
   
 

  زةــ  غ-ة ـــة  اإلسالمیــــالجامع

  اـــــات العلیــــــــ الدراسادةـــعم

  الصحة النفسیة/قسم علم النفس
  

  

 أطفاللدى تنمية اإلبداع ل   مقترحبرنامجفعالية 
   غزةمحافظة

  
ة رسالة ماجستري مقدمة لقسم علم النفس بكلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية كمتطلب تكميلي لنيل درج

  املاجستري يف الصحة النفسية
  

  دادــــــإع
  ل ـد أهـاني محمـأم

  شرافإ
   جميل الطهراوي.د

  
 

  م٢٠٠٩-  هـ١٤٣٠



 ٥ 

  حملتوياتاقائمة 
  

 
  ١٠  مقدمة

  ١٥  مشكلة الدراسة 

  ١٥   الدراسةالتتساؤ

  ١٥  فروض الدراسة

  ١٦  مبررات الدراسة                

  ١٦   الدراسة أهداف

  ١٧   الدراسة أهمية

  ١٨  مصطلحات الدراسة 

  ٢٠  حدود الدراسة 

  ٢١  منهج الدراسة 

 
  ٢٣   عند األطفالاإلبداع: أوالً 

  ٥٧  اإلرشاديالبرنامج : ثانياً 

 
  ٦١   وعالقته ببعض المتغيراتالدراسات السابقة التي تناولت اإلبداع: أوالً 

  ٧٤   اإلرشاديةالبرامج الدراسات التي تناولت : ثانياً 

  ٧٧  غيرات التي تناولت اإلبداع وعالقته ببعض المتتعليق على الدراسات السابقة



 ٦ 

 

 

  ٨٢  منهج الدراسة

 ٨٢  مجتمع الدراسة

 ٨٢  عينة الدراسة

 ٨٢  أدوات الدراسة

  ٨٩   اإلحصائية المستخدمةاألساليب

  ٨٩  إجراءات الدراسة 

 
  ٩٢  الدراسةنتائج التحقق من صحة الفرض األول من فروض 

  ٩٣  نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة

  ٩٥  نتائج التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة

  ٩٨  توصيات الدراسة

  ٩٨  مقترحات الدراسة 

  ٩٩  ملخص باللغة العربية

  ١٠١  ملخص باللغة االنجليزية

  ١٠٣  ةـع العربيــالمراج

  ١٠٨  نجليزيةاالع ــالمراج

  ١٠٩  قـــــــالمالح

  

  

  

  

  



 ٧ 

  قائمة اجلداول

   

 )١(  
مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد اختبار التفكير االبـداعى            

   .األخرى باألبعادوالدرجة الكلية لالختبار وكذلك كل بعد 
٨٣  

 )٢(  

 الداللة وقيمة   "Z"وقيمة  " U"العدد المتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
 المجمـوعتين   أفـراد  العمر بين    في الفروق   إلىومستوى الداللة للتعرف    

  التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة 
٨٥  

 )٣(  

وقيمـة  " Z"وقيمـة   " U"العدد ومتوسط الرتب ومجموعة الرتب وقيمـة        
 مستوى التفكير االبداعى    في الفروق   إلىالداللة ومستوى الداللة للتعرف     

  د المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة بين أفرا
٨٥  

 )٤(  

وقيمـة  " Z"وقيمـة   " U"العدد ومتوسط الرتب ومجموعة الرتب وقيمـة        
الداللة ومستوى الداللة للتعرف الى الفروق فى مستوى التفكير االبـداعى   
بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج المقتـرح    

.  

٩٢  

 )٥(  

وقيمة الداللة ومـستوى   " Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
 أفـراد الداللة للتعرف الى الفروق فى مستوى التفكيـر االبـداعى لـدى             

  المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده 
٩٤  

 )٦(  
 المقترح لتحديد مستويات حجم التـأثير بالنـسبة لــ           المرجعيالجدول  
n٢__ 

٩٥  

 )٧(  
 تربيع وحجم التأثير لكل بعد من أبعاد مقياس تقدير الـذات            آيتاو"Z"قيمة  

  والدرجة الكلية للمقياس 
٩٥  

 )٨(  

وقيمة الداللة ومـستوى   " Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
الداللة للتعرف الى الفروق فى المستوى التفكير االبـداعى لـدى أفـراد             

 التطبيـق التتبعـى ألثـر       المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج وفى     
  البرنامج 

٩٦  



 ٨ 

  

  قائمة املالحق
  

   

  ١٠٩  تورانس للتفكير اإلبداعي محكمي اختبار أسماء  )١( 

  ١١٠   البرنامجأسماء محكمي  )٢( 

  ١١١  )ب( الصورة ستورانمقياس التفكير االبداعى من إعداد   )٣( 

  ١١٨  )ب( تورانس الصورة تفاصيل إجرائية لتطبيق مقياس  )٤( 

  ١٢١  طلب تحكيم البرنامج  )٥( 

 )٦(  
لدى أطفال محافظة  اإلبداعتنمية ل  مقترح برنامجفعالية
  من إعداد الباحثةغزة 

١٢٢  

  




