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 امللخص
 

هنضة العلماء  اتاملسلم - لاألطفا بستان دار امل اإلبداع يف حتسني فنال اوريغامي فعالية اللعب .٣١٠٢ .نور، اإلستقامه
٣٠ (NU 21 )ماالنج احلكوميه االسالميه إبراهيم مالك موالنااجلامعه  علم النفسكلية  .املقاله ،ماالنغ.  
  .إ ,، ماجستريالسعدية هلمة لوقأ :            ربيهامل

 .اإلبداع ,الفن اوريغامي لعب : كلمات البحث
 

مع ذلك، ية. و بشكل عام، ومن املفهوم اإلبداع والقدرة على إنتاج منتجات جديدة أو أفكار جديدة وخمتلفة أو غري عاد
واإلبداع هو يف الواقع أكثر من عملية وليس نتيجة. اإلبداع هو طريقة يف التفكري، وليس فقط نتيجة التفكري. وعلى النقيض من طرق 

ىل جمموعة إمركزية يف التفكري أو التفكري حنو جوابا )املتقاربة( اليت غالبا ما يتم تدريسها يف املدار ، طريقة أكثر إبداعا يف التفكري يؤدي 
 متنوعة من احللول املمكنة لتوليد األفكار اجلديدة )املتباينة أو غري موجهة(.

 
فهو أن توفر األسا  هلذه الدراسة. مع صياغة املشكلة يف كيفية مستوى اإلبداع من األطفال معاملة قبل أن يلعب اوريغامي 

اإلبداع  األورجيامي، وكيف أن الفن يلعب فعالية اوريغامي يف حتسنيالفن، وكيف مستوى اإلبداع من األطفال معاملة بعد ان لعب فن 
لألطفال. يف حني أن الغرض من هذه الدراسة التجريبية هو حتديد مدى مستوى اإلبداع من األطفال قبل املباراة تعامل اوريغامي الفن، 

 إلبداع لألطفال.دى فعالية اوريغامي فن اللعب يف حتسني اوحتديد مدى مستوى اإلبداع بعد املباراة تعامل اوريغامي الفن، وإىل حتديد م
 

البعدي تصميم  -النهج املتبع يف هذه الدراسة هو األسلوب الصحيح وكان التصميم التجرييب يستخدم االختبار القبلي 
 ,ماالنغ( NU 21)٣٠هنضة العلماء  اتاملسلم - لاألطفا بستان دار املاجملموعة الضابطة. وقد أخذت املوضوعات البحثية من 

طفال. من أجل تصنيف أعضاء اجملموعة التجريبية، ويعترب  (11) ٠٠سنوات ما جمموعه ( 5-6) ٥–٦ الذين ترتاوح أعمارهم بني
السيطرة على اجملموعة لديها نفس الفرص، وشعبة اختيارها عشوائيا. قيا  القدرة على اإلبداع يتم ذلك باستخدام االختبارات اليت 

جريبية باستخدام هذه الدراسة الت تقيس القدرة على التفكري بشكل خالق، أي التصويرية اختبار اإلبداع. التحليل املستخدمة يف
 .T -)برنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية(، مع تقنيات حتليل بيانات االختبار  SPSSاإلحصائي صيغة  التحليل الكمي

 
يف  هدت تغرياتش اجملموعة التجريبية يف من املوضوعات أن الغالبية اجملموعة التجريبية، ومن املعروف أن نتائج الدراسة

 (36.00) ٢٦ ‚١١  االختبار القبلي يف اقتناءيعين من نتائج ويدل على ذلك .الوقت البعدي إىل االختبار القبلي من اإلبداع مستوى
 البعديو  االختبار القبلي يف (27.67) ٣٠،٦٠ متوسط، فإن املكسب يف السيطرة على اجملموعة(. 70.60) ٦١،٠١ يفالبعدي و 
، درجات احلرية( 4) ٤ مع ۵ (754،5  )‚٤۵٠ = hitungT ، واملعروف عنT –اختبار من حتليل يف  .(41.17) ٠٤‚٠٠

 مستوى كبري باستخدام ۲ (2.777)‚٠٠٠=  tabelT قيمة و  (0.005) ١‚value-p  = ۵١١  قيمة يعطي SPSS  إخراج
 value-p والقيمة  ۲ (2.777,)‚٠٠٠=  tabelT  اجلدول رأكرب من  ۵ (754،5)‚٤۵٠ = hitungT ألن  ،(١‚۵١) 5٪ من
  μ1 : μoH ≤2    : هو دليال قويا على أن يكون مث ، ) 0.005>(0.05  معنوية مستوى أقل من  (0.005) ١‚۵١١ = 

وأهنا ، نالف اوريغامي هذه املسرحية تنفيذ قبل وبعد واإلبداع املهارات من متوسط - بني متوسط فرق كبري أن هناك وهذا يعين .رفض
 .اإلبداع لألطفال يف حتسني هذه الطريقة فعالة إىل أنأن خنلص  ميكن

 


