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هدف: هدف تحقیق حاضر، هنجاریابی آزمون خالقیت عــابدی (CT) در دبیرسـتانهای منطقـه 
ــه هنجاریـابی بـا اسـتفاده از آزمـون خالقیـت عـابدی روی  شش تهران بود. روش: این مطالع
دانشآموزان 36 دبیرستان که به صورت تصادفی از منطقه شش تــهران انتخـاب شـده بودنـد، 
اجرا گردید. از تعداد کل دانشآموزان، 819 نفر انتخاب شدند که از این تعــداد 410 نفـر پسـر و 
409 نفر دختر بودند. ابزار پژوهش از نظر همخوانی درونی و پایایی آزمون – بازآزمون مــورد 
ارزیابی قرار گرفت. از آزمون تفکر خالق تورنس (TTCT) به عنوان شــاخص روایـی همزمـان 
ــون خالقیـت عـابدی اسـتفاده شـد. یافتـهها: ضریـب پایـایی آزمـون – بـازآزمون  برای آزم
خردهآزمونهـای CT در مقولـه سـیالی 0/023، بسـط 0/444، ابتکـار 0/614 و انعطـافپذیــری 
0/595 به دســت آمـد. ضریـب همسـانی درونـی بـرای CT از 0/48 تـا 0/68 (میـانگین 0/595) 
درجهبندی شد. پایین بودن همسانی درونی برخی خردهآزمونها ممکن است به دلیل تعداد کــم 
پرسشها و ماهیت نــاهمگن سـؤالها باشـد. ضریـب همبسـتگی بیـن خـرده آزمونهـای CT و 
TTCT برای ســیالی 0/468، بسـط 0/195-، ابتکـار 0/424 و انعطـافپذیـری 0/361 (میـانگین 

0/265) به دست آمد. این رابطۀ ســطح پـایین، حـاکی از مسـائل اجرایـی درونـی و نمـرهگذاری 
ــه بـه  TTCT روی یک گروه آزمودنیها و یا نشانهای از تفاوتهای اصلی ساختارهایی است ک

وسیله دو ابزار اندازهگیری میشود و یا ترکیب هر دو عامل میباشد. در مقایسه میانگین گروه 
ــود، امـا در مقولـه  دختران و پسران در مقوالت سیالی، ابتکار و انعطافپذیری تفاوت معنادار نب
بسط تفاوت میانگین معنادار بود و گروه دخــتران (نسـبت بـه پسـران) از نظـر بسـط در سـطح 
باالتری قرار داشتند. نتیجهگیری: زمان مورد نیاز برای اجرا و نمرهگذاری TTCT،  کـاربرد 
گسترده آن را برای سنجش خالقیت محدود میکند. آزمون CT به دلیل آنکه اجرا و نمرهگذاری 
ــتری نیـاز دارد، جانشـینی بـرای  TTCT اسـت و چنانچـه روایـی و پایـایی آن  آن به زمان کم

افزایش یابد، میتواند برای اجرای گروهی مورد استفاده قرار گیرد. 
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پراکتــور2 و بــارنت3 (2004) بــرای دانشآمــوزان دبســـتانی، 
فهرستی از ویژگیهای خالقیت، شامل نه صفت خلقی و شناختی را 
تهیه کردند. این فهرست همسانی درونی بســیار بـاالیی (0/93) دارد 
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1 - نشانی تماس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه عباسآباد، بعــد از کـوچـه دلافـروز، پـالک 

1057، مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی. 
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و ابزار اندازهگیری معتبری است. مکآدام4 و کــخ5 (2004) 2بـرای 
گذر از اندازهگیریهای سنتی به اندازهگیریهای نوآورانه و خالق، 
ــن نتیجـه رسـیدند کـه مدیـران بـرای انـدازهگیـری نـوآوری و  به ای
ــک رویکـرد التقـاطی باشـند. کـافمن6  خالقیت باید تسهیل کننده ی
ــه نقـاط ضعـف  (2003) با نگاهی جدید به مفهوم خالقیت و اشاره ب

_____________________________________________
2- Proctor 3 - Burnett
4- McAdam 5 - Keogh
6- Kaufmann
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آزمونهای موجود، با دیدی تربیتی و عملی به تفکر، در مورد نــوع 
جدیدی از اندازهگیری خالقیت پیشنهادهایی ارائه کرده است. 

پژوهشهای زیاد چند دهه اخیر در زمینــه خالقیـت، عـالوه بـر 
مطالعه ویژگیهای افراد خالق، بــه دنبـال پاسـخگویی بـه دو سـؤال 
ــه بودهانـد: اول اینکـه «آیـا خالقیـت را میتـوان  اساسی در این زمین
ــت باشـد ایـن سـؤال پیـش  آموزش داد؟ و در صورتی که پاسخ مثب
میآید که چگونه؟ و دیـگر اینکـه آیـا خالقیـت را میتـوان انـدازه 
گرفت؟ و چنانچه بــاز هـم پاسـخ مثبـت باشـد، چگونـه؟» (عـابدی، 

 .(1372
ــس (بـه نقـل از اُنیـل2، عـابدی3 و اسـپیلبرگر4،  تورنس1 و تورن
1994) اشاره میکنند که طی 15 سال تجربــه مطالعـاتی و آمـوزش 
تفکرات خالق، شواهدی را یافتهاند که نشــان میدهنـد خالقیـت را 
میتوان آموزش داد. در مورد اندازهگیری خالقیت نیز در سـالهای 
اخیر پژوهشهای متعددی شده که به ساخت آزمونهای گونــاگون 
اندازهگیری خالقیت منجر شــده اسـت. یکـی از ایـن آزمونهـا کـه 
 (TTCT) «5ــالق تورنـس بیشترین کاربرد را داشته، «آزمون تفکر خ
است. انیل و همکاران (1994) میگویند تا کنــون بیـش از دو هـزار 
مقاله که در آنها از آزمون تورنس به عنوان مالک سنجش خالقیت 

استفاده شده، چاپ گردیده است. 
این آزمون بر پایه تعریف تورنس از خالقیت ساخته شده است. 
از دیدگاه او (به نقل از انیل و همکاران، 1994) خالقیت «فرآینــدی 
است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بنبستها کــه بـه دنبـال 
تشخیص مشکل به وجود میآیــد و بـه دنبـال آن جسـتوجو بـرای 
ــپس  یافتن راه حل و طرح فرضیههای مربوط به آن آغاز میشود. س
ــیرات الزم در آنـها بـه  فرضیهها و راه حلها آزمایش میشوند و تغی

وجود میآید.»  
تورنس خالقیت را ترکیب چهار عامل اصلــی زیـر میدانـد: 1- 
ـــی  سـیالی6: یعنـی اسـتعداد تولیـد ایدههـای فـراوان، 2- بسـط7: یعن
استعداد توجه به جزئیات، 3- ابتکار8: یعنی استعداد تولیــد ایدههـای 
نو و غیرمعمول و 4-انعطافپذیری9: یعنی استعداد تولیــد ایدههـا یـا 

روشهای بسیار گوناگون (عابدی، 1372). 
بر پایــه سـازههای آزمـون تفکـر خـالق تورنـس، یـک آزمـون 
ــهای تهیـه گردیـد کـه هـدف از تهیـه آن  مدادی کاغذی چند گزین

کوتاه کردن زمان مورد نیاز بــرای اجـرا و نمـرهگذاری آزمونهـای 
خالقیت بود (عابدی، 2002). 

بـا توجـه بـه وقـتگیـر بـودن اجـرا و نمـرهگذاری آزمونهــای 
ـــرای  خالقیــت (از جملــه آزمــون خالقیــت تورنــس)، محقــق ب
ــار خـود  اندازهگیری خالقیت، «آزمون خالقیت عابدی» را مبنای ک
قرار داد تا ضمن برآورد روایی و پایایی آن، بتواند از ایــن آزمـون، 

هنجاری برای دانشآموزان دوره متوسطه به دست آورد. 
 

روش 
در این مطالعه هنجاریابی تحلیلی، جامعــه آمـاری دانشآمـوزان 
ــه شـش  پسر و دختر دوره متوسطه (سالهای اول، دوم و سوم) منطق
آموزش و پرورش شهر تهران بودند که در سال تحصیلی 1375-76 
ــوع ایـن دانشآمـوزان، 16250 نفـر  به تحصیل اشتغال داشتند. مجم
بود که در 63 دبیرستان تحصیل میکردند. از این تعــداد 52 درصـد 
پسر و48 درصد دختر بودند که 20 درصد آنان در مدارس متوسـطه 
ــد بـه تحصیـل  نظام قدیم و 80 درصد در مدارس متوسطه نظام جدی

اشتغال داشتند.1 
 

نمونهگیری 
در این تحقیق، با توجه بــه گسـتردگی جامعـه آمـاری، از شـیوه 
نمونهگیری خوشهای استفاده شد. ابتدا از 63 دبیرستان، 36 دبیرستان 
به طــور تصـادفی انتخـاب شـد و سـپس آزمونهـای خالقیـت روی 
ــالس هـر مدرسـه اجـرا گردیـد. تعـداد نمونـه  دانشآموزان یک ک
تحقیق را 5 درصد جامعه آماری، یعنی 819 نفر دانشآموز تشــکیل 
میدادند، که از این تعداد410 نفر پسر و 409 نفر دختر بودند. دامنه 
سنی نمونه تحقیق 14 تا 19 سال بود و میانگین 16/3 سال برای کــل 

نمونه پژوهش به دست آمد. 
 

ابزار سنجش 
در این تحقیق از دو آزمون استفاده شد؛ یکــی آزمـون سـنجش 

_____________________________________________
1- Torrance 2 - O’ Neil
3- Abedi 4 - Spielberger
5- Torrance Tests of Creative Thinking 6 - fluency
7- elaboration 8 - originality
9- flexibility
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ــابی مقدمـاتی بـه کـار رفـت و  خالقیت عابدی که به منظور هنجاری
دیگری آزمون تفکر خالق تورنس که از آن به عنوان مالکی بـرای 

سنجش روایی همزمان آزمون خالقیت عابدی استفاده شد. 
 

ــابدی. ایـن آزمـون کـه بـر  الف) آزمون سنجش خالقیت ع
اساس نظریه تورنس درباره خالقیت در سال 1363 به وسیله عــابدی 
ـــری از  (1372) در تــهران ســاخته شــد، روی یــک گروه 650 نف
دانشآموزان کالس سوم راهنمایی مدارس تهران اجــرا گردیـد. در 
ــه  سال 1986، عابدی و شوماخر1 در آمریکا به علت عدم دسترسی ب
نسخه اصلی، مواد آزمون را از نو ساختند. نسخه جدید آزمون بارها 
مورد تجدید نظر قرار گرفت و اولین بار به وســیله انیـل و همکـاران 

(1994) تشریح گردید. 
این آزمون 60 سؤال سه گزینهای دارد که از چهار خردهآزمون 
ــکیل شـده اسـت. گزینـهها  سیالی، بسط، ابتکار و انعطافپذیری تش
نشان دهنده میزان خالقیت پایین، متوسط و باال میباشــند کـه نمـره 
ــه  یک برای خالقیت پایین، نمره دو برای خالقیت متوسط و نمره س
برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است. مجمــوع نمـرات کسـب 
ــرده آزمـون، نمایـانگر نمـره آزمودنـی در آن بخـش  شده در هر خ
ــره کلـی  است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خردهآزمون، نم
خالقیت او را نشان میدهد. دامنه نمره کل خالقیــت هـر آزمودنـی 
ــا 33  بین 60 و 180 خواهد بود. سؤالهای یک تا 22 به سیالی، 23 ت
به بسط، 34 تا 49 به ابتکــار و 50 تـا 60 بـه انعطـافپذیـری مربـوط 

است. 
ـــت عــابدی، از طریــق آزمــون مجــدد  پایـایی آزمـون خالقی
دانشآموزان مدارس راهنمایی تهران در سال 1363 در چهار بخش 
ــه دسـت آمـد: ضریـب پایـایی بخـش سـیالی  آزمون به این ترتیب ب
0/85، ابتکـار 0/82، انعطـافپذیـری 0/84 و بسـط 0/80 (عــابدی، 
ــای کرونبـاخ بـرای  1372). ضریب همسانی درونی با استفاده از آلف
خردهآزمونهای سیالی، انعطافپذیری، ابتکــار و بسـط روی 2270 
دانشآموز اسپانیایی به ترتیب 0/75، 0/66، 0/61 و 0/61 بـه دسـت 

آمد (آزمندی2، ویال3 و عابدی، 1996). 
 
 

راهنمای اجرای آزمون 
ابتدا الزم است آزماینده به طور خالصه، دربارۀ هــدف اجـرای 
آزمـون و برخـی نکـات توضیـح دهـد. تفـاوت آن بـا آزمونهـــای 
ــن آزمـون پاسـخ غلـط وجـود  پیشرفت تحصیلی این است که در ای
ندارد، بلکــه یکـی از سـه پاسـخ بـه نظـر هـر فـرد نزدیکتـر اسـت. 
ــد و فقـط دارای ارزش کیفـی میباشـند،  پاسخها ارزش کمّی ندارن
ــک از  یعنی برای آزماینده، نظر و دیدگاه آزمودنیها در مورد هر ی
سؤالها (که ممکن است با نظر دیگران متفاوت باشد) اهمیت دارد. 
ــا خواسـته میشـود کـه  قبل از توزیع پرسشنامهها، از آزمودنیه
ـــه  هیـچ عالمتـی روی پرسشـنامه نگذارنـد و چنانچـه سـؤالی نیـاز ب
توضیح دارد، از آزمونگر سؤال کنند تا برایشان توضیح دهد. بــرای 
اجرای این آزمون حداکثر یک ساعت زمان کافی به نظر میرسد.1 

 
ــی و  ب) آزمونهای تفکر خالق تورنس. از آزمونهای کالم
ــی همزمـان4  غیر کالمی تفکر خالق تورنس، به عنوان شاخص روای
آزمـون خالقیـت عـابدی اسـتفاده شـد. در بیـن ابزارهـای ســـنجش 
خالقیــت، آزمونهــای تفکــر خــالق تورنــس در پژوهشهـــا و 
اندازهگیریهای تربیتی بیشترین کاربرد را داشته اســت (فلدهوسـن5 
و کلینکنبـــرد6 ، 1986؛ تورنـــس7 و گف8، 1986، آناســــتازی9، 

 .(1988
آزمونهای کالمی و غیرکالمی تفکر خالق تورنـس، دارای دو 
فرم موازی A و B میباشد که در این تحقیق از فرم A استفاده شــد. 
فرم A در آزمون کالمی تفکر خالق تورنــس دارای شـش فعـالیت 
ــی بـاید بـه صـورت کالمـی و در  میباشد که در هر فعالیت آزمودن
زمان مقرر پاسخهای مورد نظر را یادداشت کند. آزمون غیر کالمی 
تفکر خالق تورنس (فرم A) از سه فعالیت تشکیل شده است که در 
هر فعالیت آزمودنی میبایست در زمان مقرر پاسخهای موردنظــر را 
به صورت تصویری ثبت کند. در آزمون کالمی تورنس، سه مؤلفــه 
سیالی، انعطــافپذیـری و ابتکـار و در آزمـون غـیرکالمی تورنـس، 
ــه سـیالی، انعطـافپذیـری، ابتکـار و بسـط انـدازهگیـری  چهار مؤلف

_____________________________________________
1- Schumacher 2 - Auzmendi
3- Villa 4 - concurrent validity
5- Feldhusen 6 - Clinkenbeard
7- Torrance 8- Goff
9- Anastasi
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شـدند.  نمـرهگذاری آزمونهـای تفکـر خـــالق تورنــس، مطــابق 
راهنمای نمــرهگذاری در کتـاب راهنمـای TTCT (بیوکـی، 1376) 

انجام شد. 
با توجه به اینکه تحقیق حــاضر از نـوع توصیفـی بـوده و محقـق 
قصد سنجش رابطه علت و معلولی را نداشت، از شاخصهای آمــار 
توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، رتبه درصدی و همبسـتگی و 
روشهای آمار استنباطی مانند آزمون Z و آزمون t و جهت برآورد 

ضریب پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد. 
 

یافتهها 
برآورد روایی آزمون 

ــرای تعییـن روایـی همزمـان  1- روایی همزمان. در این تحقیق ب
ــد. بـه  آزمون خالقیت عابدی، از آزمون خالقیت تورنس استفاده ش
ـــون، آزمــون  منظـور بـه دسـت آوردن ضریـب همبسـتگی دو آزم
تورنـس روی 35 نفـر از دانشآمـوزان نمونـه تحقیـق کـــه آزمــون 
ــود، اجـرا گردیـد. جـدول 1،  خالقیت عابدی روی آنها اجرا شده ب
ضرایـب همبسـتگی بیـن خـرده آزمونهـای دو آزمـــون عــابدی و 

تورنس را نشان میدهد. 
ــس و  محاسـبه همبسـتگی بیـن خـرده آزمونهـای آزمـون تورن
آزمون عابدی به این دلیل ضروری است که چهار مقوله موجود در 
آزمونهای خالقیت، کامالً از یکدیگر مجزا نیستند و بین آنها یــک 
ارتباط نسبی وجود دارد. به همین علت، رابطه بین مقوالت خالقیت 
ــگر  دو آزمـون محاسـبه گردیـد تـا مـیزان همبسـتگی آنـها بـا یکدی

مشخص گردد. 
 

جدول 1- همبستگی خردهآزمونهای خالقیت عابدی و تفکر خالق تورنس 
    آزمون خالقیت عابدی 

 
آزمون تفکرخالق تورنس 

ابتکار بسط سیالی 
انعطاف 
پذیری 

0/383 0/368 0/273 *0/468 سیالی 
0/219 0/239 0/195- 0/106 بسط 
0/368 *0/424 0/104 *0/497 ابتکار 

0/361 *0/403 0/276 *0/481 انعطافپذیری 

 * p<0/01

 (r=0/497) مطابق شــاخصهای جـدول 1، بـاالترین همبسـتگی
ــس) و خردهآزمـون سـیالی  بین خردهآزمون ابتکار (در آزمون تورن
ــــن  (در آزمــون عــابدی) و پــایینترین همبســتگی (r=0/104) بی
ــون تورنـس) و خردهآزمـون بسـط (در  خردهآزمون ابتکار (در آزم

آزمون عابدی) به دست آمد. 
 ،r=0/468 از همبسـتگی خردهآزمونهـــای ســیالی دو آزمــون
خردهآزمونهای بسط r=0/195، خردهآزمونهای ابتکارr=0/424 و 

خردهآزمونهای انعطافپذیری r=0/361 به دست آمد. 
2- روایی محتوا. برای تعیین روایی محتوا، به گروهی از استادان 
صاحبنظر در زمینه موضوع خالقیت، آزمون خالقیــت عـابدی ارائـه 
ــن  گردید. به این منظور، برای هرماده آزمون عابدی سه پرسش با ای

مضمون طرح شد: 
1- آیا پرسش مفهوم است؟ 

2- آیا پرسش با سیالی، انعطــافپذیـری، بسـط یـا ابتکـار ارتبـاط 
دارد؟ 

3- آیا پرسش، خالقیت را میسنجد؟ 
ــون)، در  پاسخگویی استادان به سؤالهای فوق (در 60 ماده آزم
یک مقیاس هفت درجهای (از رتبه یــک تـا هفـت)، بیـانگر روایـی 

محتوای آزمون خالقیت عابدی در هر یک از مقوالت بود. 
 

برآورد پایایی آزمون 
پایایی آزمون نشان میدهد که نمــرات افـرادی کـه بـا آزمونـی 
واحد ارزیابی شدهاند تا چه حد ثبات دارد. پایایی آزمــون خالقیـت 

عابدی به چند روش محاسبه گردید: 
ـازآزمون. آزمـون خالقیـت عـابدی روی  1- روش آزمون – ب
ـــرای اول) اجــرا  58 نفـر از دانشآمـوزان بـا فاصلـه 15 روز (از اج
ــار و  گردید. ضرایب همبستگی خرده آزمونهای سیالی، بسط، ابتک
ــری در اجراهـای اول و دوم بـه ترتیـب 0/023، 0/444،  انعطافپذی
ــد کـه بـه جـز مقولـه سـیالی، ضرایـب  0/614 و 0/595 به دست آم

همبستگی بقیه مقوالت در حد 0/01 معنادار است. 
ــاخ.  2- ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونب
ضریب همسانی درونی برای 819 دانشآمــوز در خردهآزمونهـای 
ــب 0/67، 0/48، 0/68  سیالی، بسط، ابتکار و انعطافپذیری، به ترتی
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و 0/55 به دست آمد که درحد 0/01 معنادار است. 
ــون. بـرای بررسـی  3- همبستگی هر سؤال با نمره کل آزم
سهم هر سؤال در پایایی آزمون، همبستگی بین هر سؤال و نمره کل 
آزمون محاسبه گردید (مگنوسون، ترجمه فارســی، 1370). دادههـا 
نشان دادند که در سطح 0/01، سؤال 14 در مقوله سیالی، ســؤال 30 
در مقولـه بسـط، سـؤال 36 در مقولـه ابتکـار و سـؤال 50 در مقولــه 
انعطافپذیری (نســبت بـه سـایر سـؤالهای هـر مقولـه) بـا نمرهکـل 
خردهآزمون همبستگی پایینتری دارد. سایر سؤالها در سطح 0/01 
همبستگی نسبتاً قابل قبولی با نمره کل هر مقولــه دارنـد و در پایـایی 

آزمون دارای سهم بیشتری میباشند. 
 

مقایسه میانگین و انحراف معیار دختران و پسران 
برای مقایسه دو گروه دختران و پسران به منظور تهیه هنجــار در 
هر یک از مقــوالت آزمـون خالقیـت عـابدی، میـانگین و انحـراف 
معیار در دو گروه محاسبه شد. با توجه به تفاوت میانگین و انحراف 
ــار  معیار گروه دختران و گروه پسران در مقوالت سیالی، بسط، ابتک
ـبه  و انعطافپذیری، هنجار دختران و پسران به صورت مستقل محاس

گردید. 
ــانگین، انحـراف معیـار و t مشـاهده شـده بـرای  در جدول 2، می

گروه دختران و پسران در هر یک از مقوالت آمده است. 
ــه سـیالی، ابتکـار و انعطـافپذیـری بیـن گروههـای  در سه مقول
ــا در مقولـه بسـط،  دختران و پسران تفاوت معنیدار وجود ندارد، ام

 .(p <0/01) تفاوت معنیدار وجود دارد
 

 (n=409) مشاهده شده در گروه دخـتران tجدول 2- میانگین، انحراف معیار و
و پسران (n =410) در چهار مقوله خالقیت 

t انحراف معیار میانگین گروه مقوله 
5/29 48/54 دختر 

سیالی 
5/09 48/62 پسر 

 0/22

2/84 26/70 دختر 
بسط 

3/08 25/46 پسر 
 5/90

4/86 36/43 دختر 
ابتکار 

4/45 36/97 پسر 
 1/68

3/51 23/50 دختر 
انعطافپذیری 

3/14 23/36 پسر 
 0/61

 (n =410) جدول 3- هنجار دختران در مقوله بسط
Z T رتبه درصدی نمره خام 

 11 0/00 -4/69 3
 12 0/00 -4/37 6
 13 0/00 -4/05 9
 14 0/01 -3/72 13
 15 0/03 -3/40 19
 16 0/11 -3/07 19
 17 0/30 -2/75 22
 18 0/78 -2/42 26
 19 1/79 -2/10 29
 20 3/84 -1/77 32
 31 7/35 -1/45 35
 22 13/14 -1/12 39
 23 21/19 -0/80 42
 24 31/92 -0/47 45
 25 44/04 -0/15 48
 26 57/14 0/18 52
 27 69/15 0/50 55
 28 79/39 0/82 58
 29 87/49 1/15 62
 30 92/92 1/47 65
 31 96/41 1/80 68
 32 98/30 2/12 71
 33 99/29 2/45 75

25/46= میانگین  3/08= انحراف معیار؛
 

هنجاریابی آزمون خالقیت عابدی 
با توجه به تفاوت میانگینها و انحراف معیارهای گروههای دخـتران 
و پسران، جداول هنجار دوگروه در هــر یـک از مقـوالت خالقیـت 
(سیالی، بسط، ابتکار و انعطافپذیری) به صورت جداگانه تهیه شد. 
ــا 14 تـا 19 سـال و از کالسهـای اول، دوم و  دامنه سنی آزمودنیه
ــت ارائـه یـک هنجـار بـرای هـر یـک از دو  سوم متوسطه بودند. عل
گروه دختران و پسران در هر یک از مقوالت، این است کــه  درهـر 
ــدوده سـنی 14  پایه تحصیلی، دانشآموزان با سنین متفاوت (در مح

تا 19 سال) مشغول به تحصیل بودند. 
 

نمرهگذاری و نحوه استفاده از جداول هنجار 
ــه، نشـان دهنـده کمـترین تـا بیشـترین  نمرههای خام در هر مقول
ــد (بـه ایـن  نمرهای است که هر فرد میتواند در آن مقوله کسب کن
شرط که همه سؤالها را پاسخ داده باشد) (جدولهای 3 و 4). دامنه 
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نمرات در مقوله سیالی از 22 تا 66، در مقوله بسط از 11 تــا 33، در 
مقوله ابتکار از 16 تــا 48 و در مقولـه انعطـاف پذیـری از 11 تـا 33 
ــک تـا 22، بیـانگر نمـره  میباشد. بنابراین، جمع نمرات سؤالهای ی
ــانگر نمـره  خام در مقوله سیالی، جمع نمرات سؤالهای 23 تا 33، بی
خام در مقوله بسط، جمع نمــرات سـؤالهای 34 تـا 49، نشـاندهندۀ 
ــا 60، نشـان  نمره خام در مقوله ابتکار و جمع نمرات سؤالهای 50 ت

دهندۀ نمره خام در مقوله انعطافپذیری هر فرد میباشد.  
 

 (n =409) جدول 4- هنجار پسران در مقوله بسط
Z T رتبه درصدی نمره خام 

 11 0/00 -5/53 0
 12 0/00 -5/18 0
 13 0/00 -4/82 2
 14 0/00 -4/47 5
 15 0/00 -4/12 9
 16 0/01 -3/77 12
 17 0/03 -3/42 16
 18 0/11 -3/06 19
 19 0/34 -2/71 23
 20 0/91 -2/36 26
 21 2/22 -2/01 30
 22 4/95 -1/65 33
 23 9/68 -1/30 37
 24 17/11 -0/95 41
 25 27/43 -0/60 44
 26 40/13 -0/25 47
 27 54/38 0/11 49
 28 67/72 0/46 55
 29 79/10 0/81 58
 30 87/70 1/16 62
 31 93/45 1/51 65
 32 96/93 1/87 69
 33 98/68 2/22 72

2/84= انحراف معیار؛26/70= میانگین 
 

بحث 
ــابی  ایـن پژوهـش بـا هـدف بـرآورد روایـی و پایـایی و هنجاری
ــن روایـی،  مقدماتی آزمون خالقیت عابدی انجام شد. به منظور تعیی
همزمان با آزمون خالقیت عابدی، از آزمون تفکر خــالق تورنـس، 

به عنوان شاخص روایی استفاده گردید. به استثنای مقولــه بسـط کـه 
ــتگی معنـاداری بـا خردهآزمونهـای دیـگر  در هر دو آزمون، همبس
ـــتگی خردهآزمونهــای دو آزمــون ایــن  نداشـت، ضرایـب همبس
ــبت بـه ضرایـب همبسـتگی حـاصل از اجـرای آزمـون  پژوهش، نس
تورنس و آزمون عابدی در اسپانیا، میزان همبستگی باالتری را نشان 
داد. معنادار نبودن ضرایب همبستگی در مقوله بســط، ممکـن اسـت 
ــالق تورنـس  ناشی از تفاوت معیارهایی باشد که در آزمون تفکر خ
ــار رفتـه اسـت.  و آزمون خالقیت عابدی در سنجش این مقوله به ک
همچنین میتواند به علت تفاوت ســاختاری باشـدکه ایـن آزمونهـا 

میسنجند. 
ضریب پایایی بخشهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطــافپذیـری 
ــون – بـازآزمون  در آزمون خالقیت عابدی، با استفاده از روش آزم
به ترتیب 0/023، 0/444، 0/614 و 0/595 به دست آمد کــه نسـبت 
ـــده در  بـه ضریـب پایـایی 0/85، 0/80، 0/82 و 0/84 بـه دسـت آم
اجرای مجــدد آزمـون در تـهران (عـابدی، 1372)، ضرایـب پایـایی 
پایینتری را به دست داده است. ضرایب پایایی پایین کــه در برخـی 
خردهآزمونها با روش آزمون – بــازآزمون ارائـه گردیـده، ممکـن 
است ناشی از آگاهی بیشتر آزمودنیها از اهداف و ماهیت ســؤالها 

و یا بیمیلی آنها به اجرای مجدد آزمون باشد. 
ــق همسـانی درونـی بـا اسـتفاده از آلفـای  ضرایب پایایی از طری
کرونباخ در مقوالت سیالی، بسط، ابتکار و انعطافپذیری به ترتیب 
0/67، 0/48، 0/68 و 0/55 به دست آمد که در مقایســه بـا ضرایـب 
حـاصل از اجـرای آزمـون در اســـپانیا (0/75، 0/61، 0/69 و 0/61) 
ـــود.  (آزمنـدی و  همکـاران، 1996) تفـاوت اندکـی مشـاهده میش
همسانی درونی پــایین کـه در برخـی از خردهآزمونهـا ارائـه شـده، 

ممکن است ناشی از تعداد کم پرسشها و ناهمگنی سؤالها باشد. 
همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده از ضرایب همبستگی هر 
ــیالی)،  سؤال با نمره کل خردهآزمون، به جز سؤالهای 14 (مقوله س
30 (مقوله بسط)، 36 (مقوله ابتکــار) و50 (مقولـه انعطـافپذیـری)، 
ــابل قبـول سـایر سـؤالها در چـهار مقولـه آزمـون  همبستگی نسبتاً ق
خالقیت عابدی نشان میدهد که این سؤالها در پایایی آزمون سهم 
ـــه، خصیصــه مــورد نظــر را  بیشـتری دارنـد و سـؤالهای هـر مقول

اندازهگیری میکند. 
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از مقایسه میــانگین دو گروه دخـتران و پسـران در مقولـه بسـط، 
تفاوت معنادار به دست آمد. یافتــههای تحقیـق در اسـپانیا نـیز نشـان 
ــاالتر  داده است که سطح دختران در مقوالت بسط نسبت به پسران ب
است (آزمندی و همکــاران، 1996).  ایـن یافتـهها نشـان دادنـد کـه 
دختران در توجه به اجزای یــک موضـوع یـا  مسـئله توانـایی ذهنـی 
بیشتری دارند؛ به عبارتی، تفکر جزییگرا یا تحلیلی دارند. امــا در 
مقوالت سیالی (استعداد تولیــد ایدههـای فـراوان)، ابتکـار (اسـتعداد 
ــیرمعمول) و انعطـافپذیـری (اسـتعداد تولیـد  تولید ایدههای نو و غ
ایدههای بسیار گوناگون) تفاوت بیــن میـانگین دو گروه دخـتران و 

پسران معنادار نبود. 
در مقولـه بسـط، بیـن دو گروه دخـــتران و پســران در جــداول 
ــاهده شـد، بهطوریکـه در گروه  هنجار، تفاوت قابل مالحظهای مش
پسران، رتبه درصدی نمره خــام 20، برابـر 0/91 درصـد بـود، یعنـی 
ــره کمـتر از 20 گرفتنـد و  کمتر از 0/91 درصد (1درصد) پسران نم
ــاالتر از 20 بـود. در گروه دخـتران، رتبـه  نمرات 99 درصد پسران ب
ــتر از 3/84 درصـد  درصدی نمره خام 20، برابر 3/84 بود، یعنی کم
دختران نمرات کمتر از 20 گرفتند و نمرات 96  درصد آنـان بـاالتر 
ــک فکـر یـا  از 20 بود. این نتایج نشان میدهند که توانایی تکمیل ی
افزودن جزئیات وابسته به آن یــا توانـایی ذهنـی در توجـه و در نظـر 
گرفتن جزئیترین اجزای مربوط به یــک فعـالیت در گروه دخـتران 

باالتر از گروه پسران است. 
با توجه به اینکه، اجرا و نمرهگذاری آزمــون خالقیـت تورنـس 
در سطح وسیع، به زمان طوالنی نیاز دارد و این کاربرد گســترده آن 
ــون خالقیـت عـابدی  را برای سنجش خالقیت محدود میکند، آزم
میتواند جانشــینی بـرای آزمـون خالقیـت تورنـس شـود و چنانچـه 
روایی همزمان و پایایی آن افزایش یابد میتواند به شکل گروهی و 
به طور گسترده مورد اســتفاده قـرار گیـرد. بـه طـور خالصـه از ایـن 
ــخیص اولیـه دانشآمـوزان خـالق اسـتفاده  آزمون میتوان برای تش
کرد. به این ترتیب که در یک زمــان نسـبتاً کوتـاه، گروه کثـیری از 
ــیله ایـن آزمـون  دانشآموزان را آزمود و سپس افرادی را که به وس

خالق شناخته شدند، با آزمون معتبر دیگری ارزیابی کرد. 
ــن  بـا توجـه بـه ضرایـب پایـایی آزمـون خالقیـت عـابدی در ای
پژوهش، احتماالً تغییر پرسشهای آزمون میتوانـد ایـن ضرایـب را 

بهبود بخشد و به آسانی ضرایب را به سطح باالتری برساند. با توجــه 
به اینکــه، ضرایـب همبسـتگی خردهآزمونهـای آزمـون تورنـس و 
ــاال نبودنـد کـه سـطوح  آزمون عابدی، در این پژوهش به اندازهای ب
ــه متوسـط متمـایل بـه  روایی همزمان باالیی را ارائه نمایند، این رابط
ــائل اجرایـی درونـی و نمـرهگذاری  پایین ممکن است حاکی از مس
آزمون تورنس روی یک گروه آزمودنیهــا، یـا  نشـانه تفاوتهـای 
عمده ساختارهایی که به وسیله این دو ابزار اندازهگیری شدهاند و یا 
ترکیب هر دو عامل فوق باشد. این گونه نیز میتوان اســتدالل کـرد 
ــس نمیتوانـد بـه وسـیله یـک  که ساختارهای آزمون خالقیت تورن

آزمون چند گزینهای درست ارزیابی گردد. 
به هرحال نتایج همبســتگی آزمـون خالقیـت عـابدی و آزمـون 
خالقیت تورنس، تحقیقات آینده در مورد انــواع ابزارهـای سـنجش 
خالقیت و تغییرات پرسشهای آزمــون خالقیـت عـابدی را تشـویق 
ــون روی آزمودنیهـایی کـه از نظـر  میکند، امّا الزم است این آزم
پیشرفت تحصیلی، هوش، انگیزه، ســواد والدیـن، وضعیـت درآمـد، 
ــدپـروری در درجـات متفـاوتی قـرار  طبقه اجتماعی، شیوههای فرزن
دارند، اجرا گردد تا سهم هر کدام از عوامل فوق در خالقیت معیــن 

شود. 
برای کاربرد آزمون خالقیت توجه به نکات زیــر بسـیار اهمیـت 
دارد: بـه جـای اسـتفاده از آزمـون خالقیـت تورنـس بـرای بــرآورد 
ــون عـابدی بـا مالکهـای عملـی مـانند  روایی همزمان، روایی آزم
کارهای فنی و دروس گوناگون (مانند انشاء، هنر، علــوم اجتمـاعی، 
ــیزیک، شـیمی و ریـاضی) و شـیوههای عملـی کـه  زیستشناسی، ف
آزمودنیها برای حل مسائل مختلف به کار میبرند، سنجیده شود و 
برای کاربرد آزمون بر روی گروههای بزرگتــر مطالعـات دقیقتـری 
روی آزمون انجام شود و ســؤالهای نامناسـب اصـالح و یـا حـذف 
ــا کنـترل هـوش بـر  شوند و همچنین بهتر است یک مطالعه رشدی ب
ــرد  روی یک گروه آزمودنیها با ارائه جداول هنجار سنی انجام گی

که این امر ممکن است باعث تغییر ضرایب آلفا گردد. 
در استفاده از جداول هنجار باید توجه شــود کـه نمـرات پـایین 
ـــت  آزمودنیهـا در مقـوالت مختلـف خالقیـت بیـانگر نبـود خالقی
ــهای بـه تنـهایی نمیتوانـد معیـار  نیست، زیرا یک آزمون چند گزین
کامالً دقیقی برای سنجش خالقیــت کـه یکـی از فرآیندهـای عـالی 
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ذهن است، شمرده شود. خالقیــت بـه عوامـل گونـاگون دیـگری از 
جمله انگیزه و تمایل آزمودنیها به پاســخ بـه سـؤالها، شـخصیت و 
نوع تربیت خانوادگی آزمودنیها، نوع انتظارات مربیان و والدین از 

آزمودنیها و … بستگی دارد. 
ـــل مختلــف در خالقیــت  بنـابراین، بـا توجـه بـه دخـالت عوام
آزمودنیها، باید از جداول هنجار بــا احتیـاط و بـا توجـه بـه عوامـل 
فوق استفاده شود و از زدن برچســبهای خـالق، غـیرخالق و ... بـا 
ــایج یـک آزمـون خالقیـت بـه تنـهایی و عـدم در نظـر  استفاده از نت

گرفتن عوامل دیگر خودداری گردد. 
 

سپاسگزاری 
بدینوسـیله از آقـای دکـتر علیرضـــا مــرادی اســتاد راهنمــای 
گرامیام که در شکلگیری تحقیق نقش اساسی داشــتند و همچنیـن 
ــه فـرزاد اسـتاد مشـاور محـترم کـه در تجزیـه و  از آقای دکتر ولیال
ــتاد  تحلیل و نتایج آماری دلسوزانه همکاری نمودند و نیز مرحوم اس
ــدر کـه عـالوه بـر راهنمـایی  محمدنقی براهنی داور مهربان و گرانق
تحقیق، نکات ارزندهای را در تکمیل و اصالح مطالب ارائه نمودنــد 
و سرکار خانم مینا هادیان که در انجــام کارهـای آمـاری و تدویـن 
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