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 مفاتٌح البحث : برنامج تدرٌبً، المدرات اإلبداعٌة ، التالمٌذ 

  البحث :ملخص  

ٌعد االبداع احد العوامل المهمة التً ساهمت بشكل كبٌر فً ازدهار الحٌاة البشرٌة وتطورها ورلٌها      

تطورت سبل الى حد بعٌد بل انه ٌعتبر العنصر االساسً فً بناء الحضارات االنسانٌة والتً على اساسها 

الحٌاة وارتمت والزالت ترتمً ، فكل عالم و مفكر و فٌلسوف و سٌاسً و فنان و رٌاضً ساهم بشكل او 

بآخر فً صناعة شًء للبشرٌة ، وبالحدٌث عن االبداع عن هإالء االفراد ٌعنً اننا نتحدث عن المدرات 

فإن  استثمار العمول البشرٌة تعد  االبداعٌة ألن بدون هذه المدرات ال ٌستطٌع الفرد ان ٌنجز عمل ممٌز

استثمار لثروات البلد ، وتستند المدرات االبداعٌة على المدرات العملٌة لدى االفراد والمبدعٌن والتً ٌمكن 

اكتشافها من طرٌمة تفكٌر الفرد او اسلوبه لمعالجة المشاكل والمسائل ، ولكن المدرات االبداعٌة تحتاج الى 

وهذا ٌتضح جلٌا فً المجال الرٌاضً حٌث ٌعتمد اي انجاز رٌاضً على لدرة  االٌماظ والحث التدرٌبً

الفرد على االداء الحركً المثالً الذي ٌتضمن الل نسبة من االخطاء وبالتالً تمود الى تسجٌل االرلام 

هبة المٌاسٌة لهذا بدأ االهتمام برفع مستوى المدرات الحركٌة لدى الرٌاضٌٌن بعمر مبكر بوجود عامل المو

الفطرٌة ، ومن هنا تؤتً اهمٌة التركٌز على االطفال فكلما صملت المدرات االبداعٌة الحركٌة لدى الطفل فً 

ولت مبكر كلما اعطى نتائج افضل وساهم فً تمدٌم رٌاضً ناشئ بصورة صحٌحة لادر على استٌعاب 

 علٌه . البرامج التدرٌبٌة بعمله وبدنه وٌعكس نتائج اٌجابٌة فٌما ٌتعلمه وٌتدرب

فكانت مشكلة البحث هً اعداد برنامج تدرٌبً لتطوٌر بعض المدرات االبداعٌة الخاصة بتالمٌذ المرحلة 

االبتدائٌة ، ولد اعتمدت الباحثة على الطرٌمة العمرٌة فً اختٌار المرحلة الدراسٌة ، حٌث تم اختٌار الصف 

رق االبتدائٌة فً محافظة بغداد )مدٌرٌة تربٌة ( تلمٌذ من مدرسة البٌا35الخامس االبتدائً البالغ عددهم )
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( ولد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالئمته مع 5103/5102بغداد الرصافة الثانٌة للعام الدراسً 

متطلبات البحث  . ولد استنتج الباحث ان االهتمام بالطفل واستغالل طالاته الحركٌة بشكل علمً واستغاللها 

ولدراتهم العملٌة واالبداعٌة وتطوٌرها ، واتباع اسالٌب جدٌدة ومبتكرة فً ادارة  لمعرفة موهبة االطفال

درس التربٌة الرٌاضٌة لجذب التالمٌذ على التعامل مع الدرس ، والامة البطوالت سواء داخل المدرسة او 

 رٌاضً . بٌن المدارس لتفعٌل دور هذا الدرس  وابراز الموهوبٌن والمتمٌزٌن من التالمٌذ بالجانب ال

The impact of a training curriculum proposal to develop some creative 

capabilities (kinetic) for pupils of fifth grade primary 

D.r Tahsin Ali Hateem                                D.r Haider Ali Musa 

 tahsenali222@gmail.com  

   Ministry of Education / Rassafa II                            Ministry of Education / Rassafa II      

Search Keys: Training program, creative abilities, students  

Abstract: 

     The creativity one of the important factors that have contributed significantly to 

the prosperity of human life and its development and advancement to a large 

extent, but it is a key element in the building of human civilizations and one of 

which evolved ways of life and improved and still elevate, every scientist and 

thinkers and philosopher and politician and an artist and athlete contributed one 

way or another thing in the industry of mankind , and to talk about creative 

capacity , because without these capabilities cannot the individual that performs 

special work, the investment of human minds is the investment of the wealth of the 

country, based on the creative capacity on the mental capacities of individuals, 

creators and that can be detected by way of individuals thinking or his style to 

address the problems and issues, but the creative capacities need to be up and 

induction training and this clearly illustrated in the field of sports as an athlete 

achievement depends on the individual’s ability to perfect performance motor 

which includes a lower percentage of mistakes and thus lead to the registration of 
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records, this began attention to raising the level of motor abilities of athletes aged 

early existence of innate talent factor, hence the importance of focusing on 

children, the more refined creative motor abilities of the child in the early 

whenever gave the best results and contributed to the provision of sporting 

emerging correctly able to accommodate training programs with his mind and his 

body and  

Reflects, the positive results in learning and practicing it was the problem of 

research in the development of a training program to develop some creative 

capacities for primary school pupils . 

The researcher has relied on the age method of choice grade, was chosen as the 

fifth grade’s (53) pupils . 

Researcher that has concluded that attention to children and the exploitation of its 

energies kinetic scientifically and exploit on the knowledge of the children’s talent 

and abilities, mental and creative development and pursue new and innovative 

method in physical education lesson manage to attract student to deal with the 

lesson and set up tournaments both within the school to activate the role of this 

lesson and highlight talented aspect of and talented pupils sports .     

التعرٌف بالبحث – 1  

المقدمة واهمٌة البحث : 1-1  

ٌعد االبداع احد العوامل الهامة التً ساهمت بشكل كبٌر فً ازدهار الحٌاة البشرٌة وتطورها ورلٌها الى      

حد بعٌد بل انه ٌعتبر هو العنصر االساسً فً بناء الحضارات االنسانٌة والتً على اساسها تطورت سبل 

الحٌاة وارتمت والزالت ترتمً فكل عالم ومفكر وفٌلسوف وسٌاسً وفنان ورٌاضً ساهم بشكل او بآخر فً 

صناعة شًء للبشرٌة باتجاه ، بفكر ، بصناعة نملت على اثرها متطلبات الحٌاة من جٌد الى اجود ، ان 

حمٌمة المبدعٌن ، فلوال هإالء االشخاص الذٌن صنعوا الحضارة او ما ٌطلك علٌهم صناع الحضارة هم فً ال

                                         ابداعهم ما استطعنا الٌوم ان نحٌا بهذا العصر المتطور وما اصبح العالم الٌوم لرٌة صغٌرة .

وبالحدٌث عن االبداع عن هإالء االفراد ٌعنً اننا نتحدث عن المدرات االبداعٌة ، ألن المدرات االبداعٌة 
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لمحاور االساسٌة المكونة للعملٌة االبداعٌة حٌث ٌعرفها )بارون( )) انها المدرة على اخراج شًء هً احد ا

جدٌد الى حٌز الوجود (( وبدون تلن المدرات ال ٌستطٌع الفرد ان ٌنجز عمل ممٌز ألنها هً المحرن 

االبتكار او االنتاج ، ولد  االساسً الذي ٌولد لدى الفرد االفكار واالمكانات على العمل الخالق او الممٌز او

اخذت المدرات االبداعٌة نسبة كبٌرة من اهتمام العلماء والباحثٌن فً مجال االبداع ، فمنهم من تناولها من 

جانب المٌاس وذلن للتعرف على مدى الفرولات الفردٌة بٌن االفراد باعتبارها سمة من السمات البشرٌة 

ؤرٌخها ومكوناتها ، اما البعض اآلخر فمد تناولها من جانب والبعض تناول شرحها وتحلٌلها ودراسة ت

تطوٌرها وتحسٌنها لدى االفراد الذٌن ٌمتلكون نسبة عالٌة منها وهم الموهوبٌن ) المبدعٌن ( فكانت و ال 

زالت الكثٌر من المحاوالت الممٌزة والجادة على مستوى العالم والوطن العربً فً انجاز برامج متعددة 

درات االبداعٌة لدى االفراد ، ومن تلن البرامج ما انصب اهتمامه على المدرات العامة ) العملٌة ( لتطوٌر الم

باعتبار ان استثمار العمول البشرٌة ٌعد استثمار ألهم ثروات البلد ومنهم من انصب اهتمامه على المدرات 

على العامل البدنً بنسبة كبٌرة  االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة ( باعتبار ان النتاج االبداعً للفرد ٌعتمد

وباالستناد الى ان  المدرات العملٌة لدى  االفراد المبدعٌن ٌمكن اكتشافها من طرٌمة تفكٌر الفرد او اسلوبه 

بمعالجة المسائل او المشاكل ، ولكن المدرات االبداعٌة الخاصة تحتاج الى االٌماظ والحث التدرٌبً وهذا 

ً حٌث ٌعتمد اي انجاز رٌاضً على لدرة الفرد على االداء الحركً المثالً ٌتضح جلٌا فى المجال الرٌاض

الذي ٌضمن حدوث الل نسبة من االخطاء وبالتالً تمود بالوصول الى تسجٌل االرلام المٌاسٌة ة والعالمٌة 

ان ولهذا بدأ االهتمام ٌتزاٌد برفع مستوى المدرات الحركٌة لدى الرٌاضٌٌن بعمر مبكر خصوصا ان كان هن

عامل الموهبة الفطرٌة فٌكون العمل اسهل واكثر نجاحا ، فالموهبة تعد هً الماعدة االساسٌة التً تبنى علبها 

برامج التدرٌب والتطوٌر والتعلٌم ، فكل موهبة ال تصل اال بالدراسة والتطوٌر ومن المعروف ان عمر 

و العمر الذي ٌمكن ان تظهر فٌه بوادر الطفولة هو العمر الذي ٌكون مشحون بالطالة والحٌوٌة والحركة وه

الموهبة سواء الموهبة العملٌة او االدبٌة او الفنٌة او الموهبة الحركٌة ، فاذا لم ٌكن هنان استثمار الصحٌح 

والحمٌمً لتلن الموهبة فان ذلن ٌعنً ضٌاعها وتالشٌها وبالتالً لد ٌخسر المجتمع طبٌب او مهندس او 

ا احوج مجتمعنا الى المبدعٌن من ابناءنا لبناء المستمبل والتواصل مع ركب محامً او رٌاضً ناجح ، وم

الحٌاة المتسارع والذي بدأت الدول العربٌة تحاول الوصول الٌه ، ومن هنا تؤتً اهمٌة البحث فً التركٌز 

ضل  على االطفال فكلما صملت المدرات االبداعٌة الحركٌة لدى الطفل فً ولت مبكر كلما اعطى نتائج اف

احسن وٌساهم بشكل كبٌر فً تمدٌم رٌاضً ناشئ بصورة صحٌحة لادر على استٌعاب البرامج التدرٌبٌة 

 بعمله وٌدنه وٌعكس نتائج اٌجابٌة فٌما ٌتعلمه وٌتدرب علٌه .

     مشكلة البحث :  1-2

والتً تنتظر ان  ٌعد المجتمع المدرسً من اهم الشرائح التً تمتلن الخزٌن الوفٌر من المواهب الفتٌة     

تظهر وتتطور وتحتضن لتغدو تلن المواهب الى مهن محترفة ومن خالل مالحظة الباحث لوالع درس 
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التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس والذي غٌب مئة بالمئة من جدول الحصص االسبوعٌة والذي غابت بغٌابه 

ٌعبرون من خاللها عن مخزون  كل معالم النشاط والحٌوٌة من تالمٌذ المدرسة وكم هم احوج الى وسٌلة

                                                                                                                                       الطالة والحركة المكبوتة بداخله.

ووالع الرٌاضة المدرسٌة ولد اعطى غٌاب درس الرٌاضة مردود سلبً على والع الرٌاضة بشكل عام 

بشكل خاص وخصوصا فً المدارس االبتدائٌة التً تعد اللبنة االساسٌة فً صمل وتطوٌر المواهب ، من 

كل ما تمدم ارتؤ الباحث ان تكون تلن المشكلة هً محور دراستها وذلن من خالل اعداد برنامج تدرٌبً 

االبتدائٌة وإلعادة درس الرٌاضة الى خارطة  لتطوٌر بعض المدرات االبداعٌة الخاصة لتالمٌذ المرحلة

 الدروس االسبوعٌة  وتعزٌز دوره عند التالمٌذ وعند ادارة المدرسة 

أهداف البحث : 1-3  

اعداد برنامج تدرٌبً ممترح لتطوٌر بعض المدرات االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة ( لدى تالمٌذ الصف  – 1

( سنة . 00 – 01الخامس االبتدائً  بعمر )  

التعرف على تؤثٌر البرنامج التدرٌبً الممترح فً تطوٌر بعض المدرات االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة (  – 2

( سنة  00 – 01لدى تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً بعمر )   

فروض البحث : 1-4   

 وجود فروق ذات داللة احصائٌة فً بعض عناصر المدرات االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة ( بٌن - 1

 االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة ولصالح االختبارات البعدٌة .

وجود فروق ذات داللة احصائٌة فً بعض عناصر المدرات االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة ( ) المدرة  - 2

بٌة ولصالح على التغلب على المشاكل ، النخٌل ، التركٌز ( بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌ

.االختبارات البعدٌة    

وجود فروق ذات داللة احصائٌة فً بعض عناصر المدرات االبداعٌة الخاصة ) الحركٌة ( ) المدرة  - 3

على التغلب على المشاكل ، النخٌل ، التركٌز ( بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة بٌن المجموعتٌن الضابطة 

 والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة 

. 

مجاالت البحث : 1-5  



 

 

 

 

 

155 
 

 احباث ادلؤمتز انعهمي اندويل انزابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17

 

( سنة من مدرسة البٌارق  00 – 01ال البشري : تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً بعمر ) المج 1-5-1

( . 5102 – 5103االبتدائٌة / مدٌرٌة تربٌة بغداد / الرصافة الثانٌة للعام الدراسً )   

( . 5/3/5102( ولغاٌة ) 01/5/5102المجال الزمانً : الفترة الوالعة بٌن ) 1-5-2  

المكانً : ساحة مدرسة البٌارق االبتدائٌة .المجال  1-5-3  

الدراسات النظرٌة :  – 2  

االبداع : 2-1  

تعددت اآلراء واألفكار التً فسرت وحاولت الوصول الى مفهومه تبعا الختالف الحضارات والظروف     

ٌف التً بٌنت السٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة ، ولد ظهرت فً فترات متعالبة العدٌد من المفاهٌم والتعار

مفهوم وطبٌعة االبداع بل ظهرت المدارس االوربٌة والغربٌة والشرلٌة والتً رسمت لؤلبداع صور واشكال 

مختلفة ، ففً الحضارات المدٌمة والتً تعود الى زمن ما لبل المٌالد كان للفٌلسوف افالطون رإٌة عن 

ة ولوى إلهٌة تظهر اما بشكل تلمائً او عن االبداع حٌث فسره على ان االبداع )) ٌخضع للموانٌن الطبٌعٌ

طرٌك الحظ والصدفة (( ولد توالت جهود العلماء والمفكرٌن فً تفسٌر االبداع حتى منتصف المرن الماضً 

( حٌث اطلك جٌلفورد شرارة االبداع التً غٌرت المفاهٌم عن االبداع بؤنه )االستعداد 0531تحدٌدا عام )

    ة ومفٌدة ( ولد استطاع هذا العالم ان ٌوجد اختبارات لمٌاس االبداع .لدى الفرد إلنتاج افكار جدٌد

وبالمفهوم التربوي عرف االبداع على انه )مزٌج من المدرات واالستعدادات والخصائص الشخصٌة التً اذا 

ما وجدت فً بٌئة تربوٌة فؤنها تجعل المتعلم اكثر حساسٌة للمشكالت واكثر مرونة فً التفكٌر وتجعل 

 تاجات تفكٌره اكثر غزارة واصالة بالممارنة مع خبراته الشخصٌة او خبرات الرانه ( .ن

منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة  – 3     

منهج البحث : 3-1  

استخدم الباحث المنهج التجرٌبً وذلن لكونه المنهج المناسب لطبٌعة ومتطلبات هذا البحث ولكونه الوسٌلة 

فً الوصول الى تحمٌك االهداف الموضوعة فً البحث والتحمك من فروضه .الموضوعٌة التً تساعد   

عٌنة البحث : 3-2  
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اعتمد الباحث الطرٌمة العمدٌة فً اختٌار عٌنة البحث وذلن حسب الظروف والمتطلبات التً تحتاجها 

مدرسة تمتلن كل الباحث لتنفٌذ تجربة البحث ، حٌث تم اختٌار مدرسة )البٌارق االبتدائٌة( وذلن ألن هذه ال

 المستلزمات الرٌاضٌة المطلوبة فضال عن الساحة المناسبة اٌضا .

ولد اعتمد الباحث اٌضا الطرٌمة العمدٌة فً اختٌار المرحلة الدراسٌة حٌث تم اختٌار الصف الخامس  

ن الشعبتٌن ( تالمٌذ م3( تلمٌذ ممسمٌن الى شعبتٌن  )أ ، ب( ولد تم استبعاد )31االبتدائً والبالغ عددهم )

( تلمٌذ كعٌنة ولد شكل هذا العدد نسبة مئوٌة لدرها 35وذلن لعدم التزامهم بالحضور ، تم تحدٌد )

 ( ٌوضح تمسٌم العٌنة :0( من المجتمع االصلً والجدول رلم )503515)

( 1جدول رقم )  

 توزٌع عٌنة البحث

 التفاصٌل المستبعد المتبقً الشعبة

التجرٌبً 42 5 46 )أ(  

الضابطة 53 4 42 )ب(  

- 75 7 75 

 

وسائل جمع المعلومات : 3-2  

 استخدم الباحث الوسائل التالٌة لجمع المعلومات :

 * المصادر العربٌة واالجنبٌة .

 * استمارة استبٌان رأي الخبراء عن البرنامج الممترح .

االجراءات المٌدانٌة للبحث : 3-4  

التجربة االستطالعٌة : 3-4-1  

( المصادف ٌوم االحد لام الباحث بؤجراء التجربة االستطالعٌة وذلن للتعرف على  01/5/5102بتؤرٌخ ) 

( من التالمٌذ 3طبٌعة العمل مع التالمٌذ وضمان سالمتهم باستخدام بعض االدوات ولد استخدم الباحث )
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اكل وهم ضمن عٌنة البحث ومن خالل هإالء التالمٌذ تمكن الباحث من رصد كل المعولات والمش

والظروف والمتغٌرات التً لد تواجهها اثناء تنفٌذ البرنامج التدرٌبً والعمل على اٌجاد الحلول والبدائل 

المناسبة كذلن كانت الغاٌة من تلن التجربة التعرف على مدى انسجام العٌنة لمفردات البرنامج واستٌعابهم 

فردات البرنامج كلما ساهم ذلن فً استغالل اكبر لطبٌعة التمارٌن وكٌفٌة تنفٌذها ، فكلما  استوعبت العٌنة م

 لدر من الولت لتكرار التمارٌن او المفردات للعٌنة والذي ٌزٌد من نسبة التطور .

 

 

االختبارات القبلٌة : 3-4-2  

الباحث ضبط كل  ى(  المصادف ٌوم الثالثاء تم اجراء االختبارات المبلٌة ولد راع02/5/5102بتؤرٌخ )

رات الالزمة ألجراء االختبارات من حٌث الزمان والمكان وترتٌب االدوات والتسلسل الظروف والمتغٌ

  بتنفٌذ خطوات االختبار والنظام والترتٌب فً العمل وللتؤكد من عدم وجود فروق معنوٌة بٌن افراد العٌنة  

(t-test) للعٌنات المستملة الغٌر متساوٌة بالعدد وذلن كؤساس لالختبارات المبلٌة   تخدم الباحث لانون اس  

( ٌوضح ذلن5وللتوصل الى تكافإ العٌنة لبل البدء بتنفٌذ فمرات البرنامج التدرٌبً الممترح والجدول رلم )
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 ( والذي اتضح فٌه ان لٌم 5ومن خالل الجدول رلم )(t)المحسوبة لؤلنشطة الثالثة كانت   

مما ٌإكد  الل من لٌمة(t)( وهذا ٌعنً ال توجد فروق بٌن المجموعتٌن 1313الجدولٌة تحت نسبة خطؤ ) 

حالة التكافإ بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة والذي ٌعود لعدة اسباب وهً ان المجموعتٌن تمعان بنفس 

ركً والفكري وحسب ما تم المرحلة العمرٌة والدراسٌة ولدٌهم تمارب عالً فً المستوى البدنً والح

التوصل الٌه من خالل هذا الجدول بعدم وجود فروق معنوٌة فإن ذلن ٌعطً الباحث إشارة موضوعٌة للبدء 

 بتنفٌذ فمرات البرنامج .

البرنامج التدرٌبً المقترح : 3-4-3  

الممترح و الذي ( والمصادف لٌوم الخمٌس بدأ الباحث بتنفٌذ فمرات البرنامج التدرٌبً 01/5/5102بتؤرٌخ )

( 51( وحدة فً االسبوع وبذلن ٌبلغ عدد الوحدات التدرٌبٌة )5ٌستمر لمدة شهرٌن و اسبوعٌن وبوالع )

وحدة تدرٌبٌة ، ولد استخدم الباحث طرٌمة االلعاب الصغٌرة التً صممتها ومعززة بمجموعة من التمارٌن 

ً ال تسبب اي اصابة او تشكل خطر على الرٌاضٌة بمصاحبة االدوات البسٌطة والسهلة االستعمال والت

( السام ، حٌث ٌتؤلف المسم التحضٌري 5( دلٌمة وممسمة الى )11التالمٌذ ، هذا وبلغ زمن الوحدة التدرٌبٌة )

حرص فٌه الباحث على تهٌئة العٌنة بشكل جٌد ، اما المسم الرئٌسً والذي ٌتؤلف من ٌ( دلائك والذي 5من )

بشكل لعبة تهدف لتطوٌر احد االنشطة الثالث ) المدرة على التغلب على  ( دلٌمة والذي ٌكون اما53)

المشاكل ، التخٌل ، التركٌز ( او ان ٌكون المسم الرئٌسً على شكل تمارٌن بدنٌة تهدف لرفع الجانب البدنً 

للتطبٌك  ( دلٌمة55( دلٌمة ، وٌتم شرح اللعبة واالجابة عن االسئلة و )5، حٌث ٌمسم هذا المٌم الى جزئٌن )

( 5( ثانٌة ألداء كل لعبة لدٌهم ، اما المسم الختامً والذي تكون مدته ) 11 – 11العملً وٌمنح كل تلمٌذ )

دلٌمة فٌتضمن تمارٌن تهدئة واسترخاء حتى ٌتمكن التلمٌذ من متابعة بالً الدروس دون الشعور بالتعب او 

مختصٌن * فً هذا المجال حٌث بلغت نسبة الضغط العصبً او العضلً ، هذا ولد عرض البرنامج على ال

 %( من مجموع ثالثة ممومٌن. 011الموافمة على صالحٌة البرنامج )

االختبارات البعدٌة : 3-4-4  

( والمصادف ٌوم االثنٌن وبعد تنفٌذ كل متطلبات البرنامج التدرٌبً تم اجراء 5/3/5102بتؤرٌخ )

ضابطة والتجرٌبٌة ولد اهتم الباحث بتوفٌر نفس الظروف االختبارات البعدٌة لعٌنة البحث المجموعتٌن ال

الزمانٌة والمكانٌة وبالً متطلبات تنفٌذ االختبار والتً تم مراعاتها فً االختبار المبلً وذلن حرصا على 

 االلتزام بالجانب الموضوعً فً مشابهة ظروف االختبارات المبلٌة والبعدٌة .

الوسائل االحصائٌة : 3-4-5  
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ٌر المٌم التً تم الحصول علٌها من االختبارات استخدم الباحث الموانٌن التالٌة :ولغرض تفس  

 * الوسط الحسابً .

 * االنحراف المعٌاري .

للعٌنات المستملة والمترابطة .   (t – test )* 

عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة : -4  

عرض وتحلٌل نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة : 4-1  

 
مناقشة نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة : 4-2  

  بعد ان اتضح ان جمٌع لٌم (t)المحسوبة كانت اكبر من لٌمة (t)الجدولٌة   

والذي اكد معنوٌة الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة لؤلنشطة الثالثة حٌث كانت الفروق لصالح 

االختبارات البعدٌة ولد بدا ذلن واضحا من خالل فروق االوساط الحسابٌة التً كانت اكبر فً االختبارات 

خالل فترة تطبٌك البرنامج ٌعود  رى ان هذا التطور الذي حصل فً مستوى اداء العٌنةٌالبعدٌة فؤن الباحث 
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اسباب ٌؤتً فً ممدمتها فمرات الوحدة التدرٌبٌة والممصود بذلن المسم الرئٌسً والذي تضمن مجموعة  دةلع

من االلعاب التً تتطلب من التلمٌذ ان ٌستخدم عمله وجسمه فً نفس الولت إلتمام ما هو مطلوب ، فكل لعبة 

والتً كانت تفرض على التلمٌذ ان ٌفكر بسرعة و ذكاء وان ٌتحرن  كانت تطور نوع من االنشطة الثالثة

بسرعة حٌث كانت بداٌة العمل مع التالمٌذ بتطبٌك الوحدات التدرٌبٌة بطٌئة نوعا ما وواجهت العٌنة بعض 

الصعوبات ولكن مع مرور الولت بدأت حالة التطور تظهر لدٌهم من خالل زٌادة عامل السرعة فً التفكٌر 

والذي اوعز الى وجود حالة التطور فً المدرات االبداعٌة الثالثة ، وٌإكد دٌلكورت هنا ))اذا تتوفر  واالداء

فً المتعلم لدرة عملٌة ، ابداع ، مثابرة والتزام بفمرات البرنامج والتً ٌجب ان تتضمن االنشطة الفكرٌة 

بالضرورة ان ٌصل المتعلم الى والحركٌة والمهارٌة واعمال فردٌة او جماعٌة صغٌرة لتحمٌك االنجاز ف

 مستوى االنتاجٌة االبداعٌة ((.

 

عرض وتحلٌل نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة : 4-3   

 

 مناقشة نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة : 6-6

 من خالل عرض نتائج الجدول والذي ٌتضح فٌه ان لٌم (t)المحسوبة كانت اكبر من لٌمة (t)الجدولٌة  
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ولؤلنشطة الثالثة وهذا ٌعنً ان هنان فروق معنوٌة بٌن االختبار المبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي 

 وذلن بفارق الوسط الحسابً والذي كان اكبر فً االختبار البعدي .

تطور الحاصل فً مستوى االداء الى مجموعة اسباب ومن اهمها هو حب الطفل فً عزو الباحث هذا الٌو

هذا العمر الى الحركة والتعبٌر عن الطالة الحركٌة التً ٌمتلكونها من خالل درس التربٌة الرٌاضٌة 

خصوصا اذا كان هنان استمرارٌة فً تدرٌس هذا الدرس دون الغائه ولصالح مادة اخرى ، حٌث ٌجدون 

الرٌاضة االثارة والحماس على اطالق كل ما ٌشعرون به من احاسٌس مكبوتة  فً داخلهم وٌشٌر  فً درس

هنا دبروسكً )) ان االثارة الزائدة ٌمكن مالحظتها فً الطفولة وٌعتمد بؤنها غرٌزة اولٌة حٌث ان االطفال 

تعد االثارة الزائدة وفرة من ٌمثلون وعٌا واسعا ولدرة عالٌة فً االستجابة للمثٌرات من انواع مختلفة حٌث 

 الطالة الجسمٌة ، الحسٌة ، االبداعٌة ، العملٌة و الطالة العاطفٌة (( .

رى الباحث ان للمدرس تؤثٌر اٌضا فالمدرس الذي ٌهتم بالدرس وٌحرص على ان ٌؤخذ الدرس مكاته ٌكذلن 

متنوعة والتً ترفع مستوى بٌن الدروس وٌحاول ان ٌعطً مادة فً الدرس من خالل التمارٌن البدنٌة ال

اللٌالة البدنٌة لدى التلمٌذ فضال عن ممارسة بعض االلعاب الرٌاضٌة واتً تعد من االمور المحببة لدى 

التالمٌذ حٌث ٌشعر التلمٌذ بوجوده من خالل اللعب والمنافسة واللعب الجماعً الذي ٌضفً اجواء من 

ٌوم دراسً روتٌنً وهنا ٌشسٌر كرم الدٌن ))ٌعد درس المتعة والمرح والتغٌر الذي ٌشعره التلمٌذ خالل 

 التربٌة البدنٌة من الدروس المحببة لدى الطفل لكونها تخلك المناخ واالجواء التً ٌحبها الطفل وٌتفاعل معها

من خالل الحركة والنشاط والمنافسة واالندفاع والتً كانت اصال طالات مكبوتة لٌس من السهل التعبٌر 

 د مثٌرات فعالة لادرة على استثارتها(( .عنها إال بوجو
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عرض وتحلٌل نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( البعدي وللمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة: 4-5 

  

مناقشة نتائج اختبار تورانس )االداء و الحركة( البعدي وللمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة : 4-6  

اتضح فٌه ان المجموعة التجرٌبٌة لد تفولت على المجموعة ( والذي 3بعد مالحظة الجدول رلم ) 

رى ان هنان اسباب تفسر حالة التفوق للمجموعة التجرٌبٌة على ٌالضابطة ولؤلنشطة الثالثة فإن الباحث 

المجموعة الضابطة ومن اهم هذه االسباب البرنامج التدرٌبً الممترح والذي ٌتضمن مجموعة من االهداف 

والحركٌة بنفس الولت حٌث ان العمل او الحركة  ةلى تطوٌر المدرات االبداعٌة العملٌالتً كانت تإكد ع

الهادفة ال ٌمكن ان تإدى اال اذا عملت المدرة العملٌة والحركٌة بنفس المستوى ، فحركة الجسم ال تتم اال 

طاع العمل ان بإٌعاز صحٌح من العمل وترجمة الجسم وهذا االٌعاز ال ٌمكن ان ٌكون صحٌح اال اذا است

ٌستوعب المثٌرات الخارجٌة بشكل صحٌح لذلن كانت فمرات البرنامج التدرٌبً واتً هً عبارة عن 

مجموعة من االلعاب الجدٌدة المبتكرة التً لم ٌسبك للتلمٌذ ان شاهدها او أداها والتً هً عبارة عن 

تجابة حصلت حالة التطور الملحوظة المثٌرات الخارجٌة التً حفزت التالمٌذ على االستجابة لها ومع كل اس

فً االختبار البعدي للمجموعة التجرٌبٌة وٌشٌر فخرو فً هذا الموضوع الى))ان الطلبة ٌحتاجون الى 

االثارة والدافعٌة فً التعلم والتطور من اجل النمو الفكري ومواجهة التحدٌات والموالف الجدٌدة وخصوصا 

 فً الحل((.  الموالف التً ال توجد لها طرٌمة محددة
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رى الباحث ان من االسباب الهامة فً تفوق المجموعة التجرٌبٌة هو طبٌعة االلعاب التً ٌتضمنها ٌكذلن 

البرنامج حٌث ان هذه االلعاب طرٌمة جدٌدة فً التعلم وتطوٌر التالمٌذ من خالل خلك مشكلة حركٌة تكون 

من لدرة عملٌة وبدنٌة وحركٌة ال ٌجاد الحلول على شكل لعبة بحٌث ٌحاول التلمٌذ استخدام كل ما ٌمتلكه 

الممكنة لهذه المشكلة خصوصا اذا كانت المشكلة او ان صح المول اللعبة جدٌدة على خبرة التلمٌذ  

ومشاهداته فمسؤلة الحام الطفل او التلمٌذ فً المشكلة تجبره على التفكٌر واستخدام ما ٌمكن استخدامه من 

التمكن من حل المشكلة وٌمكن ان تطور المدرات االبداعٌة وان تظهرها  افكار وحركة وادوات من اجل

 بشكل واضح .

االستنتاجات و التوصٌات : -5  

االستنتاجات : 5-1  

 بعد ان تم التوصل الى معالجة البٌانات احصائٌا ومنالشة هذه النتائج ، خرج الباحث باالستنتاجات التالٌة :

ئٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار المبلً عدم وجود فروق ذات داللة احصا -1 

 للمدرات االبداعٌة الثالثة )المدرة على التغلب على المشاكل ، التخٌل ، التركٌز( .

وجود فروق ذات داللة احصائٌة للمدرات االبداعٌة الثالثة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي  -2

ر البعدي .للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبا  

وجود فروق ذات داللة احصائٌة للمدرات االبداعٌة الثالثة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي  -3

 للمجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي .

وجود فروق ذات داللة احصائٌة للمدرات االبداعٌة الثالثة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  -4

.ولصالح المجموعة التجرٌبٌة  

  

التوصٌات : 5-2  

على ضوء نتائج )االداء و الحركة( لتورانس للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وما استند علٌها من 

 منالشة واستنتاجات ، خرج الباحث بالتوصٌات التالٌة :

العمل على استخدام اسالٌب جدٌدة ومبتكرة فً درس التربٌة الرٌاضٌة وذلن دعما للدرس  – 1

بعد تهمٌشه لفترة طوٌلة ولجذب التالمٌذ على التفاعل مع الدرس .وارجاع مكانته   

الامة البطوالت المدرسٌة سواء داخل المدرسة او بٌن المدارس وذلن لتفعٌل دورهذا الدرس فً  -2

 االنشطة المدرسٌة والالصفٌة وإلفراز الموهوبٌن والمتمٌزٌن من التالمٌذ فً الجانب الرٌاضً .
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رٌة وتربوٌة لمعلمً ومدرسً مادة التربٌة الرٌاضٌة والعمل على تعزٌز الامة دورات تطوٌ -3

خبراتهم ورفدها بما هو جدٌد فً كل من طرق التدرٌس ، لوانٌن االلعاب والفعالٌات ، البطوالت 

 والمهرجانات المحلٌة والدولٌة والثمافة الرٌاضٌة .

المتاحة له من لبل ادارة المدرسة حث المعلمٌن والمدرسٌن على استغالل االدوات الرٌاضٌة  -4 

 واعداد ساحة المدرسة لتفعٌل درس الرٌاضة وتشجٌع التالمٌذ على االلتزام واالهتمام .

 المصادر العربٌة

 

بشرى حدٌد و رجاء ابو علم )ترجمة( : توجٌه الطفل المتفوق عملٌا ، مرجع علمً لآلباء * 

. 0513الطفولة العربٌة ، والمعلمٌن ، الكوٌت ، الجمعٌة الوطنٌة لتمدم   

 

فخرو : حل المشكالت بطرق ابداعٌة ، بحث منشور فً المإتمر العلمً عبد الناصر عبد الرحٌم * 

. 5111العربً الثانً لرعاٌة الموهوبٌن والمتفولٌن ،   

 

  5111،  0* نادٌا هاٌل السرور : ممدمة فً االبداع ، دار وائل للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن،ط
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