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آذار ()2007

العدد ()2

قياس مستوى اللياقة البدنية لتالميذ املدارس االبتدائية بني املدينة
والزيف يف حمافظة صالح الدين

م .م .سرمد احمد موسى
جامعة تكريت – كمية التربية
قسم التربية الرياضية

 -1التعريف بالبحث
 : 1-1المقدمة واهمية البحث
مرحمة الطفولة ىي مف الم ارحػؿ اليامػة ػي حيػا اإلنسػاف ،حيػ

المالمح األساسية للخصية الفرد التي يقوـ عمييا المجتمع.
وتعػػد المؤسسػػات التعميميػػة وم اركػػز اللػ ا

يػتـ ييػا تلػكيؿ

واألنديػػة الرياضػػية ومػػا لػػا و ذلػػؾ مػػف

القواعد األساسية التي تؤدي دو ار تدريجيا ػي تطػوير وتحسػيف مسػتو المياةػة ال دنيػة خػالؿ
م ارحػػؿ الحيػػا المختمف ػة وتعت ػر المياةػػة ال دنيػػة اليػػوـ ىػػي المحػػور الميػػـ واألساسػػي لجميػػع
الفعالي ػػات واأللع ػػا

الرياض ػػية مم ػػا وض ػػع الكمي ػػر م ػػف الميتم ػػيف والمتخصص ػػيف ػػي ى ػػذا

المجاؿ الى إعداد ووضع ةواعػد وخطػط عمميػة لر ػع مسػتو المياةػة لكا ػة المػواطنيف وعمػى
تداء مف الطفؿ اعت اره الخطو األولى التي ت نػى عميػو جميػع
مختمؼ المستويات العمرية ا ً
ال ػ ػرامع وع ػػف طريق ػػة يمك ػػف إح ػػدا التط ػػور والت ي ػػر لتحقي ػػؽ المس ػػتويات العالي ػػة ،وتس ػػمى
مرحمة الطفولة المتأخر ي كت

عمـ النفس والتي ي التر ية الرياضية مرحمػة األسػاس ػي

ال ناء الحركي وىي أغنى مرحمة السػتيعا

و يػـ الواجػ

الحركػي و تتطػور ييػا الميػارات

الرياضية و ناء المستويات.
وىنػػا ت ػػرز أىميػػة ودور المدرسػػة الفعػػاؿ ػػي رعايػػة ىػػذه المرحمػػة العمريػػة والتػػي

تلمؿ عمر  40سنوات ورعايتيا واعدادىا و تر يتيا اللكؿ الصػحيح الم نػي عمػى األسػس
العمميػػة عػػف طريػػؽ االخت ػػارات والقياسػػات اعت ارىػػا الجانػ

255

المي ػـ ػػي ىػػذا المجػػاؿ ،حيػ

ةياس مستو المياةة ال دنية لتالميذ المدارس اال تدائية يف المدينة والريؼ ي محا ظة صالح الديف
ـ .ـ .سرمد احمد موسى

تعطينػػا مؤلػ ار واضػػحا وعمميػػا عػػف المسػػتو المطمػػو

ػػدنيا وحركيػػا وكلػػؼ نقػػاط الضػػعؼ

والقػ ػػو ػ ػػي النلػ ػػاط الرياضػ ػػي المدرسػ ػػي ومػ ػػد مالءمتػ ػػو لط يعػ ػػة الطفػ ػػؿ ،اإلضػ ػػا ة إلػ ػػى

اكتلاؼ المتميزيف والموىو يف رياضيا ورعايتيـ وتقػديـ الحػوا ز والػدعـ ولتطػوير إمكانيػاتيـ
لموصوؿ الى المستويات العاليػة .ومػف ىنػا ػرزت أىميػة ال حػ

إلجػراء االخت ػارات العمميػة

لمتعرؼ عمى مستو المياةة ال دنية لتالميذ المدارس اال تدائية أعمار  40سػنوات ػي مػدف
(تكريػػت ،يجػػي ،الػػدور ،سػػامراء) واألريػػاؼ القري ػػة مػػف تمػػؾ المػػدف والتػػي سػػتكوف ليػػا ائػػد
ك ي ػػر ج ػػدا عم ػػى ص ػػعيد حص ػػر القا مي ػػات والمواى ػ

ػػيف التالمي ػػذ ػػي الم ػػدارس اال تدائي ػػة

ورعايتيـ واالىتماـ يـ و ػي مختمػؼ الفعاليػات الرياضػية التػي سػتكوف ليػا األمػر ال ػال

ػي

ر ع مستو الرياضة ي محا ظة صالح الديف.
 : 2-1مشكمة البحث

اف دروس التر ية الرياضية ي المػدارس ليػا دو ار ك يػ ار وميمػا ػي تعزيػز القػدرات

ال دني ػػة لمتالمي ػػذ ض ػػال ع ػػف كوني ػػا وس ػػيمة ميم ػػة لمت ػػرويح النفس ػػي وم ػػف ى ػػذه المنطمق ػػات

والمفػػاىيـ ال ػػد مػػف االسػػتممار االممػػؿ ليػػذه الػػدروس واعت ػػار المياةػػة ال دنيػػة ىػػي العنصػػر
األى ػػـ ػػي ك ػػؿ عالي ػػة او نل ػػاط يم ػػارس م ػػف ة ػػؿ التالمي ػػذ ػػي الم ػػدارس او المؤسس ػػات

الرياضػ ػية األخ ػػر  .ونظػ ػ ار لمتف ػػاوت ػػيف ةا مي ػػات التالمي ػػذ ػػي مس ػػتو األداء ػػيف مجتم ػػع
وأخػػر وذلػػؾ الرت ػػاط القػػدرات ال دنيػػة وعالةتيػػا التػػأميرات ال يئيػػة واالجتماعيػػة واالةتصػػادية
وال ايولوجيػػة ،كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ تػػؤمر عمػػى مسػػتو المياةػػة ال دنيػػة وانعكاسػػاتيا عنػػد تط يػػؽ
ال ػرامع المعتمػػد ػػي المػػدارس .وىػػذا يتطمػ

معر ػػة مسػػتويات المياةػػة ال دنيػػة لكػػي نسػػتطيع

اف نحػػدد نقػػاط القػػو والضػػعؼ ػػي وضػػع ػرامع رياضػػية عمػػى ضػػوء النتػػائع التػػي نحصػػؿ
عميي ػػا م ػػف مس ػػح مس ػػتو المياة ػػة ال دني ػػة لنض ػػمف التط ي ػػؽ الص ػػحيح والي ػػادؼ لمنل ػػاطات

الرياضية ي المدارس اال تدائية لتحقيؽ اليدؼ المنلود مف الرياضية المدرسية.
 : 3-1أهداف البحث
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 -4التع ػػرؼ عم ػػى مس ػػتويات المياة ػػة ال دني ػػة لتالمي ػػذ الم ػػدارس اال تدائي ػػة أعم ػػار()40
سنوات ي مدف صالح الديف وأريا يا (تكريت ،يجي ،الدور ،سامراء).

 -2المقارنػػة ػػيف مسػػتويات المياةػػة ال دنيػػة لتالميػػذ المػػدارس اال تدائيػػة ػػي مػػدف صػػالح
الديف وأريا يا (تكريت ،يجي ،الدور ،سامراء).
 : 4-1مجاالت البحث
 : 4-4-4المجاااال البشااار  :ع ػػض تممي ػػذا الم ػػدارس اال تدائي ػػة عم ػػر()40س ػػنوات ػػي
محا ظة صالح الديف.

 : 2-4-4المجاااااال الزماااااا
.2006/42/40

 : 3-4-4المجااال المكااا

 :ت ػ ػػـ أجػ ػ ػراء ال حػ ػ ػ
 :سػػاحات المع ػ

لمفت ػ ػػر م ػ ػػف  2006/40/45ول اي ػ ػػة

ػػي عػػض مػػدارس أةضػػية صػػالح الػػديف

وأريا يا.

 -2الدراسات ال ظرية والمشابهة
 : 1-2الدراسات ال ظرية
 : 1-1-2مفهوم المياقة البد ية

اف مفيوـ المياةػة ال دنيػة ػي العصػر الحػدي

ةػد تطػورت واتسػعت أةامتيػا اتسػاع

متطم ات الحيا لمياةة ال دنية وحاجتيا الضرورية إل قاء تعػويض الجسػد تمرينػات تلػد مػف
ىيكمو العضمي سػ

ال ارحػة التػي ىيأىػا التطػور التقنػي والحيػا العصػرية الحديمػة وسػيولة

الحصػػوؿ عمػػى متطم ػػات العػػيش جيػػد سػػيط و نػػاء عمػػى تعػػدد األلعػػا
مياراتيػػا الفنيػػة وازديػػاد متطم ػػات أدائيػػا حيػ

الرياضػػية وتطػػور

اتجػػو مفيػػوـ المياةػػة ال دنيػػة إلػػى التأكيػػد عمػػى

سػػالمة األجيػػز الحيويػػة وكفاءتيػػا ػػي ممارسػػة األنلػػطة الرياضػػية وضػػرور تػػو ر التوا ػػؽ
العضػػمي العص ػ ي والت ػ ار ط ػػيف أجيػػز الجسػػـ الحركيػػة ػػي إخ ػ ار حركػػات رياضػػية تتميػػز
التوا ؽ العضمي العص ي.
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وي ػػر تل ػػارلز ي ػػوكر اف المياة ػػة ى ػػي تم ػػنح الل ػػخص عمػ ػى اف يحي ػػا حي ػػا كامم ػػة
ومتزن ػػة ،الل ػػخص الكام ػػؿ المياة ػػة ينظ ػػر ال ػػى الحي ػػا نظ ػػر ص ػػحيحة س ػػعيد حيػ ػ
الحاج ػػات اإلنس ػػانية األساس ػػية كس ػػالمة الجس ػػـ وحػ ػ

الذات(.)4

يتمت ػػع

وعط ػػؼ اآلخػ ػريف واألم ػػف واحتػ ػراـ

كمػػا يؤك ػػد ةاسػػـ المن ػػدالوي عػػف المياة ػػة ال دني ػػة ((عمػػى أني ػػا ت ػرت ط ص ػػحة الف ػػرد

والمجتمع ككؿ وتعت ر كأسس لتقويـ وةياس الصحة العامة))(.)2

وير حسف معوض اف مفيوـ المياةة ال دنية ((إف يكوف الفرد خاليا مػف اإلمػراض

وةويا ورليقا ذا جمد وتحمؿ وميار كا ية لمقا مػة متطم ػات الحيػا اليوميػة مػع وجػود مػذخر
مػػف ىػػذه القػػو حتػػى يػػتمكف مػػف الصػػمود إمػػاـ المضػػايقات واف يكػػوف ةػػاد ار عمػػى التكيػػؼ

العقمي والعاطفي ما يتناس

مع سنو ومركزه))(.)3

اف تحسف وتطور مستو المياةة ال دنية عف التالميذ تجعميـ أكمر ةدر عمػى تنفيػذ
الحركػػات المختمفػػة رلػػاةة واةتػػدار و التػػالي القػػدر عمػػى تنفيػػذ الواج ػػات المناطػػة يػػـ لػػكؿ

جيد .و يذا تمع

المياةة ال دنية دو ار ك يػ ار ػي تقػدير اإلنجػاز ػي األلعػا

الرياضػية لػكؿ

عاـ.
 : 2-1-2التطور الحرك لمرحمة الطفولة المتأخرة

تعػػد ىػػذه المرحمػػة الرئيسػػية لمػػتعمـ الحركػػي و صػػور خاصػػة تطػور ةا ميػػة التصػػرؼ

الحركي لألطفاؿ حي

يتعمـ الطفؿ مف خالليا السيطر عمػى حركتػو والتصػرؼ الجيػد إمنػاء

()4

أداء الحركات الرياضية .
اف ةا مية الػتعمـ ػي ىػذه لمرحمػة ك يػ ار ممػا يجعػؿ عمميػة التوا ػؽ والتػ ار ط الحركػي

عاليػػة ويعػػود س ػ و الػػى الحمػػاس والرغ ػػة لػػتعمـ اللػػجاعة وح ػ يـ لمعمػػؿ الجمػػاعي واظيػػار
ةا مية التطور الفسيولوجي والجسمي والفعمي واالجتماعي.
 -وى ػ ػػو أعم ػ ػػى مرحم ػ ػػة السػ ػ ػتيعا

الواجػ ػ ػ

الحرك ػ ػػي لمتط ػ ػػور المس ػ ػػتق مي و ن ػ ػػاء

المسػػتويات العاليػػة وأ ضػػميا لمعر ػػة المسػػارات الحركيػػة وال دنيػػة وةا ميػػة الػػر ط عاليػػة ينيمػػا
مػػع اف لػػد الطفػػؿ الرغ ػػة اللػػديد لموصػػوؿ الػػى المسػػتو العػػالي ألنػػو يسػػتوع
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الحركػػي المنسػػجـ مػػع ال رنػػامع المرسػػوـ الػػدماغ وتتسػػـ الحركػػات طػػا ع اإلتقػػاف والجديػػة
واالةتصاد وىي مرحمة اللجاعة والحصوؿ عمػى حركػات جديػد أنيػا مرحمػة الخيػاؿ الواسػع
والواةعية نفس الوةت مع تطور عالي لمقدر العقمية وىذه القدر مرت طة القدر الحركية(.)5

اف التطػػور الحركػػي ػػي ىػػذه المرحمػػة يكػػوف ك ي ػ ار و صػػور خاصػػة تعمػػـ الحركػػات
الجديػػد وسػػرعة اكتسػػا و كمػػا تتميػػز ىػػذه المرحمػػة أنيػػا أحسػػف مرحمػػة لػػتعمـ األطفػػاؿ عمػػى
الحركات مف دوف اف يتدر وا عمييا لفتر طويمة.
(اف اعت ػػار ى ػػذه المرحم ػػة إع ػػداد لمطفول ػػة ى ػػو نتيج ػػة القا مي ػػة الطف ػػؿ العالي ػػة ػػي

التوا ػػؽ والتػ ػ ار ط الحرك ػػي وى ػػي ت ػػدأ م ػػف الص ػػؼ ال ار ػػع اال تػ ػدائي وتس ػػتمر ال ػػى الس ػػادس
اال تدائي وتكوف نيايتيػا انتيػاء المدرسػة اال تدائيػة خاصػة عنػد ال نػيف يكػوف معػدؿ العمػر
ي ىذه المرحمة ( )42-40سنة)(.)6

 : 3-1-2تطور الصفات البد ية
حي

ػالنظر لتعػػدد األلعػػا

الرياضػػية وتطػػور مياراتيػا القديمػػة وازديػػاد متطم ػػات أدائيػػا

اتجو مفيػوـ الصػفات ال دنيػة الػى التأكيػد عمػى سػالمة األجيػز الحيويػة وكفاءتيػا عنػد

ممارسػػة األنلػػطة الرياضػػية وضػػرور تػػو ر التوا ػػؽ العضػػمي العص ػ ي والت ػ ار ط ػػيف اجيػػز

الجسـ الحركية والعص ية ألداء الحركػات تناسػؽ عػالي ،ومػف ىنػا ػدأ االىتمػاـ الم كػر ػي
تطػػوير الصػػفات ال دنيػػة ػػي م ارح ػؿ النمػػو الم كػػر واعت ػػار اف ال نػػاء السػػميـ لمفػػرد الرياضػػي
ي دأ مف ىذه المرحمة وصوال لممستويات العالية.
حي ػ

يؤكػػد ىػػا ار ( ػػاف القا ميػػة الجسػػمية ػػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة تػػزداد صػػور

ك ير وىذا يلمؿ صور خاصة السرعة والمطاولة والقا ميػة الحركيػة واف المرونػة تقػؿ تقػدـ

العمر)(.)7

(اف الخصائص الجنسية تظيػر لمطفػؿ وتسػير متوازنػة مػع تطػور النمػو الط يعػي

الذي يزداد نس

متفاوتة يف األطفاؿ سنويا ،حي

يمكػف مالحظػة تطػور الصػفات ال دنيػة

مػػف خػػالؿ الحركػػات والميػػارات التػػي يؤدييػػا الطفػػؿ مػػع مالحظ ػة الفػػرؽ ػػيف الجنسػػيف ػػي
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األداء واف السػػيطر الحركيػػة وةا ميػػة الػػتعمـ الحركػػي والميػػار والسػػرعة الحركيػػة تصػػؿ إلػػى
مستو جيد كمير مف األطفاؿ ي ىذه المرحمة ،كما يتصؼ األداء القو والسرعة)(.)8

 : 2-2الدراسات المشابهة
دراسة قاسم الم دالو

() 9

أج ػػر ةاس ػػـ المن ػػدالوي حػ ػ

ل ػ عض األةطػػار العر يػػة) ،حي ػ

عنػ ػواف (المياة ػػة ال دني ػػة لتالمي ػػذ المرحم ػػة اال تدائي ػػة

ييػػدؼ ال ح ػ

العالـ العر ي مقارنة ما ىو عميو أطفاؿ أور ا.
وةػػد اسػػتنتع ال احػ

الػػى معر ػػة مسػػتو المياةػػة ال دنيػػة ألطفػػاؿ

إف أحػػد المؤلػرات ال ػػارز التػػي توصػػمت إلييػػا ىػػذه الد ارسػػة

اف النمو التصاعدي لقدر السرعة لد الذكور العر مف عمر علر سػنوات ىػو أكمػر مػف
نفس النمو لد ذكور أور ا ،وأكدت عميو الدراسة عمػى تػدني عػض عناصػر المياةػة ال دنيػة
لد األطفاؿ العر ممؿ القو المميز السرعة والمرونػة مقارنػة مػع أطفػاؿ أور ػا سػ
االىتماـ التدري

العممي.

ةمػة

 -3م هج البحث واجراءاته الميدا ية
 : 1-3م هج البحث

اسػػتخدـ ال اح ػ

المػػنيع الوصػػفي األس ػػمو المسػػحي ،أسػػمو د ارسػػة العالة ػػات

المت ادلػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ و ػػروض ىػػذه الد ارسػػة كونػػو مػػف المنػػاىع المناسػ ة والمالئمػػة لحػػؿ

الملكمة(.)40

 : 2-3عي ة البحث

ػػالنظر لك ػػر مجتمػػع ال ح ػ

المتممػػؿ تالميػػذ المػػدارس اال تدائيػػة أعمػػار ()40

سنة ي أةضية وريػؼ محا ظػة صػالح الػديف ،ولمظػرؼ الصػع
ال احػ ػ

اختي ػػار ال حػ ػ

الػذي نمػر ػو حاليػا أرتػ

الطريق ػػة العمدي ػػة م ػػف مرك ػػز وري ػػؼ االةض ػػية (تكري ػػت ،س ػػامراء،

الدور ،يجي) و واةع ( )60تمميػذا مػف كػؿ ةضػاء و الطريقػة العلػوائية مػف مػدارس المركػز
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المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

والريؼ لكؿ ةضاء و ذلؾ كانت مجمػوع عينػة ال حػ

( )240تمميػذا مػف الػذكور عمػر 40

سنوات وكما موضح ي جدوؿ رةـ (.)4
جدول رقم ()1
يوضح عي ة البحث
ت

اسم المدرسة

موقع المدرسة

العدد

4

الصناديد

مركز تكريت

30

2

المواء

ريؼ تكريت

30

3

طوؿ كرـ

مركز الدور

30

4

الفضيمة

ريؼ الدور

30

5

يجي

مركز يجي

30

6

الفا ار ي

ريؼ يجي

30

7

عمر المختار

مركز سامراء

30

8

سد المرمار

ريؼ سامراء

30

المجموع

 8مدارس

 : 3-3أدوات البحث

استخدـ ال اح

240

األدوات واألجيز التالية -:

-

المراجع والمصادر العر ية

-

االخت ارات والقياس

-

استمار جمع المعمومات

-

أدوات القي ػػاس المختمف ػػة (س ػػاعة توةي ػػت ،أل ػػرطة ةي ػػاس ،ص ػػا ر  ،ط ال ػػير،
لواخص خل ية).

 :4-3االختبارات المستخدمة
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ةاـ ال اح

إعداد مجموعة مف االخت ػارات المناسػ ة والتػي تقػيس عػض عناصػر

المياةػ ػػة ال دنيػ ػػة ول عرضػ ػػيا عمػ ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف الخ ػ ػراء والمختصػ ػػيف

(*)

والتػ ػػي س ػ ػ ؽ واف

استخدمت مف ة ؿ العديد مف ال احميف واالختصاصيف ولنفس المرحمة العمرية وعمػى ال يئػة
العراةية(.)44

 : 5-3التجربة االستطالعية
ةاـ ال اح

تاريخ  2006/40/45أجراء تجر ة اسػتطالعية عمػى عينػة مػف 30

تمميذا مف مركز مدينة تكريت تـ اختيارىـ لػكؿ علػوائي لمعر ػة مػد إمكانيػة وصػالحية

االخت ػػارات ومعر ػػة م ػػد ص ػػدؽ وم ػػات وموض ػػوعية ى ػػذه االخت ػػارات والتأك ػػد م ػػف ة ػػدر

التالميػػذ عمػػى أداء االخت ػػارات لػػكؿ سػػيؿ و سػػيط والتعػػرؼ عمػػى أىػػـ المعوةػػات التػػي ةػػد

تواجػػو ال احػ

إمنػػاء التجر ػػة الرئيسػػية ومعر ػػة ةػػدر أداء ريػػؽ العمػػؿ المسػػاعد ػػي التجر ػػة

الذيف استعانو يـ ال اح

مف مدر ي األلعا

ي ةسـ التر ية الرياضية

(*)

عػد إف تػـ لػرح

وتوضيح االخت ارات ليـ ليكونوا عمى دراية ومعر ة عممية االخت ار.
 : 6-3األسس العممية لالختبارات
ثبات االختبار

يقصػػد م ػػات االخت ػػار (انػػو لػػو أعيػػد تط يػػؽ االخت ػار عمػػى األ ػراد أنفسػػيـ انػػو

يعطػػي النتػػائع نفسػػيا او نتػػائع مقار ػػة)

()42

لػػذلؾ تػػـ اعتمػػاد طريقػػة إعػػاد االخت ػػار إليجػػاد

معامؿ م ات االخت ارات و فاصؿ زمني مد ( )7أيػاـ اذ تػـ إعػاد االخت ػارات نفسػيا مػـ ةػاـ
ال احػ ػ

حس ػػا

معام ػػؿ االرت ػػاط ال س ػػيط يرس ػػوف ػػيف درج ػػات االخت ػػاريف وكان ػػت ةيم ػػة

(*) أ.د .نزىاف حسيف العاصي طرؽ تدريس ،كمية التر ية –ةسـ التر ية الرياضية
أ.ـ.د .اتف محمد رليد

أ.ـ.د .نو ؿ اضؿ رليد

تدري

تدري

–كر طائر  ،كمية التر ية – ةسـ التر ة الرياضية

 -كر ةدـ ،كمية التر ية الرياضية – جامعة الموصؿ .

(*) ريؽ العمؿ المساعد ،نكتؿ مزاحـ ،اسامة اسواري ،حساـ ع يد..
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

االرت اط عالية وىذا يؤكد اف االخت ارات جميعيػا تتمتػع درجػة الم ػات عاليػة وحسػ

جػدوؿ

رةـ (.)2
جدول ()2
وضح معامل الثبات والصدق الذات والموضوعية لالختبارات
االختبارات

ت
4

السرعة 50ـ

2

الجموس مف الرةود

3

الركض المتعر 20ـ

4

االستناد االمامي

5

الوم

وحدة القياس

الصدق

الثبات

مانية

0.97

0.98

العد  /30ما

0.96

0.97

ما

0.93

0.96

العدد /30ما

0.90

0.94

ـ

0.98

0.98

العريض مف الم ات

صدق االختبارات

يعػػد االخت ػػار صػػادةا إذا كػػاف يقػػيس مػػا اعػػد لقياسػػو قػػط( ،)43ولمتأكػػد مػػف صػػدؽ

االخت ػػار ت ػػـ إت ػػاع طريق ػػة الص ػػدؽ ال ػػذاتي (وى ػػو ص ػػدؽ ال ػػدرجات التجري ي ػػة لالخت ػػارات
المتعمق ػ ػػة ال ػ ػػدرجات الحقيقي ػ ػػة الت ػ ػػي خمص ػ ػػت ػ ػػي أخط ػ ػػاء القي ػ ػػاس)( .)44حيػ ػ ػ
االخت ػػارات تمت ػػع درج ػػة عالي ػػة م ػػف الص ػػدؽ حيػ ػ

اف معام ػػؿ الص ػػدؽ ال ػػذاتي

ت ػ ػػيف اف
معام ػػؿ

الم ات وكما موضح ي الجدوؿ رةـ (.)2
موضوعية االختبارات -:

ت ػػامير معام ػػؿ الموض ػػوعية درج ػػة ك ي ػػر معام ػػؿ الم ػػات ،ارتفػ ػاع الم ػػات ػػي جمي ػػع

االخت ارات دليؿ واضح عمى موضوعية ىذه االخت ارات(.)45
 : 7-3الوسائل اإلحصائية
استخدـ ال اح

الوسائؿ اإلحصائية

()46
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-

الوسط الحسا ي

-

االنحراؼ المعياري

-

معامؿ االرت اط يرسوف

 -4عرض وم اقشة ال تائج
ل رض تحقيؽ ىدؼ ال ح

المتممػؿ ػالتعرؼ عمػى مسػتو المياةػة ال دنيػة لتالميػذ

المػدارس اال تدائيػػة عمػػر( )40سػػنوات و عػػد اف ةػػاـ ال احػ

تط يػػؽ االخت ػػارات عمػػى أ ػراد

العينة تـ الحصوؿ عمى نتائع االخت ارات وعمى النحو االتي :
جدول رقم ()3
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ المدن ف اختبار السرعة
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

المدي ة

السرعة

تكريت

30

40

7.98

4.44

ركض 50ـ /ما

يجي

30

40

40.47

4.38

الدور

30

40

44.07

4.23

سامراء

30

40

40.5

4.44

يوضػػح الجػػدوؿ رةػػـ ( )3اف الوسػػط الحسػػا ي لتالميػػذ تكريػػت ( )7.98و ػانحراؼ
معياري ( )4.44وىو أ ضؿ وسط حسا ي حققتػو عينػة ال حػ

ممػا يػدؿ عمػى وجػود تطػور

ػػي صػػفة السػػرعة لػػد تالميػػذ تكريػػت وىػػو أ ضػػؿ مػػف مسػػتويات يجػػي والػػدور وسػػامراء

والتػػي حققػػت مسػػتويات عمػػى التػوالي ( )40.5 ،44.07 ،40.47ممػػا يػػدؿ عمػػى اف ىنػػاؾ
ضعؼ واضح ي صفة السرعة ،ومف المعروؼ اف صػفة السػرعة تتطػور ػي ىػذه المرحمػة
العمريػ ػػة لػ ػػذا يج ػ ػ

االىتمػ ػػاـ تنميػ ػػة ىػ ػػذه الصػ ػػفة وتطويرىػ ػػا عػ ػػف طريػ ػػؽ زيػ ػػاد االىتمػ ػػاـ

الحركات الرياضية السريعة ي ال رنامع المدرسي الرياضي.
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

جدول رقم ()4
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ الريف ف اختبار السرعة
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

المدي ة

السرعة

ريؼ تكريت

30

40

6.68

0.55

ركض 50ـ /ما

ريؼ يجي

30

40

40.50

4.36

ريؼ الدور

30

40

44.33

4.32

ريؼ سامراء

30

40

40.4

4.22

يوض ػ ػػح ج ػ ػػدوؿ رة ػ ػػـ ( )4إف الوس ػ ػػط الحس ػ ػػا ي لتالمي ػ ػػذ ري ػ ػػؼ تكري ػ ػػت ()6.68
و انحراؼ معيػاري ( )0.55وىػو أ ضػؿ وسػط حسػا ي أيضػا حققتػو عينػة ال حػ

وىػذا يػدؿ

عمى تطور صفة السرعة لد تالميذ ريؼ تكريت.
جدول رقم ()5
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار ف المدن الختبار الوثب العريض من
الثبات
االختبار
الوم

حجم العي ة

العمر

س

ع

المدي ة
تكريت

30

40

4.34

0.48

العريض مف

يجي

30

40

4.26

0.44

الم ات

الدور

30

40

4.24

4.42

سامراء

30

40

4.29

0.086

يوضح جدوؿ رةـ ( )5اف ىناؾ ت ايف واضػح واف كػاف ةميػؿ مػف الوسػط الحسػا ي

لعينػػة ال ح ػ

قػػد حققػػت تالميػػذ تكريػػت وسػػط حسػػا ي ةػػدره ( )4.34تمييػػا تالميػػذ سػػامراء

( )4.29ممػػا ي ػػدؿ عمػػى اف مس ػػتو أداء تالميػػذ تكري ػػت وسػػامراء أ ض ػػؿ مػػف أداء تالميػػذ
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يج ػػي وال ػػدور ػػي اخت ػػار الومػ ػ

العػ ػريض م ػػف الم ػػات لقي ػػاس الق ػػو االنفجاري ػػة لعض ػػالت

اإلطراؼ السفمى.

اف ىػػذه النتيجػػة تػػدؿ عمػػى اف صػػفة القػػو االنفجاريػػة لعضػػالت اإلط ػراؼ السػػفمى

لتالميذ تكريػت وسػامراء جيػد عمػى العكػس مػف تالميػذ الػدور و يجػي حيػ

ظيػر لنػا ىنػاؾ

ضػػعؼ واضػػح ليػػذه الصػػفة إمنػػاء أدائيػػـ لالخت ػػار عمػػى عكػػس مػػا يؤكػػده العممػػاء عمػػى اف
القو القصو لمساةييف تتحسػف ػي ىػذه المرحمػة اكمػر مػف الػذراعيف نتيجػة تطػور المجػاميع
العضػػمية الك ي ػػر والصػ ػ ير وتتط ػػور ى ػػذه الق ػػو مػػع تط ػػور ال ػػزمف لمطف ػػؿ حيػػ

القصو عند ال نيف نس ة اك ر مف ال نات.

تأخ ػػذ الق ػػو

جدول رقم ()6
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار الذ حققته عي ة البحث ف الريف
الختبار الوثب العريض من الثبات
االختبار
الوم

حجم العي ة

العمر

س

ع

المدي ة
ريؼ تكريت

30

40

4.36

0.049

العريض مف

ريؼ يجي

30

40

4.25

0.44

الم ات

ريؼ الدور

30

40

4.26

0.42

ريؼ سامراء

30

40

4.25

0.44

يوضػػح جػػدوؿ رةػػـ ( )6اف متوسػػط الحسػػا ي لريػػؼ تكريػػت وةػػدره ( )4.36وىػػو
أ ضػػؿ أنجػػاز ةياسػػا لريػػؼ يجػػي والػػدور وسػػامراء والتػػي توضػػح لنػػا األرةػػاـ الحسػػا ية اف
ىنػػاؾ ت ػػايف ةميػػؿ يمػػا ينيمػػا وىػػذا يػػدؿ عمػػى اف تالميػػذ تكريػػت وريفيػػا عمػػر  40سػػنوات

يتميػػزوف صػػفة القػػو االنفجاريػػة لعضػػالت اإلط ػراؼ السػػفمى ،ممػػا يتطم ػ

االىتمػػاـ يػػذه

الص ػػفة لي ػػذه المرحم ػػة م ػػف خ ػػالؿ إعط ػػاء التم ػػاريف الخاص ػػة لمق ػػو ػػي أي مني ػػا مدرس ػػي

رياضي.
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آذار ()2007
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جدول رقم ( : )7يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ المدن ف
اختبار االست اد االمام  /33ثا
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

المدي ة
تكريت

30

40

5

0.53

االستناد

يجي

30

40

3

0.99

االمامي 30ما

الدور

30

40

4

4.48

سامراء

30

40

4

0.74

يوضػ ػػح جػ ػػدوؿ رةػ ػػـ ( )7إف ىنػ ػػاؾ تقػ ػػار

ػ ػػي المسػ ػػتو أداء اخت ػ ػػار االسػ ػػتناد
تؤكػػد النتػػائع

األمػػامي (اللػػناو) لمػػد / 30مػػا لقيػػاس القػػو االنفجاريػػة لإلطػراؼ العميػػا حيػ

عمػػى اف مسػػتو أداء تالميػػذ تكريػػت ىػػو األ ضػػؿ ػػي ىػػذا االخت ػػار مػػـ يػػأتي عػػدىا تالميػػذ

سػػامراء ونالحػػظ ىنػػا إف صػػفة القػػو اختمفػػت مػػف مدينػػة إلػػى أخػػر رغػػـ وجػػود مػػنيع موحػػد
لػػدرس التر يػػة الرياضػػية لممػػدارس اال تدائيػػة ويعػػزو ال اح ػ

سػ

ذلػػؾ ىػػو االخػػتالؼ ػػي

مد تط يؽ ىػذا المػنيع ػيف مدينػة وأخػر اإلضػا ة األمػور الفنيػة والماديػة او عػدـ وجػود
المعمػػـ المتخصػػص دةػػة التنفيػػذ ممػػا يػػؤمر لػػكؿ او ػػأخر عمػػى مسػػتو أداء التالميػػذ ػػيف

ىذه المدف.

جدول رقم ( : )8يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ الريف ف
اختبار االست اد االمام  /33ثا
االختبار

االستناد االمامي 30ما

حجم العي ة

العمر

س

ع

المدي ة
ريؼ تكريت

30

40

6

4.83

ريؼ يجي

30

40

4

4.70

ريؼ الدور

30

40

4

0.93

ريؼ سامراء

30

40

5

4.67
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يوضح جدوؿ رةػـ ( )8اف تالميػذ ريػؼ تكريػت حققػوا مسػتو جيػد وذلػؾ متوسػط
حس ػػا ي ( )6وى ػػي نسػ ػ ة متمي ػػز ع ػػف تالمي ػػذ ري ػػؼ يج ػػي وال ػػدور وس ػػامراء وال ػػذي حققػ ػوا

مستويات متقار ة يما ينيـ ،ومف خػالؿ جػدوؿ ( 7و  )8نالحػظ اف ىنػاؾ تطػور ػي أداء
الػى النلػاط

تالميذ تكريت وريفيا ي صػفة القػو االنفجاريػة لإلطػراؼ العميػا ويعػزو ال احػ

المستمر والدائـ لتالميذ المدارس اال تدائية ي مركز مدينة تكريت وريفيا والذي ىػو أ ضػؿ
كمي ػػر م ػػف النل ػػاط الموج ػػود ػػي الم ػػدف األخ ػػر والف ى ػػذه الص ػػفة تتطمػ ػ
تساعد التالميذ عمى إ راز ةا مياتيـ خالؿ تر زمنية ةصير وىػذا يتطمػ

ت ػػدري ا منتظم ػػا
مػزيع مػف السػرعة

والقو ي إطار حركي توا قي ال يمكف الوصوؿ إليو إال التمػاريف المسػتمر والتػي يجػ

اف

تط ؽ عمى مدار السنة.
جدول رقم ()9
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ المدن ف اختبار ركض زكزاك
23م/ثا
االختبار

ركض زكزاؾ 20ـ/ما

حجم العي ة

العمر

س

ع

مركز المدي ة
تكريت

30

40

7.03

0.89

يجي

30

40

8.57

4.50

الدور

30

40

44.0

4.34

سامراء

30

40

40.40

4.25

يوضػػح جػػدوؿ رةػػـ ( )9األوسػػاط الحسػػا ية واالنح ػراؼ المعيػػاري الخت ػػار ركػػض
20ـ لقياس صفة الرلػاةة حيػ

نالحػظ اف الوسػط الحسػا ي لتالميػذ تكريػت ( )7.03تمييػا

تالميػػذ يجػػي وتػػدني مسػػتو أداء تالميػػذ الػػدور وسػػامراء ومػػف المعػػروؼ اف الرلػػاةة تتػػأمر
صػػفة المرونػػة والسػػرعة ألنيػػا مػػزيع الصػػفتيف لػػذلؾ نالحػػظ اف ىنػػاؾ ػػرؽ ػػيف األوسػػاط

الحسا ية لصالح تالميذ تكريت حي

أكد تفوةيا ي اخت ار ركض 20ـ زكزاؾ.
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المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

جدول رقم ()13
يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ الريف ف اختبار ركض زكزاك
23م/ثا
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

ريف المدي ة
ريؼ تكريت

30

40

7.46

0.87

ركض زكزاؾ

ريؼ يجي

30

40

40.43

4.3

20ـ/ما

ريؼ الدور

30

40

44.53

4.34

ريؼ سامراء

30

40

44.0

4.34

يوضػػح جػػدوؿ رةػػـ ( )40اف مسػػتو أداء تالميػػذ ريػػؼ تكريػػت ىػػو أ ضػػؿ نتػػائع
حققتيػػا ػػي اخت ػػار 20ـ ركػػض زك ػزاؾ وذلػػؾ متوسػػط حسػػا ي ( )7.46ةياسػػا إلػػى تالميػػذ
ريؼ يجي والدور وسامراء والذي تتقار مستو األداء يمػا يػنيـ ونالحػظ ىنػا اف تالميػذ

تكريت وريفيا حققت أ ضؿ مستو مقارنة مع مستو أداء تالميذ مدف وريؼ عينػة ال حػ
ح

ير ال اح

إف اإلنجػاز والمسػتو العػالي لعينػة تكريػت وريفيػا يعػود إلػى امػتالؾ ىػذه

العينػة لصػفة السػرعة والمرونػػة والف صػفة الرلػاةة التػي حصػػمت عمييػا عينػة تكريػت تػرت ط
ارت اطا وميقا صفة السرعة كمػا تعت ػر الرلػاةة عاممػة السػرعة مػع ت ييػر االتجػاه اإلضػا ة

إلػى تميػز تالميػذ تكريػت ػأدائيـ ألنػواع األنلػطة حيػ

تتطػور لػدييـ ةا ميػة التوةػع الحركػي

مف خالؿ امتالكيـ المرونة والسرعة تظير الرلاةة لكؿ واضح.
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جدول رقم ( : )11يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ المدي ة
الختبار الجموس من الرقود /33ثا
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

مركز المدي ة
تكريت

30

40

42

4.03

الجموس مف الرةود

يجي

30

40

40

4.70

30ما مف العد

الدور

30

40

44

4.35

سامراء

30

40

42

4.25

يوضح جدوؿ رةـ ( )44الوسط الحسا ي واالنحراؼ المعيػاري لعينػة ال حػ

حيػ

نالحظ ىناؾ تقار واضح ي المستويات ي ىذا االخت ار الرغـ مف تفوؽ تالميػذ تكريػت
وسامراء و فارؽ ةميؿ عف تالميذ الدور و يجي مما يدؿ عمى اف ىذه الصفة (المرونػة) ىػي
مف الصفات المميز ليذه المرحمة العمريػة ويػر ال احػ

اف الطفػؿ عمػر 40سػنوات يتميػز

قا مي ػػة ك ي ػػر م ػػف المرون ػػة و ػػذلؾ ال ػػد م ػػف اس ػػت الليا ػػي ال رن ػػامع الرياض ػػي المدرس ػػي

وانطالةػػا مػػف وجيػػة نظػػر التطػػور الحركػػي ػػاف ىػػذا العمػػر ىػػو أ ضػػؿ عمػػر زمنػػي يج ػ

اسػػتمماره لتطػػور القا ميػػة الحركيػػة المتنوعػػة وىػػذه الناحيػػة تعت ػػر واج ػػا أساسػػيا ل ػدرس التر يػػة

الرياضية.

جدول رقم ( : )12يوضح األوساط الحسابية واال حراف المعيار لتالميذ الريف الختبار
الجموس من الرقود/33ثا
حجم العي ة

العمر

س

ع

االختبار

ريف المدي ة
ريؼ تكريت

30

40

44

4.45

الجموس مف الرةود

ريؼ يجي

30

40

40

4.49

30ما مف العد

ريؼ الدور

30

40

9

0.80

ريؼ سامراء

30

40

40

4.78
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يوضػػح جػػدوؿ رةػػـ ( )44اف الوسػػط الحسػػا ي واالنح ػراؼ المعيػػاري متقار ػػة لعينػػة
ال ح ػ

رغػػـ تفػػوؽ ضػػئيؿ لتالميػػذ ريػػؼ تكريػػت ،ويػػر ال اح ػ

اف الس ػ

يعػػود إلػػى ةمػػة

ممارسػػة التالميػػذ ػػي ىػػذه المنػػاطؽ لألنلػػطة الرياضػػية التػػي تمتػػاز يػػذه الصػػفة الف عػػدـ

ممارسػػة التالميػػذ لمنلػػاط الرياضػػي المػػنظـ يػػؤدي الػػى اف تفقػػد العضػػالت واألنسػػجة العاممػة
عض مطاطيتيا الط يعية و التالي قداف مرونة المفاصؿ.
ومف خالؿ عرض ومناةلة نتائع االخت ارات ير ال اح
ىػػي مػػف الم ارحػػؿ التػػي تكػػوف ييػػا ةا ميػػة الػػتعمـ واكتسػػا

اف ىذه المرحمػة السػنية

الصػػفات ال دنيػػة وتطويرىػػا ك يػػر

جػػدا ممػػا يجع ػؿ عمميػػة التوا ػػؽ والت ػ ار ط الحركػػي عاليػػة وىػػذا مػػا يػػذى

اليػػو الممػػؿ اللػػع ي

(التعمـ مف الص ر كالنقش عمى الحجر).

 -5االست تاجات والتوصيات
 :1-5االست تاجات

توصؿ ال اح

-4
-2

إلى االستنتاجات التالية :

حقؽ تالميذ مدينة تكريت وريفيا أ ضؿ أنجاز ي اخت ار ركض 50ـ  /ما.

حقؽ تالميذ مدينة تكريت أ ضؿ أنجاز ي الوم

العػريض مػف الم ػات تمييػا تالميػذ

مدينة سامراء وكذلؾ حقؽ تالميذ ريؼ تكريت أ ضؿ أنجاز ي الوم

الم ات ةياسا لريؼ مدف يجي وسامراء والدور.
-3

وج ػػود تق ػػار

العريض مػف

ػػي مس ػػتو أداء اخت ػػار االس ػػتناد األم ػػامي لقي ػػاس الق ػػو االنفجاري ػػة

لإلط ػراؼ العميػػا ػػيف عينػػة ال ح ػ

رغػػـ تفػػوؽ تالميػػذ تكريػػت لػػكؿ طفيػػؼ وكػػذلؾ

تفػػوؽ تالميػػذ ريػػؼ تكريػػت ػػي صػػفة القػػو االنفجاريػػة لإلط ػراؼ العميػػا تمييػػا تالميػػذ

-4

ريؼ سامراء.

حقػػؽ تالميػػذ تكريػػت ػػي اخت ػػار ركػػض زك ػزاؾ 20ـ/مػػا لقيػػاس الرلػػاةة تمييػػا تالميػػذ
يجي وتفوؽ ريؼ تكريػت أ ضػؿ أنجػاز مقارنػة مػع مسػتو أداء ريػؼ يجػي والػدور

وسامراء.
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-5

وجػػود تقػػار

ػػي مسػػتو أداء اخت ػػار الجمػػوس مػػف الرةػػود /30مػػا مػػف العػػد لقيػػاس

المرونػػة لعينػػة ال ح ػ

تقار

مػػع تسػػاوي ػػي المسػػتو

ػػيف تالميػػذ تكريػػت وسػػامراء وكػػذلؾ

ي مستو أداء ريؼ المدف مع تفوؽ ضئيؿ لتالميذ ريؼ تكريت.

 :2-5التوصيات
 -4ضرور االىتماـ المياةػة ال دنيػة لتالميػذ المرحمػة اال تدائيػة وخاصػة عمػر( )40سػنوات
ألنو أ ضؿ عمر زمني لتطوير القا مية الحركية المتنوعة.

 -2ضرور التوسع ػي اسػتخداـ اخت ػارات القيػاس ػي المجػاؿ المدرسػي واعت ػاره األسػمو

الميػػـ لتصػػنيؼ مسػػتويات التالميػػذ وتلػػخيص م ػواطف الضػػعؼ والقػػو ػػي الن ػواحي

ال دنية.

 -3التأكيد عمى أجراء اخت ارات مستمر إمنػاء م ارحػؿ الد ارسػة لمعر ػة مػد تحسػف مسػتو
المياةة ال دنية.
 -4التأكيػػد عمػػى ضػػرور االىتمػػاـ ػػي تنلػػيط درس التر يػػة الرياضػػية وزيػػاد االىتمػػاـ ػػي
تطوير القا ميات ال دنية لمتالميذ.

 -5أجػ ػراء د ارس ػػات مل ػػا ية عم ػػى المعممػ ػيف االختص ػػاص لمعر ػػة مس ػػتو المياة ػػة ال دني ػػة
وكفاءاتيـ المينية.

 -6تو ير أدوات المياةة ال دنية وأجيز االخت ارات ي المدارس.
اهلوامش

()4

تلػػارلز .أ .يػػوكر ،ترجمػػة حسػػف معػػوض واخ ػريف ،اسػػس التر يػػة ال دنيػػة ،القػػاىر  ،مكت ػػة

()2

ةاسـ المندروي ،المياةة ال دنية والنمو الجسمي لمطفؿ العر ي ،داد4982 ،ـ.

()3

كمػػاؿ ع ػػد الحميػػد ومحمػػد صػ حي حسػػانيف ،المياةػػة ال دنيػػة ومكوناتيػػا ،القػػاىر  ،دار الفكػػر

انجمو المصرية4964 ،ـ.

العر ي4978 ،ـ.
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()44
()4

آذار ()2007

العدد ()2

كػػورت ماينػػؿ ترجمػػة ع ػػد عمػػي نصػػيؼ ،الػػتعمـ الحركػػي ،الموصػػؿ ،مؤسسػػة دار الكتػػ
لمط اعة والنلر4980 ،ـ ،ص.264

()5

وجي ػػو محج ػػو واحم ػػد ػػدري ،اص ػػوؿ ال ػػتعمـ الحرك ػػي ،الموص ػػؿ ،دار الجامع ػػة لمط اع ػػة

()6

وجيػ ػػو محجػ ػػو  ،التطػ ػػور الحركػ ػػي منػ ػػذ ال ػ ػوالد وحتػ ػػى سػ ػػف اللػ ػػيخوخة ،الموصػ ػػؿ،2 ،

والنلر2002،ـ ،ص.453
4987ـ ،ص.450

()7

ىػ ػػارا ،أصػ ػػوؿ التػ ػػدري  ،ترجمػ ػػة ع ػ ػػد عمػ ػػي نصػ ػػيؼ ،ػ ػػداد ،مط عػ ػػة او س ػ ػيت التحريػ ػػر،

()8

كورت ماينؿ ،مصدر س ؽ ذكره ،الموصؿ 4980 ،ـ ،ص.262

()9

ةاسػ ػػـ المنػ ػػدالوي ،المياةػ ػػة ال دنيػ ػػة لتالميػ ػػذ المرحمػ ػػة اال تدائيػ ػػة ل ػ ػ عض االةطػ ػػار العر يػ ػػة،

4975ـ ،ص.70

4986ـ.
( )40ا ػ ػراىيـ احم ػػد س ػػالمة ،من ػػاىع ال حػ ػ
4980ـ.

ػػي التر ي ػػة ال دني ػػة ،االس ػػكندرية ،مط ع ػػة التق ػػدـ،

( )44ةاسـ المندالوي واخروف ،االخت ارات والقياس والتقويـ ي التر يػة الرياضػية ،مط عػة التعمػيـ
العالي ،داد4989 ،ـ ،ص.22
( )42مػػرواف ع ػػد المجيػػد ا ػراىيـ ،االسػػس العمميػػة والطػػرؽ االحصػػائية لالخت ػػارات والقيػػاس ػػي
التر ية الرياضية ،عماف ،دار الفكر لمط اعة والنلر والتوزيع4999،ـ ،ص.64

( )43صػػالح ػػف احمػػد العصسػػؼ ،المػػدخؿ ػػي ال ح ػ

ػػي العمػػوـ السػػموكية ،الريػػاض ،مكت ػػة

الع يكاف ،ط4995 ،4ـ ،ص.422
( )44محمػ ػػد حسػ ػػف عػ ػػالوي ومحمػ ػػد نصػ ػػر الػ ػػديف رض ػ ػواف ،القيػ ػػاس ػ ػػي التر يػ ػػة وعمػ ػػـ الػ ػػنفس
الرياضي ،القاىر  ،دار الفكر العر ي2000 ،ـ ،ص.275

( )45رمزية ال ري

:التقويـ والقياس النفسي والتر وي ،القاىر  ،مكت ة االنجمػوا المصػرية4970 ،

ص. 65
( )46مرواف ع د المجيد ا راىيـ ،مصدر س ؽ ذكره .4999 ،ص .426
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ةياس مستو المياةة ال دنية لتالميذ المدارس اال تدائية يف المدينة والريؼ ي محا ظة صالح الديف
ـ .ـ .سرمد احمد موسى

املصــــادر

() 4

إ ػ ػراىيـ احم ػػد س ػػالمة ،من ػػاىع ال حػ ػ

() 2

تلػػارلز.أ .يػػوكر ،ترجمػػة حسػػف معػػوض واخ ػريف ،أسػػس التر يػػة ال دنيػػة ،القػػاىر ،

() 3

ةاسـ المندروي ،المياةة ال دنية والنمو الجسمي لمطفؿ العر ي ،داد4982 ،ـ.

() 4

التقدـ4980 ،ـ.

ػػي التر ي ػػة ال دني ػػة ،اإلس ػػكندرية ،مط ع ػػة

مكت ة انجمو المصرية4964 ،ـ.

ةاس ػػـ المن ػػدالوي وآخػ ػػروف ،االخت ػػارات والقيػ ػػاس والتق ػػويـ ػ ػػي التر ي ػػة الرياضػ ػػية،
مط عة التعميـ العالي ،داد4989 ،ـ.

() 5

كماؿ ع د الحميد ومحمد ص حي حسانيف ،المياةة ال دنيػة ومكوناتيػا ،القػاىر  ،دار

() 6

كػػورت ماينػػؿ ترجمػػة ع ػػد عمػػي نصػػيؼ ،الػػتعمـ الحركػػي ،الموصػػؿ ،مؤسسػػة دار

() 7

محمد حسف عالوي ومحمػد نصػر الػديف رضػواف ،القيػاس ػي التر يػة وعمػـ الػنفس

() 8

مػ ػػرواف ع ػ ػػد المجيػ ػػد ا ػ ػراىيـ ،األسػ ػػس العمميػ ػػة والطػ ػػرؽ اإلحصػ ػػائية لالخت ػ ػػارات

() 9

الفكر العر ي4978 ،ـ.
الكت

لمط اعة والنلر4980 ،ـ.،

الرياضي ،القاىر  ،دار الفكر العر ي2000 ،ـ.

والقي ػ ػ ػػاس ػ ػ ػػي التر ي ػ ػ ػػة الرياض ػ ػ ػػية ،عم ػ ػ ػػاف ،دار الفك ػ ػ ػػر لمط اع ػ ػ ػػة والنل ػ ػ ػػر

والتوزيع4999،ـ.

ىا ار ،أصوؿ التدري  ،ترجمة ع د عمي نصيؼ ،ػداد ،مط عػة او سػيت التحريػر،
4975ـ.

( )40وجي ػػو محج ػػو واحم ػػد ػػدري ،أص ػػوؿ ال ػػتعمـ الحرك ػػي ،الموص ػػؿ ،دار الجامع ػػة
لمط اعة والنلر2002،ـ.

( )44وجي ػػو محج ػػو  ،التط ػػور الحرك ػػي من ػػذ الػ ػوالد وحت ػػى س ػػف الل ػػيخوخة ،الموص ػػؿ،
4987 ،2ـ.

( )42ص ػػالح ػػف احم ػػد العس ػػاؼ ،الم ػػدخؿ ػػي ال ح ػ
مكت ة الع يكاف ،ط 4995 ،4ـ.

( )43رمزية ال ري

ػػي العم ػػوـ الس ػػموكية ،الري ػػاض،

 :التقويـ والقياس النفسي ،القاىر  ،مكت ة االنجموا المصرية.970 ،
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