؤخذ بعني االعتبار م�ستوى �سعوبتها  - 

بالن�سبة للطالب يف املرحلة الثانوية. 
جميع املفردات التي ي�ستمل عليها االختبار لها اإجابة واحدة �سحيحة.  - 

اختريت املفردات بحيث ال تعك�ص م�ستوى الذكاء.  - 

( تقريبًا.  م�ستوى �سعوبة املفردات )0.50 -
ب. درجة الختبار: 

حتدد درجة املفحو�ص على اختبار ميدنيك بعدد الكلمات ال�سحيحة التي يعطيها لكل 
جمموعة من الكلمات، علمًا اأن تعليمات االختبار ت�سمح اأن يعطي املفحو�ص اأكرث من كلمة 
درجة  ترتاوح  وبذلك  �سحيحة،  اإحداها  كانت  اإذا  واحدة  درجة  له  وحت�سب  جمموعة،  لكل 

  .)Mednick, 1971( درجة )املفحو�ص على هذا االختبار ما بني )�سفر – 40
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د.زياد بركاتالتفكير اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

قي لهذا الختبار:  الأ�سا�س املنطت. 
يقوم هذا االختبار على اأ�سا�ص امل�سلمات االأ�سا�سية لالجتاه ال�سلوكي يف علم النف�ص، 
ال�سلوك  اأو  بالن�ساط  االإبداعية  الظاهرة  تف�رص  حيث  االختبار،  هذا  م�سمم  له  ينتمي  الذي 
ويفرت�ص  واال�ستجابات،  املثريات  بني  ارتباطات  اأو  عالقات  تكوين  يف  املتمثل  الب�رصي 
ما  واأن  القدمية،  االأفكار  بني  حديثة  �سياغات  و�سع  على  الفرد  قدرة  االإبداع  اأن  ميدنيك 
يوؤهل الفرد للو�سول اإىل هذه ال�سياغات املبتكرة هو ما يتوافر لديه من ثروة لغوية وفكرية 
هذا  �سمم  ميدنيك  فاإن  النظري،  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  ال�سابقة،  اخلربة  خالل  من  مكت�سبة 
1985؛  اإبراهيم،  1989؛  رو�سكا،  1994؛  )ال�سليماين،  العتبارات  �سوء  يف  الختبار 

Mednick, 1971( الآتية: 

اأن االأفراد يتباينون يف القدرة على التفكري االإبداعي.  - 

اإمكانية تدريب القدرة على التفكري االإبداعي بت�سجيع الفرد على اإثارة دافعه نحو  - 

الربط بني العنا�رص املتعار�سة ، اأو التي تبدو متعار�سة. 
للتعزيز دور مهم يف تنمية ال�سلوك االإبداعي.  - 

للتن�سئة االجتماعية داخل االأ�رصة دور فعال يف التاأثري على امتالك القدرة على  - 

اإغناء ثقافة الطفل وتعدد خرباته  بارزاً يف  التفكري االإبداعي. واأن للوالدين دوراً 
الفكرية.  

اأن لثقافة املجتمع وعاداته وتقاليده اأثراً يف اكت�ساب الفرد القدرة على �سياغة  - 

ترابطات اإبداعية جديدة و�سحيحة. 
	. تطوير الختبار ب�سورته الأ�سلية: 

�سدق االختبار ب�سورته االأ�سلية:  ● 

 Mednick,( الآتية  ال�سدق  اأنواع  على  بنائه  عند  الختبار  موؤلف  ركز  لقد   
 :)1971

املحكات  من  عدداً  ميدنيك  ا�ستخدم  وقد  -  :)Criterion Validity( املحك  �سدق 
ميلري  واختبار  االإبداعي،  ال�سلوك  لقيا�ص  تايلور  واختبار  املفهوم،  لتعلم  تريمان  )اختبار 
مقبولة  �سدق  معامالت  اإىل  تو�سل  وقد  االختبار،  �سدق  من  للتاأكد  الت�سابهات(  لقيا�ص 
وهذه  اختباره  نتائج  بني  ومرتفعة  اإيجابية  ارتباطية  معامالت  اإىل  ت�سري  ومنا�سبة 

املحكات. 
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ال�سدق  طريقة  با�ستخدام   - :)Construct Validity( املفهوم  اأو  البناء  �سدق 
واختبار  القرائي،  اال�ستعداد  )مقيا�ص  اأخرى  اختبارات  وبني  االختبار  هذا  بني  التقاربي 
لها  الناقد(  التفكري  واختبار  االأ�سباب،  ا�ستنتاج  واختبار  الهند�سية،  للمت�سابهات  مني�سوتا 

عالقة معه. 
ثبات االختبار ب�سورته االأ�سلية:  ● 

ا�ستخدم ميدنيك طريقتني للتحقق من ثبات الختبار )Mednick, 1971 ( هي: 
ُح�سب  وقد   - :)Split – Half Reliability( الن�سفية  بالتجزئة  الثبات  طريقة 
معامل االرتباط بني الفقرات الفردية والزوجية )Odd– Even Reliability( على االختبار، 
-Spea ( – براون  الطريقة عند ت�سحيحه مبعادلة �سبريما الثبات بهذه  نوقد بلغ معامل 

man– Brown Formula( على عينة حجمها )449( طالبًا وطالبة من �سفوف )10 و 11 و 
12( املمثلة للمرحلة الثانوية )0.90( ، وهو معامل اعتربه موؤلف االختبار مرتفعًا وموؤ�رصاً 

اإيجابيًا لثباته. 
وقد  -  :)Equivalent Forms Reliability( الثبات بال�سور املتكافئة   طريقة 
ُح�سب معامل االرتباط بني ا�ستجابات عينة من الطالب يف املرحلة الثانوية بلغ حجمها 
)72( طالبًا وطالبة على ال�سورة )اأ( وا�ستجاباتهم على ال�سورة )ب( من االختبار، وقد بلغ 

معامل الثبات بهذه الطريقة )0.81( . 
تعريب االختبار وتقنينه على البيئة الفل�سطينية: ● 

اتبع الباحث يف تعريبه وتقنينه لهذا الختبار اخلطوات الإجرائية الآتية: 
عكف الباحث على ترجمة االختبار اإىل اللغة العربية بتعريب املفردات با�ستخدام  - 
)املورد  العربية واالجنليزية:   باللغتني  لغوية متخ�س�سة وعامة  ، ومعاجم  قوامي�ص عدة 
للدحداح، 1991؛ ومعجم جابر وكفايف،  العربية  اللغة  للبعلبكي، 2002؛ ومعجم وقواعد 
للخويل، 1976،  النف�ص  1988؛ وقامو�ص زهران، 1987؛ واملو�سوعة املخت�رصة يف علم 
-)American Heritage Dictionary, 1996; Merriam– We  ومن القوامي�ص االأجنبية:

 ster's Dictionary, 1995).

( جمموعة من الكلمات، تتكون كل  بعد ترجمة مفردات االختبار املكونة من )40 -
اأن  جمموعة منها من ثالث كلمات، والكلمات املفتاحية لهذه املجموعات؛ الحظ الباحث 
الفل�سطينية املحلية )ال  الثقافة  العامة وال  العربية  الثقافة  تنا�سب  الكلمات ال  بع�ص هذه 
ي�ستطيع املفحو�ص الربط ما بينها وبني االإجابة يف ترجمتها للعربية(، مما اأ�سطره يف هذا 
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احلال اإىل ا�ستبعاد �ست فقرات وهي: 
  Ship   outer   parking  ........ 

  Goof  light  rocker  ........ 

  Throut  rate  cards  ........ 

  Narrow  laced  arrow  ........ 

	 	 Bug	 	 finger	 	 killer	 	 ........	

  Fly  scotch  knife  ........ 

والتي اإجاباتها:  )space), )off), )cat), )straight), )lady), )butter( على الرتتيب. 
بينما ُعربت بع�ص الفقرات االأخرى جزئيًا، من خالل تعريب مفردات هذه الفقرات مع االإبقاء 

على الكلمات املفتاحية للحل ، وذلك لتتالءم مع الثقافة املحلية، وهذه الفقرات: 

  Moon   mondey  true  ........ 

  Account large  battery  ........ 

  Head  rotten  sholl  ........ 

  Show  wax  walk  ........ 

  Hair  cooking drill  ........ 

والتي اإجاباتها:  )blue), )charge), )egg), )floor ), )oil( على الرتتيب، حيث ُعربت 
كاالآتي: 

 ........ خرزة    بحر    �سماء      
 ........ االأ�سا�ص   زاوية   اأ�سود     
 ........ اأ�سفر   فا�سد   ق�رصة     
 ........ �سطح   باطن   كرة     
 ........ زيتون   �سعر   برتول     

والتي اإجاباتها: )اأزرق(، )حجر(، )بي�سة(، )اأر�ص(، )زيت( على الرتتيب. 
بعد اإمتام الرتجمة يف �سورتها االأولية ُعر�ست على متخ�س�سني باللغة: اأحدهما  - 
اأفدت من مالحظاتهما على عدد  متخ�س�ص باللغة العربية واالأخر باللغة االإجنليزية، وقد 

من املفردات. 
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وبعد حذف �ست فقرات من االختبار لعدم مالءمتها، وتعديل بع�ص الفقرات االأخرى  - 

كليًا اأو جزئيًا اأ�سبح االختبار ب�سورته املعربة يتكون من )34( فقرة، نظمت ورتبت وفقًا 
ممت ا�ستمارة االختبار مرفقة ببع�ص البيانات ال�سخ�سية،  لتنظيم االختبار االأ�سلي، كما �سُ
ا�ستجابة  واحدة عن كل  املفحو�ص درجة  تطبيقه. حيث مينح  لت�سهيل  التعليمات  وبع�ص 
�سحيحة وفقًا ملفتاح االإجابة اخلا�ص بهذا االختبار، وبذلك ترتاوح درجة املفحو�ص على 
هذا االختبار بني )�سفر – 34( درجة؛ تعرب الدرجة املرتفعة عليه عن م�ستوى مرتفع من 

التفكري االإبداعي، يف حني تعترب الدرجة املنخف�سة موؤ�رصاً للتفكري االإبداعي املنخف�ص. 

نتائج الدراسة:

1. هل توجد دللت �سدق جوهرية لختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري 
الإبداعي مليدنيك لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم بفل�سطني 

بالطرق املختلفة امل�ستخدمة لهذه الغاية؟ 
للتحقق من �سدق املقيا�ص فقد ُح�سب با�ستخدام طرق عدة هي: 

يعرف  ما  با�ستخدام  )Concurrent Validity(أ.   التالزمي  ال�سدق  طريقة 
باملقارنة الطرفية )The comparison extreme group(: وتعتمد هذه الطريقة على 
حمدد،  حمك  على  املرتفع  االإبداع  ذوي  من  التقنني  عينة  اأفراد  درجات  متو�سط  مقارنة 
مبتو�سط درجات اأفراد من ذوي االإبداع املنخف�ص على املحك نف�سه، ومن ثم ُح�سبت داللة 
ولهذا الغر�ص ا�ستخدم الباحث حمك   .)Sternberg, 1988( الفروق بني هذين املتو�سطني 
الطلبة  جمموعة  االأوىل  الفئة  الطالب:  من  لفئتني  املعلمني  تقدير  يف  الذاتية  االنطباعات 
ذوي اإبداع مرتفع، والفئة الثانية جمموعة الطلبة ذوي اإبداع منخف�ص، وقد مت ذلك تبعاً 

للخطوات الإجرائية الآتية: 
تطوير قائمة ال�سفات اخلا�سة بالطالب املبدع، وذلك باالعتماد على املوا�سفات  ♦ 

اخلا�سة بالطالب املبدع التي اأ�سارت اإليها الدرا�سات ال�سابقة )Sisk, 2003، جامعة القد�ص 
الغر�ص  لهذا  الباحث  اأعدها  والتي  اهلل، 1976(،  املفتوحة، 1997؛ �سبحي، 1992؛ خري 

وهذه ال�سفات هي: 
والرتكيب  التحليل  على  والقدرة  البديهة،  �رصعة  املعرفية: -  العقلية  اخل�سائ�س 
واملرونة  القراءة،  ال�سابقة، وكرثة  البدائل، وعمق اخلربات  االإدراك وطرح  و�سعة  والتقومي، 
الفكرية، واالنفتاح العقلي، واإتقان التعلم، والبحث والتق�سي، واالهتمام واملتابعة، والطالقة 
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الفكرية، والقدرة على االإ�سافة والتف�سيالت حلل امل�سكالت، والذكاء واالإجناز، و�سالمة اللغة 
والرتاكيب، والن�ساط واحليوية يف اأثناء الدر�ص، وغزارة االأفكار، وحب اال�ستطالع. 

والدافعية  املجهول،  اقتحام  يف  الرغبة  والنفعالية:  - ال�سخ�سية  اخل�سائ�س 
واحلما�ص، وعدم اخلوف من الوقوع باخلطاأ، واملجازفة واملغامرة، والثقة بالنف�ص، التحدي، 
اال�ستقاللية، واالنطواء واالنعزال، والقلق املرتفع، والتنوع يف التعبري عن االنفعاالت، احليوية 
واالندفاعية،  املناف�سة  وال�سرب،  التحمل  ال�سعبة،  امل�سكالت  بحث  يف  الرغبة  والن�ساط، 

التحرر، واجلدية يف العمل. 
توزيع قائمة ال�سفات االإبداعية على املعلمني مربي ال�سفوف التي اختريت كعينة  ♦ 
تقنني لالختبار، والطلب منهم اختيار خم�سة من طالب ال�سف االأكرث اإبداعًا وخم�سة طالب 
لهذا  جمموعتان  ت�سكلت  وبذلك  القائمة؛  هذه  وفق  درا�سي  �سف  كل  من  اإبداعًا  االأقل  من 
الغر�ص هما: جمموعة الطالب الذكور وعددهم )60( طالبًا من التخ�س�سني العلمي واالأدبي، 
منهم )30( طالبًا ميثلون الطالب االأكرث اإبداعًا، و )30( طالبًا ميثلون الطالب االأقل اإبداعًا.  
وجموعة الطالبات وعددهن )60( طالبة من التخ�س�سني العلمي واالأدبي، متثل )30( منهن 

الطالبات االأكرث اإبداعًا، بينما متثل )30( طالبة االأقل اإبداعًا. 
 ♦ تبعًا لت�سنيف املعلمني )مربي ال�سفوف( يف اخلطوة ال�سابقة اأ�سبح لدى الباحث 
من  االأوىل،  املبدع:  بالطالب  اخلا�سة  اخل�سائ�ص  وفق  الطلبة  من  متطرفتان  جمموعتان 
الذكور وعدد اأفرادها )60( طالبًا موزعني على جمموعتني بالت�ساوي:  )30( طالبًا من ذوي 
االإبداع املرتفع، و )30( طالبًا من ذوي االإبداع املنخف�ص. وتقابلها جمموعة اأخرى وفق 
اخل�سائ�ص نف�سها من االإناث. كل ذلك مت وفق حمك االنطباعات الذاتية يف تقدير املعلمني 

ملن يتمتع ب�سفات االإبداع، وممن ال يتمتع بهذه ال�سفات من الطلبة. 
 ♦ طبق مقيا�ص الرتابطات املتباعدة مليدنيك على اأفراد املجموعات املختلفة ذكوراً 
واإناثًا، كما ح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري، وقيمة »ت« لكل جمموعة من 

املجموعات كما هو مبني يف اجلدولني االآتيني: 
الجدول )2( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة، 
وداللة الفروق لمجموعتي الطالب الذكور ذوي اإلبداع المرتفع والمنخفض 

الدللة الإح�سائيةقيمة ت املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملجموعة

 دال )α = 0.01( 3016.031.697.17اإبداع مرتفع
3012.661.9اإبداع منخف�ص
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الجدول )3( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة 

وداللة الفروق لمجموعتي الطالبات ذوات اإلبداع المرتفع والمنخفض 

الدللة الإح�سائيةقيمة »ت« املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملجموعة

 دال )α = 0.01( 3017.191.475.98اإبداع مرتفع
3014.611.82اإبداع منخف�ص

لدى   )5.98( و   )7.17( بلغت  »ت«  قيمة  اأن  ال�سابقني  اجلدولني  نتائج  من  ويظهر 
الذكور واالإناث على الرتتيب، وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α = 0.01( ، وهذا 
الطالب  اأن هناك فروقًا جوهرية بني املتو�سطات احل�سابية لكل من جمموعات  اإىل  ي�سري 
الذكور واالإناث من ذوي االإبداع املرتفع واملنخف�ص، وبالتايل فاإن هذا املقيا�ص قادر على 
التمييز بو�سوح بني الطالب ذوي االإبداع املرتفع واملنخف�ص مقارنة باملحك امل�ستخدم، 

وهو التقدير الذاتي للمعلم للتفكري االإبداعي. 
االأكرث  هو  املفهوم  �سدق  لعل  )Construct Validity(: ب.  املفهوم  �سدق  طريقة 
االفرتا�سية  واملفاهيم  النف�سية  واخل�سائ�ص  ال�سمات  قيا�ص  يف  ال�سدق  معنى  عن  تعبرياً 
لذا  )Crocker, 1986(؛  ال�سدق  اأنواع  من  غريه  من  وال�سخ�سية  واالإبداع  الذكاء  مثل  من 
يرى علماء القيا�ص اأن االأهمية االأوىل يجب اأن تعطى ل�سدق املفهوم، الأنه يعرب عن املعنى 
اأن  دون  �سلوكية  اأو  نف�سية  اأو خا�سية  افرتا�سية متثل �سفة  نظرية  لبنية  لل�سدق  النظري 
ن�ستطيع مالحظتها مبا�رصة )عودة، 1985( ، ويتم هذا النوع من ال�سدق اإجرائيًا باخلطوات 

االآتية: 
التعريف باالإطار النظري لل�سفة التي يفرت�ص ارتباطها ببناء االختبار اجلديد.  ♦ 

ا�ستقاق فر�سيات حول نتائج االختبار من خالل االإطار النظري.  ♦ 

التحقق من �سحة الفر�سيات منطقيًا اأو جتريبيًا.  ♦ 

االفرتا�سات  هذه  من  للتحقق  موؤ�رصات  وتعطي  ا�ستخدامها،  ميكن  عدة  طرق  وهناك 
-Stability coef ( اال�ستقرار  ومعامل   ،)Internal consistency( الداخلي االت�ساق   منها: 
cient(، وعلى الرغم من اعتبار هذين املعاملني موؤ�رصين للثبات ، فاإنهما يعتربان موؤ�رصين 
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-Approx ياأي�سًا لل�سدق باملعنى املفهوم )Brown, 1982(، اإ�سافة اإىل ال�سدق التقاربي )
mation(، والتباعدي )Divergency(، والتمييزي )Discrimination(؛ حيث ي�ستخدم ال�سدق 

من  التاأكد  املراد  االختبار  نتائج  ارتباط  خالل  من  املفهوم  �سدق  من  للتحقق  التقاربي 
�سدقه بنتائج اختبارات اأخرى ثابتة و�سادقة، وتقي�ص املفهوم نف�سه اأو مفاهيم اأخرى على 
عالقة بهذا املفهوم )Gronlund, 1997(، بينما ي�ستخدم معامل التباعدي من خالل اإثبات 
�سعف االرتباط بني نتائج االختبار اجلديد ونتائج اختبارات اأخرى تقي�ص مفاهيم اأخرى 
اإىل قدرة  التمييزي  ال�سدق  ي�سري  االختبار، يف حني  يقي�سه هذا  الذي  املفهوم  تختلف عن 
االختبار على التمييز بني فئات متباينة، بحيث تتوزع درجات الطلبة ب�سكل اعتدايل على 

 .)Brown, 1982; Mehrens, 1980( هذا االختبار
الطرق  الباحث  اعتمد  املفهومي  باملعنى  ميدنيك  اختبار  �سدق  من  وللتحقق 

الآتية: 

معامل ال�سدق التقاربي: ♦ بناًء على االإطار النظري الختبار ميدنيك لقيا�ص التفكري 
التفكري  اختبار  على  التقنني  عينة  اأفراد  درجات  االآتية:  الفر�سية  الباحث  و�سع  االإبداعي 
االإبداعي مليدنيك ترتبط اإرتباطًا طرديًا وموجبًا مع درجاتهم على اختبارات اأخرى اأعدت 
لتقي�ص هذا املفهوم اأو مفاهيم اأخرى ذات عالقة به.  لفح�ص هذه الفر�سية ا�ستخدم معامل 
ال�سدق التقاربي من خالل التحقق اإح�سائيا من مدى االرتباط بني نتائج اختبار ميدنيك 
اأو لها عالقة وثيقة به   ، االإبداع  اأخرى تقي�ص  االإبداعي، ونتائج اختبارات  التفكري  لقيا�ص 
واختبار   ،)1992( خان  اأمري  وتعريب  امل�سور،  االبتكاري  للتفكري  تورن�ص  اختبار  وهي: 
حطب  اأبو  تعريب  لرافني،  امل�سفوفات  واختبار   ،)1976( لزهران  امل�سور  لل�سباب  الذكاء 
)1977(، وا�ستبانة الدافع لالبتكارية الإ�سماعيل )1988(، واختبار اجلمود الذهني الأيزنك 
وول�سون، تعريب الباحث )بركات، 2008(، ومقيا�ص اأ�ساليب حل امل�سكالت من اإعداد الباحث 
)بركات، 2008(، وجميعها اختبارات اإما معربة ومطورة اأو م�سممة لتنا�سب البيئة العربية 
اإ�سافة  املحلي،  اأو  والعربي  العاملي  ال�سعيد  على  وثبات  �سدق  لها  ومعروف   ، واملحلية 
اإىل درجات التح�سيل املدر�سي العام للطالب، واجلدول االآتي يبني معامالت االرتباط بني 
درجات اأفراد عينة خمتارة من عينة التقنني الكلية والبالغ عددها )161(، وهم طلبة ال�سف 
احلادي ع�رص من الذكور واالإناث من التخ�س�سني العلمي واالأدبي )على اأ�سا�ص اأن هذا ال�سف 
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يتو�سط املرحلة الثانوية( على اختبار ميدنيك ودرجاتهم على هذه االختبارات: 

الجدول )4( 

معامالت االرتباط بين نتائج اختبار ميدنيك ونتائج االختبارات األخرى

الداللة االإح�سائيةمعامل االرتباطاالختبارات

)α = 0.01(0.76اختبار تورن�ص للتفكري االبتكاري امل�سور
)α = 0.01(0.57واختبار الذكاء لل�سباب امل�سور

)α = 0.01(0.82واختبار امل�سفوفات لرافني
)α = 0.01(0.64وا�ستبيان الدافع لالبتكارية

)α = 0.01(0.69التح�سيل الدرا�سي
)α = 0.01(0.83اختبار اجلمود الذهني

)α = 0.01(0.77مقيا�ص اأ�ساليب حل امل�سكالت

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة وجوهرية عند م�ستوى الداللة 
املتباعدة مليدنيك  الرتابطات  اختبار  على  التقنني  عينة  اأفراد  درجات  )α = 0.01( بني 
اأو لها عالقة به،  لقيا�ص التفكري االإبداعي، واالختبارات االأخرى التي تقي�ص املفهوم ذاته 

وهذا يعني اأن هذا املقيا�ص يتمتع مب�سداقية هذه االختبارات باملعنى املفهومي. 
وبناًء  املفهومي،  االختبار باملعنى  للتاأكد من �سدق  التمييزي: ♦  ال�سدق  معامل 
على االإطار النظري لهذا االختبار اأي�سًا و�سع الباحث فر�سية اأخرى وهي: تتوزع درجات 
اأفراد عينة التقنني ذكوراً واإناثًا جمتمعني ومنف�سلني على اختبار ميدنيك لقيا�ص التفكري 
االإبداعي ب�سكل اعتدايل، بحيث تزداد هذه الدرجات كلما اقرتبت من املتو�سط ، وتنخف�ص 

كلما ابتعدت عنه باجتاه النهايتني املتطرفتني. 
للتحقق من هذه الفر�سية، ُحوِّلت الدرجات اخلام الأفراد عينة التقنني الكلية )473( 
اإىل درجات معيارية حيث )م =  طالبًا وطالبة على اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك 
15.58 ، وع = 1.72( ، كما ح�سبت تكراراتها، ومثلت بيانيًا كما هو مو�سح يف االأ�سكال 

من رقم )1- 3( االآتية:  
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د.زياد بركاتالتفكير اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

الشكل )1( 
 توزع الدرجات المعيارية ألفراد عينة التقنين من الذكور 
على اختبار الترابطات المتباعدة للتفكير اإلبداعي لميدنيك

الذكور  التقنني من  اأفراد عينة  توزع درجات  الذي يبني طبيعة  ال�سابق  ال�سكل  ي�سري 
تقع  الدرجات  من   )%61( ن�سبته  ما  اأن  اإىل  االإبداعي  التفكري  لقيا�ص  ميدنيك  اختبار  على 
�سمن انحراف معياري واحد موجب و �سالب عن املتو�سط احل�سابي، واأن ما ن�سبته )%88( 
من الدرجات تقع �سمن انحرافني معياريني موجبني و�سالبني عن املتو�سط احل�سابي، واأن 
ما ن�سبته )12%( تقع عند النهايتني املتطرفتني، يبني ذلك بو�سوح اأن غالبية درجات اأفراد 
الدرجات  النهايتني املتطرفتني، وتنخف�ص ن�سب هذه  الدرا�سة على هذا االختبار تقع بني 
الن�سبة املتطرفة تعترب مرتفعة  اأن هذه  ابتعدت عن املتو�سط احل�سابي، وبالرغم من  كلما 
ن�سبيًا، فاإن ذلك يبني اأن درجات الطالب الذكور تتوزع ب�سكل قريب من التوزيع االعتدايل 

على هذا االختبار مع ميل ب�سيط نحو النهاية ال�سالبة. 
الشكل )2( 

توزع الدرجات المعيارية ألفراد عينة التقنين من اإلنا	 
على اختبار الترابطات المتباعدة للتفكير اإلبداعي لميدنيك

الدرجات املعيارية

ات
رار

تك
ال

الدرجات املعيارية

ات
رار

تك
ال



67

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

ميدنيك  مقيا�ص  على  الطالبات  درجات  توزع  �سكل  يبني  الذي  ال�سابق  ال�سكل  ي�سري 
انحراف معياري  الدرجات تقع �سمن  ن�سبته )67%( من هذه  اأن ما  اإىل  االإبداعي  للتفكري 
موجب و�سالب واحد عن املتو�سط احل�سابي، واأن ما ن�سبته )90%( من الدرجات تقع �سمن 
من   )%10( ن�سبته  ما  واإن  احل�سابي،  املتو�سط  عن  و�سالبني  موجبني  معياريني  انحرافني 
عند  الدرجات  ن�سبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  املتطرفتني،  النهايتني  عند  تقع  الدرجات 
النهايتني املتطرفتني ، فاإن ذلك يبني اأن درجات الطالبات االإناث تتوزع ب�سكل قريب من 

التوزيع االعتدايل على هذا االختبار مع ميل ب�سيط نحو النهاية ال�سالبة. 
الشكل )3( 

توزع الدرجات المعيارية ألفراد عينة التقنين من الذكور واإلنا	 
على اختبار الترابطات المتباعدة للتفكير اإلبداعي لميدنيك

واإناثًا على اختبار  ال�سابق الذي يبني �سكل توزع درجات الطلبة ذكوراً  ال�سكل  ي�سري 
انحراف  �سمن  تقع  الدرجات  هذه  من   )%63( ن�سبته  ما  اأن  اإىل  االإبداعي  للتفكري  ميدنيك 
معياري موجب و�سالب واحد عن املتو�سط احل�سابي، واأن ما ن�سبته )88.5%( من الدرجات 
ن�سبته  ما  واأن  احل�سابي،  املتو�سط  عن  و�سالبني  موجبني  معياريني  انحرافني  �سمن  تقع 
ن�سبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  املتطرفتني،  النهايتني  عند  تقع  الدرجات  من   )%11.5(
الدرجات قلياًل عن النهايتني املتطرفتني، فاإن ذلك يبني بو�سوح اأن درجات االأفراد عينة 
التقنني ذكوراً واإناثًا جمتمعني، تتوزع ب�سكل قريب من التوزيع االعتدايل على االختبار مع 

ميل ب�سيط نحو النهاية ال�سالبة. 
وعلى الرغم من اأن املعطيات املو�سحة يف االأ�سكال الثالثة ال�سابقة تبني اأن درجات 
اأفراد الدرا�سة الذكور واالإناث �سواء كانوا منف�سلني اأم جمتمعني تتوزع ب�سكل �سبه اعتدايل 
معقولة  موؤ�رصات  املعطيات  هذه  اعتبار  ميكن  فاإنه  ال�سالب؛  االجتاه  نحو  ب�سيط  ميل  مع 

ل�سدق مقيا�ص ميدنيك لقيا�ص التفكري االإبداعي باملعنى املفهومي والبنائي. 

ات
رار

تك
ال

الدرجات املعيارية
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د.زياد بركاتالتفكير اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

للتاأكد  وذلك   ♦ :)Internal Consistency( الداخلي  بالت�ساق  ال�سدق  طريقة 
من جتان�ص فقرات االختبار لقيا�ص التفكري االإبداعي، والذي ت�سمح نتائجه باإبقاء الفقرات 
ُح�سبت  ذلك  لتحقيق  املنخف�ص،  االت�ساق  ذات  الفقرات  تلك  وحذف  املرتفع،  االت�ساق  ذات 
معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار يف عينة التقنني الكلية، وكانت 

النتائج كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )5( 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار لعينة التقنين الكلية

معامل الرتباطالإجابة ال�سحيحةالفقـــــــــــراتالرقم

0.64اأبي�صثلج          �سفحة           �سيب 1
0.79ع�سلرحيق       نحلة              �سمع2
0.54حلوُمربى       �سكر               برتقال3
0.85غابةحار�ص     اأخ�رص           نار4
0.57قلمحرب          قرطا�ص         رئي�ص5
0.78اأزرق�سماء        بحر               خرزة6
0.46اأخبارن�رصة        مذيع             تقرير7
0.76جامعهالل        مئذنة            منرب8
0.33طائرةكرة          حمرك            �سحن 9

0.53ف�ساء�سفينة      رائد               خارج10
0.28فحماأ�سود        حجري           تدفئة  11
0.61الفتةتوقف       متجر             طريق12
0.77عنيبوؤبوؤ         ماء                ح�سد  13
0.72اأحمرنار           دم                 نحا�ص 14
0.44طبيعيثروة        غاز                قانون15
0.39بيتحلم          �ِسعر               املال16
0.59حجراأ�سود        زاوية             االأ�سا�ص 17
0.37اأمموؤمنني   حنان             قرى   18
0.68بي�سةق�رصة       فا�سدة            �سفار19
0.82عيد�سجرة      �سعيد              ميالد20
0.79�َسَعردبو�ص      مزين             مق�ص  21
0.81زاويةمثلث        قائمة            حادة 22
0.53�سيفدين         ِغمد                َحد23
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معامل الرتباطالإجابة ال�سحيحةالفقـــــــــــراتالرقم

0.65اأر�صباطن       �سطح              كرة24
0.43تقاطعطرق        كلمات            �سيوف  25
0.56زهرةحديقة     منثور             �سباب 26
0.56زيتبرتول      �َسَعر               نخيل27
0.08لعبنادي       ورق               خطر28
0.34�رصيعطريق       بريد               قطار 29
0.09حولاملركز      نف�سه              العامل30
0.58بريدخارجي         طابع            مكتب31
0.64عنبزبيب             ورق              عنقود32
0.59نقطةبداية             �سفر             نهاية33
0.48ال�سكرق�سب            حلو               مر�ص 34

 غير دالة إحصائياً.

تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق ارتباطات موجبة ودالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة 
)α = 0.01( اأو )α = 0.05( جلميع فقرات االختبار با�ستثناء الفقرتني: 28 و 30؛ حيث 
هاتان  حذفت  لذا  اإح�سائيًا.  دالة  غري  الفقرتني  هاتني  على  االرتباطات  معامالت  كانت 
الفقرتان من االختبار، لي�سبح يف �سورته النهائية مكونًا من )32( فقرة بعد حذف �ست 

فقرات اأخرى يف مرحلة االإجراءات االأولية لالختبار، لعدم منا�سبتها البيئة املحلية. 

2. هل توجد دللت ثبات جوهرية لختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك 
لقيا�س التفكري الإبداعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة طولكرم 

بالطرق املختلفة امل�ستخدمة لهذه الغاية؟ 
للتحقق من ثبات اختبار الرتابطات املتباينة لقيا�ص التفكري االإبداعي مليدنيك على 

البيئة الفل�سطينية ا�ستخدمت الطرق االآتية: 
االختبار  ثبات  وُح�سب   ♦ :)Test Re- test( الختبار  باإعادة  الثبات  طريقة 
با�ستخراج معامل اال�ستقرار اأو ال�سكون لالختبار )Stability Coefficient( على عينة مكونة 
من )161( طالبًا وطالبة من املرحلة الثانوية، وهم طلبة ال�سف احلادي ع�رص من الفرعني 
االأدبي والعلمي على اأ�سا�ص اأن هذا ال�سف يقع يف منت�سف املرحلة الثانوية، وقد بلغ معامل 

الثبات بهذه الطريقة بعد فا�سل زمني ثالثة اأ�سابيع )0.71( . 
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د.زياد بركاتالتفكير اإلبداعي مليدنيك على عينة من الطلبة الفلسطينيني

طريقة الت�ساق الداخلي )Internal Consistency(: ♦ فقد ا�ستخرج الثبات بطريقة 
 Cronbach( االت�ساق الداخلي با�ستخدام اإح�سائيات الفقرة بو�ساطة معادلة كرونباخ األفا
Alpha( لالختبار بعد تطبيقه على اأفراد عينة الدرا�سة الكلية، وقد بلغ معامل الثبات بهذه 

الطريقة )0.74(. 
الطريقة الن�سفية )Split– half reliability(: ♦ وُح�سب معامل الثبات الن�سفي بني 
الفقرات الفردية والفقرات الزوجية املكونة لهذا االختبار، وت�سحيحه مبعادلة �سبريمان– 

براون )Spearman– Brown Formula( وقد بلغ معامل الثبات )0.81( . 
وبذلك، فاإن معامالت الثبات ال�سابقة التي ح�سبت بالطرق املختلفة تعترب موؤ�رصات 

جيدة لثبات اختبار ميدنيك للتفكري االإبداعي، وتقدم دلياًل على موثوقية هذا االختبار. 
املرحلة  طلبة  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .3
تبعاً  الإبداعي  التفكري  لقيا�س  املتباعدة  الرتابطات  اختبار  على  الثانوية 

ملتغري ال�سف الدرا�سي؟ 
للتحقق من هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات 
ميدنيك  اختبار  على   )12 و   11 و   10( الثالثة  ال�سفوف  يف  الكلية  التقنني  عينة  الطلبة 

للتفكري االإبداعي واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 
الجدول )6( 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة التقنين 
على اختبار ميدنيك للتفكير اإلبداعي تبعًا لمتغير الصف الدراسي

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيال�سف

15.011.52العا�رص
15.331.76احلادي ع�رص

16.401.88الثاين ع�رص
15.581.72الكلي

يف  الطالب  لدرجات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
ال�سفوف املختلفة على اختبار ميدنيك هدف التقنني، وملعرفة اجتاه هذه الفروق وداللتها 
االإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي )One Way ANOVA( واملبينة نتائجه 

يف اجلدول االآتي: 
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الجدول )7( 
نتائج تحليل التباين األحادي بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة 
على اختبار ميدنيك لقياس التفكير اإلبداعي تبعًا لمتغير الصف الدراسي

م�ستوى الدللةقيمة )ف( املح�سوبةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالتباين

321.50.840.134بني املجموعات
8454701.79داخل املجموعات

848472املجموع

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق جوهرية بني درجات الطلبة الذين ميثلون 
عينة التقنني الختبار ميدنيك لقيا�ص التفكري االإبداعي تبعًا ملتغري ال�سف الدرا�سي، مبعنى 
اأن هذا االختبار يعطي النتائج نف�سها تقريبًا، اإذا ما طبق على ال�سفوف املختلفة يف املرحلة 
الثانوية؛ وهذا يدعم النتائج ال�سابقة ويعزز موثوقية االختبار وم�سداقيته هدف التقنني؛ 
من حيث اإن نتائجه ال تتاأثر مبتغري العمر يف هذه املرحلة، واإن هذه النتائج تن�سحب ب�سدق 

وثبات على طلبة ال�سفوف الثالثة دون فروق جوهرية.  

4. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات الذكور والإناث على 
اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقيا�س التفكري الإبداعي؟ 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  من  للتحقق 
اختبار »ت«  ا�ستخدم  التقنني، كما  اختبار ميدنيك هدف  والطالبات على  الطلبة  لدرجات 

ملعرفة داللة الفروق بني هذه املتو�سطات كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )8( 

نتائج اختبار )ت( بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلالب والطالبات على اختبار ميدنيك

الدللة الإح�سائيةقيمة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�س

24115.791.711.350.119الذكور
23216.001.69االإناث

اإىل عدم وجود فروق جوهرية بني درجات الطالب والطالبات  ي�سري اجلدول ال�سابق 
على اختبار مدينيك هدف التقنني، وهذا يعني اأن درجات الطالب والطالبات ال تتباين على 
هذا االختبار، وبذلك ميكنه اأن يعطي نتائج موثوقة لدى الطلبة دون التاأثر بعامل اجلن�ص 

وهذا يدعم النتائج ال�سابقة. 
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املرحلة  طلبة  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .5
الثانوية على اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقيا�س التفكري الإبداعي 

تبعاً ملتغري التخ�س�س )علمي/ اأدبي(؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  من  للتحقق 
لدرجات الطلبة على اختبار ميدنيك هدف التقنني تبعًا لتخ�س�ساتهم )اأدبي و علمي( ، كما 
ا�ستخدم اختبار »ت« ملعرفة داللة الفروق بني هذه املتو�سطات كما هو مبني يف اجلدول 

االآتي: 
الجدول )9( 

نتائج اختبار )ت( بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على اختبار ميدنيك تبعًا لمتغير التخصص

الدللة الإح�سائيةقيمة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالتخ�س�س

22615.541.634.470.01علمي
24714.871.71اأدبي

.)α = 01,0) دال عند مستوى الداللة 

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق جوهرية بني درجات الطلبة على اختبار مدينيك 
هدف التقنني، وذلك ل�سالح الطالب من ذوي التخ�س�ص العلمي، وهذا يعني اأن درجات الطلبة 
تتباين على هذا االختبار تبعًا لتخ�س�ساتهم الدرا�سية علمية اأم اأدبية. وهذه النتيجة تدعم 
النتائج ال�سابقة؛ اإذ ت�سري العديد من الدرا�سات والبحوث اإىل اأن الطالب ذوي التخ�س�سات 
العلمية يتميزون عن غريهم من الطلبة يف التخ�س�سات النظرية يف بع�ص اخل�سائ�ص منها 

االإبداع والذكاء )Potvin, 2003؛ Bressel, 2003؛ ال�سيد، 1991(. 
املرحلة  طلبة  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .6
الثانوية على اختبار الرتابطات املتباعدة مليدنيك لقيا�س التفكري الإبداعي 

تبعاً ملتغري التفوق الدرا�سي )متفوقني / غري متفوقني( ؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  من  للتحقق 
بعد  التح�سيلي،  التفوق  ملتغري  تبعًا  التقنني  هدف  ميدنيك  اختبار  على  الطلبة  لدرجات 
اختيار جمموعتني متطرفتني من الطلبة وفقًا للمعدل العام: االأوىل متثل الطلبة املتفوقني 
)50( طالبًا  املتفوقني وعددهم  الطلبة غري  واالأخرى متثل  )50( طالبًا وطالبة،  وعددهم 
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وطالبة. كما ا�ستخدم اختبار )ت( ملعرفة داللة الفروق بني هذه املتو�سطات كما هو مبني 
يف اجلدول االآتي: 

الجدول )10( 
نتائج اختبار )ت( بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة المتفوقين تحصيليًا 

وغير المتفوقين على اختبار ميدنيك

الدللة الإح�سائيةقيمة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالتخ�س�س

5016.941.0211.760.01متفوقني حت�سيليًا
5013.331.91غري متفوقني

.)α = 0.01) دال عند مستوى الداللة 

املتفوقني وغري  الطلبة  اإىل وجود فروق جوهرية بني درجات  ال�سابق  ي�سري اجلدول 
املتفوقني،  الطلبة  ل�سالح  وذلك   ، التقنني  اختبار مدينيك هدف  املتفوقني حت�سيليًا على 
وهذا يعني اأن درجات الطلبة تتباين على هذا االختبار تبعًا مل�ستوى التح�سيل لديهم. وهذه 
النتيجة ُتعدُّ موؤ�رصاً جيداً على موثوقية االختبار هدف التقنني وم�سداقيته، وتدعم النتائج 
ال�سابقة؛ اإذ توؤكد هذه النتيجة على قدرة االختبار على التمييز بني فئات الطلبة املتفوقني 
وغري املتفوقني حت�سيليًا، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات �سابقة يف هذا املجال، والتي 
 Deese, 2003;( والتح�سيل  االإبداع  بني  واملوجبة  الطردية  االرتباطية  العالقة  بينت 

 .)Daigneault, 2002

خالصة وتوصيات: 
لقيا�ص  مليدنيك  املتباعدة  الرتابطات  اختبار  اأن  يتبني  ال�سابقة  النتائج  جممل  من 
التفكري االإبداعي، والذي ُعرِّب وُقنرّ على البيئة املحلية الف�سطينية، قد ثبتت له م�سداقية 
الراهنة وجود خ�سائ�ص  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  البيئة. حيث  وموثوقية جوهرية يف هذه 
النتائج  اأكدت  فقد  االأ�سلية،  خ�سائ�سه  من  قريبة  والثبات  ال�سدق  حيث  من  �سيكومرتية 
�سدق االختبار بطرق عدة: ال�سدق التالزمي باملقارنة الطرفية، وال�سدق املفهومي بطرق 
بطرق  االختبار  ثبات  النتائج  اأكدت  كما  الداخلي.  واالت�ساق  والتمييزي  التقاربي،  ال�سدق 

خمتلفة: االإعادة والن�سفية واالت�ساق الداخلي للتحقق من ثبات هذا االختبار. 
التفكري  لقيا�ص  ميدنيك  الختبار  العاملية  املوؤ�رصات  �سك  دون  توؤكد  النتائج  هذه 
غًا علميًا مو�سوعيًا ال�ستخدام هذا االختبار يف الدرا�سات والبحوث  االإبداعي، وتعطي م�سورّ
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النف�سية والرتبوية، واأن هذا االختبار يقدم نتائج ميكن االعتماد عليها يف درا�سات وبحوث 
علمية الحقة بعيداً عن التحيزات اأو التاأثريات الثقافية. وبذلك يو�سي الباحث باإعادة اإجراء 
هذه  تعميق  اأجل  من  فل�سطني  يف  اأخرى  حملية  وبيئات  مناطق  يف  الدرا�سات  من  املزيد 
النتائج. كما ميكن ا�ستخدام هذا االختبار يف درا�سات اأخرى بغر�ص التحقق من العالقة بني 
االإبداع ومتغريات نف�سية وتربوية اأخرى كالدافعية، والذكاء، واأمناط التفكري، واالجتاهات 
وامليول، والتكيف النف�سي واالجتماعي، و�سمات ال�سخ�سية. ويو�سي الباحث اأي�سًا املر�سدين 
والرتبوية  النف�سية  الطالب  لت�سخي�ص حاالت  االختبار  ا�ستخدام هذا  والرتبويني  النف�سيني 

واالجتماعية والذهنية واالنفعالية. 
والبيئة  بخا�سة  املحلية  البيئة  يف  جديدة  اأداة  وفر  اأنه  اإىل  الباحث  يطمح  وبذلك، 
اأجل تطوير  والدرا�سة من  البحث  ت�ستحق  االإبداعي كظاهرة  التفكري  لقيا�ص  العربية بعامة 

املجتمعات وتقدمها. 
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