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 جامعة اإلسراء

 التفويض

 
لمكتبات أو إلكترونيًا لأنا فريدة سليمان أحمد أبورمان، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيًا أو 

 المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها.

 

 

 فريدة سليمان أحمد أبورمان : مـــــاألس

 : عـوقيــالت

 : خــاريــالت
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 إقرار السالمة اللغوية

فال الروضة أطأقر انا الموقع أدناه بأن الرسالة الموسومة " أثر اللعب اإليهامي في تنمية التخيل اإلبداعي لدى 

في مدينة عمان" والمقدمة من قبل الطالبة فريدة سليمان أحمد أبورمان. وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واإلمالئي 

تم تصحيح بعض الكلمات والجمل، وأصبحت خالية من األخطاء وبناء على ما ذكر أعاله أوقع على هذا 

 اإلقرار.

 

 

 ي الدكتورة فائزة محمد فخر   األسم:        

 التوقيع:        
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 قرار لجنة المناقشة

أثر اللعب  والموسومة بـ 8/8/2018نوقشت رسالة الماجستير للطالبة: فريدة سليمان أحمد أبورمان بتاريخ 

 اإليهامي في تنمية التخيل اإلبداعي لدى أطفال الروضة في مدينة عمان.

 8/8/2018وأجيزت بتاريخ 

 

 التوقيع         أعضاء لجنة المناقشة

         رئيسًا ومشرفاً   العجيلي حسين األستاذ الدكتور صباح

       عضوًا داخلياً   زهرية أبراهيم عبدالحق ةاألستاذ الدكتور 

     عضوًا خارجيًا جامعة عمان العربية  العجيلي شذى عبدالباقي ةاالستاذ الدكتور 
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 اإلهداء

ريقي، زلتم النور الذي ينير ط وما أهدي هذا الجهد المتواضع لكم، فأنتم كنتم بيأمي وأ أغلى الناسالى  -

 في حياتي. هاليبدعواتكم وحبكم ورعايتكم لي وضعتم دائما األمل واإلصرار في نفسي لتحقيق ما أطمح 

الى توأم روحي ورفيق دربي زوجي الحبيب )مصطفى( فأنت مصدر إرادتي وقوتي وعزيمتي في هذا  -

 وهذه الحياة.الدرب 

ت دائما في إنجاز هذا الجهد فقد كن كبرألاوفاء" فأنت لك الفضل  أختي وصديقتي ورفيقة دربي "الى  -

 من أستمد منه القوة والعزم على تكملة هذا المشوار.

 ه.ب القدوة والمثال الذي اقتدينتم كنتم دائما )نداء وفداء( فأخواتي وأ الى أخوتي )عماد، وخالد( -

ياة الطيبة، م بكم رحيق الحوالدي )كامل وميرا( فأنتم من أشبستان حياتي أ انن تزينتيالزهرتين اللالى  -

 أنتم قطعة من روحي وبكم أصبحت حياتي هي األروع.و 

 .هدي هذا الجهد المتواضعجميعًا أ اليكم  -
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 شكر وتقدير

رم كنبياء وأألشرف اوالسالم على أا ال يعلم، والصالة الذي علم اإلنسان مرب العالمين الحمد هلل  

كر والتقدير جمعين... وبعد، أخص بالشأالمرسلين رسولنا وحبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

ه المشرف على رسالتي، والذي له الفضل الكبير بتوجيهات الدكتور صباح العجيلي الفاضل لألستاذالكبير 

وموجه  شرفممقترحاته وآرائه الكريمه كان خير  فمن خاللنجاز هذا الجهد، في إوعلمه ووقته الثمين  شرافهإو 

فقد علمتني يا أستاذي الكريم الجدية بالعمل واألمانة العلمية وأساليب البحث التربوي التي كانت األساس لي. 

 في ظهور هذا الجهد المتواضع فشكرًا لك.

مشاغلهم  قبولهم مناقشة رسالتي رغم كثرةالمناقشة بالى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة والشكر والتقدير 

 ووقتهم الضيق، جازاكم هللا كل خير وشكرًا لكم.

األستاذة  موالعلو  اآلداب عطوفة عميدة كليتيعتزاز أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان الى حب وا وبكل  

 عطوفة الدكتور أحمد صومانى فقد كنت رمزًا للعطاء والتواضع واألمل، وال أنس زهرية عبدالحق الدكتورة

يل الشكر واالحترام فلك جز  ،له الفضل الكبير في مسيرتي الجامعية كطالبة ماجستير  عميد كلية العلوم التربوية

ستاذة أ نتكما ك ةحنونال مألافقد كنت لنا  حترامكل التقدير واال دكتورة هناء الفلفليألستاذة الوا. والتقدير

 حترام.الشكر واإلفلك جزيل وموجه  مربيةو 

يام قد كانت األ، فيضا بالشكر والتقدير وجزاكم هللا كل خيرتقدم أجميع زمالئي في القسم أوالى   

 ممتعة وجميلة. معكمفي هذا المشور  التي قضيتها
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 المحتويات قائمة

 الصفحة المحتوى 

 ب ية القرآنيةآلا

 ج التفويض

 د قرار السالمة اللغويةا

 هـ المناقشةاقرار لجنة 

 و اإلهداء

 ز الشكر والتقدير

 ح قائمة المحتوبات

 ك الجداول قائمة

 م المالحق قائمة

 ن الملخص بالعربية

  1 الفصل األول: خلفية الدراسة

 2 مقدمة

 5 مشكلة الدراسة 

 6 هدف الدراسة

 6 فرضيات الدراسة

 7 أهمية الدراسة
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 8 حدود الدراسة ومحدداتها

 9 الدراسةمصطلحات 

  11 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 12 المحور االول: اإلطار النظري 

 12 مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال

 14 اإليهامي واللعب اللعب

 16 لعبلالنظريات المفسرة 

 23 بداعيالتخيل اإل

 25 مهارات التخيل اإلبداعي

 26 خصائص الطفل المبدع

 27 تنمية التخيل اإلبداعي عند الطفل

 28 مراحل العملية اإلبداعية

 28 بداعية بين اللعب اإليهامي والتخيل اإلالعالق

 29 المحور الثاني: الدراسات السابقة

 35 تعقيب على الدراسات السابقة

 37 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

  38 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 39 منهج الدراسة
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 40 متغيرات الدراسة

 40 أفراد الدراسة

 41 أدوات الدراسة

 41 اواًل: األلعاب اإليهامية

 44  التخيل اإلبداعي ختبارثانيًا: ا

 55 إجراءات الدراسة

 56 اإلحصائية المعالجات

 58 ومناقشتها الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 59 عرض النتائج المتعلقة بالفرضيات

 73 مناقشة النتائج

 75 ستنتاجاتاال

 75 التوصيات

 76 المقترحات

  77 المراجع

 77 المراجع العربية

 82 المراجع األجنبية

 83 المالحق

 111 ملخص الدراسة باللغة األنجليزية
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 الجداول قائمة

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 39 تصميم الدراسة 1

 41 بحسب المجموعة وجنس الطفلتوزيع أفراد الدراسة  2

 اإلبداعي التخيل مصفوفة معامالت االرتباط بين درجات مهارات 3

 والدرجة الكلية لالختبار

51 

 52 اإلبداعي الت ثبات التصحيح الختبار التخيلمعام 4

 54 معامالت ثبات اختبار التخيل اإلبداعي بطريقة اإلعادة 5

نحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية إلالمتوسط الحسابي وا 6
 قبليبداعي في القياسين الإلالتخيل ا ختبارإلوالضابطة في الدرجة الكلية 

 البعديو 

60 

المصاحب للداللة االحصائية في المتوسط  االحادي نتائج تحليل التباين 7
عتين المجمو ن بي بداعيإلختبار التخيل اإل المعدل للدرجة الكلية البعدية

 التجريبية والضابطة

61 

 62 المتوسط الحسابي المعدل للدرجة الكلية البعدية إلختبار التخيل اإلبداعي 8

 لقبليةا لمعيارية لدرجات مهارات التخيل اإلبداعينحرافات اإللمتوسطات واا 9
 ة بحسب المجموعةالبعديو 

63 

ات طاالحصائية في المتوسنتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد للداللة  10
ة بداعي البعدية بين المجموعتين التجريبيإلا المعدلة لدرجات مهارات التخيل

 والضابطة.
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 المجموعة
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 البعدية و  المتوسطات واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية القبلية 12
 بحسب متغيري جنس الطفل والمجموعة
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التفاعل بين  ثرألنتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب للداللة االحصائية  13
ختبار إلوجنس الطفل في الدرجة الكلية البعدية  اللعب اإليهاميمتغيري 
 بداعيإلالتخيل ا
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بداعي التخيل اإلالمتوسط الحسابي المعدل للدرجة الكلية البعدية إلختبار  14
 بحسب متغيري المجموعة وجنس الطفل

68 

لتخيل والبعدية لمهارات ا القبلية للدرجات واالنحرافات المعياريةالمتوسطات  15
 والمجموعة الطفل جنساالبداعي بحسب متغيري 
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للداللة االحصائية  المصاحب متعدد المتغيرات نتائج تحليل التباين الثنائي 16
مهارات  درجاتوجنس الطفل في  التفاعل بين متغيري اللعب اإليهاميالثر 

 االبداعي البعدية التخيل
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 المالحق قائمة

 الصفحة الموضوع رقم الملحق

 84 األولية لأللعاب اإليهاميةالصيغة نموذج من  1

 92 أسماء السادة محكمين البرنامج 2

 93 الصيغة النهائية لأللعاب اإليهامينموذج من  3

 102 تطبيق البرنامج واالختبارفي التواريخ المهمة  4

 103 اختبار التخيل اإلبداعينموذج من  5

 105 إلبداعيختبار التخيل اإتصحيح  معاييرنموذج من  6

 108 كتاب تسهيل مهمة تطبيق الدراسة 7
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طفال الروضة في بداعي لدى ألعب اإليهامي في تنمية التخيل اإلثر الأ
 مدينة عمان
 إعداد الطالبة 

 بورمانأحمد أفريدة سليمان 

 إشراف األستاذ الدكتور

 صباح حسين حمزة العجيلي

 الملخص

ة في طفال الروضي في تنمية التخيل اإلبداعي لدى أالدراسة التعرف الى أثر اللعب اإليهام هذه هدفت

الحكومية في مدينة الرياض حدى مدارس إاختيروا من  ،( طفالً وطفلة48الدراسة من ) تألف أفرادمدينة عمان. 

عدي ختبار القبلي والبتخدم التصميم شبه التجريبي ذو اال( سنوات، وقد اس6-5عمارهم بين )عمان، تراوحت أ 

وعدد أطفال  ،( طفالً وطفلة25. وبلغ عدد أطفال المجموعة التجريبية )اسة: التجريبية والضابطةلمجموعتي الدر 

  ،عدادهاالباحثة ألعاب إيهامية من إ  الدراسة أستخدمت ( طفاًل وطفلة. ولتحقيق هدف23ابطة )المجموعة الض

كما  ؛راسةفراد الدعند أ التخيل اإلبداعي نس لقياساختبارات تور شكال من اكوين صورة وإكمال األت واختباري 

 أعدت الباحثة معايير تصحيح إلجابات األطفال على االختبارين في ضوء طريقة تورانس. 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات درجات التخيل اإلبداعي والدرجة 

ائج عدم تجريبية. كما أظهرت النتطة لصالح المجموعة الالكلية لالختبار بين المجموعتين التجريبية والضاب

 اللعب اإليهامي وجنس الطفل.لتفاعل بين متغيري و االجنس أ ة يعزى الىوجود فروق ذات داللة احصائي



 س
 

 
 

وفي ضوء هذه النتائج أستنتجت الباحثة بأن األلعاب اإليهامية التي استخدمت في الدراسة الحالية 

  ستخدامها في رياض األطفال.وصت باإلبداعي لدى أطفال الروضة، وأيل افعالة في تنمية التخ

 : اللعب اإليهامي، التخيل اإلبداعي، أطفال الروضة.الكلمات المفتاحية
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