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  البحث السابع
  :بیاناته

 .م٢٠١٩-العدد الثالث - ٢٩مجلد  –بمجلة كلیة التربیة جامعة اسكندریة منشور ) ٢(بحث فردي    )١(
  :البحثعنوان 

النوع متغیري وتكافؤ قیاسه عبر ) الصورة أ( البنیة العاملیة الختبار تورانس الشكلي للتفكیر االبتكاري " 
  "المعلمین لبةوالتخصص األكادیمي للط

  إعداد
  مصطفى حفیضه سلیمان أبوبكر.د

  م ٢٠١٩
  : الهدف من البحث

  : یحاول البحث تحقیق عدد من األهداف على النحو اآلتي
ُ استكشاف البنیة العاملیة لمهارات التفكیر االبتكاري كما  )١( الصورة ( للتفكیر االبتكاري قاس باختبار تورانست
  . Kirton (1976)في ضوء التوجه النظري المستند لفكرة كیرتون الطلبة المعلمین لدى عینة من ) أ 
  .لدى عینة الدراسة) صورة أال(تعیین أدلة الصدق البنائي الختبار تورانس للتفكیر االبتكاري ) ٢(
الختبار تورانس للتفكیر البواقي  والمتري وتكافؤ التدریج، وتكافؤالتعرف على مدى تكافؤ القیاس الشكلي  )٣(

  .عبر متغیري النوع و التخصص األكادیمي للطلبة المعلمین) الصورة أ(االبتكاري
بین النوع والتخصص األكادیمي في البنیة العاملیة الختبار ) اإلحصائي(استكشاف تأثیر التفاعل  )٤( 

  . وفقا الستجابات عینة الدراسة) الصورة أ(تورانس للتفكیر االبتكاري
  : المنهج المستخدم

رابعة عام جمیع على عینة من الطلبة المعلمین بالفرقة ال) الصورة أ(طبق اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري
" ١٢٤"من الطالبات، وبمجموع % ٨٠,٥٦من الطلبة، %  ١٩,٤٤بنسبة ) طالبا وطالبة ٢٦٤=ن(الشعب 

طالبا وطالبة بالتخصصات األدبیة وذلك في شكل جلسات " ١٤٠"طالبا وطالبة بالتخصصات العلمیة، و 
نیت نماذج لتصحیح م ، وق ٢٠١٨- ٢٠١٧جماعیة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  ُ د ب

، )بناء صورة ، إكمال صورة، وأشكال متكررة من خطوط ودوائر(االستجابات وفقا لألنشطة الثالثة لالختبار 
للت البیانات باستخدام عدد من أسالیب التحلیل اإلحصائي المتوسط، االنحراف (اإلحصاءات الوصفیة: وقد حُ

التحلیل (، وأسالیب اإلحصائي االستداللي)االرتباطات البینیة المعیاري، معاملي االلتواء والتفلطح، مصفوفة
العاملي االستكشافي والتوكیدي، والتحلیل العاملي التوكیدي للمجموعات المتعددة، وتحلیالت ثبات البنیة 

باستخدام ) ، ومعامالت ثبات أومیجا لماكدونالد وجتمان وألفاAVE، ونسب التباین المستخلص CRالعاملیة 
، عالوة على SPSS(21), AMOS(23), JASP0.8.3.2.1ثالثة برامج للتحلیل اإلحصائي هي 

  .  MANOVAاستخدام تحلیل التباین المتعدد ثنائي االتجاه 
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  : النتائج
تفاصیل على العامل التكیفي، بینما تشبعت كشفت النتائج عن بنیة عاملیة ثنائیة العامل حیث تشبع عامل ال

كما كشفت نتائج السؤال الثاني للدراسة عن وفرة . عوامل الطالقة واألصالة والمرونة على العامل اإلبداعي
أدلة الصدق التقاربي والتمییزي لالختبار ، وكذلك تحقق مستویات عالیة من ثبات البنیة العاملیة في ضوء 

  . محكات مختلفة
ت نتائج  الدراسة عن تحقق تكافؤ القیاس الشكلي، والمتري، وتكافؤ التدریج، وتكافؤ قیاس البواقي كما كشف

لبنیة االختبار العاملیة عبر المجموعات المختلفة من الطلبة والطالبات وعبر التخصص األكادیمي باستثناء 
التحلیل العاملي التوكیدي للمجموعات  الناتجة مننمط العالقات البنائیة تكافؤ قیاس البواقي بما یشیر إلى أن 

وكذلك مع  مع اختالف عینة الدراسة من الطلبة والطالبات البناء العاملينفس یتبع  MGCFAالمتعددة 
اختالف التخصص األكادیمي باستثناء أن تكافؤ القیاس عبر النوع كان تاما بینما كان جزئیا عبر التخصص 

  .األكادیمي
لم یوجد تأثیر دال للتفاعل بین النوع والتخصص األكادیمي سواء في العامل اإلبداعي، أو التكیفي وأخیرا  

الختبار تورانس للتفكیر االبتكاري ، بینما وجد تأثیر أساسي لعامل النوع فقط في العامل اإلبداعي لصالح 
  . الذكور

تقبلیة التي یمكن أن تخدم في إثراء هذا وقد نوقشت نتائج الدراسة وختمت بعدد من التوصیات والبحوث المس
  . المجال في المستقبل

  ). الصورة أ(اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري -تكافؤ القیاس –البنیة العاملیة : الكلمات المفتاحیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


