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  بدر محمد شبيب فالح العجمى  اســم الباحـث
أثر برنامج إثرائى فى تنمية استراتيجية حل المشكلة   عـنـوان البحث

اإلبداعى لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائى فى دولة 
  الكويت

  القاهرة  جـامـعــــة
  معهد الدراسات التربوية  ــةكـلـيـــ

  علم النفس التربوى  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
بناء برنامج إثرائى يهدف إلى تنمية القدرة على الحل اإلبداعى للمشكلة  .١

  .لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائى فى دولة الكويت
 .داخل برنامج المدرسة) اللفظى(بداعى تنمية أبعاد التفكير اإل .٢

  .داخل برنامج المدرسة) الشكلى(تنمية أبعاد التفكير اإلبداعى  .٣
  منهج الدراسة

 ٦٣استخدمت الدراسة المنهج التجريبى، وتكونت عينة الدراسة من 
تلميذة، تم اختيارهم عشوائيا من بين فصول الصف الرابع االبتدائى، حيث 

تلميذة والمجموعة التجريبية تضم ) ٣٤(ضمت كانت المجموعة الضابطة 
  .تلميذة) ٢٩(
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  استنتاجات الدراسة
ال توجد فروق بين متوسط "لم يتحقق الفرض الذى ينص على أنه  .١

القياس البعدى للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بالنسبة لحل 
لدى تلميذات الصف الرابع )  توظيف–خطوات (المشكلة اإلبداعى 

فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة ". ىاالبتدائ
الضابطة والمجموعة التجريبية بالنسبة لحل المشكلة اإلبداعى 

  .لصالح المجموعة التجريبية)  توظيف–خطوات (
ال توجد فروق دالة إحصائية بين "تحقق الفرض الذى ينص على أنه  .٢

طة فى متوسط القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضاب
لدى تلميذات )  توظيف-خطوات(مهارات حل المشكلة اإلبداعى 

 ".الصف الرابع االبتدائى

ال توجد فروق دالة إحصائياً "لم يتحقق الفرض الذى ينص على أنه  .٣
بين متوسط القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية بالنسبة 

ت الصف لدى تلميذا) توظيف–خطوات (لحل المشكلة اإلبداعى 
فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األدائين ". الرابع االبتدائى

 .القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية وذلك لصالح األداء البعدى

تحقق الفرض األول الذي ينص علي أنه يؤثر البرنامج اإلثرائى  .٤
 -خطوات(بفاعلية علي تحسين مهارات حل المشكلة اإلبداعي 

 . تلميذات الصف الرابع االبتدائيلدي ) توظيف

ال توجد فروق دالة "لم يتحقق هذا الفرض والذى ينص على أنه  .٥
إحصائياً بين متوسط القياس البعدى للمجموعة الضابطة والمجموعة 

 -الطالقة(التجريبية بالنسبة لقدرات التفكير اإلبداعى اللفظى 
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فقد وجدت ". ئىلدى تلميذات الصف الرابع االبتدا)  المرونة-األصالة
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 
موقف األداء البعدى الختبار قدرات التفكير اإلبداعى اللفظى لصالح 

 .المجموعة التجريبية

هناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة  .٦
 -االصالة–لطالقة ا(التجريبية في قدارت التفكير اإلبداعي اللفظي 

 .لصالح المجموعة التجريبية وبذلك تحقق الفرض الثاني) المروفة

تحقق الفرض الثالث حيث تبين أن هناك فروق دالة إحصائية بين  .٧
المجموعة الضابطة والمجموعة التجربيبة في قدرات التفكير اإلبداعي 

لح لصا)  المقاومة– اإلطناب - التجريد– األصالة –الطالقة (الشكلي 
  .المجموعة التجريبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


