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:ملخص البحث
هددت ا درتسد ددى ارددد د ددعاتدص درةددات أددنة م تدف في ددى ياعلقددى ددب ا يةددى دريددتسدف د تد ةددى در ةددى
 ودرعة ف لد اأثة دألرةات درصدنة م تدف دألفي دى درياعلقدى دب ا يةدى,رعليةذدف درصف دراايس دال عتدئب
ادي دخعةداس ة دى دري د, دى,  ةت دخعةاس دريد ج درعر بيدب تدف دريردايةل دريعئا, دريتسدف د تد ةى در ةى
ي د ي ا ةدى ا مقييةديى-) اليةذم ين اليةذدف درصف دراايس دال عدتدئب66( ارط بيى درةشودئةى ودريارنى
لدداي
اددي اطية د, ثاردى)ق ةددت داللعجددا يددن اا د د دريةدداق دألورددب,ثالةى,ارددد ثددجا يرددايةل ار بيةى(دورد
بلةجا اا د دريةاق در جائبق, دألرةات درصنة م تدف دألفي ى درياعلقى لد دريرايةل درعر بيةى دردجا
وي جا د ع ع درياح دن لاي دألرةات درصنة م تدف, ورع ية هتدف دري اي يةاررى دريةالاف احصائةا
و لةه بوأب درياحد د عيدا دألرةدات, دألفي ى درياعلقى ره دث دبرا ب ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى
درصنة م ب دريتدسق دال عتدئةى ريا رجا ين اأثة دبرا ب ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى
Abstract ق
The research aims to opt for a small group games to develop specific capacities
of mobility and some basic moves for pupils aged (7-8 years) as well as
knowledge of the impact of these games, this research was conducted in the
period from 04/05/2010 until 24/05/2010 and on a sample of Schoolgirls School
Bint al-Huda Girls School for the academic year (2009 - 2010) and age (7-8
years) and total numbers (38) females were divided into two equal groups, one
pilot worked games small and the other officer worked style approach, and
consisted of each group of (18) schoolgirl After making the processes of
harmonization and equivalence, was selected as the tests appropriate to the
capacity of mobility identified by the researcher as well as some basic skills with
an experiment exploratory mini-group number (10) pupils from outside the
sample basic research, with the use of tools and aids in the search was conducted
tests tribal the two groups and then apply the mini-games within the educational
units the (8) units in a period of four weeks was the time of each unit is (40)
minutes after the tests were carried out a posteriori, and then processing the
results of research using statistical tools appropriate, has emerged the researcher
the conclusions of several was the most important The vocabulary of small toys
have played an active and significant in the development of motor skills set and
some basic skills, as well as appeared the differences between the tests before and
after the members of the control group significantly, which underwent the
approach taken in the early grades of primary school, in the light of these
conclusions.
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-1درعة بف اري

:

1-1درييتيى و هيةى دري  :ن لراح درةيلةى درع وبدى وا يةد هدتد جا يدن هدي دري داوس دأل ا دةى دب دا
در ةدداص درع ددول رددذرا ددان دريجيددى در دئددتم ودريةددتورةى دررةددةيى اةددعواع ن ائددون ي دداه د ددتد يود يددى
رعطوس در ةام ب يراالاجا درياعلقى ويةعو يى رلودقل درذل بةت دريتسق رلةيم ةه ,وهدذد برةدم د دتد يدن
دأليدوس دأل ا دةى درعددب اةدجي ددب س دل درئقددا م وا ةدةن دأل د و ارعدارب اطددوب درةيلةدى درع وبددى دب االيجددا
در دددو ب ويددددن درييئددددن دريددددوأل ن در صددددف دألوأل يددددن دريددد ن درةشدددد بن بعصددددف اهعيدددداص خددددا بعردددده
ل و درذ ا و وفه ,و جي طيةةعه ,وظجوس س ائ درذ ا دألورد واطوسها ودلعشاسها ,ب حدةن ن در صدف
دردالب ي ه بعصف االهعياص دريعره ل و د تدع و وف درييت ةن وا ةعجي نةى دروأوأل ارد ي بت ين اليا
ا تد جي ود ا م ين يودهيجيقواةت دريتس ى حتى در ائ دريجيى رع يةى د تدع واث دئده وخاأدىا دري حلدى
دال عتدئةى جب اةت دري حلى دأل د هيةدى دب حةدام درطقدم  ,ات اعشدئم يدن خجرجدا خي داده ويةلويااده درعدب
يلةى ليوه درعب ب عاج ةجا ارد ت ين يعطلياف در يو  ,و ب سق درع ةى در باضةى بةعطةل دريةلي
ا د
دن ب يب هي يعطلياف در يو اال وهب در ى ويياس ى دأللشطى يل اثياف دردذدف و دا درشاصدةى وردذد دان
ن م يا هو اتبت وييعل وبرةم ين درعجيةذ يجعيةن عةلي دريجداسدف در ةدىقوين
لد درع وبةن دري
ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى رعليةذدف درصدف درادايس دال عدتدئب يدن خدجأل
هذد اعرلد هيةى دري
د عةياأل درةات أنة م أفي ى ياعلقىق
 2-1يشئلى دري :بعية سق درع ةى در باضةى دب دريدتدسق دال عتدئةدى ايئالةدى ا خداأل د دي حتبددى يدن
شألجا ن او ي اخا ً ا وبا ً ةاالً بيئن ن بةاهي ب الراح و ائم درعةلةي وب يب دريتسدف د تد ةى رلعجيةدذ
بدى  ,ويدن
وبةا ت لد اثاسم دهعيداص دريعةليدةن وا قةد هي ويةداب م يدا بيئدن ن ا شدأ ةد جي يدن د و
دية
خجأل يم درياح ب دريراأل در باضب ودطج ه لد ع خطى سق درع ةى در باضدةى درادا
ي ا ةى ا م  ,الحظ درياح قلى دالهعيداص اريدتسدف د تد ةدى در ةدى
يةلياف درع ةى در باضةى ب ي
ب سق درع ةى در باضةى  ,لةه أيح ين درض وسل ا خاأل ود دعاتدص اي ةداف اتسبةدةى و د دي اةلةيةدى
واتسبةةى اتبتم غة درط درعيلةتبى ة ال اةعيت صدوسم لةدى لدد دريةلدي دب ط بيدى در صدوأل لدد
درية ى م ه ارا يصا س خاساةى يعةليى ط بيى درعةلةي برع ن اجعي ا عةات درعجيةدذ دريدتسم لدد دردعةلي
وا يةى قتسدف درعقئة ئم يةدعوبااجا دتالً يدن دال عيدا لدد دريةلدي ,وهدذد ييدا حدتى ارياحد سد دى هدذه
دريشئلى وي اورى حلجا ين خجأل اضا ى درةات أنة م تدف في ى ياعلقى ضين درر در ئةس رلتسقق
 3-1هتدف دري :
-1د عةياأل درةات أنة م تدف في ى ياعلقى ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى رعليةذدف درصف دراايس
دال عتدئبق
 -2درعة ف لد اأثة دألرةات درصنة م تدف دألفي ى درياعلقى ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى رعليةذدف
درصف دراايس دال عتدئبق
 4-1وض دري :
 -1ه ارا ادأثة دبردا ب رعرةدات درصدنة م ا دعةياأل ألفي دى درياعلقدى دب ا يةدى دريدتسدف د تد ةدى در ةدى
رعليةذدف درصف دراايس دال عتدئبق
 -2درعة ف لد دأل ضم ين دألفي ى درياعلقى ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى رعليةدذدف درصدف درادايس
دال عتدئبق
 5-1يراالف دري :
ي ا ةى ا مق
دريراأل دريش ل :اليةذدف درصف دراايس دال عتدئب-ي
دريراأل دريئالب :درةاحاف درااساةى ريتس ى( ا درجتى,درودئلب ,درة ت)
دريراأل ر يالب 2112/2/15:رنابى 2112/4/15
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الباب الثاني
 -2درتسد اف در ة بى:
 1-3األلعاب الصغيرة( -:) small gamesهب لشاط سباضب بةا ت ب اطوب دأل د در ب رعرةات
در باضةى ,واُياسق و قود ت رةع جلى وغة ثا عى ,وبيئن انةة ها واصةةيجا اتسبرةاً ,وهب ال ا عاج ارد
ا ضة ية و ودف دة م و يئان خا  ,وين ه ا اا ف اةيةعجا ارصنة م( , )156 :1يا لجا ات ى
با ً و فواةا ً و ايا ةاً ,وهب اشعيم لد ص دري ا ةى ودريقااأم وسوح د تدع ,وائون دألرةات درصنة م
دة م دأللودع وات ى ب ل فيان ويئان ,ورةس هت جا ا ية در شاط دريتلب ودري ا ةى لد درص ى درةايى
ودريودص درةلةي ةع ,م اطوب يةعوباف درج يةن دريوهو ةن ودريعقوقةن ب ياعلف دألرةات در باضةىقب د د
ت دخعةاس دألرةات درصنة م دري حلى درةي بى رليشاس ةن وا ةجي وحارعجي در قةةى ,ويةعودهي در ب ,و ذرا
داللعياأل دريعتسج ارد دريةعوى دريئا ئ ل ين درصةع ارد دألأةع ,وا تبت دريتم در ي ةى رلةيى و ودأم
در دحى ,ارط بيى درعب ا ي دألهتدف در ةى ودرع وبى ين الا دألرةات()124 :2قوبص ف( بيل ) دألرةات
درصنة م ب يريو اف يعرالةى ااعلف ن غة ها ار ةيى رعأثة ها درع ول ودرعةلةيب و ار ةيى رطيةةى لشاطجا
ارـد يا بلب(:)98 :3
 -1العاب الغناء -:وا عول لد دألرةات درعيدةلةى ودرةات در قص يصاحيى درن ا ق
 -3العاااب الجااري -:واشددعيم لددد درةددات درةددياقاف ودرععا ةاف,ودرةددات دريةددا ودرليددس ودريطاس م,ودرةددات
ن دريئانق
دري
 -2العاااب الااارا -:وا عددول لددد ياعلددف درةددات درئد دف اةددةد رعةلددةي در يددب ودرليددف و قددى درعصددوبع ,و
ار ع واقا ل د أا ى,ودرةات درئ دف أا ى دري يد و رلوأوأل ارئ م ارد جيى يةة ىق
 -4درةات دريوى ودر شاقى-:واشعيم لد درةات دري افالف ودرشت ودرت ل ودررذت ودرةات درعودفنق
 -5درةات اتسبع در ودق-:واعئون ين دألرةات درعب اجتف رعتسبع و قدى دريجحةدى و د ى دال دعرا ى(س
درقةم)وداللعياه ودرد يا تراق
 -6دألرةددات درصددنة م ددب دريددا -:وهددب الددا دألرةددات درعددب ايدداسق ددب دريةدداه ودألرةددات درصددنة م ا ددعاتدص
دريودست و يةة اف درةياحىق
 -7درةات درشعا -:وهب دألرةات درعب اياسق لد دررلةت و درةات درع حل ق
ن درئ ودرةات درجروص ودرت اع ودالليضاضق
 -9درةات دراج -:واعيدم ب درةات اةيع دألث ودري
 3-3القدرا اإلبداعية : Creative Talentريت ايل درةتبت ين درةليا لد دريئولاف دردجثى در ئةةةى
رإل تدع ( درطجقى  ,دري ولى  ,دألأارى ) ألجا قتسدف ا ةى ال بيئدن دتولجا ان لع دتا دن وادو ا دتدع,
وس د الةقددوس در ة د م درعددب اةعيددت ان د ددتدع ودحددت ددب ددم دريةددا بن ,و عيددت ان رئددم ااصددص ا ددتدع
جي بية هي ن غة هي يل الده اوادت وديدم يشدع ى دةن دم درييدت ةن وقدتسداجي و لداه
ريياس ةه خا
اةاسبف رليتسدف د تد ةى درااأى اريراأل در باضب درعب طلي ا لةجا ( دريتسدف د تد ةى در ةى) حةد
عجددا ريةددا د رددتبودن ( قددتسم دألطقدداأل لددد ائددوبن ليدداط اتبددتم رليجدداسدف در باضددةى يةددعيتم يددن درايد م
درةا يى يل ار ع درط درعيلةتبى ب درعقئة رةجوس العاج ر اف ويجاسدف غة شائةى بيئن دؤها) (:6
,) 67و عه سؤى ( هو لوع ين لودع د دتدع وبعيةد ار داا در دب رلعقئةد  ,وبد اي داأل د در دب
رلطقم )()44 :5
دوالقدرطجقى در ةى :هب قتسم درعليةذ لد العاج د عرا اف ح ةدى دةد م بةدرلجا دب وحدتم في ةدى يةة دى
يياسلدده يجئدده ان دألطقدداأل تو درطجقددى در ةددى بددأاون ددارئدة يددن دأل ئدداس ددار غي يددن دلجددي رةةددود دد
درعجيةذ جيا وس يا ال ائون ئاسهي ين در وع دررةت و جا( الةقوس )الجا أتوس دأل ئاس ةجورى وهب
اة ب قتسم درعليةذ لد العاج د عرا اف ح ةى دة م بةرلجا ب وحتم في ةى يةة ى يياسلى يجئه ق
ثانيا.المرونة در ةى:هب دريتسم لد العاج دأل ئاس درعب اةج ا ك د لةان ين يةعوى اقئةد اردد رخد
و اةج ليجاه درعقئة بى ب حاأل يجيى يةة ىق يا دأل ئاس درعب ائ س دأل ياأل تداجا الجا ال اةج يدم هدذه
در يجف درعقئة بىق و لد هذد ان ي ولى درقئ تداه و جورى انةة ه رعجة,ه در قةب ,ايدم يجدي يدن وديدم
د تدعق
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ثارداق دألأارى در ةى:ان درقئ م دررتبتم ائون اتبتم ار ةيى رصداحيجا وبردع ن ائدون درقئد م غةد ا بدى
و ةةتم دريتى وتدف دساياطاف ةةتم وت ةى ,يا اوسدلس ذ ان دألأارى ت درعجيةذ اعضدح حدةن بعيئ دود
ين دال عةا ن دريدأروف ودرشدائل وبيعةدتون دن درط بد دريطد و وهدي بدتس ون درةجقداف وبقئد ون دب
ئاسهي ادةد درتهشدىقو جا يارع يدان
ئاس وحلوأل ياعلقى ن يا بقئ ه دآلخ ون ين فيجئجي و ة
الجا لوع ين درةلوك درنة درشائل ةن درئدة بن()89 :4ق
-3ي جرةى دري

واا د داه دريةتدلةى:

 1-3ي ج دري :ادري ج هو طائقى ين دريود ت درةايى دريصاغى ين دام دروأوأل ارد در يةيى ين درةلي(:9
)24قو يا ان طيةةى دريشئلى دريط وحى هب درعب ا ت طيةةى دري ج دريةعاتص  ,رذد د عاتص درياح دري ج
درعر بيب عصيةي دريريو اف دريعئا ,ى تدف دالخعياس درييلب ودريةتل ريجئيعه طيةةى يشئلى دري ق
 2-3ة ددى دري د :ان درةة ددى اهددب دررد دراددا دريددأخوت يددن دريرعيددل دألأددلب ودرعددب ددن ط بيجددا بيئددن
در صوأل لد دريةالداف درقةلةدى درجفيدى رلعر دىقاي ااد د دري د لدد ة دى يدن اليةدذدف درصدف درادايس
ي ا ةى ا م  ,ودريارغ ت هن( )66اليةذم اي دخعةاسهي ارط بيدى درةشدودئةى ق دت ادي اوفبدل
دال عتدئب –ي
درةة ى درد ثجثى يرايةل ودقل ( )22اليةذم رئم يريو ى ق
:

 3-3دألاج م ودأل ودف دريةعةيلى ب دري
 -1دريصا س ودري دال ق
 -2درييا جف درشاصةىق
- 3دخعياسدف دريتسدف د تد ةى در ةىق
 -4ية دن ريةاق دروفنق
 -7ا ى اوقةا  ,عى يودلل ياعلقى دريةا اف و الشئاأل  ,س ةى طود قالولةى (اي ا عا ),
عى شودخص  ,ش ب قةاق1
 -9درئا س دريةا ت ب درعر ى
م لى ق
-8خيةى ش
-11أ تو رريل درئ دف ق
 4-3دخعياسدف دريتسدف د تد ةى در ةى)12 :7(:
 1-4-3دخعياس دريالل:
درجتف ين دالخعياس :قةاق درطجقى در ةى
دأل ودف دريةعاتيى  :عى يودلل اساقا اف ياعلقى األاب :
دريالل دألوأل :طوره ( 1ص)و ضه(5و1ص) ق
دريالل دردالب  :طوره( 5و1ص) و ضه (1ص) ق
دريالل دردار :طوأل قائيى دألوأل (1ص) وطوأل دردالب (5و1ص) و ضه (3ص)
دريالل در د ل :لد شئم يدل يعةاول دألضجع طوأل ضلةه (3ص)ق
دريالل دراايس :طوره(  51ي) و ضه (2ص) ق
دريالل درةا ق :يدل قائي در دوبى طوأل ضلةه دريائي (5و1ص) وضلةه دردار (1ص) ق
يودأددقاف دأل د  :ل ددي خطدداا يةددعيةياا لددد دألسض طوردده (14ص) واوضددل دريودلددل دريددذ وسم حةددع
اةلةلجا لد بيةن درا دري وص ودريةا ى دةن يدالل (2ص) و دت د شداسم بع د ك درياعيد طد ياعلقدى
(قق  ,ح اه ,ة  ,يوس,ققققق درخ )ق وحةع د دعطا عجا يدن يدالل اردد خد و د خد درةدة دري دت دب
يودأقاف دأل د ق و ةت اللعجا ين دأل د لد خ يالل ائون درةو م داأل د يدن دريدالل د رةدا ق ل دلجدا
اةيم وسدن رعوداه دريودلل ي ما خ ى رعئيلى وقا أل د ق
درعةرةم  :ا عةع ت دال عرا اف در ةى ضين دروقا درياصص رجخعياس وقتسم ( )2قةيى ق
درعيوبي  :اةطد رلياعي ساىا ودحتما رئم د عرا ى ا عيب ارد ,ى ودحتم ن در ة ن ت ائ دسها ق
-3-2-3اختبار الارة :
366

تأثير العاب صغيرة ذات أزمنة مختلفة في تنمية القدرات اإلبداعية الحركية
درجتف ين دالخعياس :قةاق دري ولى در ةى ق
دأل ودف دريةعةيلى  :م درةلى – أ تو بعةل ( )15م لى ( )25اليةذم بيقن لد ي دة دردتدئ م ردةئن
شاخص ال عجص درئ دف و ا اجا اردد درصد تو رل ةلوردى ون د عةدا درئد دف دن ي دة دردتدئ م دب ال
اتث لد در ين درئلب دريي س أل د دالخعياس ين قيم يريو ى درياعي بن ريودأدقاف دأل د  :ل دي دئد م
لد دألسض لصف قط ها (5و 2ص) بيف درياعي ب و طجا و اري ت ي ه أ تو درئ دف  ,و ت ياع
درصقاسم بيت درياعي يب درئ م أل ا ين ا د اةيه و ط ياعلقدى حةدع د دعطا عه شد ط ن
م خ ى حاأل دلعجائه ين ل ي اورى ر يب درئ م ق
بةعلي درياعي
اةلةياف دالخعياس : :
 -1تد ددان دالخعيدداس أل د د يددن د برددع دن بئددون يئددان أل د ةةددتد ددن دريريو ددى درياعي د م ة د
ين د دريريو ى دن ب ى يابيوص ه درياعي ق
البةعطةل ل
 -2حاوأل دن الائ س ط بيى سيب درئ م د ين ي م ق
 -2بااطع درياح درياعي بن قائج  :ب درص تو تم دف حاوأل دن ا يب ي ت ين درئ دف طد
ياعلقى يةعاتيا ل ا ين ا د اةيا ب سيب درئ دف خجأل ( )4قائ ق
درعةرةم  :ا عةع ت دال عرا اف در ةى ضين دروقا درياصص رجخعياس وقتسه ( )4قائ ق
درعيوبي  :اةطد ساى ودحتم ن م ي اورى عطاع درياعي دن بت بجا حعد ودن الا يعشا ى ب
درعص ةف ل اتخم ضين ,ى ودحتم ق
 3-4-3دخعياس درشاخص:
درجتف ين الخعياس  :دخعياس دألأارى در ةى
أل ودف دريةعاتم  )6( :شودخص و( )4طود
يودأقاف دأل د  :ل ي خ يةعيةي لد دألسض طوره (22ص) اوفع ارعارب :
ب ي لد دريع بن دألورد لون يناب را دريتدبى درذل بيةت (2ص) وب ي خ در جابى لون يناب رلدون دب
خ ( 2ص) ين دريةا ى اوضل درشودخص دردجثدى ةدت خد دريتدبدى ودريةدا ى دةن دم شداخص(2ص)ثدي اوضدل
دألطود لد دألسض يا وضةا درشودخص ودريةا ى ةن م ودحتم (2ص) و ت د شاسم بع ك درياعي
ط ياعلقى (قق  ,دة  ,ح اده ,يدوسد رشداخص) وحةدع د دعطا عه يدن شداخص اردد خد و د خد
درةة دري ت ب يودأقاف دأل د ق يا دألطود ةلد درياعيد ان ب داوأل ادتوب درطدو حدوأل اةديه و دأل
ط بيى ق
اةلةياف دالخعياس:
درعةرةم  :ا عةع ت دال عرا اف در ةى ضين دروقا درياصص رجخعياس وقتسم ()3
درعيوبي  :اةطد رلياعي ساى ودحتم رئم د عرا ى ا عيب ارد ,ى ودحتم ن در ة ن ت ائ دسها
 3ـ  5دالرةددات درصددنة م :ت درياح د درةددات أددنة م اعضددين يق د دف سق درع ةددى در باضددةى رعليةددذدف
درصف دراايس دال عتدئب  ,دت قةيا دروحتدف درعةلةيةى و وقااجدا و د يقد دف دردتسق ,ات دت درياحد ()9
وحددتدف اةلةيةددى ودقددل وحددتم اةلةيةددى ددب دأل دديوع و يددتم في ةددى ييددتدسها( )41قةيددى ييةدديى لددد اد د
دروحدتم درعةلةيةدى 11,رلرد درع ضدة ل,و 25رلرد در ئةةددب 5,رلرد دراعدايبق بدعي اطيةد دألرةددات
درصددنة م ضددين دررد در ئةةددب و د في ددى ياعلقددى ,حةد خصددص ( ) 5رعرةددات درصددنة م يددن دررد
در ئةةددب ار ةدديى رليريو ددى درعر بيةددى دألورددد,و( ) 11رعرةددات درصددنة م يددن درردد در ئةةددب ار ةدديى
رليريو ددى درعر بيةددى دردالةددىق( ) 15رعرةددات درصددنة م يددن درر د در ئةةددب ار ةدديى رليريو ددى درعر بيةددى
درداردىق
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 2ـ  6الوسائل اإلحصائية)26 :9(:
 -1درو در ةا بق
-2دالل دف دريةةاسلق
-3در ةيى دري,وبىق
-4دخعياس  T-TESTق
-5دخعياس ا لةم ايابنق
ية ول . L.S.D
-6دخعياس قم
الباب الرابع
 -2عرض النتائج ومناقشتها-:
 1-2عرض ومناقشة نتائج اختبارا القدرا اإلبداعية الحركية-:
لاي دألرةات درصنة م أفي ى ياعلقى لد دريرايةل دردجا يع قةا ه دألورب (قيم
ةت ن طي درياح
درعر ى) رليتسدف د تد ةى در ةى  ,اي بضا قةاق دريتسدف د تد ةى در ةى ةت داللعجا ين ترا
دري لاي ودررتوأل( )1بيةن وقاف دريةا ةن ب دخعياسدف دريتسدف د تد ةى در ةىق
جدول ()1يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )tاحملسوبة واجلدولية ونوع الفرق بني القياسني (قبل التجربة وبعدها) يف اختبارات القدرات اإلبداعية احلركية
قةيى t
دريةاق ريةتل
دريةاق دألورب
دريعنة دف
نوع الفرق
الجدولية
المحسوبة
ع
س-
ع
س-
دخعياس درطجقى در ةى
ية ول
3131
6،9
2212
612
2113
المجموعة التجريبية األولى
31,3
ية ول
213
612
2,13
213
2212
المجموعة التجريبية الثانية
ية ول
212
612
2212
212
2212
المجموعة التجريبية الثالثة
دخعياس دري ولى در ةى
ية ول
3،2
2123
23،2
212
2,،2
المجموعة التجريبية األولى
31,3
ية ول
212
219
2213
212
3919
المجموعة التجريبية الثانية
ية ول
219
212
2,12
216
3912
المجموعة التجريبية الثالثة
دخعياس دألأارى در ةى
ية ول
2،3
119
216
,،9
312
المجموعة التجريبية األولى
31,3
ية ول
212
112
613
11,2
,12
المجموعة التجريبية الثانية
ية ول
212
112
212
,12
312
المجموعة التجريبية الثالثة

ين دررتوأل ( ) 1بعيةن ان ه ارا وقاف ب قةاص دألو اط در ةا ةى يا ةن دريةا ةن دألورب (قيم
درعر ى) ودر جائب( ةت درعر ى) ب دخعياسدف دريتسدف د تد ةى در ةى رليرايةل دردجا  ,يدج ت
دريةاق يا قيم درعر ى رجخعياس درطجقى در ةى اا ف قةي درو در ةا ب لد درعودرب رليرايةل دردجا
ييتدس( )7513(,)7513( , )7112ب حةن اا ف ت دريةاق دريةتل لد درعودرب ييتدس(, )7417
ةن درية ا ةن ودضح و ية قوري بئن در األ ارق وقاف ت دألو اط واليا ذرا
( )9214(,)9112ودرق
ت دالل د اف دريةةاسبى قات حييا دريرايةل دردجا قيم درعر ى دل د ا يةةاسبا
ييتدس( )714(,)912(,)613ب حةن حييا ت دريةاق دريةتل دل د ا ييتدسه()618ق( )619(,)615وهذد
بضا ودضح ب ييةاق درعشعا يا هو در األ ت ييةاق در ى دري بىق وألام ية ى حيةيى هذه
درق
درق و و الرعجا د حصائةى قد عاتص درياح دالخعياس درعائب يا ةن قةاص درو ودالل دف قيم درعر ى
وقاف ية وبى تدف الرى احصائةى رت لنا قةي()t
و ةتهاقوي جا اا ف در عائ اشة ارد واو
دري ةو ى( )515(,)412(, )2121وهب ي ين دريةيى دررتورةى درييا لى رجا ودريارنى (12ق )2ت ساى
لاي دألرةات درصنة م
ح بى ( )42و يةعوى الرى(15ق )1وهذد ان أل لد شب اليا بتأل لد اأثة
د دريرايةل درعر بيةى دردجاق
ا عاتدص دألفي ى درياعلقى ب ا ةةن درطجقى در ةى
و بيةن دررتوأل( )1در ق و ب قةاص دألو اط در ةا ةى يا ةن دريةا دةن دألوردب (قيدم درعر دى) ودر جائب( ةدت
درعر ى) ب دخعياسدف دألأارى در ةى رليردايةل درددجا ,حةد ظجد ف در عدائ دأن قدةي درو د در ةدا ب
ب دريةاق دألوردب رليردايةل درددجا لدد درعدودرب هدب (5ق )2819(, )2818(, )31دال دف يةةداسل قدتسه
( ,)516(,)419(,)514ة يا ادا ف قدةي درو د در ةدا ب رجخعيداس در جدائب جادب ()4113(,)3512(,)32,3
و ددال دف يةةدداسل قددتسه(27ق )314( ,)318( ) 4وألاددم ية ددى حيةيددى هددذه درقد و و الرعجددا د حصددائةى
قد عاتص درياح دالخعيداس درعدائب يدا ةن قةداص درو د ودالل د دف قيدم درعر دى و ةدتهاقوي جا ادا ف در عدائ
اشة ارد واو وقاف ية وبى تدف الرى احصائةى رت لندا قدةي( )tدري ةدو ى( )518(,)317(, )214وهدب
ي ين دريةيى دررتورةى درييا لى رجا ودريارنى (12ق )2ت سادى ح بدى ( )42و يةدعوى الردى(15ق )1وهدذد
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ان أل لددد شددب اليددا بددتأل لددد اددأثة لدداي دألرةددات درصددنة م ا ددعاتدص دألفي ددى درياعلقددى ددب ا ةددةن
د دريرايةل درعر بيةى دردجاق يا بيةن دررتوأل( )1درق و ب قةاص دألو داط در ةدا ةى
دري ولى در ةى
يددا ددةن دريةا ددةن دألورددب (قيددم درعر ددى) ودر جائب( ةددت درعر ددى) ددب دخعيداسدف دري ولددى در ةددى رليرددايةل
دردجا ,حة ظج ف در عائ أن قةي درو در ةا ب ب دريةاق دألورب رليرايةل دردجا لدد درعدودرب هدب
(9ق )217(, )117(, )2ددال دف يةةدداسل قددتسه ( ,)117(,)1113(,)118ة يددا اددا ف قددةي درو د در ةددا ب
رجخعياس در جائب جاب ( )713(,)612(,)416و ال دف يةةداسل قدتسه( )119(,)119(,)118وألادم ية دى
حيةيى هذه درق و و الرعجا د حصائةى قد عاتص درياح دالخعياس درعائب يدا ةن قةداص درو د ودالل د دف قيدم
درعر ى و ةتهاقوي جا اا ف در عائ اشة اردد وادو وقداف ية وبدى تدف الردى احصدائةى رت لندا قدةي()t
دري ةو ى( )414(,)714(, )312وهب ي ين دريةيى دررتورةى درييا لى رجا ودريارنى (12ق )2ت ساى ح بى
( )42و يةددعوى الرددى(15ق )1وهددذد ان أل لددد شددب اليددا بددتأل لددد اددأثة لدداي دألرةددات درصددنة م
د دريرايةل درعر بيةى دردجاق
ا عاتدص دألفي ى درياعلقى ب ا ةةن دألأارى در ةى
جه بعيةن ان ه اك وقاف احصائةى تدف الرى ية وبى ةن دريةا ةن دألورب(قيم درعر ى)
ييا اا
ودر جائب( ةت درعر ى) ورصارح دريةاق در جائب ,وهذد بتأل لد ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةى(درطجقى
ي ا ةى
در ةى ,دري ولى در ةى ,دألأارى در ةى) رتى اليةذدف درصف دراايس دال عتدئب ب ي
ا م ,وبة و درياح ترا ارد حيةيى ا ةى وهب د عةياره ريريو ى درةات درعب ايدم ضم دأل ارةع
درعةلةيةى ب ي حلى درعةلةي دأل ا ب(دال عتدئةى) ,ضجً ن ولجا دأل لوت دأليدم رت ل درع ةى درق بى ن
ط ب د عةياأل درعليةذم رل اف دريعةت م جتف حم دريشئجف در ةى ودرعب اعطلع ارض وسم يشاس عجا
دالبرا ةى ,وهذد بة ب ا طا هيةى ية م ب ا قةذ در شاط درعةلةيب ا عةياأل دألرةات درصنة م ,اتا ال ت ين
درع ة لد ا قةذ در شاط درعةلةيب ين درتسق أ لوت دألرةات درصنة م ن ط ب د عة دض در لوأل ين
دري عةليةن ودريةاص ارعئ دس ودرعتسبع رليجيى در ةى ارد االع دال عقا م دريصوى ين فين درع قةذ ب
درتسق وا ية فبا م درقا لةىا( )33 :11يا ب ى درياح دن درع ةن ب دريتسدف د تد ةى در ةى
رليرايةل دردجا بةو ارد يا ا عوبه دألرةات درصنة م ين اي ب اف وح اف ي ييى ارد لقس درعليةذم
و ةةطى اةعطةل دؤها ةجورى اضا ى ارد وديم درعشوب ودرعشرةل ودرع غةع ويياس ى ييت دردودت ون
درةيات رئب اشة درعليةذم األيان ,يا ن ا خاأل ايم دري ا ةى ب دألرةات درصنة م ودريةا ياف قت ا ت
لد اطوب قتسدف دال تدع ,ذرا درط بيى درعب دايةا ب ا طا دروحتدف درعةلةيةى ون ن بشة درعليةذم
ن ترا وداع ح ب لةجا دؤها ,هذد ضجً ن وس دريتس ى ب اجة,ى درةاحى ودأل ودف وا ةةيجا ين
قيم دريةليى و ضجا رية در اف درعب اةا ت ب ائوبن أوسم ب يم درعليةذم وهب قا سم لد
ةن درصوسم ودر ى دخم درةاحى ,ئان رذرا اأثة ية ب اطوب الا دريتسدفق
در
و رلعة ف لد درق و ةن دريرايةل درعر بيةدى درددجا دب دخعيداس درطجقدى در ةدى قداص درياحد يةارردى
ةالاف دريةاق دريةتل ا عةياأل ا لةم درعيابن يا ب دررتوأل (  )2ق
اتوأل (  ) 2بيةن ا لةم درعيابن (ف) الخعياسدف درطجقى در
مصادرة
التباين

درجة
الحرية

مجموع
المربعا

متوسط
مجموع
المربعا

بين المجاميع
داخل المجاميع

3
22

3216
22,9

1,33
26،22

قيمة (ف)
محسوبة
1613

ةى دريةتبى رليرايةل دردجثى
نسبة الخطأ

الداللة

جدوليه
2.32

,1,2

معنوي

ين خجأل دررتوأل ( )2ايةن دن قةيى (ف) دري عةيى قدت لندا ( )16,23وهدب لدد يدن دريةيدى دررتورةدى
دريارنى ( )3114ا ا يةعوى خطأ( )1115و ساى ح بى (  ) 57وهذد بدتأل لدد وادو د و ية وبدى تدف
الرددى احصددائةى ددةن دالخعيدداسدف دريةتبددى رلطجقددى در ةددى رليرددايةل دردددجا ورلعة د ف لددد ل يددن هددذه
ية دول  L.S.Dو يدا يوضدح ارردتوأل
دريرايةل ان ضم ب درطجقى در ةى عاتص درياح قم
( )3ق
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اتوأل ()3بيةن قم
دريرايةل

ية ول الخعياسدف درطجقى در ةى دريةتل رليرايةل دردجا
درعر بيةى درداردى درعر بيةى دردالةى درعر بيةى دألورد
97,4
*1217
712

7417
درعر بيةى دألورد
91,2
درعر بيةى دردالةى
97,4
درعر بيةى درداردى
ية ول ( ) 416و ةيى خطأ ( ) 1,15
ايلغ قةيى دقم

91,2
* 515

7417

ية ول الدا رصدارح دريريو دى درعر بيةدى دردارددى وهدذد بدتأل لدد ان دألرةدات درصدنة م تدف
ان قم
در ين دأل د ( ) 15ان ره ضلةى ب ا يةى درطجقى در ةىق
وقاص درياح ا عةياأل ا لةم درعيابن ريةاررى ةالاف دريةاق دريةتل ب دخعياس دري ولى در ةى
رلعة ف لد درق و ةن دريرايةل درعر بيةى دردجا يا ب دررتوأل ( )4ق
اتوأل ()4بيةن ا لةم درعيابن (ف) الخعياسدف دري ولى در ةى دريةتبى رليرايةل دردجثى
الداللة
نسبة
قيمة (ف)
متوسط
درجة مجموع
مصادرة
الخطأ
مجموع
الحر المربعا
التباين
محسااااو جدوليه
المربعا
ية
بة
معنوي
,1,2
2112 9،32 233،21 2,2،1
بين المجاميع 3
36،211 3,1,،6 22
داخل
المجاميع
ين خجأل درردتوأل ( )4ايدةن ان قةيدى (ف) دري عةديى قدت لندا ( )9،32وهدب لدد يدن دريةيدى دررتورةدى
دريارنى ( )3114ا ا يةعوى خطدأ( )1115و سادى ح بدى ( )63وهدذد بدتأل لدد وادو د و ية وبدى تدف
الرددى احصددائةى ددةن دالخعيدداسدف دريةتبددى رلي ولددى در ةددى رليرددايةل دردددجا ورلعة د ف لددد ل يددن هددذه
ية ول  L.S.Dو يدا يوضدح ارردتوأل
دريرايةل ان ضم ب دري ولى در ةى عاتص درياح قم
( )5ق
ية ول الخعياسدف دري ولى در ةى دريةتل رليرايةل دردجا
اتوأل ()5بيةن قم
درعر بيةى درداردى درعر بيةى دردالةى درعر بيةى دألورد
دريرايةل
2,12
*9
*511

درعر بيةى دألورد
23،2
درعر بيةى دردالةى
2213
درعر بيةى درداردى
2,12
ية ول ( )3123و ةيى خطأ ( ) 1,15
ايلغ قةيى دقم

2213
218

23،2

ية ول الا رصارح دريريو دى درعر بيةدى دردارددى وهدذد بدتأل لدد ان دألرةدات درصدنة م تدف
دن قم
در ين دأل د ( ) 15ان ره ضلةى ب ا يةى دري ولى در ةىق
يا قاص درياح ا عةياأل ا لةم درعيابن ريةاررى ةالاف دريةاق دريةتل ب دخعيداس دألأدارى در ةدى رلعةد ف
لد درق و ةن دريرايةل درعر بيةى دردجا يا ب دررتوأل ( )6ق
اتوأل ()6بيةن ا لةم درعيابن (ف) الخعياسدف دألأارى در ةى دريةتبى رليرايةل دردجثى
الداللة
نسبة
قيمة (ف)
متوسط
درجة مجموع
مصادرة
الخطأ
مجموع
الحر المربعا
التباين
محسااااو جدوليه
المربعا
ية
بة
معنوي
,1,2
2112 2,،23 23،1
126،2
بين المجاميع 3
3،6
122،2
62
داخل
المجاميع
32,

تأثير العاب صغيرة ذات أزمنة مختلفة في تنمية القدرات اإلبداعية الحركية
ين خجأل دررتوأل ( )4ايةن ان قةيى (ف) دري عةيى قدت لندا ( )2,،23وهدب لدد يدن دريةيدى دررتورةدى
دريارنى ( )3114ا ا يةعوى خطدأ( )1115و سادى ح بدى ( )63وهدذد بدتأل لدد وادو د و ية وبدى تدف
الرددى احصددائةى ددةن دالخعيدداسدف دريةتبددى دألأددارى در ةددى رليرددايةل دردددجا ورلعة د ف لددد ل يددن هددذه
ية ول  L.S.Dو يا يوضدح ارردتوأل
دريرايةل ان ضم ب دألأارى در ةى عاتص درياح قم
( )7ق
ية ول الخعياسدف دألأارى در ةى دريةتل رليرايةل دردجا
اتوأل ()7بيةن قم
درعر بيةى درداردى درعر بيةى دردالةى درعر بيةى دألورد
دريرايةل
613
116

212
217
111

216

درعر بيةى دألورد
216
درعر بيةى دردالةى
613
درعر بيةى درداردى
212
ية ول ( ),185و ةيى خطأ ( ) 1,15
ايلغ قةيى دقم
ية ول الا رصارح دريريو دى درعر بيةدى دردارددى وهدذد بدتأل لدد ان دألرةدات درصدنة م تدف
ان قم
در ين دأل د ( ) 15ان ره ضلةى ب ا يةى دألأارى در ةدىقين درردتوأل( ) 71513لجحدظ ه داك ضدلةى
رليريو ددددى درعر بيةددددى درداردددددى ددددب ا يةددددى دريددددتسدف د تد ةددددى در ةددددى ( درطجقددددى در ةددددى ,دري ولددددى
در ةى ,دألأارى در ةى) الةجا دريريو ى درعر بيةدى دردالةدى وبةد و درياحد تردا اردد ان لداي دألرةدات
درصنة م ين ( ) 15درعب طييا لدد ا د د دريريو دى درعر بيةدى دردارددى الدا دد ا ةةيدا يدن دريد دي
دريطييى لد دريريو ى درعر بيةى دألورد ودردالةى ,حة ان دري دي دري ةيى درعدب باضدل رجدا درعليةدذ خدجأل
ع م في ةى د ي ات ل ارد ا ةا ه قتسدف ح ةى ا تد ةى يدتس د يد وهدذد يدا دته يو دعن وشدوسف دب ان
م لوت ين دأل ارةع ت د عاتديه خجأل ع م يةة ى ين در ين اله بت ل ارد وأوأل و لدو يريو دى
يةة ى ين دألهتدفق
الباب الخامس
 -5دال ع عاااف ودرعوأةاف:
 1-2االستنتاجا :
 -1أجحةى لاي دألرةات درصنة م درذل ته درياح ين خجأل درعطدوس درودضدح دب دريدتسدف د تد ةدى
در ةى
 -2دألرةات درصنة م تدف دألفي ى درياعلقى ث ف شئم دبرا ب ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةىق
 -3دألرةات درصنة م ين ( ) 15رجا ضلةى ب ا يةى دريتسدف د تد ةى در ةىق
 3-2التوصيا :
ب ضو يا ايتص ين لعائ بوأب درياح يا بأاب-:
 -1د عيا د ألرةات درصنة م ب دريدتدسق دال عتدئةدى ريدا رجدا يدن ادأثة دبردا ب دب ا يةدى دريدتسدف د تد ةدى
در ةىق
 -2يددن درضد وسل ا ددا م در ةد ددب ي دداه دريددتدسق دال عتدئةددى رئددب اةددجي شددئم يةد ددب ا يةددى دريددتسدف
د تد ةى در ةىق
 -3دالهعيدداص عددتسبع ا يةددى دريددتسدف د تد ةددى در ةددى الن هددذه دريددتسدف ض د وسبى ويجيددى ري ددا دريا ددتم
دأل ا ةى ألل ةارةى سباضةىق
 _ 4د عاتدص دالرةات درصنة ه درعب قاص ا تد ها درياحدون رـ (  ) 15قةيى ق
 -4اا د وا يشا ه لد يعنة دف و ة اف خ ىق
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دريصا س
 ,ا ايى غةان يتدر ب د و درقا  ,درئوبدا يطدا ل السياساة ,

ـ درئة تس سوشئا ,د تدع درةاص ودراا
. 1929
ـ ط ق سف هللا ق دريةا ياف ودألرةات درصنة م ,درياه م :دس دريةاسف1871 ,ق
بشاف ,يش  :دس دررلةم1881 ,ق
ـ اوبس لةئوأل ون ,حقجف و رةات دألطقاأل( ,ا ايى )يو

ـ ي يت حةن جولق يو و ى دألرةات در باضةى  ,درياه م :دس دريةاسف1876 ,ق
ـ ع ب يت در حين ا ودن:,د تدع ق دألس ن  ,دس درقئ رلطيا ى ودر ش و درعوفبل ط 2112 , 1ق
 ريةا حةن درتبودن ,ث د عاتدص لو ةن اتسبةدةةن رع يةدى دريدتسدف د تد ةدى درةايدى ودر ةدى دب سقدرع ةى در باضةى رتى اليةذدف درصف دراايس دال عتدئب ق ط وحى عدوسده ،اايةدى دريصد م  ,لةدى درع ةدى
در باضةى  1888ق
ـ ريةا حةن درتبودن:,اصيةي واي ةن دخعياسدف رليتسدف د تد ةى در ةى لد دألطقداأل أ يداس يدن 12-9
ي شوس  ,لةى درع ةى در باضةى ,اايةى دريص م  2113 ,ق
ى,
 ي يدددت درةا ددد ل  ,يددد ودن يدددت دريرةدددت  :دأل دددارةع د حصدددائةى دددب يرددداالف دري دددوا درع وبدددى ,ط,1يان ,يت ةى دروسد رل ش 2111,ق
ـ و بل با ةن درعئ بعدب  ,حةدن ي يدت درةيةدتل  :درعطيةيداف د حصدائةى ود دعاتدياف در ا دوت فاي دوا
درع ةى در باضةى  1888 ,ق
ـ ياات يريت ,ا لةى سق درع ةى در باضةى ا عاتدص د دلوت درع ةدى در ةدى دب ي حلدى سبداض دألطقداأل
ودال عتدئةى تورى درئوبا ,درياه م,يرلى سد اف درع ةى دريتلةى ودر باضةى1882,ق
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