تحميل محتوى رسوم مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي الشكمي لدى عينة من طمبة كمية التربية األساسية في دولة
الكويت
أ .ىيفاء بيبياني

د .عذاري جعفر الكندري

باحثة دكتوراه -جامعة الخميج العربي

الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب -الكويت
الممخص

ىدف البحث الحالي لتحميل محتوى الرسوم في أنشطة مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي الشكمي الصورة (ب)،
وذلك لمكشف عن المؤشرات التي يمكن أن يتم استخبلصيا من تمك الرسوم إضافةً لميارات التفكير اإلبداعي ،عمى أساس
المحتوى وأسموب التعبير عن الفكرة ،وقد تم اتباع منيج تحميل المحتوى بموجب طبيعة البحث وأىدافو ،ولتحقيق اليدف تم

إعداد أداة شممت عمى سبعة جوانب مختمفة (معرفية وانفعالية واجتماعية ولفظية وابداعية وشخصية) ،كل جانب من
الجوانب السابقة احتوى عمى مجموعة من البنود تشكل أىم المظاىر السموكية الممثمة لذلك الجانب ،وقد تم عرض األداة
عمى ثبلث متخصصين في مجال االختبارات والمقاييس النفسية بشكل عام ،ويطبقون عدد من المقاييس التي تعتمد عمى

بناء عمى مبلحظات المحكمين ،ثم
تحميل الرسم بشكل خاص في مجاليم الميني ،تم التعديل عمى بعض البنود في األداة ً
تطبيق مقياس تورانس بأنشطتو الثبلث عمى  219طالب وطالبة ( 118ذكور و  101إناث) مقيدين في كمية التربية
األساسية بالييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب لمعام الدراسي  ،2018-2019بعدىا تم تحميل جميع رسومات عينة
البحث من قبل الباحثين ،أشارت النتائج إلى أن الجانب الشخصي حصل عمى أعمى نسبة من حيث تكرار االستجابات
الممثمة لو بشكل منفرد بنسبة ( )٪60يمييا الجانب المعرفي ( )٪42ثم االجتماعي ( )٪26يتبعيا االنفعالي واالبداعي

( )٪20وأخي اًر المفظي ( ،)٪12كما أشارت النتائج بأن ىناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى  0.01بين الذكور واالناث
في الجوانب التي تم تحميميا لصالح اإلناث ،وأن ىناك عبلقة طردية متوسطة القوة بين استجابات أفراد العينة عمى

الجوانب المقاسة ودرجتيم عمى الميارات التي يتم قياسيا في مقياس تورانس ،باإلضافة إلى أن ىناك عبلقات طردية
وبناء عمى النتائج السابقة تم تقديم
متوسطة القوة دالة إحصائياً عند مستوى  0.001بين الجوانب المقاسة بعضيا البعض،
ً
عدة توصيات ومقترحات فيما يخص تطبيق مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي وتفسير نتائجو.
الكممات الدالة :تحميل محتوى -مقياس تورانس الشكمي لمتفكير اإلبداعي.
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Abstract
The purpose of the present research is to analyze the content of the drawings in the
activities of the Torrance Creative Thinking Figural form B, in order to discover other aspects
that these drawings may refer to in addition to the skills of creative thinking. Each of the
previous aspects contains a set of items constitute the most important manifestations of the
behaviors represented, and the tool was presented to three specialists in the field of
psychological testing and standards in general, and apply a number of metrics that rely on the
analysis of drawing in particular in the area To them professional, modify some items in the
tool based on the notes of the arbitrators, The research sample consisted of 219 students (118
male, 101 female) restricted in the basic education faculty of the Public Authority for Applied
Education and Training center in Kuwait. They applied Raven test successive matrices and
the Torrance figural test for creative thinking. After correcting the tests and analyzing the
drawings, the results indicated that That the personal side had the highest rate of repetition of
the responses represented individually (60%), Followed by the cognitive side (42%) then the
social side (26%) next the emotional and creative sides (20%) finally verbal side (12%), The
results also showed that there were statistically significant differences between males and
females in the analyzed areas in favor of females. There was also a moderately positive
relationship between the responses of the sample members on the measured aspects and their
degree on the Torrance scale. In addition, Statistically at 0.001 between the measured aspects.
Based on the previous results, several recommendations and suggestions were made
regarding the implementation of the Torrance scale for creative thinking and the
interpretation of its results.
Keywords: Content analysis- Figural Torrance Test for creative Thinking

مقدمة البحث
 فمازال،يعد مفيوم االبداع والتفكير اإلبداعي من المفاىيم الميمة التي احتمت الصدارة في العديد من البحوث
 وقد أدركت الدول المتقدمة التحديات التي،المبدعين بتفكيرىم وسماتيم الشخصية يمثمون أعمى وأعمق مستوى من السموك
 فالحمول المألوفة التي يطمق عمييا بالسابق حموالً فاعمة لم تعد كافية لمواجية المواقف،تفرضيا الظروف في وقتنا الحالي
 فكل موقف جديد ينطوي عمى مجموعة من المشكبلت التي تحتاج لطبلقة التفكير ومرونة التنفيذ وأصالة وتفرد،الجديدة
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الحل (سيف .) 2006 ،ففي ظل التطورات التي يشيدىا العالم اليوم وما تفرضو من تغيرات متبلحقة في شتى الميادين
والمجاالت ،برزت الحاجة لبناء أشخاص قادرين عمى حل المشكبلت بطريقة تتكيف مع حاجات العصر المتغيرة بشكل
متسارع ،لذا أصبح المبدعون رأس المال البشري الذي تقوم عميو الدول المتطمعة لمتطور والتقدم ،ونظ اًر ألىمية اإلبداع
أصبحت دراسة طبيعتو والعوامل التي تساعد عمى تنميتو وطرق الكشف عنو ورعايتو من األمور الضرورية المبلزمة لمتقدم
في أي مجال من مجاالت الحياة (الفالح.)2010 ،
وقد اقتصرت الجيود في السابق عمى دراسة النشاط العقمي من منطمق االىتمام بالذكاء ،فقد كان المنظور
التقميدي لمذكاء عمى أنو قدرة أحادية البعد ،لذا تمت دراسة األنشطة العقمية الستخبلص ما يعرف بنسبة الذكاء العام ،وىو
نوع من أنواع التفكير أطمق عميو جيمفورد بالتفكير التقاربي  ،Convergent Thinkingفي المقابل فقد جاء االىتمام
بالتفكير التباعدي  Divergent Thinkingبعد أن قدم جيمفورد تصور لمبناء العقمي عام ،(Guilford, 1979) 1950
بعدىا مضت البحوث التي اىتمت باإلبداع في مسارات متنوعة ،فقد حظي مفيوم التفكير اإلبداعي باىتمام كثير من
المختصين وقدمت لو تعريفات متعددة ،محاولةً اإلجابة عمى عدة تساؤالت عن أصل وأساس اإلنتاج اإلبداعي ،وىل ىو
قدرة أو مجموعة من القدرات أم السمات الشخصية؟ وىل ىناك عوامل أخرى تمعب دو اًر جوىرياً في األداء اإلبداعي؟
عرفتو جمعية عمم النفس األمريكية
لئلبداع تعريفات متعددة تشترك في األصل وتختمف في التفاصيل والفروع ،فقد ّ

بأنو القدرة عمى إنتاج وتطوير أعمال أو نظريات أو تقنيات أو أفكار أصيمة ) ،(Dictionary.apa.org, 2018وحسب
(جروان )3102 ،فقد انقسمت تعريفات اإلبداع حسب المدرسة الفكرية التي ينطمق منيا التعريف إلى عدد من التقسيمات،
فالجشطالتيون ينظرون لئلبداع عمى أنو عممية ىدم وبناء لممعارف الموجودة أصبلً لدى الشخص المبدع ،بينما تأتي
المدرسة التعبيرية بفكرة تعبير الفرد عن ذاتو وخبراتو الشخصية ومشاعره وأحاسيسو عن طريق األعمال التي يمارسيا كل
إنسان فيو ال يقتصر عل فرد دون اآلخر ،فالتعبيريون يعتبرون اإلبداع وسيمة لتغيير تنظيم حياة الفرد وينعكس ذلك من
خبلل أعمالو األدبية والفنية ،بينما تفترض نظرية التحميل النفسي أن اإلبداع سموك محكوم بعوامل الشعورية أبرزىا الغرائز
الجنسية والعدوانية ،فاإلبداع يفسر عند التحميميين عمى أساس التسامي بيذه الغرائز واستخدام طاقاتيا بأعمال وسموكيات
مقبولة إجتماعياً ،بالتالي فاإلبداع ينشأ كنتيجة صراع نفسي منذ مراحل الطفولة األولى بين اليو واألنا واألنا األعمى،
فمصدراالبداع لدى فرويد ىو البلشعور الشخصي أو البلشعور الجمعي كما رأى تحميميون آخرون (سيجموند،)2000 ،

وأما رواد النظرية العقمية ومن أبرزىم جيمفورد  Guilfordينظرون إلى االبداع عمى أنو نتاج العقل ووليد الفكر ،فكل ابداع
ىو نتاج فكري يتم صقمو عن طريق العقل البشري ،حيث يذىب جيمفورد إلى أن التفكير اإلبداعي ىو تنظيم يشمل
مجموعة من القدرات العقمية منيا الطبلقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكبلت ،تشكل تمك المكونات القدرة الفردية
عمى انتاج ما ىو جديد في مختمف الجوانب ،ومن منطمق النظرية العقمية فقد عرف بول تورانس Paul Torrance
االبداع بيدف إخضاعو لمقياس النفسي عمى أنو العممية التي تجعل الفرد حساساً تجاه المشكبلت ومواطن القصور
والثغرات في المعرفة وفقدان العناصر وعدم االنسجام وغيرىا مثل؛ التعرف عمى الصعوبة والبحث عن الحمول والتخمين
ووضع فرضيات حول مواطن النقص ،باإلضافة إلى اختبار الفرضيات واعادة اختبارىا لتعديميا ثم إعادة اختبارىا ،وأخي اًر
الوصول إلى النتائج وايصالياً لآلخرين (.)Herbert et al. 2002
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وفقاً لمتوجيات النظرية السابقة يمكن استنتاج أن ىناك من يؤيد االرتباط بشكل أو بآخر بين اإلبداع والبلشعور ،كما
أن ىناك من يرى بأن اإلبداع يجمع بين الجانبين معرفي ووجداني في آن معاً (رنكو ،)3100 ،والسؤال ىنا ىل الرسومات
قادرة عمى التعبير عن الشعور والبلشعور والمعرفة والخيال والوجدان؟ كان تورانس رائداً دولياً في بحوث االبداع ،وأشتير
بتصميمة وتطويره لمقاييس تورانس لمتفكير االبداع ) ،Torrance Tests of Creative Thinking (TTCTالتي
أصبحت تستخدم بشكل واسع في مجال األعمال والتعميم بيدف تقييم القدرة اإلبداعية لدى األفراد بقياس مكوناتيا ،وقد
كانت تمك المقاييس جزًء من مشروع بحثي طويل المدى ،شمل عمى تجارب داخل الفصول الدراسية لتحفيز االبداع ،من
خبلل التركيز عمى صفات األفراد لتحفيزىم لئلبداع توصل لتمك االختبارات ،وقد إنطمق تورانس من تجاربو إلى تحميل
الرسومات التي يقدميا المفحوصين بواسطة مقاييسو الشكمية ،تم من خبلليا قياس مجموعة من األبعاد المختمفة ،تقوم عمى
افتراض أن التفكير اإلبداعي نشاط عقمي فريد يظير من خبللو المبدع تميز في بعض السمات األساسية التي تمثل
مستويات من التفكير العميا ،باإلضافة إلى سمات فرعية تعكس الجوانب األخبلقية واالنفعالية واالجتماعية ،حيث تقيس
مقاييس تورانس الشكمية الجوانب اآلتية:
أوالً :الطبلقة  : Fluencyتقديم مجموعة من االستجابات ذات العبلقة بالمثير.
ثانياً :األصالة  :Originalityتقديم مجموعة من االستجابات غير المألوفة أو غير الشائعة.
ثالثاً :التفاصيل  :Elaborationوضع إضافات عمى الفكرة لتوضيح االستجابة.
رابعاً :مقاومة اإلغبلق المبكر :Resistance to premature closureالقدرة عمى جعل الذىن منفتحاً وتأخير إغبلق
األشكال غير المكتممة.
خامساً :تجريد العناوين (العنونة) :Abstractness of tittleاستخدام المفردات سواء بسيطة أو مجردة.
سادساً :قوة اإلبداع  :Creative Strengthىي عبارة عن مجموعة من الجوانب التي تشير إلى القوة اإلبداعية وىي تتمثل
بالتالي :التعبير العاطفي-الطبلقة في رواية القصة-الفعل والحركة-التعبير عن العناوين-تركيب األشكال غير المكتممة-
تركيب الخطوط أو الدوائر-التصور غير العادي-التصور الداخمي-التوسع وكسر الحدود-الدعابة-ثراء وتمون الصورة-
الخيال.
ىل يمكن من خبلل تصوير األفكار استحضار شيء ما لمنطقة الوعي بشكل يمكن من خبللو اكتشاف بعض
الخصائص والسمات والقدرات الكامنة؟ ىل يمكن من خبلل الرسم الوصول لمؤشرات حول مفاىيم الفرد أو أفكاره أو
سماتو؟ ىل يمكن أن نعتبر الرسم وسيط ناجح بين تصور األفكار والتعبير عنيا ،ىل بالفعل الخطوط والدوائر التي تصدر
عن الفرد ممكن اعتبارىا مادة تمثل الفجوة بين التفكير الحسي االدراكي والتفكير المجرد ،فيو يقوم الفرد بإعادة تشكيل بناء
المعاني لديو وتجسيد أفكاره عمى شكل صور مرئية بصرية؟ ،اىتم فرويد بدراسة اإلبداع وتعامل معيا تعامبلً نفسياً ،فأطمق
تفسيرات لمسموك والشخصية اإلبداعية استناداً عمى نظرتو لدور البلوعي ،فقد حمل مجموعة من األعمال الفنية (لوحة
المونالي از والعذراء والمبلك) ،كما حمل شخصيات فنية (ليوناردو دافنشي والروائي دوستويفسكي) ،وفسر اإلبداع وفقاً
لمفيومي التسامي واإلعبلء ،بمعنى أن الدوافع الجنسية يتم إعبلؤىا عند كبتيا بسبب الضوابط والضغوط االجتماعية،
فالدافع غير المقبول اجتماعياً يتسامى نحو مواضع ذات قيمة اجتماعية إيجابية (الزيات ،)2009 ،فالمحرك األساسي
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لؤلعمال اإلبداعية من وجية نظر فرويد ىو الصراعات الداخمية التي ظمت مكبوتة في البلشعور ،فالمبدع إنسان محبط
ألنو يريد الثروة والمال والنساء والقوة والشرف ،لكن تنقصو الوسائل لموصول إلى ىذه االشباعات ،بالتالي فيو يمجأ
لمتسامي بتمك الرغبات وتحقيقيا بالخيال ،بالتالي منطقة التفكير اإلبداعي تتوسط الواقع المحبط لمرغبات وعالم الخيال الذي
يحققيا ،فالخيال مستودع يتم تكونو خبلل عممية االنتقال المؤلمة من مبدأ المذة إلى مبدأ الواقع ،فاألعمال اإلبداعية ما ىي
إال إشباعات خيالية لمرغبات البلشعورية ،تصدر من أجل استثارة اىتمام وتعاطف اآلخرين ،خاصة حين تكون قادرة عمى
استثارة واشباع نفس االندفاعات الغريزية لدييم .من خبلل محاوالت فرويد لتفسير اإلبداع وفقاً لمفاىيم التحميل النفسي وجد
أن التفكير اإلبداعي محكوم بعممتين من التفكير ىما :عمميات التفكير األولية وىي تتصف بالبدائية والبلعقبلنية والغريزية،
لذا ترتبط بالبلشعور واليو ،وعمميات التفكير الثانوية التي تتصف بالواقعية والمنطقية ،وترتبط بالشعور واألنا األعمى.
ىناك فروق بين عمميتي التفكير األولية والثانوية ،في مصدر نشوئيما وتطورىما ،ومن أىم خصائص عممية التفكير
األولية ىي أنيا تعمل عمى المواءمة بين بين أفكار الفرد في البلشعور ومحيطو ،بالتالي تظير األفكار الغريبة وغير
التقميدية وذلك ألنيا تقع في البلوعي ،الربط بين األفكار ىنا يقوم عمى أساس العبلقات البدائية (الصوتية -البصرية-
الشكمية) ،وليس عمى أساس المنطق ،كما يتم دمج فكرتين أو أكثر في البلشعور (التكثيف) ليكونا صورة مركبة تظير في
الوعي بصورة جديدة ،باإلضافة إلى أن خبرات الطفولة غير المشبعة ىي التي تحرك النشاط اإلبداعي لدى الراشدين،
فا لمبدع لدى فرويد يشبو العصابي كون أن كبلىما لدييما حاجات طفولية غير مشبعة ومكبوتة في البلشعور ،لكن
االختبلف بينيما في القدرة عمى التعبير عن تمك الحاجات ،فالحاجات الغير مشبعة ليا شحنة انفعالية قوية يستطيع المبدع
استثمارىا في تطوير األفكار الشخصية بطريقة تضفي عمييا قيمة .من خبلل ما سبق يمكن تمخيص وجية نظر فرويد في
التفكير اإلبداعي بما يمي:
 .١االبتكار ىو نتيجة لمصراع بين القوى البلشعورية ،عن طريق إطبلق االنفعال المكبوت في البلشعور الناتج عن
الصراع ،ىذا االنفعال يشجع الدوافع عمى القيام بالحمول المبدعة حتى تصل لممستوى المقبول.
 .٢الشخص المبتكر يتقبل األفكار الحرة غير المألوفة ،بينما الشخص غير المبتكر ال يتقبميا فيكبتيا.
وقد جاءت عدة انتقادات عمى التفسير التحميمي لمسموك اإلبداعي ،فقد قمل بعض التحميميون من أىمية عمميات
التفكير األولية في تفسير النشاط اإلبداعي ،بتأكيدىم أن التفكير اإلبداعي يحدث في مستوى الشعور فيو ليس تفكي اًر
غريزياً ،ب الرغم من تأكيدىم عمى األىمية الكبيرة لعممية التفكير األولية في الجوانب االنفعالية لمعمل اإلبداعي في مجال
الفنون واألدب ،كما أكد معظم عمماء النفس المجددين لمنظرية التحميمية عمى أىمية االرتباطات البلشعورية في العمل
اإلبداعي ،وأنيا تتم خبلل عممية التفكير األولية (جروان ،)2013 ،يشير كوبيو  eibuKوىو من الممثمين المعاصرين ليذا
المنحى ،أن اإلبداع يمكن أن يفسر من خبلل ثبلثة مفاىيم أساسية ىي :ما قبل الشعور والشعور والبلشعور ،فالعممية
اإلبداعية نتاج نشاط ما قبل الوعي ،أما اإلنتاجات اإلبداعية فتقع في مستوى الوعي ،أما البلوعي ىنا دوره تحريض وحث
التفكير اإلبداعي وتكثيف تجاربو (أبو جادو ونوفل .)2013 ،كما أن فرويد وأتباعو تعرضوا لمنقد حول تفسيرىم لمعممية
واألعمال اإلبداعية من قبل مؤيدي التوجيات النظرية األخرى ،وىي بأن تفسير التحميميون محدود الفائدة من الناحية
العممية والعممية لفيم اإلبداع والسموك اإلبداعي وذلك لؤلسباب التالية:
5

 عدم وجود دليل عممي مبني عمى أساس الدراسات التجريبية يؤيد وجية نظر التحميميون في معالجتيم لقضية اإلبداعوالتفسيرات المقدمة في ىذا الجانب.
 عدم الدقة في تفسير خبرات الطفولة المكبوتة في البلشعور ،فعممية تذكر الماضي أمر طبيعي يحدث لدى الجميع،فكيف ليا أن تفسر عناصر األعمال اإلبداعية؟
 وجود شكوك وتساؤالت حول منيجية دراسة الحالة الذي انتيجو فرويد وبعض أتباعو ،فالتقارير المقدمة تشير إلى عدمالدقة في التفسير (جروان.)2013 ،
 ال يمكن تفسير اإلبداع بالبساطة التي عرضيا التحميميون ،مجرد مجموعة من الدوافع البلشعورية المكبوتة وتم التساميواإلعبلء بيا لتدفع الفرد لئلبداع ،فاإلبداع يعتمد أساساً عمى الدرجة العالية من االستعداد والقدرة العقلية العالية والدافعية
(أبو جادو ونوفل.)2013 ،
 فسر فرويد حدوث الكبت والتسامي ،لكنو لم يفسر كيفية حدوثيما أو المسارات التي يسمكونيا ،فمم يتضح الفرق بينصاحب الغرائز المكبوتة المبدع مقابل المريض النفسي.
 تم االىتمام بالجوانب االنفعالية الوجدانية دون االىتمام بالجوانب العقمية. النظرة السمبية لممبدع باعتباره شخص مميء بالعقد واإلحباطات ومشاعر النقص والتوتر .والقمق التي يريد التخمصمنيا ،كما أنو شخص منطوي ينسحب عن الواقع ويمجأ إلى خياالتو( .الكناني.)2015 ،
جاءت بعض البحوث الحديثة لتركز عمى عمميات الرسم بدالً من المنتج النيائي كعمل فني ،كما زاد االىتمام في
اآلونة األخيرة بالرسم عمى أنو ميمة لحل مشكمة أكثر من كونو نافذة لمعقل ( ،)Catte, 1998ويعبر كوبتز ( Koppitz,
 )1968, p. ixعن أىمية الرسم لمكشف عن أبعاد مختمفة من الشخصية بقولو" :لم أشك أبداً أنو ال يوجد ،من بين كل
التقنيات التي يستخدميا األخصائيون النفسيون العاممون مع االطفال ،ال يوجد تقنية ذات معنى وأكثر متعة وأىمية كالرسم،
الرسم بقمم رصاص وورقة ".والرسم في كثير من األحيان يعتبر وسيمة لؤلطفال والراشدين أيضاً لتحويل أفكارىم لشيء
محسوس ،فالقدرة عمى تصوير األفكار والمفاىيم والمشاكل بشكل مرئي تساعد الفرد عمى أن يشاىد أفكاره ويقيميا ومنيا
يتمكن من التعديل عمييا وتحويميا ألفكار أكثر إبداعاً ،بمعنى أن رسم األفكار قد يساعد عمى االنتقال لمستويات أعمى من
التفكير .وفي ىذا المجال وظف بياجو  Piagetعام  1956مراحل تطور الرسم لؤلطفال ووضعيا في إطار نمائي حسب
مراحل النمو ،ولم يكن الرسم بالنسبة لبياجيو فقط مراحل نمائية بل كان يعتبره نافذة لمتطور العقمي لمطفل في كل مرحمة،
وقد كان يعتقد بأن الرسم يتخذ منحى تقدمي ثابت وعالمي ومتسمسل عبر المراحل النمائية .(Piaget & Cook,
)1952وفي بحث نوعي لفيون بيبنويكفيمد ( )Pepin-Wakefield, 2008حول استخدام الرسم لمتعرف عمى الذكريات ما
قبل المفظية ،قامت العينة المكونة من نساء كويتيات في أعمار ما بين ( )٢٢-٢2سنة بتمثيل ذكريات الغزو العراقي عبر
الرسم والتموين ،وقد خمصت النتائج إلى اشتراك الرسومات في عدد من الخصائص كاأللوان واألشكال ،وكمثال عثر في
الرسومات عمى أشكال مرتبة حسب تكرارىا (سماء مظممة ،أفراد عائمة وضباط جيش ،داخل البيت (سراديب) ،شموع
واضاءات ،دماء ،دموع ،حبال ،أعبلم وغيرىا) وىذا يعني أن الرسم قادر عمى إظيار جوانب انفعالية معينة ،في المقابل
ىل يمكن لمرسم أن يظير مستوى التفكير اإلبداعي؟ ،فقد يساعد تحميل الرسومات عمى فيم المعنى من وراء الرسم وفيم
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العبلقات بين وحدات الرسم وذلك لمتعرف عمى طريقة تفكيره بشكل أفضل ،باعتبار الرسم أسموب أو طريقة يمكن من
خبلليا ترجمة األفكار المحسوسة لشيء ممموس يمكن قياسو ،وتكمن قوة الرسم عند األطفال والبالغين في قدرتو عمى
تمثيل األفكار بشكل يمثل الواقع أكثر ،فعندما يتم استخراج األفكار عمى شكل رسوم يمكن التفاعل معيا بشكل شخصي،
بذلك يمكن إعادة صياغتيا والتعديل عمييا والرجوع إلييا لمراجعتيا وتقيميا ).(Vygotsky, 1962
وبما أن الرسم يعبر عن أبعاد معينة لمتفكير وعممياتو ،وىذا ما يقترحو األدب النظري المرتبط بالكثير من اختبارات
اإلبداع التي تستخدم الرسم كوسيط لتقييم األفراد ،فإنو وال بد أن يكون لمرسم وظائف محددة كجزء من عممية الكسب
الحاصمة لؤلفراد أثناء فيميم لما يدور من حوليم ،وتقترح إيمين آدمز ( )Adams, 2017أربعاً أغراض رئيسة لمرسم
باعتباره وسيطاً لمتعمم ،أوالً :أن الرسم لو غرض إدراكي ،حيث يساعد الفرد عمى ترتيب المحسوسات والمشاعر واألفكار
بطريقة معينة تساعد عمى الفيم ،وثانياً :أن الرسم ىو عبارة عن وسيمة تواصل ،وىو يساعد عمى خمق األفكار واألحاسيس
وعرضيا لآلخرين ،وثالثاً :الرسم كاختراع يساعد عمى خمق اإلبداع والتعديل والتطوير عمى األفكار ،حيث يصعب عمى
الفرد تخيل الفكرة دون أن تظير لو عمى شكل رسم يقيده في الواقع عمى الكراس ،ورابعاً :الرسم كنوع من الفعل ،حيث
يساعد عمى وضع األفكار عمى شكل أفعال حيث يمكن تطبيقيا مثل رسم المباني والجسور الحديثة .كما يمكن التنبؤ من
خبلل الرسم باالنفعاالت بما أنو وسيمة جيدة لمتعبير عن الذات ،خاصة مع وجود عامل العفوية ،فقد كشفت دراسة (أبو
سيف )٢2١٣ ،التي أجراىا مع ( )١٦مراىقاً وحاول التعرف فييا عمى العبلقة بين الرسم عمى الجدران واالنفعاالت السالبة
والموجبة والميل لمخيال ،كشفت النتيجة وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين درجات المراىقين عمى مقياس الرسم عمى
الجدران وكل من االنفعاالت الموجبة والسالبة ،وأمكن التنبؤ بالرسم في ضوء االنفعاالت والخيال لدييم حيث عبر كل من
المراىقين عمى تجاربو ومعاناتو من خبلل رسوماتو التي أظيرت أحياناً اضطياداً أسرياً أو اجتماعياً.
قد نتفق جميعنا عمى أن اإلبداع ليس بالسموك البسيط وال ىو نتاج فكرة أحادية البعد ،بل ىو سموك مركب ال يقوم
عمى نشاط عقمي واحد أو سمة واحدة فقط ،بل ىناك العديد من المكونات التي تساىم في بنائو ،لذا فالنموذج التكاممي
لتفسير السموك اإلبداعي يساىم في بمورة طبيعة اإلبداع ،فاإلطار المنظوم لمنموذج التكاممي لئلبداع يعتمد عمى ما يمي:
 النظرة االرتقائية :النظر من الماضي إلى الحاضر واالستشراف لممستقبل. النظرة االلتقائية :النظرة التفاعمية سواء بين المتغيرات في المجال الواحد سواء كان معرفياً أو وجدانياً أو جمالياًأو اجتماعيا أو ثقافياً ،أم بين المجاالت بعضيا ببعض ،كما يمكن أن يكون بين األزمنة الثبلث (الماضي
والحاضر والمستقبل) بما يحمل كل زمن من تذكر لمماضي ووعي وادراك لمحاضر وتخيل وتوقع المستقبل ،كما
ىو موضح في الشكل.1
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الشكل1

المنظور التكاممي لمسموك اإلبداعي

يفترض النموذج في الشكل السابق بأن ىناك مجموعة من المسممات التي توجو السموك اإلبداعي ،وىي عمى ثبلث
مستويات ىي كالتالي:
 .١مستوى الوعي :يمثل الخبرة واألساليب التي تم من خبلليا توظيفيا واستخداميا بشكل مناسب بالمواقف السابقة ،يتم ذلك
المستوى في الوقت الماضي.
 .٢مستوى الخيال واالبداع :وىو عبارة عن التوجو نحو المستقبل ،والتطمع لخمق شيد جديد لم يكن موجوداً.
 .٣مستوى اإلرادة :ىي مرحمة يتم من خبلليا تفعيل السموك اعتمادا عمى الخبرات السابقة لتحقيق األىداف المستقبمية
بشكميا الجديد.
يقوم المنظور التكاممي لمسموك اإلبداعي عمى مجموعة من االفتراضات ىي كاآلتي:
 االبداع ظاىرة اجتماعية.
 يتحقق اإلبداع من خبلل متصل زمني.
 يمعب المستقبل دو اًر ىاماً في تشكيل السموك اإلبداعي ،يماثل دور الحاضر والماضي.
 السموك اإلبداعي يقوم عمى تفاعبلت تتم عمى المستويات الثبلث ،وىي تفاعبلت مع الذات واآلخرين بين الماضي
والحاضر والمستقبل كما أنيا تتم داخل كل مكون من مكونات السموك وبينيا.
 ال يتحقق االبداع إال إذا توفرت مستويات معينة من خصائص الميام اإلبداعية.
من خبلل النموذج السابق يمكن القول بأن السموك اإلبداعي ليس خاصية أو مجموعة من الخصائص المفردة ،بل ىو
سموك متكامل يعتمد عمى منظومة تشمل عمى مجموعة من الخصائص والشروط والمناخات والتفاعبلت والسياقات
(حنورة ،)1997 ،لذا من الميم الكشف عن خصائص اإلبداع عن طريق أدوات ومقاييس تقيس ما يسمى بالتفكير
التباعدي من منظور تكاممي  ،وتتطمب أسئمتيا طبلقة ومرونة وأصالة في التفكير ،ألنو ال يوجد لمسؤال إجابة صحيحة
واحدة كما ىو الحال في اختبارات الذكاء ،وربما ليذا السبب وغيره من األسباب تفتقر اختبارات اإلبداع لمخصائص
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السيكومترية التي تتمتع بيا اختبارات الذكاء الفردية المعروفة ،وليذا ال ينصح باستخداميا منفردة في عممية الكشف
واالختيار ،بل يمكن أن تكون مصد ار إضافيا لممعمومات (جروان.)2008 ،
اختبارات تورانس بأشكاليا المختمفة تقيس التفكير التباعدي حيث أنيا قائمة عمى نموذج جيمفورد ،كما أنيا
تستخدم عمى نطاق واسع كاختبارات لتحديد مستوى اإلبداع لدى األفراد ،وقد تعرضت تمك االختبارات تعرضت لمكثير من
االنتقادات واليجوم بطريقة فاقت ماكانت عميو قبل ربع قرن ،فقد ظير في اآلونة األخيرة مجموعة من الباحثين الذين
يشككون بالقدرة التمييزية الختبارات تورانس ،حيث أنيم يدعون بأن تمك االختبارات فقدت قدرتيا عمى الكشف عن
المبدعين حسب التطورات والمستجدات في العصر الحالي ،ومن أشير ىؤالء الباحثين بير  ،Baerالذي تحدى في مقالو
عام  2011صبلحية مقاييس تورانس لتحديات القرن الواحد والعشرين ،مستنداً في ذلك عمى أدلة من مؤسسي اختبارات
التفكير التباعدي ،وما يجعل ذلك االدعاء بحاجة لمزيد من التحقق واإلثبات ىو أن ىؤالء المؤسسين ينتمون لمؤسسات
منافسة لمركز تورانس ،لذا تدعوا الحاجة لعمل مزيد من البحوث في ىذا الجانب ،بينما بالمقابل أثبت  Kimفي نفس العام
 2011باألدلة أىمية مقاييس تورانس في العصر الحالي ،في حين أشار تورانس وبريسبيري ( )0891أن اختبارات تورانس
قد استخدمت في ثبلثة أرباع البحوث المنشورة لئلبداع في ذلك الوقت ،وقد أثرت تمك االنتقادات عمى قوة تمك المقاييس،
بدليل أنيا ظمت ميمة ومن األدوات المستخدمة بكثرة من قبل عدد من الباحثين الميتميم في مجال االبداع ،ومازالت تعتبر
من المقاييس الفعالة لئلبداع .جمع جيمفورد عوامل اإلنتاج المتباينة في أربع جوانب ىي :الطبلقة والمرونة واألصالة
واإلعداد التي كانت أساس اختبارات التورانس لسنوات عديدة .وقد أوصى تورانس بعدم استخدام النتيجة المرّكبة لمقاييس
االبداع  ،واستبدال ذلك باألخذ بعين االعتبار الدرجات الفرعية التي يحصل عمييا المستجيب بحيث يتمكن الفاحص من
الحصول عمى صورة لميارات الفرد لكن مع األسف الشديد ما يمارسو الباحثين في بحوث االبداع مخالف لما أوصى بو
تورانس حيث نجدىم يعتمدون في نتائجيم عمى الدرجات المركبة ).)Kim, Cramond & Bandalos, 2006
السؤال ىنا ىل فعبلً تعكس مقاييس تورانس لمتفكير اإلبداعي الشكمية الصفات الشخصية واالنفعالية لممبدع؟ ىل
يمكن من خبلل تصوير األفكار استحضار شيء ما لمنطقة الوعي ،بشكل يمكن من خبللو اكتشاف بعض الخصائص
والسمات والقدرات الكامنة؟ ىل يمكن من خبلل الرسم الوصول لمؤشرات حول مفاىيم الفرد أو أفكاره أو سماتو؟ ىل يمكن
أن نعتبر الرسم وسيط ناجح بين تصور األفكار والتعبير عنيا؟ ىل بالفعل الخطوط والدائر التي تصدر عن الفرد ممكن
اعتبارىا مادة تمثل الفجوة بين التفكير الحسي االدراكي والتفكير المجرد ،فيو يقوم الفرد بإعادة تشكيل بناء المعاني لديو
وتجسيد أفكاره عمى شكل صور مرئية بصرية؟ فالرسم في كثير من األحيان يعتبر وسيمة لؤلطفال لتحويل أفكارىم لشيء
محسوس ،فالقدرة عمى تصوير األفكار والمفاىيم والمشاكل بشكل مرئي تساعد الفرد عمى أن يشاىد أفكاره ويقيميا ومنيا
يتمكن من التعديل عمييا وتحويميا ألفكار أكثر ابداعاً ،بمعنى أن رسم األفكار قد يساعد عمى االنتقال لمستويات أعمى من
التفكير .وظف بياجو  Piagetعام  1956مراحل تطور الرسم لؤلطفال ووضعيا في إطار نمائي حسب مراحل النمو ،ولم
يكن الرسم بالنسبة لبياجيو فقط مراحل نمائية بل كان يعتبره نافذة لمتطور العقمي لمطفل في كل مرحمة ،وقد كان يعتقد بأن
الرسم يتخذ منحى تقدمي ثابت وعالمي ومتسمسل عبر المراحل النمائية ) ،(Piaget & Cook, 1952تكمن قوة الرسم
عند األطفال والبالغين في قدرتو عمى تمثيل األفكار بشكل يمثل الواقع أكثر ،فعندما يتم استخراج األفكار عمى شكل رسوم
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يمكن التفاعل معيا بشكل شخصي ،بذلك يمكن إعادة صياغتيا والتعديل عمييا والرجوع إلييا لمراجعتيا وتقيميا
).(Vygotsky, 1962
فقد يساعد تحميل الرسومات عمى فيم المعنى من وراء الرسم وفيم العبلقات بين الرسومات التي يقوم بيا الفرد،
وذلك لمتعرف عمى طريقة تفكيره بشكل أفضل ،باعتبار الرسم أسموب أو طريقة يمكن من خبلليا ترجمة األفكار المحسوسة
لشيء ممموس يمكن قياسو .اعتبرت الرسوم منذ عيد قريب من األمور الغامضة والمشكوك بجدواىا الختبار الشخصية
بصورة عممية ،إال أننا نشيد اليوم عدد من االختبارات اليامة القائمة عمى الرسم والتي أضافت قيمة لؤلدوات اإلسقاطيو
التي يستعين بيا عدد من االختصاصين في عمميم ،واألىم ىنا ىو التوصل إلى بعض األدلة التي تساعد إثبات أو نفي
إمكانية اعتبار مقاييس تورانس من المقاييس الجيدة التي تشير إلى مستوى التفكير التباعدي لدى الفرد؟ بحيث يمكنيا
الكشف عن جوانب التفكير التباعدي لدى الفرد ،في حال تفسير الدرجات الفرعية بشكل مترابط وعدم األخذ بالدرجة
المركبة لممقياس كما أوصى تورانس؟ والسؤال األىم ىنا كيف يمكن استخدام نتائج المقياس خاصةً وأن االختبار من أكثر
االختبارات استخداماً وىل ىناك مقاييس إبداعية أخرى يمكنيا أن تقدم مؤشرات لمتفكير اإلبداعي أفضل من مقياس تورانس
أو تنافسو؟ )(Baer, 2011
أهمية البحث
التقييم مصطمح واسع يمكن استخدامو لمتمييز والتشخيص والتصنيف واعداد التقارير والتعميم وتقييم البرامج
والمناىج كما يمكن من خبللو تطوير النظريات ،وقياس اإلبداع بشكل خاص يعتبر ميمة معقدة ومتداخمة ،فقد تم استخدام
عدد كبير من األساليب لقياسو مثل السيرة والتقارير الذاتية التي يمكن عن طريقيا الكشف عن بعض المؤشرات والدالالت
التي تميز المبدعين ( .)Tegano & Smith, 1992وقد أثبتت بعض الطرق مستويات عالية من الموثوقية والصبلحية،
بينما فشل غيرىا في ىذا الصدد ،تعتبر مقاييس تورانس الشكمية والمفظية من أكثر األدوات المستخدمة لقياس القدرة عمى
التفكير اإلبداعي (خان1991 ،؛ صبحي١99٢ ،؛ الروسان٢22١ ،١99٦ ،؛ التويجري والمنصور2000 ،؛ جروان،
 ،)١999حيث تستخدم تمك االختبارات بصورة واسعة حول العالم ،كما أنيا استخدمت في البحوث عبر الثقافية منيا
(خان )١999 ،وغيرىا ،ىذا فضبلً عن كونيا أحد األدوات األساسية في الكثير من البحوث العربية بيدف الكشف
والتعرف وتقييم التفكير اإلبداعي ،بالرغم من ذلك االستخدام الواسع إال أن تمك االختبارات تعرضت لمعديد من االنتقادات،
لذا سعى البحث الحالي لتحميل الرسوم في األنشطة الثبلث التي تشكل مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي الشكمي لمتعرف
عمى المؤشرات التي يمكن التوصل إلييا من خبلل االستجابات المقدمة ،عمى عينة من الطمبة الجامعيين المقيدين في كمية
التربية ألساسية في الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت ،لمتعرف عمى الجوانب التي يمكن أن تعكسيا
رسومات الطمبة الراشدين ،وما مدى إمكانية اعتبار الرسوم أسموب مناسب لقياس مستوى التفكير لدى الراشدين ،وكيف
يمكن التعامل مع المؤشرات والنتائج التي يتم التوصل إلييا عن طريق تمك الرسوم.
أهداف البحث
تتمخص أىداف البحث في اآلتي:
ّ
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 .١التعرف عمى الدالالت والمؤشرات التي يمكن التوصل إلييا من خبلل تحميل محتوى الرسومات في اختبار تورانس
لمتفكير اإلبداعي الشكمي لمجموعة من الطمبة الراشدين.
 .٢التعرف عمى درجة التوافق بين النتائج التي يمكن أن يتوصل إلييا المختصين في تصحيح مقياس تورانس لمتفكير
اإلبداعي الشكمي في الحالتين عند تحميل محتوى الرسوم واتباع معايير التصحيح الخاصة بالمقياس.
 .٣الكشف عن مدى مبلءمة المقياس لمفئة العمرية لعينة البحث ،خاصةً وأنو يعتمد عمى الرسم.
منهج البحث
اتبع البحث الحالي منيج تحميل المحتوى ،الذي تعود بداياتو التاريخية إلى مطمع القرن العشرين في مجال
اإلعبلم والصحافة ثم تطور بتطور العموم االجتماعية واإلنسانية ،فأضحى من األدوات الميمة المعتمدة في العديد من
البحوث ،التي تستخدم من أجل المساعدة عمى فيم الظاىرة من خبلل جمع المعمومات وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا ،تقوم
تمك المنيجية عمى البحث عن المعنى الذي تحممو المادة التي يتم تحميميا ،أو القصد الكامن داخل الموضوع المراد تبميغيا
الى طرف بعينو ،تمك ىي أبرز المعطيات التي يقوم عمييا تحميل المحتوى ،فيو يعد نوعاً من القراءة األخرى المختمفة عن
القراءة التقميدية ،ال تقتصر غايتيا عمى الكشف عن ما ىو موجود ،بل تتخطاه نحو المغة الشفاىية والصورة والحمم
والموسيقى والمواقف واألصوات اإلشارات واإليماءات والحركات والرسومات وغيرىا ،وعمى ىذا يكون السعي نحو التحميل
بموغاً إلى المعنى ،استناداً إلى إحصاء مفردات بعينيا داخل النص .فاألسموب اإلحصائي واألدوات الكمية ليا دو اًر بالغ
األىمية في تحديد المضامين المستيدفة ،حيث يتم الوقوف عمى صياغات وكممات يستخدميا كل طرف إزاء اآلخر لتحديد
موقفو وميولو واتجاىاتو.
مجتمع البحث
تكون المجتمع األصمي من الطمبة والطالبات المقيدين في كمية التربية األساسية بنين وبنات التابعة لمييئة العامة لمتعميم
ّ
التطبيقي والتدريب في دولة الكويت ،لمفصل الدراسي األول والثاني من العام  2018-2019البالغ عددىم اإلجمالي
 20078طالب وطالبة ،موزعين حسب الجنس إلى  5061ذكور و 15017إناث.
عينة البحث
تكونت عينة البحث من  219طالب وطالبة ( 119ذكور و 100إناث) مقيدين في كمية التربية األساسية بنين وبنات
التابعة لمييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت لمعام الدراسي  ،2018-2019من جميع التخصصات
وجميع المراحل الدراسية.
أدوات البحث
أوالً :مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي الصورة الشكمية (ب) Torrance Test of Creative Thinking Figural
.(TTCT) form B
ثانياً :استمارة المعايير لتحميل رسوم أنشطة مقياس تورانس من إعداد الباحثتان ،شممت في شكميا النيائي عمى سبعة
مجاالت (المعرفي واالنفعالي والشخصي واالجتماعي واالبداعي والمفظي) ،كل جانب يتكون من مجموعة من البنود تمثمو،
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انظر ممحق ،1عرضت االستمارة عمى مجموعة من المحكمين المختصين في القياس والتقويم والمغة ،تم اعتماد االستمارة
بشكميا النيائي بعد األخذ بمبلحظات المحكمين.
مصطمحات البحث
تحميل محتوى الرسوم :تحديد المؤشرات التي تظير في الرسومات المنفذة باألنشطة الثبلث المكونة لمقياس تورانس لمتفكير
اإلبداعي ،عن طريق تفكيك وحدات الرسم ودراستيا من منظور نفسي.
مقياس تورانس الشكمي لمتفكير اإلبداعي :عبارة عن ثبلث أنشطة تقدم لممستجيب ،يطمب منو فييا التعبير عن أفكاره عن
طريق رسم الخطوط والدوائر والنقط ،باإلضافة إلى توضيح عن تمك األفكار بالعناوين.

إجراءات التطبيق
بعد أخذ الموافقات البلزمة لتطبيق االختبار ،تم التنسيق مع بعض أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية األساسية
الستقطاع جزء من المحاضرات وتخصيصيا لمتطبيق ،تم التطبيق الفعمي بشكل جمعي بعد تقديم التعميمات وضبط الوقت
الخاص بكل نشاط.
نتائج البحث
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlation Coefficientوذلك لمكشف عن العبلقات بين المتغيرات
بعد تكميم وترميز البيانات النوعية ،وقد أشارت النتائج إلى أن ىناك عبلقة بين ميارات التفكير اإلبداعي كما يقيسيا
اختبار تورانس والجوانب التي تقيسيا استمارة البحث ،وىي:
أوالً :الجانب المعرفي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي (الطبلقة واألصالة والتفاصيل
ومقاومة اإلغبلق والعنونة وقوة اإلبداع) والجانب المعرفي (كما تم قياسو في استمارة التقييم حسب المعايير التي وضعيا
الباحثين) ممحق )r=0.66, p <0.001( ،1وىي عبلقة طردية متوسطة ،يشير ذلك إلى أن األشخاص المذين يمتمكون
مستويات عالية في ميارات التفكير اإلبداعي يكون الجانب المعرفي لدييم مرتفع كما تقيسو اإلستمارة ،فقد وضعت معايير
الجانب المعرفي في اإلستمارة بشكل مماثل نوعاً ما لبعض الميارات المعرفية األساسية لمتفكير اإلبداعي مع اختبلف
المصححين ،فرغم إختبلف المصححين إال أنيم يتفقون مع تقييم القدرات المعرفية لممستجيبين.
ثانياً :الجانب االنفعالي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي والجانب االنفعالي
( )r=0.61, p <0.001وىي عبلقة طردية متوسطة ،تشير النتيجة السابقة إلى أن األشخاص الحاصمين عمى درجات
مرتفعة في اختبار التفكير اإلبداعي يظيرون عبلمات ومؤشرات تدل عمى االنفعاالت بمختمف أشكاليا في الرسومات ،مما
يؤكد قدرتيم عمى التعبير عن االنفعاالت في رسوماتيم.
ثالثاً :الجانب المفظي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي والجانب المفظي ( r=0.47, p
 )<0.001وىي عبلقة طردية متوسطة ،تشير إلى أن الحاصمين عمى درجات مرتفعة في التفكير اإلبداعي قادرين عمى
التعبير عن أفكارىم بمفردات وعبارات مناسبة.
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رابعاً :الجانب األخالقي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي والجانب االخبلقي
( )r=0.56, p <0.001وىي عبلقة طردية متوسطة ،بمعنى أن رسومات الحاصمين عمى درجات مرتفعة في ميارات
التفكير اإلبداعي تحمل بعض القيم والمؤشرات التي تدل عمى ارتفاع مستوى الجانب األخبلقي لدييم.
خامساً :الجانب اإلبداعي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس والجانب اإلبداعي ( r=0.48, p
 )<0.001وىي عبلقة طردية متوسطة  ،تؤكد عمى أن النتائج التي يتم التوصل إلييا من خبلل تحميل الرسوم يمكن أن
تشير إلى مستوى ميارات التفكير اإلبداعي ،حين يتم تناوليا بشكل منفرد.
سادساً :الجانب الشخصي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس والجانب الشخصي ( r=0.52, p
 )<0.001وىي عبلقة طردية متوسطة ،أي أن الحاصمين عمى درجات مرتفعة في ميارات التفكير اإلبداعي يظيرون
جوانب تعبر عن ميوليم ورغباتيم الشخصية في رسوماتيم.
سابعاً :الجانب االجتماعي :توجد عبلقة دالة إحصائياً بين نتائج اختبار تورانس والجانب االجتماعي ( r=0.48, p
 )<0.001وىي عبلقة طردية متوسطة ،أي أن الحاصمين عمى درجات مرتفعة في ميارات التفكير اإلبداعي يظيرون
العبلقات االجتماعية وبيئات محددة في رسوماتيم.
نبلحظ من النتائج السابقة بأن ىناك عبلقة وارتباط بين نتائج اختبار تورانس والجوانب السبعة ،كما تم قياسيا في استمارة
المعايير الخاصة بتحميل الرسومات ،بالتالي يمكن أن نستخمص بأن الرسوم ككل متكامل يمكن من خبلليا استخراج
مجموعة من المعايير في حال تم تحميميا وتفكيكيا بطريقة دقيقة وعممية ،والتعامل مع النتائج حسب األبعاد بشكل مستقل
وبطريقة فردية.
كما كشفت النتائج عمى أنو ال توجد عبلقة بين متغير النوع االجتماعي وجميع األبعاد السبعة ،فمتغير النوع االجتماعي ال
يرتبط بالمؤشرات والعبلمات التي تم استخبلصيا من رسومات المستجيبين.
كذلك عند اختبار العبلقة بين األبعاد السبعة في إستمارة المعايير بينيا وبين بعض ،أظيرت النتائج أن ىناك عبلقة دالة
إحصائياً بين الجانب المعرفي والجوانب األخرى تراوحت بين ( r=0.48, p <0.001إلى  )0.72وىي عبلقات طردية
متوسطة الشدة ،كما أنو توجد عبلقة دالة إحصائياً بين الجانب االنفعالي والجوانب األخرى تراوحت بين ( r=0.49, p
 <0.001إلى  )0.65وىي عبلقة طردية متوسطة ،بينما ارتبط الجانب االجتماعي بالجوانب األخرى إرتباطاً طردياً
متوسط الشدة ،ماعدا الجانب المعرفي فمم يرتبط بالجانب االجتماعي ،وكان ىناك ارتباط دال إحصائياً بين الجانب
األخبلقي من جية والمفظي والشخصي من جية أخرى تراوح بين ( r=.496, p <0.001إلى  )0.64وىي عبلقة طردية
متوسطة الشدة ،كما ارتبط الجانب المفظي بالجانب اإلبداعي والشخصي إرتباطاً طردياً متوسط الشدة.
من خبلل النتائج السابقة يمكننا أن نستنتج بأن الرسم قد يكون من الطرق الفعالة لمتعبير عن المشاعر واألفكار ،لكن البد
من أن يتم تقديم التعميمات لممستجيبين بطريقة دقيقة وبكل عناية ،بحيث يكون المستجيب عمى وعي تام بأن اليدف ليس
قياس جودة وجمال الرسم ،بل اليدف ىو قياس ما وراء الرسم ،كما أنو البد من التعامل مع مثل تمك المقاييس بشكل فردي
بحيث يصل القائم عمى التطبيق لتصور فردي لجميع الجوانب التي يقوم بقياسيا ،ويتعامل مع كل جانب بشكل مستقل
وفي نفس الوقت يراعي التداخل بين تمك الجوانب.
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قد يكون المقياس مناسب أكثر لؤلعمار األصغر ،حيث أن األطفال أكثر قدرة عمى التعبير عن طريق الرسم ،فقد تظير
العبلقات بشكل أكثر شدة في حال ما كانت العينة أصغر سناً.
التوصيات
 .١عمل المزيد من البحوث لمكشف عن مدى فاعمية مقياس تورانس لمكشف عن القدرات اإلبداعية لدى الراشدين.
 .٢عمل دراسة مقارنة بين الراشدين واألطفال في مراحل عمرية مختمفة ،لمكشف عن الفروق في األداء.
 . ٣التأكيد عمى األشخاص القائمين بتطبيق وتصحيح اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي عمى أن اليدف من تصميمة كان
التعامل بشكل فردي لمكشف عن نقاط القوة والضعف لدى الطمبة ،لذا البد من استخدامو لتقييم القدرات الفردية وليس
الكشف والتصنيف.
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ملحق1
معايير تحميل الرسومات في مقياس تورانس الشكمي لؤلنشطة الثبلث
الطبلقة
الجانب
المعرفي

المرونة
االصالة
التفاصيل
مقاومو االغبلق
التعبير عن المشاعر السمبية
التعبير عن المشاعر االيجابية

الجانب

التعبير عن العواطف (االمومة -الحب -األخوة)......

االنفعالي

تعبر عن العداء والعنف والعدوانية
الدعابة والفكاىة
الدافعية واالستم اررية

الجانب
االجتماعي
الجانب
االخبلقي

تشير إلى روابط اجتماعية وعبلقات متبادلة
تشير إلى بيئات مختمفة أو بيئة محددة
رسومات تطرح الواقع وتحممو بشكل منطقي
جرأة في طرح مواضيع قد تكون مخالفة لمدين واألعراف والتقاليد
رسومات تحمل قيم أخبلقية
طبلقة في رواية القصة
قدرة تعبيرية مبلئمة لمرسمة

الجانب
المفظي

القدرة التشبييية
محتوى كتابي يشير إلى قيمة معينة أو اتجاه محدد
جرأة في الطرح الكتابي
حصيمتو المغوية كبيرة (مصطمحات متعددة ومتنوعة)
قدرة عمى طرح الفكرة بشكل مختصر وممم لجميع الجوانب

الجانب

الحركة والفعل
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االبداعي

التصور غير العادي
التصور الداخمي
ثراء الصورة
تمون الصورة
الخيال (شخصيات غير واقعية فكرة من الفضاء أو الخيال العممي)
الدمج والربط بين الوحدات
التوسع وكسر الحدود
االىتمام بمجال محدد في أغمب الرسومات

الجانب
الشخصي

تعبر عن حاجات الفرد
تعبر عن ميول الفرد
تعبر عن اتجاىات الفرد
تعبر عن الذاتية وتحمل تعبير عن الذات
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