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نثاني احباث ادلؤمتز انعهًي اندويل انزابع ادلشرتك ا  

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   
)اجملهد اخلايس(  0202كانىٌ االول  61-61  

 

انسهىك االستكشايف احلزكي وعالقته بانذكاء ندي تالييذ تالييذ انصف األول 
 االبتدائي

 أ.و.د.نشىاٌ حمًىد انصفار
 

 ملخص البحث
 هجف الجراسة الى التعخف على :

 االبتدائي . األولالدلهك االستكذافي الحركي لدى تالميذ الرف  .1
 االبتدائي . األولالذكاء لدى تالميذ الرف  .2
 االبتدائي . األولالعالقة بين الدلهك االستكذافي الحركي والذكاء لدى تالميذ الرف  .3

وذلتتتم لسالءمتتتتع وط  عتتتة السدتتتا بالعيشتتتات  هببأستتتلاستتتتخدم الثااتتته الستتتش   اله تتت ي           
( تلسيتتتذ متتتن تالميتتتذ الرتتتف االول االبتتتتدائي فتتتي مد ستتتة 25،وتكهنتتتي هيشتتتع الثحتتته متتتن  الثحتتته 

، ولغتر  ي تاا الدتلهك االستكذتافي الحركتي ف تد 2020-2019اال قم السختلظة للعام الد استي 
 هتتا (س(، -ا   جتتها انتتف ( فتتي اتتين تتتم استتتخدام اختثتت2005 الس تتتي، اختثتتا استتتخدم الثااتته 

ولغتتتتر  الته تتتتا التتتتث نتتتتتائ  الثحتتتته تتتتتم استتتتتخدام الهستتتت  الحدتتتتابي واالنحتتتترا   لق تتتتاا التتتتذكاء،
 السع ا ي ومعاما اال تثاط الثد    بيرسهن(

 وقج خخجت الجراسة بعجد من االستشتاجات كان اهسها:
 األولالميذ الرف وجها هالقة ا تثاط معشه(ة بين الدلهك االستكذافي الحركي والذكاء لدى ت

 االبتدائي
 
 
 

 انتعزيف بانبحج -1
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نثاني احباث ادلؤمتز انعهًي اندويل انزابع ادلشرتك ا  

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   
)اجملهد اخلايس(  0202كانىٌ االول  61-61  

 

  ادلقدية واهًية انبحج :1-1
ان الثروة الثذر(ة هي الثروة الحق ق ة ألي مجتسع من السجتسعات و(عتد االط تال هلتث   ا       

تلم الثروة ألهسيت م في مهاج ة تحديات العرر الحديثة،وإن ت ي م مدت  ا مجتسع ما يتهقف التث 
هلتتث الوتترو  التر ه(تتة التتتي يتعتتر  ل تتا افتتراا الجيتتا الجديتتد متتن ابشائتتع ، ولستتا كانتتي  اتتد ك يتتر

الظ هلتتة هتتي هستتاا السدتتت  ا وإن العشايتتة باالط تتال فتتي السرالتتة العسر(تتة االول تتة هتتي ال اهتتدة التتتي 
ت تتتهم هلي تتتا نذتتتأت م الدتتتل سة فتتتي مرااتتتا نستتتههم التال تتتة ، لتتتذا يجتتت  االهتستتتام ب تتتذ  السرالتتتة وهتتتدم 

ل ا والعسا هلث االست ااة مش ا من خالل استثسا  طاقات االط ال وتهجي  م الهج تة التر ه(تة اهسا
وتعد السرالة االبتدائ ة من اهم السرااا الد است ة ايته ان تا تذتجا اجتر الزاو(تة لل شتاء    الدل سة،

فف تع تشسته  ( بان " السرالة االبتدائ ة من اهم مرااا ا اة االندتان2003التعل سي ، و(ؤكد  فرج ،
قتتتتد ات الظ تتتتا وتتظثتتتتع مهابثتتتتع وتكتتتتهن قابلتتتتة للتتتتتا ير والتهج تتتتع والتذتتتتجيا وتحديتتتتد اتجاهاتتتتتع فتتتتي 

ستتلهكاف فظر(تتاف يو تتر لتتدى الكتتائن يعتتد الدتتلهك االستكذتتافي و   ( .106، 2003السدتتت  ا".  فتترج ،
ل يئتة التدتا  الحي و(هلد لديع  غثة قه(ة في تعلتم السهايت ع الغر(ثتة والجديتدة وايتر السألهفتة فتي ا

اائتتترة معا فتتتع، و(شوتتتر التتتثعض التتتث هتتتذا الدتتتلهك  بانتتتع ستتتلهك مراتتتهب   تتتع اذ البتتتد متتتن تذتتتج ع 
االط ال هلث مسا ستع في مهاقف كثيرة، بيشستا يترى التثعض ا ختر بانتع ستلهكاف اجتساي تاف اليشثغتي 

 (33، 2008نا (سان،تذج ع االط ال هل ع 
الستكذتافي يدتاهد هلتث استكذتا  ال يئتة الشذتظة ( بان الدتلهك ا2004و(ز ف  زاهر،         

واالااطة ب ا اد اف ومحاولة التحجم ب ا وان ذلم يداهد هلث تهافق ال را مع بيئتع ، ومن سل  اتع 
 نع إذا زاا هن اد  يخ ض هن مدتتهى االااء كستا ان غ ابتع يتؤاي التث السلتا و خ تض الدافع تة 

(  ولكتهن هتذا الدتلهك يعتد متن www .bayan newspeaper.com. 2004 واالااء معتاف. 
 تت سجن هالجتتع وذلتتم بت يئتتة جتته معتتين يحستتا الكثيتتر متتن االستتئلة  األط تتالطثتتائع الثذتتر وخا تتة 

وهشاك العديتد متن العهامتا التتث تتؤ ر فتي وافعع واستد اجع الث طرح االسئلة في ال يي والسد سة، 
ي الدتتلهك االستكذتتافي والهس تتة ذلتتم هتتذا الدتتلهك و(عتتد التتذكاء ااتتد اهتتم تلتتم العهامتتا التتتي تتتؤ ر فتت

ا تتتأ الثااتتته الق تتتام بد استتتة العالقتتة بتتتين الدتتتلهك االستكذتتتافي والتتذكاء لتتتدى تالميتتتذ الرتتتف االول 
 االبتدائي .
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نثاني احباث ادلؤمتز انعهًي اندويل انزابع ادلشرتك ا  

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   
)اجملهد اخلايس(  0202كانىٌ االول  61-61  

 

 يشكهة انبحج   1-2
تعتتد السرالتتة االبتدائ تتة متتن اهتتم السرااتتا الد استت ة فتتي ا تتاة الظ تتا ، إذ إن االهتستتام ب تتذ  السرالتتة 

ولعتا متن ي متن اهتم متايسيز ط تا هتذ  السرالتة ،االستكذتافالدتلهك ايجاب ة ، و(عتد تعد باا ة تعلم 
تثتاين وج تات الشوتر اتهل تحديتد م  تهم اهم االسثاب التتي افتع الثااته الجتراء هتذ  الد استة هتي 

 بأن تتا  مثتتالالدتتلهك االستكذتتافي فستتش م متتن يتترى انتتع اافتتع لتتدى الكتتائن الحتتي، بيشستتا يتترى  ختترون 
بانع ميا اهل االش اء الغر(ثة او الغير مألهفتع  خرون د  بالتعلم، بيشسا ي درها هااة سلهك ة تكت

 و الجديتتدة فتتي بيئتتتع وان وجتتها مثتتا هتتذ  الخالفتتات فتتي تحديتتد م  تتهم الدتتلهك االستكذتتافي بتتين 
العلساء اات التث اختتال  نتتائ  الد استات التتي تشاولتي هالقتة هتذا الدتلهك بتالستغيرات الذخرت ة 

( 67-25، 1989ستا بيش تا.  ال تزاز، ايه تسيزت بالتثاين الهايا وهدم االتداق    واالجتساي ة
فزتتتال هتتتن ذلتتتم فتتتان التتتذكاء متتتن العهامتتتا الس ستتتة فتتتي تحديتتتد مالمتتتا هتتتذا االستتتلهب لتتتذا ف تتتد ا تتتتأ 
الثااه الق ام بد اسة العالقة بين الدلهك االستكذافي والذكاء لدى تالميذ الرف االول االبتتدائي 

 الثحه. وتلم مذلكة
 اهداف انبحج 1-3
 التعر  هلث الدلهك االستكذافي لدى تالميذ الرف االول االبتدائي.-1
 التعر  هلث الذكاء لدى تالميذ الرف االول االبتدائي. -2
 التعر  هلث العالقة بين الذكاء والدلهك االستكذافي لدى تالميذ الرف االول االبتدائي. -3
 فزض انبحج 1-4

اط ذات االلة معشه(ة بين الذكاء والدلهك االستكذتافي لتدى تالميتذ الرتف االول تهجد هالقة ا تث
 االبتدائي.

 جماالت انبحج 1-5
 السجال الثذري : تالميذ مد سة اال قم االبتدائ ة السختلظة-1
  20/1/2020ولغاية  15/10/2019السجال الزماني: ال ترة من  -2
  ة السختلظةالسجال السجاني: مد سة اال قم االبتدائ -3
 تعزيف ادلصطهحات 1-6
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 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   
)اجملهد اخلايس(  0202كانىٌ االول  61-61  

 
سلهك مه وث يو ر لدى الظ ا في سن مثجر وهه سلهك مراتهب  الدلوك االستكذافي:       

ومح هب هشتد االط تال و(هلتد لتدي م الرغثتة فتي ااتذتا  ال يئتة الغش تة بتالسثيرات ومحاولتة التعتر  
 (12، 2008نا (سان،هلي ا . 

 ال تد ةقتد ة ال ترا هلتث التتعلم وااتدتاب الس تا ات ، وفتي : التذكاء قتد ة هامتة تو تر فتي الذحكا 
السذتتتجالت الجديتتتدة التتتتي تهاجتتتع ال را،وفتتتي ال تتتد ة هلتتتث مسا ستتتة  هلتتتث التكي تتتف متتتع السهاقتتتف او

العسل تات الع ل تتة العل تا كتتالت كير والتتتذكر والتخيتا واا اك العالقتتات واتتا السذتجالت  "  ابتته جتتااو 
،2000،476.) 
 ندراسات انسابقةاالطار اننظزي وا -2
 االطار اننظزي 2-1
 مخاحل تطور الدلوك االستكذافي لجى االطفال  
للظ تتا  غثتتة فتتي ااتذتتا  العتتالم الختتا جي مشتتذ بدايتتة هستتر  و(تزتتا هتتذا الدتتلهك بذتتجا  

وايا في مرالة الظ هلة السثجرة الن الظ ا في هذ  السرالة العسر(ة يدتجي  بذجا وايتا لكتا 
و(حاول التعر  هل ع  غثة مشع في تعلسع، ف ي الدتشة الثالثتة متن هستر  ما هه جديد واير مأله 

الظ ا يجهن الدلهك االستكذافي ااثر ه الن ة وذلم بتهج ع االسئلة لهالديع هن هذا وذاك ، وفي 
الدتتتشتين الرابعتتتة والخامدتتتة يجتتت  ان يتعتتتر  هلتتتث ستتت   وجتتتها االشتتت اء وفائتتتدة وجهاهتتتا وان هتتتذ  

ا الن تا تذتثع فزتهل الظ تا بذتجا جيتد وتتروي هظذتع التث السعرفتة، االسئلة يج  ان يجتاب هش ت
فاذا ما ج ا الهالدان او السر ي االجابة هن اسئلتع فستا هلتي م اال مرتا اتع فتي ذلتم او استتشتاج 

(،وفتي الدتشة الدااستة متن هستر الظ ا الدتشة Adkession, 1971, 80االجابتة بالتعتاون معتع 
دي الظ ا ذو الدلهك االستكذافي اندهاشتا للجديتد ونذتاطاف متسيتزا االولث من السد سة االبتدائ ة(ي 

 (Adams,1964,177بين بق ة االط ال من هسر . 
  شتت اء  األمتته ان استتترات ج ة  ب اج تتع( تتترى ان كتتا ط تتا فتتي كتتا هستتر يعتتر  هتتن بعتتض        

هل تتا بعتتض ولتتع في تتا ا اء ولكشتتع ال يجتتهن متأاتتداف متتن  تتحة معرفتتتع وا ائتتع خا تتة هشتتدما يجتتهن ا
الذهاهد الستشاقزة فتثير لديع شجهكا فتي معرفتتع وا ائتع، وهشتا هلتث السعلتم ان يجذتف هتذ  االمته  
الستشاقزة التي تعد مجاال الختالل التهازن السعرفي هشتد الظ تا وتثيتر لديتع الحيترة وال لتق ، فعل تع 

 األمتتته هتتتن هتتتذ   ان ي يتتتو متتتها ا جديتتتدة للسعرفتتتة تشيتتتر الظر(تتتق امامتتتع لت دتتتيرات جديتتتدة وناجحتتتة
  خلص من االة اختالل التهازن السعرفي الث االة من الريا الشات  من ااماج الخ ترات الجديتدة 
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االيجتابي فتي اتا  أل تر في تظ   اتتع السعر  تة ، وهل تع فتان للدتلهك االستكذتافي اهس تة فتي التتعلم 

 (1989،31السذجالت التي تعتري االط ال من خالل ت اهل م مع ال يئة. ال زاز،
 ادوات قياس الدلوك االستكذافي 
 هشاك ااوات هدة لق اا الدلهك االستكذافي من اهس ا: 
يتكتتتهن متتتن مجسههتتتة متتتن ال  تتترات تترتتتف بالسثتتتابرة او االقتتتدام او الغرابتتتة او  . السقيذذذاس اللف ذذذي:1

التجديتتد و(هيتتع امتتام كتتا ف تترة بتتدائا او ااثتتر والذتتخص ذو الدتتلهك االستكذتتافي هتته التتذي 
  ا بذجا ايجابي.يجي  هلي

يتكهن من مجسههة من الره   و االشجال ال شدس ة في مهيههات مختل ة  . السقياس السرور:2
وكا مجسههة تتكهن من  ه تين او شجلين يترف ااداهسا بالغرابة ، والذخص ذو الدلهك 

 االستكذافي يؤشر هلث الره ة الغر(ثة . 
من االاوات هااة ما يدتخدم مع االط ال الرغا   هذا الشه .لعب ججيجة غيخ معخوفة في البيئة: 3

ايه تهيع اللعثة الغر(ثة مع لع  اخرى معروفة، والظ ا ذو الدلهك االستكذافي يختا  
 (17، 2003اللعثة الغر(ثة او الجديدة. مهسث، 

 اندراسات انسابقة 2-2
(2113دراسة الرفار وآخخان )  

الحخكي لتالميح ذوي اإلعاقة الدسعيةالدلوك االستكذافي الخياضي وعالقته بالحكا    

هدفي الد اسة الث التعر  هلث العالقة بين الدلهك االستكذافي الر(ايي وهالقتع بالذكاء     
الحركي لتالميذ ذوي اإلهاقة الدسع ة ، استخدم الثااثهن السش   اله  ي بأسلهب السدا 

لثحه من تالميذ الرف األول بالعيشات وذلم لسالئستع وط  عع الثحه في اين تكهني هيشة ا
االبتدائي لسد سة هيها لإلهاقة الدسع ة في مركز محافوة ا  يا ،وقد تم استخدام اختثا  الذكاء 

( ولغر  2005الحركي ومق اا الدلهك االستكذافي الر(ايي والسعد من ق ا  الس تي ،
واالنحرا  السع ا  الته ا الث نتائ  الثحه ف د لجأ الثااثهن الث استخدام الهس  الحدابي 

ومعاما اال تثاط الثد   لغر  الته ا الث نتائ  الثحه والتي كان اهس ا هدم وجها ا تثاط 
معشهي بين الدلهك االستكذافي الر(ايي وكا من اختثا ي  اس اط الكرة والسدظرة السلهنع( 
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لر(ايي للتالميذ يعا  الدسع والرم. كذلم وجها ا تثاط معشهي بين الدلهك االستكذافي ا

 واختثا   اللف اهل الدائرة( للتالميذ يعا  الدسع والرم.
 
 
 
 
 
 
 اجزاءات انبحج -3

 استخدم الثااه السش   اله  ي لسالئستع لظ  عة الثحه  :ينهج انبحج 3-1

تم اخت ا  مجتسع الثحه بظر( ة هسدية من اط ال الرف االول االبتدائي : عينة انبحج 3-2

( والثتتال  2020-2019للعتام الد استي   السه تامديشتة متن مد ستة اال قتم االبتدائ تة السختلظتة فتي 

 تلسيذ من تالميذ الرف االول . 18تلسيذاف،وقد تكهني هيشة الثحه من (  24هداهم  

 ادوات انبحج   3-3

 الدلهك االستكذافي  مق اا 3-3-1
( لق تتاا الدتتلهك االستكذتتافي الر(ايتتي ايتته 2005تتتم االهتستتاا هلتتث مق تتاا  الس تتتي ، 

يتسيز بد هلة ااائع فزال هن تشاسثع ل ذ  ال ئة العسر(ة واا ا هلث ا جتة  ثتات هال تة والثالغتة 
امع ل تتتذ  والتتتذين اقتتترو برتتتالا ة استتتتخد االختتتذ بتتتا اء الخ تتتراء والستخررتتتين (  اذ تتتتم  0.81   

 ( ي ين م راات السق اا .1السرالة العسر(ة .والسلحق  
 الحكا   اختبار 3-3-2

بعتتتد االطتتتال  هلتتتث جس تتتع السراجتتتع العلس تتتة الخا تتتة بق تتتاا التتتذكاء لالط تتتال تتتتم اخت تتتا        
هتتتا (س ( لتتتذكاء االط تتتال باهتثتتتا   اختثتتتا اف مشاستتتثاف لق تتتاا ال تتتد  السرجتتته  –اختثتتتا   جهاانتتتف 
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لجس ه   اح الترح ا الخاص باالختثا ، كسا يتسيز بخله  من التع يدات ال ش ة و(سجنولتهفر م ت

( . ول تتتد تتتتم هتتتر  االختثتتتا  باستتتت  ان 7،1982العتتتاملين متتتع االط تتتال استتتتخدامع .   هظ تتتة ،
استتخدامع هلتث التالميتذ فتي  خاص هلث مجسههة من الخ راء والسخترين والذين اقروا  تالا ة

 . هذ  السرالة العسر(ة
 تعليسات االختبار -

ت دا تعل سات االختثا  بذجا ش هي وذلم بتكل ف التالميذ السراا اختثا هم باستثعاا كا ما        
قتتد يهجتتد امتتام م متتا هتتدا قلتتم الر تتاص وقظعتتة متتن التته ق االبتت ض  تتم يظلتت  متتن كتتا تلسيتتذ ان  

 يرسم  جالف في اله قة ال  زاء التي امامع مع هدم استعسال السسحاة.
 ترحيح االختبار -

يعظي السرحا  ا جة( هن كا ن ظة من الش اط الها اة في اختثا  الذكاء والثال  هتداها        
( امتتام الس تتراة ، التتتي تستتي السهاف تتة هلي تتا  √( م تتراة وذلتتم بتتان يزتتع السرتتحا هالمتتة   73 

 تراة السهافتق هلي تا ( ا جتة للس1امام الس راة التي لتم تتتم السهاف تة هلي تا ، و(عظتث   ×( وهالمة 
و     ر( للس راة التي لم تتم السهاف ة هلي ا ومن  م تحهل الد جة الخام الث الد جة الس ابلة ل ا 
فتي ندتثة التذكاء وذلتتم هتن طر(تق م ابلتة الد جتتة الختام بجتدول ا جتات العستتر الع لتي  تم نزتترب 

تم ادتتاب  ذكتتاء ( ، و(تت83-82، 1982  هظ تتة ،  ا جتتة العستتر الع لتتي فتتي الجتتدول بالذتت ر .
 االط ال باالهتساا هلث ال انهن االتي :

                                         100× العسر الع لي     ا الذكاء =ممعا
 (.  271،1977العسر الزمشي                               و(تش ،                 

                                                                     
 انىسائم االحصائية  3-4

  spss  تم معالجة ال  انات باستخدام الحزمة االارائ ة 
 الهس  الحدابي  -1
 االنحرا  السع ا ي  -2
 (287-1999،172 التكر(تي والع يدي ،  معاما اال تثاط الثد    -3
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 عزض اننتائج ويناقشتها-4

 عزض اننتائج4-1

كذافي واختثا  الذكاء هلث هيشة الثحه لجأ الثااه الث بعد تظ يق مق اا الدلهك االست
 استخدام الهسائا االارائ ة لغر  الته ا الث الشتائ  والتي تم هري ا في الجدول السرقم (

 (1 الجدول
 ي ين معاما اال تثاط بين الدلهك االستكذافي والذكاء لدى هيشة الثحه

 االنحرا  السع ا ي  الهس  الحدابي الستغيرات
   السحده ة ي سة

 5.87 44.65 الدلهك االستكذافي
 0.78 4.21 54.76 الذكاء

  0.468تداوي  16وا جة ار(ة  0.05ي سة   الجدول ة هشد مدتهى االلة 
 
 
 يناقشة اننتائج 4-2

( وجتتها هالقتتة ا تثتتاط ذات االلتتة معشه(تتة بتتين الدتتلهك االستكذتتافي والتتذكاء 1يت تتين متتن الجتتدول  
ول االبتتتدائي ايتته كانتتي ي ستتة   السحدتته ة اا تتر متتن ي ستتة   الجدول تتة، لتتدى تالميتتذ الرتتف اال

للظ تتتا  غثتتتة فتتتي ااتذتتتا  العتتتالم الختتتا جي مشتتتذ بدايتتتة هستتتر  التتتث ان و(عتتتزو الثااتتته ستتت   ذلتتتم 
و(تزا هذا الدلهك بذجا وايا في مرالة الظ هلة السثجرة الن الظ ا فتي هتذ  السرالتة العسر(تة 

يتتد وايتتر متتأله  و يحتتاول التعتتر  هلي تتا  غثتتة مشتتع فتتي يدتتتجي  بذتتجا وايتتا لكتتا متتا هتته جد
تعلس ا، ف ي   الدشة الدااسة( من هسر الظ تا اي   الدتشة االولتث متن السد ستةاالبتدائ ة ( ي تدي 
الظ تتتتا ذو الدتتتتلهك استكذتتتتافي اندهاشتتتتاف للجديتتتتد و نذتتتتاطاف متسيتتتتزاف بتتتتين بق تتتتة االط تتتتال متتتتن هستتتتر  

.(Adams, 1964, 177 . ) 
( ان الظ تتتا فتتتي الرتتت ه  االولتتتث متتتن السد ستتتة Lowere&Johnson,1982 و(تتترى           

( سشهات يتسجن ومن اون تز ع الهقتي فتي التعر(تف باالشتجال ومعرفتة 7-6االبتدائ ة في هسر  
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(، كتتتا هتتتتذ  (Lowere&Johnson,1982,1148الغر(تتت  مش تتتتا او ايتتتر السألهفتتتتة متتتن بيش تتتتا.  
  ا والتعاما مع ا .االمه  تحتاج الث ذكاء من ق ا الظ ا الا اا

 
 االستنتاجات وانتىصيات-5

 االستنتاجات 5-1

وجها هالقة ا تثاط ذات االلة معشه(ة بين الدلهك االستكذافي والذكاء لدى تالميذ الرف 
 االول االبتدائي

 انتىصيات 5-2

استتتخدام مق تتتاا الدتتتلهك االستكذتتافي الر(ايتتتي السرتتته  كتتأااة لق تتتاا الدتتتلهك االستكذتتتافي  .1
 ة السرااا االول ة في السدا ا االبتدائ ة . لدى تالمذ

 في السدا ا االبتدائ ة .  األول ةذ السرااا ياستخدام اختثا  الذكاء لق اا الذكاء لدى تالم  .2
  

 
 
 

 ادلصادر
 

  التطبيقذذذذذذذات ( : 1999ه تتتتتتد  التكر(تتتتتتتي ، وايتتتتتتع ياستتتتتتين، دمحم، والع يتتتتتتتدي ، ادتتتتتتن دمحم
ير(تتة اا  الكتتت  للظثاهتتة والشذتتر، جامعتتة ، مد االحرذذاةية فذذي بحذذوث التخريذذة الخياضذذية

 السه ا، السه ا .
   جر(تتتدة ال  تتتان، الفزذذذول سذذذلوك ايدذذذايي لدذذذبب مذذذذا ل احيايذذذا  (: 2004زاهتتتر، دمحم ،

 www.albayan news netابر(ا، ابي، االما ات العر  ة الستحدة،  17الراا ة في 
    لظل عة ، بيروت .، اا  ا ذكا  االطفال من خالل الخسوم( : 1982هظ ة ، نع م 
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   مشذتتأة السعتتا   1، طخبذذخات فذذي االلعذذاا للرذذبار والكبذذار(: 1987فتترج، التتين وايتتع ،

 للظثع والشذر، االسجشد (ة.
   مشذتتأة السعتتا   2، طخبذذخات فذذي االلعذذاا للرذذبار والكبذذار(: 2002فتترج التتين وايتتع ،

 للظثع والشذر، االسجشد (ة.
 

 الحرك ة برنام  م ترح باأللعاب الرغيرة في تشس ة الل اقة (:تأ ير2008الراسن   نا (سان ،اامران ه د .1

والدلهك االستكذافي الر(ايي لتالميذ الرف األول االبتدائي، سالة ماجدتير اير مشذه ة،ال ة التر  ة 

 الر(اي ة ، جامعة كه(ع، العراق

ثتتع والشذتتر، ، مشذتتأة السعتتا   للظ1(: خ تترات فتتي االلعتتاب للرتتغا  والكثتتا ، ط2003فتترج التتين وايتتع   .2
 االسجشد (ة.

االستكذتا  ة فتي  واأللعتابالحرك تة  باأللعتاب(: ا تر استتخدام برنتامجين 2005الس تي، بير( ان ه دهللا   .3
والدتتلهك االستكذتتافي الر(ايتتي لتتدى تالميتتذ الرتتف الثتتاني  األساستت ةتظتته(ر بعتتض الس تتا ات الحرك تتة 

 الر(اي ة، جامعة مه ا، السه ا.االبتدائي ،   طرواة اكته ا  اير مشذه ة، كل ة التر  ة 
( : سلدلة ملخرات شهم نور(ات و سائا في م دمة في هلم الش س ،   ترجسة 1977و(تش  ،ا نه    .4

 ه د ال اا  ، مااجر وهيا للشذر .  ه د الدالم( هاال هزالدين االشهل وَاخرون ،   مراجعة ( 
 للشداء ،مظثعة جامعة السه ا .(: االهداا ال دني 1987ياسين، وايع وهلي ،ياسين طع دمحم  .5
 (: تظه  الظ ا هشد ب اج ع ، اا  الكتاب الل شاني، بيروت.1980يع هب، ادان   .6
يشهفتش،  يدال  ب ت(: كتاب ب اج ة االول  الت كير، التعلم، التعل م(،  ترجسة( دمحم بتن ز(تد و ت ر دمحم  .7

 ادن، مظ ه  بالرونيه، السسلكة العر  ة الدعهاية.
( : التظ   تات االارتائ ة فتي بحتهث 1996ه تد  وايع ياستين، دمحم، والع يتدي ، ادتن دمحم التكر(تي ،  .8

 التر  ة الر(اي ة ، مدير(ة اا  الكت  للظثاهة والشذر، جامعة السه ا، السه ا .
 17(: ال زتتتهل ستتتلهك اندتتتاني يدتتت   مذتتتااا اا انتتتاف، جر(تتتدة ال  تتتان، الرتتتاا ة فتتتي 2004زاهتتتر، دمحم   .9

 www.albayan news netا ات العر  ة الستحدة، ابر(ا، ابي، االم
 ( : ذكاء االط ال من خالل الرسهم ، اا  الظل عة ، بيروت .1982هظ ة ، نع م    .10
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، مشذأة السعا   للظثع والشذر، 1(: خ رات في االلعاب للرغا  والكثا ، ط2003فرج الين وايع   .11

 االسجشد (ة.
دام برنامجين بااللعاب الحرك ة وااللعاب االستكذا  ة فتي (: ا ر استخ2005الس تي، بير( ان ه دهللا   .12

تظتته(ر بعتتض الس تتا ات الحرك تتة االساستت ة والدتتلهك االستكذتتافي الر(ايتتي لتتدى تالميتتذ الرتتف الثتتاني 
 االبتدائي ،   طرواة اكته ا  اير مشذه ة، كل ة التر  ة الر(اي ة، جامعة مه ا، السه ا.

       ت شتتتهم نور(تتتات و ستتتائا فتتتي م دمتتتة فتتتي هلتتتم التتتش س ،( : سلدتتتلة ملخرتتتا1977و(تتتتش  ،ا نتتته    .13
   ترجسة ( هاال هزالدين االشهل وَاخرون ،   مراجعة ( ه دالدالم ه د ال اا  ، مااجر وهيا للشذر . 

(: الدتتتلهك االستكذتتتافي وهالقتتتتع بتتتثعض الستغيتتترات لتتتدى تالميتتتذ 1989ال تتتزاز ، مح تتتهن دمحم ادتتتن   .14
فوة نيشهى، اطرواة اكته ا  ايتر مشذته ة ، كل تة التر  تة االولتث  ابتن الرف الدااا االبتدائي في محا

  شد( هلم الش س التر هي ، جامعة بغداا ، بغداا.
(:الدتتتتلهك االستكذتتتافي الر(ايتتتتي وهالقتتتتع بالتتتتذكاء الحركتتتتي 2013الر ا ،نذتتتهان محستتتتها و ختتتران   .15

الظ تتتا والتتشس ة(ال تتتة التر  تتتة لتالميتتتذ ذوي اإلهاقتتتة الدتتتسع ة، بحتتته مشذتتته  فتتتي الستتتؤتسر التتتدولي الرابع 

 االساس ة ، جامعع الكهفة ،العراق.

(: الدتلهك االستكذتافي وهالقتتع بت شتي االستالي  الز اي تة الحديثتة 2003مهسث ، ن يا ه د السدت ا   .16

لسزا هتتتي ال ظتتتن فتتتي محافوتتتة نيشتتتهى ، اطرواتتتة اكتتتته ا  ايتتتر مشذتتته ة ، كل تتتة الز اي تتتة ، قدتتتم اال شتتتاا 

 لسه ا .الز اهي ، جامعة ا
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