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لبنى عبد الرسول الصراف. أثرر ررارج ت رردي بي تري رنمهرر   رجياك التالبهرر الررداعي لرد  

رغردا    الاج ةرر المستنصرر ر   كلهرر ال ا     –طجلبجك كلهر التررهر. )يسرجلر  جسسرتهر. . 

 . 8002قسم علم النالس ، 

بما تنتجه من معارف وتقنيات في إن التنافس بين األمم والشعوب في الحاضر والمستقبل محكوم      
الميادين المختلفة للحياة اإلنسانية، حتى أن بعض الخبراء يرون بأن العالم الذي نعيشه ترسمه وتحدد 
معالمههه المجتمعههات والعقههول المبدنههةم ومههن الم كههد أن تههذل المجتمعههات وتلههة العقههول تضهه  فههي  مههة 

أبنائهها إلهى أ صهى درجهة ممكنهة مهن خهيل  تهدريب أولوياتها تطوير العناصهر الفكريهة واإلبدانيهة لهد  
 التفكير واإلبداع بكل الوسائل اليزمةم

فكان الهدف األساس تو توجيه أنظار الكوادر التعليمية واإلدارية ومتخذي القرار في م سسهات التعلهيم 
بواسهطة تهذل  العام والجامعي إلى مس ولية توجيه التعليم لتنميهة مههارات التفكيهر واإلبهداع لهد  الطلبهة

 لتحفيز اإلبداع وتنمية التفكيرم Cortالبرامج التدريبية ومنها برنامج كورت 
 فالبحث الحالي يهدف إلى :

  ياس التفكير اإلبداني لطالبات كلية التربيةم -
 في تنمية التفكير اإلبداني لطالبات كلية التربيةم Cortالكشف نن أثر برنامج كورت  -

فههي تنميههة التفكيههر اإلبههداني تبعهها   Cortفههرا الههذي يحدثههه برنههامج كههورت التعههرف نلههى دالههة ال -
 أنساني(م-للتخصص الدراسي )نلمي

 ( طالبة موزنين الى مجمونتين:82و د اختيرت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بلغت )
( د يقهة للهدرس الواحهد، بلهد نههدد 53لمهدة ) Cortالمجمونهة التجريبيهة: دبربهت نلهى برنهامج كهورت -

( 3( طالبههة و سههموا إلههى ثههيث مجمونههات لغههرض المنافسههة، مجمههونتين تتكههون مههن )41طالباتههها )
 ( طالباتم1طالبات والمجمونة الثالثة من )

 ( طالبةم 41، تكونت من )Cortالمجمونة الضابطة: لم تبدرب نلى برنامج كورت -

 مجمونتين في ندد من المتغيرات تي:و د كافأت الباحثة بين ال
)درجههات ااختبههار القبلههي للتفكيههر اإلبههداني، األنمههار الزمنيههة، ترتيههب الطالبههة فههي أسههرتها، التحصههيل 

 الدراسي للعام الماضي للطالبة، التحصيل الدراسي لألب، والتحصيل الدراسي ليم( م
لفهاظ أ( بعهد التأكهد مهن صهد ه وثباتهه فهي تم اانتماد نلى اختبار تورانس للتفكير اإلبداني )صهورة األ 

  ياس متغير التفكير اإلبدانيم
 وطببا ااختبار  بل التجربة وبعدتا نلى المجمونتين التجريبية والضابطةم

وااختبهار التهائي  Wilcoxonواختبار ويلكوكسون  Mann-Whitneyوايتني -واسبتعمل اختبار مان
T-test فروا بين المجمونتين التجريبية والضابطةماستخراج الدالة اإلحصائية لل 



في تنميهة التفكيهر اإلبهداني  0.3.اظهرت النتائج وجود فروا ذات دالة إحصائية نند مستو  دالة 
ككههل وفههي تنميههة المهههارات الههثيث )الطي ههة، المرونههة، واألصههالة( بههين مجمههونتي الدراسههة ولصهههال  

، ولم تظهر فروا ذات دالة إحصائية Cortنامج كورت المجمونة التجريبية التي تعلمت بأستخدام بر 
 بين التخصصات )اإلنسانية والعلمية( في تنمية التفكير اإلبدانيم

 وتوصلت الدراسة الى ندد من المقترحات والتوصياتم
 
 


