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طالب الماجستير  -غزوان فيصل غازي
ملخص البحث
مماال شك فيه إن االختبارات والمقاييس في رياضات االنجاز واألداء العاليين من
أكثر وسائل التقويم فاعلية في تعزيز مسيرة التعلم والتدريب لمحاولة الوصول إلى
أعلى المستويات الرياضية ،إذ من خاللها يمكن الوقوف على مستوى أداء الالعبين
في مهارة معينة أو صفة بدنية محدده وبالتالي وضع مفردات المناهج التعليمية أو
التدريبية بما يضمن التطور المستمر في مستوى الالعبين ،ويمكن القول إنِّ
االختبارات والمقاييس تسهم في المقارنة بين تقدم الالعب ونفسه أو بين الالعب
وباقي الالعبين ،إذ" إنِّ إلى إن متطلبات تطوير النواحي البدنية والمهارية ألي لعبة
مرتبط بإجراء من االختبارات بصورة دورية كونها أداة إلثارة الدافع والتفوق
واستمرار التقدم .ويمكن استثمار نتائجها لغرض الحكم والتقويم والتوجيه بشكل
منتظم.
 مشكلة البحث عن عدم وجود اختبار لقياس دقة التصويب من منطقة الزاوية
لالعبي كرة اليد.
 وهدفا البحث:
 تصميم وبناء اختبار لقياس دقة التصويب من منطقة الزاوية لالعبي كرة اليد. وضع درجات ومستويات معيارية الختبار دقة التصويب من منطقة الزاوية.واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمة طبيعة البحث وتمثل
مجتمع البحث بالعبي أندية (الكرخ وديالى والجيش والشرطة والسلمان وكيوان

وسوالف)

للمناطق(الشمالية

والوسطي

والجنوبية)

بكرة

اليد

للموسم

الرياضي( )2102-2102والبالغ عددهم( )050العبا ،إما عينة البناء فقد تكونت من
( )021العبا أي بنسبة ( )74.97من مجتمع الكلي.وللوصول إلى المعلومات
المطلوبة في البحث فقد استخدم الباحث تحليل المحتوى واالستبيان واالختبار،فضال
عن استخدم المعامالت العلمية اآلتية :الثبات بطريقة إعادة االختبار ،الصدق
الظاهري والبناء والموضوعية .وقد استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية ،الوسط
الحسابي ،االنحراف المعياري ،معامل االرتباط البسيط(بيرسون) ،ومعامل االلتواء،
قانون النسبة المئوية ،الدرجة المعيارية( )6-σواختبار( )tومن ابرز النتائج التي تم
التوصل إليها ما يأتي:
 نتيجة ألتباع الوسائ ل العلمية الخاصة ببناء االختبارات فقد تمتع االختبار بأسسعلمية جيدة من صدق وثبات وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.
 تم التوصل إلى جدول خاص بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارية()6-σللدقة التصويب من الزاوية.
وكانت أهم التوصيات:
 اعتماد االختبار كونه حقق األسس العلمية من صدق وثبات وموضوعية وتوزيعطبيعي في تقييم وتقويم عملية التصويب من الزاوية لالعبي كرة اليد.
 االعتماد على الجدول المعيارية التي أظهرها البحث في تقييم وتقويم مستوىالالعبين.

Designing and Constructing a Test to Measure the Shooting
Accuracy from the Corner Area for Handball Players
Ghazwan Ghazi Faisal
Abstract

Research problem talking about the lack of a test to measure the accuracy
of shooting from the corner of the handball players .
The goal :
- The design and construction of a test to measure the accuracy of
shooting from the corner of the handball players .
- Develop a standard grades and levels of correction to test the accuracy
of the corner area .
The researcher used the descriptive style survey to fit the nature of the
research and represent the research community with famous clubs (
Karkh and Diyala , the army and the police , Salman and Kiwan and Sulaf
) regions (North, Central and South) reel hand for the sports season (
2012-2013 ) and numbered (151) players , either sample construction
consisted (120) as a player , ie ( 79.47 ) of the community overall . to
access the information required in the research researcher used content
analysis and questionnaire and testing, as well as the use of transactions
scientific following : stability in a way re-testing , honesty virtual
construction and objectivity.
- As a result of the followers of building scientific means tests may enjoy
testing the foundations of good scientific validity and reliability ,
objectivity and normal distribution appropriately .
The most important recommendations:

- Adoption of the test being achieved the foundations of scientific validity
and reliability , objectivity and normal distribution in the assessment and
evaluation of the process of correction from the corner of the handball
players .
- Rely on the standard table shown by research to assess and evaluate the
level of the players .

الباب األول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
مماال شك فيه إن االختبارات والمقاييس في رياضات االنجااز واألداء العااليين
من أكثر وسائل التقاويم فاعلياة فاي تعزياز مسايرة الاتعلم والتادريب لمحاولاة الوصاول
إلااى أعلااى المسااتويات الرياضااية ،إذ ماان خاللهااا يمكاان الوقااوف علااى مسااتوى أداء
الالعبااين فااي مهااارة معينااة أو صاافة بدنيااة محاادده وبالتااالي وضااع مفااردات المناااهج
التعليمية أو التدريبية بما يضمن التطور المستمر في مستوى الالعباين ،ويمكان القاول
إنِّ االختبارات والمقاييس تسهم في المقارنة باين تقادم الالعاب ونفساه أو باين الالعاب
وباقي الالعبين ،إذ" إنِّ إلى إن متطلبات تطاوير الناواحي البدنياة والمهارياة ألي لعباة
ماارتبط بااإجراء ماان االختبااارات بصااورة دوريااة كونهااا أداة إلثااارة الاادافع والتفااوق
واسااتمرار التقاادم .ويمكاان اسااتثمار نتائجهااا لغاارض الحكاام والتقااويم والتوجيااه بشااكل
منتظم"( .)1والتصويب من منطقة الزاوياة مان أصاعب أناواع التصاويب بكارة الياد إذ
يتطلب مهارة عالية وذلاك لضايق زاوياة التصاويب وقارب منطقاة التهاديخ مان الخاط
الملعااب باإلضااافة إلااى وجااود الالعااب الخصاام وحااارس مرمااى الفريااق المنااافس بمااا
يجعل الدقة هي العامل الحاسم في نجاح التصويب وبما يحاتم علاى الالعاب المصاوب
من الزاوية إن يمتلك مواصفات خاصة من بينها ،دقة التصويب.
( )1محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم ،ط .1القاهرة :مركز الكتاب
للنشر،0447،ص.014

وتبرز أهمية البحث في تصميم وبناء اختبار لقيااس دقاة التصاويب مان منطقاة
الزاوية بهدف المساهمة في إعطاء قيمة رقمية تميز العباي كارة الياد خاالل تصاويبهم
وبالتالي تقويمهم في المحصلة النهائية
 2-0مشكلة البحث:
من خالل اطالع الباحث ومتابعته للمصادر العلمية ذات العالقة بلعبة كرة الياد
لم يجد أي اختباار لقيااس دقاة التصاويب مان الزاوياة بماا يا دي إلاى صاعوبة الوقاوف
على مستوى العب الزاوية من حيث دقة التصويب بشاكل موضاوعي علماي وبالتاالي
التااأثير ساالبا بالتحديااد الاادقيق المفااردات التحماال التاادريبي الااعي يهاادف لتطااوير العااب
الزاوية فاي مجمال متطلباات األداء ومان بينهاا دقاة التصاويب مان منطقاة الزاوياة بماا
يباارز مشااكلة بحثيااة حاااول الباحااث الوقااوف عليهااا بغيااة حلهااا بتصااميم و بناااء اختبااار
لقياس دقة التصويب من هعه المنطقة المهمة.
 3-1هدفا البحث:
 تصميم وبناء اختبار لقياس دقة التصويب من منطقة الزاوية لالعبي كرة اليد. وضع درجات ومستويات معيارية الختبار دقة التصويب من منطقة الزاوية. 4-1مجاالت البحث:
 0-9-0المجال البشري :متمثلة بالعبي األندية (الكرخ ،وديالى ،والجيش ،والشرطة،
وكيوان ،وسوالف ،والسلمان).
 2-9-0المجال الزماني :للمدة من  2102/2/20ولغاية 2102./5/01
 2-9-0المجال المكاني :القاعات الداخلية لألندية المختارة في البحث.

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2االختبارات والمقاييس:
تُع ُّد االختبارات والمقاييس من أهم الوسائل للتعرف على قدرات األفراد
وتحديد انجازاتهم باألرقام وتحقيق االختيار الصحيح .وقد ثبت بالبحث العلمي أَ َّن
االختبارات والمقاييس من أكثر أدوات التقويم استخداما ما لم تكن األكثر على
اإلطالق .ويرى "بارو" َّ
"أن استخدام المقاييس واالختبارات في التربية الرياضية
يسهم إلى حد كبير في وضع الدرجات المعيارية ويقسم األفراد إلى مستويات كما انه
دليل للتوجيه واإلرشاد وإثارة الدافعية لدى الالعبين"(.)1واالختبار" تمرين مقنن
وضع لقياس شي محدد أو هو طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر"(.)2أما
القياس فيعرف بأنه" تقدير األشياء تقديرًا كميًا وفق إطار معين من المقاييس
المدرجة"

()3

 2-1-2التخطيط لتصميم االختبارات من منطقة الزاوية بكرة اليد:
َّ
إن تحديد مستوى الالعب بشاكل دقياق ومساتمر فاي لعباة كارة الياد يتطلاب دائ ًماا
اختبارات تتالءم مع طبيعة اللعبة ،واالختبار الجيد يحتاج إلى تخطايط علماي ومياداني
مسبق يتسم بالموضوعية لتقويم األداء بشكل دقياق ويكاون متفقاا ماع ماا وضاع ألجلاه،
فإذا ما تحقق ذلك ستكون علمية التقويم في إصدار الحكام حاول النتاائج مثمارة وفاعلاة
في إيجاد الطرائق التي تساعد في الحد من نقاط الضعخ والعمل على تالفيهاا وتادعيم
نقاط القوة والمحافظة عليها لتحقيق مستويات ونتائج أفضل ،وبقدر ماا يكاون االختباار
متمي ًزا بتخطيط علمي سليم لعلك ستكون النتائج والمساتويات متقدماة ،إماا االختباارات

;(1) Barrow H.M & McGee ; Rapproctical Approach to measurement in Physical Education
1976 ,P116.
(ُ )2م َح َّمد جاسم الياسري؛ األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية ،ط .2النجخ األشرف :دار الضياء للطباعة والتصميم،
 ،2101ص.20
(ُ )3م َح َّمد صبحي حسانين؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،ج 1ط .4القاهرة :دار الفكر العربي ،2110 ،ص.27

التي يمكن استخدامها في التربية الرياضية وكما اتفق عليها العديد مان المصاادر علاى
نوعين وكاالتي(:)1
 .1االختبارات المقننة :ويقوم بإعدادها خبراء في مجال القياس:
وتستخدم طبقًا للتعليمات نفسها وطبقاا للتوقيات المحادد لاألداء وبتاوفير شاروط
االختبار الجيد وعلية فــ"هي اختبارات أعطيت إلى العدياد مان العيناات والمجموعاات
تحت ظروف معينة واشتقت معايير لها"(.)2
 .2االختبارات التي يقوم بوضعها الباحث أو المربي الرياضي:
وعناادما تكااون االختبااارات المقننااة بياار مناساابة يااتم وضااع أو تصااميم بع ا
االختبارات الجديدة لتحقيق األهاداف المنشاودة ،ومنهاا االختباارات المهارياة الخاصاة
في منطقة الزاوية بكرة اليد.
ومن أسباب وضع االختبارات الجديدة(:)3
 إن االختبارات المقننة بير مناسبة لالستخدام.
 عناادما تكااون االختبااارات الموجااودة فااي المصااادر بياار مناساابة ماان حيااث الوقاات
المستغرق للتنفيع والمكان وعدم توافر األجهزة واألدوات وبيرها.
 فااي الحاااالت التااي ال تااعكر المصااادر بيانااات كافيااة عاان االختبااار مثاال الغاارض
منه،وطريقااة األداء وتعليمااات االختبااار وطرائااق حساااب الدرجااة وتاااري النشاار
واألدوات الالزمة والمستوى والجنس وبيرها.
 عناادما يفقااد االختبااار إلااى مااا يشااير إحصااائيًا لصاادقة وثباتااه وأنااواع المحكااات
المستخدمة في حساب الصدق وبيرها.
 1-2-1-2تحديد الغرض من االختبار(الهدف) من االختبار:
ماان األمااور التااي تعطااي صااورة واضااحة ومفصاالة تساااعد علااى تهيئااة وتكااوين
معااارف ومفاااهيم حااول متطلبااات نجاااح تصااميم االختبااار ،هااي معرفااة ساابب تطبيااق
(ُ )1م َح َّمد حسن عالوي و ُم َح َّمد نصر الدين؛ القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ،ط .1القاهرة :دار الفكر العربي،
 ،2111ص.204
( )2مروان عبد المجيد؛ أسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية ،ط .1عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر ،0444 ،ص.51
( )3مروان عبد المجيد و ُم َح َّمد الياسري؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،ط .1عمان :م سسة الورق للنشر والتوزيع،
 ،2112ص.21

االختبار وكيفية التعامل مع نتائجه ،فالتصميم يمثل"عملية تخطيط منهجية تسابق تنفياع
الخطة من أجل حل المشاكلة"( .)1وهاو المراحال التاي يمار بهاا االختباار بغياة إعاداده
للتطبيق .ولما كان الغرض أو الهادف مان أالختباار هاو الحصاول علاى بياناات دقيقاة
من خالل إتباع الطرائق اإلحصائية والفنية التي تحقق هعا الغرض.
 2 -2-1-2تحديد الظاهرة المطلوب قياسها:
ونعنااي بهااا تحديااد الشاايء المااراد قياسااه ومعرفتااه ماان حيااث مفهومااه وصااوره
بتقدير واقعي مبني على أسس علمية لتخلو من"البرمجة والتنظيم العاليين ،إذ يساتطيع
الباحث مان خاللهاا معرفاة ماا يجاب عملاة وفقاا لمانهج مرتاب وبتوقيات واضاح محادد
المعالم.
 3-2-1-2تحليل الظاهرة وإعداد جدول للمواصفات:
يقصااد بالتحليل"حالااة معينااة وحاال عقاادتها وتفسااير مضااامينها واالطااالع علااى
أبعادهااا فضااال عاان إسااهامه فااي الوصااخ وتقااويم الحلااول بهاادف التقااويم"( .)2وتحلياال
الظاهرة نعني به تحديد المكونات الفنية للظاهرة المطلاوب قياساها ويكاون عان طرياق
المراجع ،الدراسات السابقة،الخبرة الشخصية للباحث أو المدرب وبيرهاا.ويتم إعاداد
قائمة تتضمن المتغيرات ذات العالقة في تصميم االختبار.
 4-2-1-2تحديد وحدات االختبار-:
تُع ُّد هاعه الخطاوة مان أكثار الخطاوات أهمياة لتصاميم االختباار ،يحااول الباحاث
فيها تحديد أكثر مان اختباار لقيااس المكون(المهاارة المختاارة) بدقاة ،فضاالً عان تمياز
بقية االختبارات بقياس أبعاد الظاهرة المطلوبة .إن االختبار هو"أسالوب للتقادير يمادنا
بتقاااديرات أو درجاااات نتيجاااة لتطبياااق طرائاااق توصاااخ بدقاااة"( .)3وهاااو وكاااعلك هاااو
مجموعااة ماان األساائلة أو المشااكالت أو التمرينااات تعطااي للفاارد بهاادف التعاارف علااى
معارفه أو قدراته أو استعداداته أو المقارنة .ولما كان من أهداف استخدام االختباارات
معرفة الحالة التدريبية أو الحالة المهارية لالعب.
( )1قاسم المندالوي وآخرون؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،ط .1الموصل :مطابع التعليم العالي ،0441 ،ص.44
( ) 2صباح محمود وآخرون؛ تحليل األداء الفني لفريق البرازيل وفرنسا خالل نهائيات كاس العالم بكرة القدم ( 0441مجلة التربية
الرياضية ،جامعة بغداد ،مج ،29-4تموز ،)2111،ص.95
( )3احمد ُم َح َّمد خاطر وعلي فهمي ألبيك؛ القياس في المجال الرياضي ،ط .4اإلسكندرية :دار الكتاب الحديث ،0446،ص.00

 5-2-1-2إعداد شروط وتعليمات تطبيق االختبار:
مااان األماااور المهماااة فاااي تصاااميم االختباااار إعاااداد تعليماااات وشاااروط تطبياااق
االختبار بدقة ،وترتيب االختباارات وتنفياعها ،واألدوات الالزماة ،وتحدياد المحااوالت
وطرائااااااق حساااااااب الاااااادرجات ،واقتااااااران تعليمات(وصااااااخ االختبااااااار) برسااااااوم
توضيحية،فضااال عاان إعااداد اسااتمارات التسااجيل والتفريااغ للبيانااات ،وهااعا كلااه يسااهل
على القائم باالختبار والمختبر وسالمة عملية القياس.
 6-2-1-2حساب المعامالت العلمية لالختبار-:
وتاتم هاعه الخطاوة عان طرياق اعتمااد م شارات الصادق والثباات والموضااوعية
والمعاايير التااي تام بناعهااا علاى عينااات مماثلااة للعيناة التااي ساتطبق عليهااا االختبااارات
المختارة أو إيجادها عندما تكون االختبارات المستخدمة جديدة(.)1
 7-2-1-2اختيار االختبارات بصيغتها النهائية:
يااتم اختيااار االختبااارات بصاايغتها النهائيااة بعااد إجااراء التجربااة(أو التجااارب)
االساااتطالعية ،وبعاااد التحقاااق مااان المعاااامالت العلمياااة (صااادق ،ثباااات ،موضاااوعية)
وم شااارات الصاااالحية لالختبارات(معامااال الصاااعوبة-القااادرة التميزياااة) مااان خاااالل
تطبيقها على عينة التجربة الرئيسة.
 3-1-2التصويب بكرة اليد:
التصويب في كرة اليد هو من أهام المهاارات األساساية ألثاره الارئيس فاي تحدياد
نتائج مباريات الفريق ،ففي حالة نجاحه خالل المباراة تتحقق الغاية األساسية مان أداء
باااقي المهااارات الهجوميااة أال وهااو تسااجيل األهااداف ،إذ إنِّ التصااويب "هااو الهاادف
النهااائي للهجااوم والااعي يظهاار خالصااة التعاااون واالنسااجام لالعبااين فيمااا بياانهم"(، ،)2
وتعد كل المهارات والخطط عديماة الفائادة أذا لام تتاوج فاي النهاياة بالتصاويب النااجح
وعلااى الااربم ماان تعاادد أنااواع التصااويب أال أن الغاارض واحااد هااو إدخااال الكاارة فااي
الهدف بنجاح"(.)3
(ُ )1م َح َّمد جاسم الياسري؛ المصدر السابق ،ص.91
(2)Villa Lasstile: hand ball direction technigua. National Commissions pedago gical’1979, p15.
( )3ضياء الخياط ونوفل ُم َح َّمد الحيالي؛ كرة اليد .جامعة الموصل :دار الكتب للطباعة والنشر ،2110،ص.91

يتأثر التصويب بعوامل عدة منها(:)1
 .0زاوية التصويب :كلما كان التصويب من المنطقة المواجهة للهادف كلماا كانات
نسبة نجاحه أكثر.
 .2المسافة :كلما قصرت ساعده ذلك على دقة التصويب.
 .2التوجيااه :كلمااا كاناات الكاارة موجهااة إلااى الزوايااا أو المناااطق الحرجااة بالنساابة
لحارس المرمى كلما صعب عليه صدها  ،ويساهم رساغ الياد كثيارا فاي توجياه
الكرة.
 .9السرعة :كلما كان اإلعداد سريعا كلما كان التصويب أكثر احتماالً.
 4-1-2التصويب من الزاوية:
يجب على الالعب المصوب من الزاوية أن يمتلك مواصفات خاصاة أهمهاا دقاة
التصويب (وسوف يتم التطارق إليهاا الحقًاا) ،المروناة العالياة ،القادرة علاى التصارف
ودقااة التوقياات فااي المرحلااة النهائيااة للتهااديخ الساايما عنااد وجااود ماادافع ،فض االً عاان
الخباارة والمعرفااة الخططيااة والقاادرة البدنيااة وساارعة رد الفعاال وقااوة اإلرادة .ويعتباار
التصويب من الزاوية من أصعب أنواع التصويب بكرة اليد ألنه يتطلب مهارة عالياة،
وذلك لضيق الهدف وقرب منطقة التهديخ من الخط الجانبي للملعب فضالً عن وجاود
(.)2

الالعب الخصم وحارس مرمى الفريق المنافس
 5-1-2الدقة:

الدقااة بمعناهااا العلمااي تعنااي توجيااه الحركااات التااي يقااوم بهااا الفاارد نحااو هاادف
معااين ،وهااعا يتطلااب كفاااءة عاليااة ماان الجهااازين العضاالي والعصاابي وكااعلك سااالمة
الحااواس وخاصااة الساامع والبصاار ،ألنهااا تساااعد علااى نقاال المعلومااات إلااى الاادما ،
فض االً عاان ذلااك تتطلااب الساايطرة الكاملااة علااى العضااالت اإلراديااة ،وهااعا مااا أكااده
"حسانين"" :الدقة تتطلب سيطرة كاملة على العضالت اإلرادية لتوجيهها حول هادف
معااين كمااا يتطلااب األماار أن تكااون اإلرشااادات العصاابية الااواردة إلااى العضااالت ماان
الجهاااز العصاابي محكمااة التوجيااه سااواء مااا كااان منهااا موجه اا ً للعضااالت العاملااة أم
( )1ضياء الخياط ونوفل ُم َح َّمد الحيالي؛ نفس المصدر ،ص.91
( )2كمال عارف وسعد محسن؛ كرة اليد .جامعة بغداد :بيت الحكمة ،0414 ،ص.051-056

العضااالت المقابلااة لهااا ،حتااى ت ا دي الحركااة قااي االتجاااه المطلااوب بالدقااة الالزمااة
إلصابة الهدف"(.)1
 2-2الدراسات السابقة:
 -1-2-2دراسة سعد باسم جميل(:)2() 2111
(بناء اختبار لدقة التصويب من مستوى الركبة لالعبي كرة اليد ألندية المنطقاة
الشمالية)
أهداف البحث:
بناء اختبار لدقة التصويب من مستوى الركبة لالعبي كرة الياد ألندياة المنطقاة
الشمالية.
عينة البحث:
تم تحديد عينة البحاث علاى العباي المنطقاة الشامالية بكارة الياد الشاباب للموسام
الرياضااي()2100-2101علااى األنديااة(الفتوة وأربياال وساايروان والسااليمانية والاادوز
وسااوالف) البااالغ عااددهم ( )011العب اا ً أمااا عينااة البناااء فقااد تكوناات ماان ()92العبًااا
وبنسبة ( )%92من المجتمع الكلي للبحث.
منهج المستخدم :المنهج الباحث الوصفي باألسلوب المسحي.
االستنتاجات:
في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:
 .0التوصل إلى اختباار لقيااس دقاة التصاويب مان مساتوى الركباة ألندياة المنطقاة
الشمالية.
 .2تاام وضااع درجااات ومسااتويات معياريااة الختبااار دقااة التصااويب ماان مسااتوى
الركبة ألندية المنطقة الشمالية بكرة اليد.
التوصيات:

(ُ )1م َح َّمد صبحي حسانين؛ التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية ،ج ،1ط .3القاهرة :دار الفكر العربي ،0445 ،ص.954
( )2سعد باسم جميل؛ بناء اختبار لدقة ا لتصويب من مستوى الركبة لالعبي كرة اليد ألندية المنطقة الشمالية (مجلة الرافدين للعلوم
الرياضية ،جامعة الموصل ،مجلد ،07عدد ،57لعام ،)2100ص.299

 .0االساتعانة باالختباار الاعي تام التوصال إلياه ليسااعد المادربين فاي تقايم مسااتوى
العبيهم في هعا النوع من التصويب.
 .2االستعانة بالجدول للدرجات والمستويات المعيارية لغرض التقييم.
 3-2جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة والمرتبطة:
فيما يأتي استعراض ألوجه اإلفادة من الدراسات السابقة والمرتبطة.
 .0تم من خالل االطاالع علاى الدراساات الساابقة التعارف علاى أهمياة الدراساات
السابقة والمشاكل التي عالجتها تلك الدراسات والتي مثلت جانبا معرفيًاا مه ًماا
للباحث.
 .2ماان خااالل اطااالع الباحااث علااى أدبيااات الفصااول النظريااة فااي الرسااائل تاام
التعرف علاى العلاوم النظرياة والنظرياات التاي قامات تلاك البحاوه بدراساتها
وباااألخذ ذات العالقااة بااالمتغير المسااتقل والتااابع ممااا شااكل إضااافة معرفيااة
مهمة للباحث.
 .2اسااتفاد الباحااث ماان اطالعااه علااى العينااات المختلفااة التااي تناولتهااا الدراسااات
وطريقة اختيارها والمجتمعات التي أخعت منها والتصاميم البحثية المناسبة.
 .9وكعلك تم التعرف على إجراءات البحوه األدوات البحثية والرسائل المسااعدة
وكاعلك االختيااارات المسااتخدمة فااي تلاك الدراسااات وطريقااة إجااراء التجااارب
االستطالعية وفوائد تلك التجارب.
 .5وكااعلك تاام التعاارف علااى الوسااائل اإلحصااائية التااي اسااتخدمتها تلااك الدراسااات
والتي تتناسب مع حجم العينات وعددها.

الباب الثالث
-3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث:
المنهج هو"الطرياق العلماي الاعي يسالكه الباحاث فاي حال مشاكلة بحثاه ،فطبيعاة
المشكلة تفرض منهجا معينا للوصول إلى الحقيقة"(.)1
واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وكاعلك اساتخدمه أسالوب
العالقات االرتباطية لمالمتها طبيعة البحث وأهدافه.
 2-3مجتمع البحث وعينته:
أندياااة الدرجاااة الممتااااز للمنااااطق

اشاااتمل مجتماااع البحاااث علاااى العباااي بعااا

(الشمالية والوسطى والجنوبية) للعاام( )2102-2102والباالغ عاددهم( )07ناادي)9(،
نااادي فااي المنطقااة الوسااطى )1( ،نااادي فااي المنطقااة الشاامالية )5(،نااادي فااي المنطقااة
الجنوبياة ،وتاام اختيااار عينااة البحاث عمديااه ماان هااعا المجتماع الن ماان حااق الباحااث أن
يختار الطريقة المناسبة للعينة وقد تم اختياار هاعا الناوع مان الطارق لبنااء االختباارات
لتالءم ظروف العينة في التواجد وإجراء االختبارات الخاصة بالتجارب االساتطالعية
والرئيسية واالبتعاد عن محا
العشاااااوائية.والتي تمثلااااات بااااابع

الصادفة والمشااكل التاي تواجاه البااحثين مان العيناات
أندياااااة (الكااااارخ ،والجااااايش (أ،ب) ،والشااااارطة،

وديااالى(أ،ب)) لتمثاال المنطقااة الوسااطى وبع ا

أندية(ساايروان ،ونااوروز ،واربياال،

وساليمانية ،وساانجر ،وسااوالف ،وكياوان ،وأباار ) لتمثال المنطقااة الشاامالية ،وبعا
أنديااة (نفااط الوسااط ،والساالمان ،والكوفااة ،والشااامية ،ونفااط الجنااوب) لتمثاال المنطقااة
الجنوبية وعلية بلغ عدد أندية البحث( )7نادي أي بنسابة ( )94.29مان مجتماع البحاث
والبالغ عدد إفراد العينة ()050العبًا مع استبعاد حراس المرمى من االختباار وبعا
الالعبين بسبب اإلصابة وكما مبين في الجدول ()0

( )1نوري إبراهيم الشوك ،رافع صالح الكبيسي؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية .بغداد :جامعة بغداد ،كلية التربية
الرياضية ،2119 ،ص.5
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 3-3وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة-:
أدوات البحث":هي الوسائل التي من خاللها يستطيع الباحث جمع البيانات وحال
المشكلة لتحقيق أهداف البحث مهما كانت األدوات من بيانات وعينات وأجهزة"(.)1
 1-3-3وسائل جمع المعومات-:
 .0المصادر العربية واألجنبية.
 .2المقابالت الشخصية
 .2اسااااتبانه اسااااتطالع آراء األساااااتعة المختصااااين والخبااااراء فااااي االختبااااارات
المهارية.
 .9فريق العمل المساعد.

(ُ )1م َح َّمد صبحي حسانين ()0445؛ المصدر السابق ،ص.52

 2-3-3األجهزة واألدوات-:
 .0مربعات حديد للدقة()91x51سم عدد(.)9
 .2كرات يد قانونية عدد(.)1
 .2شواخذ( )21سم عدد(.)6
 .9هدف كرة يد قانوني.
 .5ملعب كرة يد قانوني في القاعات المغلقة لألندية المختارة .
 .6شريط قياس.
 .7استمارة لتسجيل وتفريغ البيانات.
 .1كاميرا رقمية (25ص/ثا)
 4-3إجراءات البحث الميدانية:
 1-4-3بناء االختبارات:
ماان خااالل اطااالع الباحااث ومراجعتااه علااى االختبااارات المهاريااة فااي العديااد ماان
المصادر والمراجع العربية والبحوه العلمية والمسح الشاامل للدراساات الساابقة تباين
لم توجد اختبارات تقايس دقاة التصاويب مان منطقاة الزاوياة بكارة الياد محصاورة باين
ثالثة مناطق ومان كاال الجهتاين ،وذلاك بعاد االتفااق الباحاث والمشارفين وبعا

آراء

الخبراء تم تصميم اختبار لقياس دقة التصويب مان الزاوياة وتام عرضاها علاى اللجناة
العلمية إلقرار موضوع البحث.
 2-4-3االختبارات ال ُمعدة من قبل الباحث:
اسم االختبار -:التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليد.
الغرض من االختبار -:قياس دقة التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليد.
األدوات )8( -:كرات يد قانونية ،صافرة ،مربعاات الدقاة مختلفاة القياساات عادد(،)4
شريط الصق ،شاخذ عدد( ،)3ملعب كرة يد قانوني ،هدف كرة يد.
تخطيط االختبار -:يقسم منطقة الزاوية من جانبي الملعب بثاله مناطق من كال جاناب
لبدايااة عمليااه التصااويب وذلااك بوضااع إشااارات بشااريط الصااق تحاادد كاال منطقااه تبعااد
المنطقااة األولااى ماان خااط المرمااى ( )1.5متاار والمنطقااة الثانيااة ( )2،5متاار والمنطقااة

الثالثة ( )3.5متر ثم توضاع الشاواخذ فاوق نهاياة كال منطقاه وذلاك للشاروع بعملياه
التصويب ،كما موضح في الشكلين(.)2،0
وصف األداء:
اختبار التصويب من المنطقة األولى:
يقخ الالعب في المنطقة األولى المحددة فاي نقطاه تقااطع الخاط الجاانبي بخاط
المرمى ممسكا بالكرة وعند سماع الصافرة يقوم الالعب بأداء الحركة الكاملة لمهاارة
التصويب على مربعات الدقة الموجودة على المرمى بالتسلسال ابتاداء مان مرباع )(A
ثم ( )Bثم ( )Cثم ( . )Dبعدد ( )8محاوالت لكل مربع ( )2محاولة.
اختبار التصويب من المنطقة الثانية:
يقااخ الالعااب فااي المنطقااة الثانيااة المحااددة فااي نقطااه تقاااطع الخااط()9متاار مااع
الخط الجانبي ممسكا بالكرة وعند سماع الصافرة يقاوم الالعاب باأداء الحركاة الكاملاة
لمهااارة التصااويب علااى مربعااات الدقااة الموجااودة علااى المرمااى .وباانفس إجااراءات
المنطقة األولى.
اختبار التصويب من المنطقة الثالثة:
يقااخ الالعااب فااي المنطقااة الثالثااة المحااددة ماان الخااط ( )9متاار ممس ا ًكا بااالكرة
وعنااد سااماع الصااافرة يقااوم الالعااب بااأداء الحركااة الكاملااة لمهااارة التصااويب علااى
مربعات الدقة الموجودة على المرمى .وبنفس إجراءات المنطقة األولى والثانية.
تعليمات االختبار:
 ال يجوز مس الخط ( )6متر تعتبر محاولة خاطئة عند التصويب من المنااطقالثالثة.
 إذا اخع أكثر من ( )2خطوات تعتبر محاولة خاطئة. لكل منطقة ( )8محاوالت .التسجيل :
 يتم احتساب الدرجة ( )2إذا دخلت الكرة مربع الدقة . -يتم احتساب درجه ( )1إذا مست الكرة محيط مربع الدقة.

 يتم احتساب درجة (صفر) إذا لم تدخل أو تمس مربع الدقة. -علما ان درجه العظمى لالختبار ( )06درجه .

الشكل()1
يوضح االختبار من المناطق الثالثة من الزاوية

الشكل()2
يوضح االختبار من ثالثة مناطق()3.5()2.5()1.5م
 5-3التجارب االستطالعية:
لعلك البد من إجراء التجربة االستطالعية من اجال تالقاي الصاعوبات التاي قاد
تواجه الباحث فاي عملاه ويشاير"نوري إباراهيم الشاوك"إلى أن التجرباة االساتطالعية

تعااد تاادريبا علميااا للباحااث للوقااوف بنفسااه علااى الصااعوبات التااي تقابلااه أثناااء إجااراء
االختبار لتفاديها مستقبال"( .)1لعا أجرى الباحث تجارب استطالعية عدة ومنها:
التجربة االستطالعية األولى:
أُجريت التجربة االستطالعية األولى بتاري  2102/2/4على عيناة مان منتخاب
جامعااة ديااالى بكاارة اليااد م لفااة ماان ( )02العبًااا وعلااى قاعااة كليااة التربيااة الرياضااية
المغلقااة المصااادف يااوم األحااد وساابب اختيااار هااعا العينااة ألنااة كااان معظاام الالعبااين
الجامعااة يمثلااون أنديااة الاادوري العراقااي فئة(متقاادمين) وماان أهااداف هااعه التجربااة مااا
يأتي:
 .0التعرف على قياسات االختبارات للمناطق الثالثة()0.5م ()2.5م ()2.5م.
 .2التعااارف علاااى قياساااات مربعاااات الدقاااة وكاااان((30x21سااام()21x91سااام
()91x91سم
 .2التعرف على األدوات المستخدمة في االختبار.
النتائج التي حصل عليها الباحث من التجربة االستطالعية األولى-:
 .0تالفي بع

األخطاء التي ظهرت في أثناء تأدية االختبارات والقياسات.

 .2إضافة بع

األدوات الخاصة باالختبارات.

 .2معرفة فريق العمل المساعد.
التجربة االستطالعية الثانية:
أجريت التجربة االستطالعية الثانية بتاري  2102/2/06على عينة مان ناادي
ديالى بكرة اليد م لفة من( )9العبين وعلى قاعة نادي ديالى المغلقاة فاي تماام السااعة
الرابعة ظهرا ومن أهداف هعه التجربة ما يأتي:
 .0تثبيت القياسات مربعات الدقة بصورته النهائية وكان القيااس()50 x91سام
على شكل مستطيل ويكون موضوع داخال العارضاة الهادف بقيااس (5سام)
بكل زاوية من زاوية الهدف األربعة.
 .2إمكانية فريق العمل المساعد من ناحية الكفاية والعدد.
( )1نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي؛ المصدر السابق ،ص.51

 .2التعرف على اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتصوير االختبارات.
 .9معرفة الوقت المستغرق لتنفيع االختبارات.
التجربة االستطالعية الثالثة:
قام الباحث بتطبيق تجربة على()21العب في قاعاة دياالى المغلقاة ياوم السابت
الموافق  2102/2/4في تمام الساعة الثانية ظهرًا وذلاك للتأكاد مان صاالحية االختباار
ماان حيااث مالئمااة االختبااارات للعينااة والقاادرة التميزيااة إلفااراد العينااة وذلااك اسااتخدام
معامل االلتواء بيان مدى مالئماة االختباارات للعيناة وياعكر اناه عنادما يكاون التوزياع
متماثل بمعنى إن تكون قيمته(صفر) .أي َّ
أن االلتواء في المحنى المعتدل
يمتااد بااين( .)2( )1( )2±وماان خااالل مالحظااة الجاادول( )2يتبااين أن معاماال االلتااواء لاام
تجاوز( )2±في المنطقتين()2.5( )2.5م مما يشير إلى َّ
أن االختبار من هعا المنطقتاين
مالئمة إلفراد العينة ،وذلك تم استبعاد المنطقاة()0.5م لعادم تطبيقاه مان قبال الالعباين
ولعدم الحصول على نتائج منها ،وذلك بسبب صعوبة اداءه.
الجدول()2
يبين مدى مالئمة االختبارات لعينة التجربة(للمنطقتين)
ت

1

2

اسم االختبار
قياس دقة التصويب
من الزاوية()2.5م
قياس دقة التصويب
من الزاوية()2.5م

االنحراف

الخطأ

معامل

الوسط

المعياري

المعياري

االلتواء

6.411

7

0.60

1.26

-1.109

1.11

7.511

2.22

1.52

1.122

الحسابي

الوسيط

كما يالحظ من الجدول نفسه صغر قيم الخطأ المعياري من خالل التأكد من مادى
مصداقية حجم العينة المختارة لتمثل مجتمع البحث فان نسبة الخطأ المعيااري يتناساب
عكسيا مع حجم العينة(وكلما كانات العيناة المختاارة كبيارة كلماا كاان الخطاأ المعيااري

( )1صالح ال ّدين محمود عالم؛ تحليل البيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية .القاهرة :دار الفكر العربي ،2111 ،ص.75
( )2مصطفى حسين باهي؛ المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق،ط .1القاهرة :مركز الكتاب للنشر ،0444،ص.92

المحتمل قلايال بمعناى هنااك عالقاة عكساية باين المعايناة وحجام العيناة)( .)1أماا القادرة
التميزيااة لالختبااار فلغاارض التأكااد ماان قاادرة االختبااارات علااى التميااز بااين مسااتويات
انجاااز العينااة ،قااام الباحااث ،بترتيااب الاادرجات الخااام التااي حصاال عليهااا ماان إفااراد
التجربة( )21تنازليًا وتم اختيار %51من الدرجات العلياا ومثلهاا مان الادرجات الادنيا
حيث بلغت()01العبًا لكل مجموعة يمكان بوسااطتها الحصاول علاى معاامالت التمياز
تم استخدام اختيار( )Tللعيناات المساتقلة باين المجماوعتين العلياا والادنيا والجادول()2
يبين ذلك ويالحاظ مناه أن قايم الداللاة جميعهاا اقال مان()1.15مماا ي شار إلاى معناوي
الفروق،أي إن االختبار في المنطقتين معنوية الفروق أي هي ذات قدرة تميزية عالية.
الجدول()3
يبين القدرة التميزية الختبارات لعينة التجربة(للمنطقتين)
المجموعة العليا
ت

المجموعة الدنيا

وسط

انحراف

الحسابي

المعياري

0

1.011

1.72

5.711

2

4.111

0.17

6.211

وسط الحسابي

انحراف

قيم()T

المعياري

محسوبة

0.22

9.461

1.111

1.40

5.955

1.111

قيم الداللة

معنوي عند مستوى الدالة≤()1.15
 6-2االختبارات بصيغتها النهائية:
اسم االختبار -:التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليد.
الغرض من االختبار -:قياس دقة التصويب من منطقة الزاوية بكرة اليد للمنطقتين.
األدوات )8( -:كارات ياد قانونياة ،صاافرة ،مربعاات الدقاة ( )40×50سام عادد(،)4
شريط الصق ،شاخذ عدد( ،)3ملعب كرة يد قانوني ،هدف كرة يد.
تخطييط االختبييار -:يقساام منطقااة الزاويااة ماان جاانبي الملعااب بمنطقتااين ماان كاال جانااب
لبدايااة عمليااه التصااويب وذلااك بوضااع إشااارات بشااريط الصااق تحاادد كاال منطقااه تبعااد

( )1محمد الياسري ومروان عبد المجيد؛ المصدر السابق ،ص.50

المنطقااة األولااى ماان خااط المرمااى( )2،5متاار والمنطقااة الثانيااة( )3.5متاار ثاام توضااع
الشواخذ فوق نهاية كل منطقه وذلك للشروع بعمليه التصويب كما في الشكل(.)2
وصف األداء:
يقااخ الالعااب فااي المنطقااة المحااددة خاصااة لكاال منطقااة(األولى والثانيااة) لباادء
بعمليااة التصااويب ويكااون ممسااكا بااالكرة وعنااد سااماع الصااافرة يقااوم الالعااب بااأداء
الحركة الكاملة لمهارة التصويب على مربعات الدقة الموجودة على المرمى بالتسلسل
ابتاداء ماان مربااع ) (Aثاام ( )Bثاام ( )Cثاام ( . )Dبعاادد ( )8محاااوالت لكاال مربااع ()2
محاولة.
تعليمات االختبار:
 ال يجوز مس الخط ( )6متار تعا ّد محاولاة خاطئاة عناد التصاويب مان المنااطقالثالثة.
 إذا اخع أكثر من ( )2خطوات تعتبر محاولة خاطئة. لكل منطقة ( )8محاوالت.التسجيل:
 يتم احتساب الدرجة ( )2إذا دخلت الكرة مربع الدقة . يتم احتساب درجه ( )1إذا مست الكرة محيط مربع الدقة. يتم احتساب درجة (صفر) إذا لم تدخل أو تمس مربع الدقة. -علما ان الدرجة العظمى لالختبار ( )06درجة.

الشكل()3
يوضح االختبار من المنطقتين()2.5م ()3.5م

 7-3التجربة الرئيسة األولى-:
قام الباحث بتطبيق االختبار على( )27العبًا مان عيناة البنااء الباالغ عاددها()021
ماان نااادي (الجاايش الرياضااي بكاارة اليااد) بتاااري  2102/9/20ولغايااة2102/9/27
وعلى قاعة وسام المجاد -بغاداد وذلاك للتأكاد مان المعاامالت العلمياة لالختبار(صادق،
ثبات ،موضوعية).
 8-3األسس العلمية لالختبار-:
عند تقييم أداه القياس موضوع االختبار فالصادق والثباات والموضاوعية أماور
يجب أن ت خع بعين االعتبار كأسس علمية لالختبار المختار،وفيماا ياأتي شارح لماا تام
إجراعه:
 1-8-3صدق االختبار-:
تعااد درجااة الصاادق العاماال األكثاار أهميااة بالنساابة لمحكااات جااودة االختبااارات
والقياس(،فاالختبار أو المقياس الصادق هو العي يقيس بدقة كافية الظاهرة التي صامم
لقياسها)(.)1وعليها قام الباحث باساتخدام صادق الظااهري مان خاالل عارض االختباار
على الخبراء في مجال االختصاص وصدق البناء كما مبين في الجدول(.)9
الجدول()4
القدرة التميزية على عينة االستطالعية للبحث(صدق البناء)
المجموعة العليا
ت

المجموعة الدنيا

وسط

انحراف

وسط

انحراف

قيم()T

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

محسوبة

0

01.99

0.222

5.22

1.122

4.469

1.111

2

01.55

0.514

6.99

1.726

7.262

1.111

معنوي عند مستوى الدالة≤()1.15

( )1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين؛ المصدر السابق ،2111 ،ص.259

قيم الداللة

 2-8-3ثبات االختبار:
االختبااار الجيااد" :هااو االختبااار الااعي يعطااي نتااائج متقاربااة أو نفااس النتااائج ،إذ
تطبق أكثر من مرة في ظروف مماثلة"( .)1تام إيجااد معامال الثباات عان طرياق إعاادة
االختبار.
قام الباحث بتطبيق االختبار على العينة( )27العبًا وبعد مرور(7اياام) تام أيعااد
االختبار على نفس العينة ،وعمله الباحث أن يكون إجراء االختباارين تحات الظاروف
نفسااها ماان حيااث الوقاات ،واألدوات المسااتخدمة نفسااها ،وبعااد الحصااول علااى نتااائج
االختباااارين قاااام الباحاااث بمعالجتهاااا إحصاااائيًا بإيجااااد معامااال االرتباط(بيرساااون)،
وأظهرت النتاائج أن االختباار دقاة التصاويب مان الزاوياة(للمنطقتين) يمتاازان بدرجاة
عالية من الثبات ،والجدول( )5يبين ذلك.
الجدول()5
يبين معامل الثبات الختبار العينة
التطبيق األول
ت

المنطقة
()2.5م
المنطقة
()2.5م

التطبيق الثاني
قيم الداللة

وسط

انحراف

وسط

انحراف

معامل

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

االرتباط

7.624

2.919

1.555

2.072

**1.122

1.111

1.254

2.100

4.222

2.142

**1.772

1.111

 3-8-3موضوعية االختبار-:
 .تعني الموضاوعية هي":عادم تادخل ذاتياة الباحاث وآرائاه ومعتقداتاه فاي نتاائج
االختبار"(.)2
تاام التأكااد ماان موضااوعية االختبااار ماان خااالل تسااجيل نتااائج االختبااار ماان قباال
اثنين من المحكمين(*) عند تطبياق االختباار علاى ( )27العاب مان العباي البنااء ،وقاد
( )1ذوقان عبيدات؛ الباحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،ط .1عمان :دار الفكر للطباعة والنشر ،0441 ،ص.045
( )2سامي ملحم؛ المصدر السابق ،ص.217
مدرب منتخب الشباب بكرة اليد /ماجستير تربية رياضية.
(*)  .0حيدر بازي عزيز،

تم تقويم االختبار بعياد عان األخار ثام حسابت النتاائج االختباار ثام قاام الباحاث بحسااب
معاماال االرتباااط بااين المحكمااين كمااا مبااين فااي الجاادول( ،)6إذ يالحااظ إن قاايم الداللااة
جميعها اقل من ( )1.15مما يشير إلى االرتباط عاالي باين المحكماين أي الموضاوعية
عالية لالختبار.
الجدول()6
يبين معامل الموضوعية لالختبار عينة البحث
ت

اسم االختبار

معامل الموضوعية

قيم الداللة

1

قياس دقة التصويب من الزاوية()2.5م

*1.49

1.111

2

قياس دقة التصويب من الزاوية()2.5م

**1.47

1.111

معنوي عند مستوى الدالة≤()1.15
 9-3مؤشر صالحية االختبارات-:
قام الباحث بتطبيق االختبار على( )42العب من العبي عينة البناء( )021وذلاك
للتأكد من م شر صالحية االختبار من حيث مالئمة االختبار للعينة والقدرة التميزية.
استخدم معامل االلتواء بيان مدى مالئمة االختبار للعيناة ،ومان خاالل مالحظاة
الجاادول( )7يتبااين أن معاماال االلتااواء لاام يتجاااوز( )2+-ممااا يشااير إلااى إن االختبااار
مالئمة إلفراد العينة.
الجدول()7
يبين مدى مالئمة االختبارات لعينة البناء البحث(للمنطقتين)
الوسط

ت

اسم االختبار

1

قياس دقة التصويب من الزاوية()2.5م

7.111

2

قياس دقة التصويب من الزاوية()2.5م

1.225

الحسابي

االنحراف

الخطأ

معامل

المعياري

المعياري

االلتواء

7.111

2.240

1.297

1.015

1.111

2.522

1.262

1.070

الوسيط

 . 2حردان عزيز سلمان ،مدرب الشباب نادي الجيش /طالب دكتوراه تربية رياضية.

كما يالحظ من الجادول نفساه صاغر قايم الخطاأ المعيااري مان خاالل التأكاد مان
مدى مصداقية حجم العينة المختاارة لتمثال مجتماع البحاث فاان نسابة الخطاأ المعيااري
يتناسااب عكساايا مااع حجاام العينااة ،وممااا تقاادم فااان معاماال االلتااواء والخطااأ المعياااري
م شران موضوعيان لمدى مالئمة االختبارات للعينة المختارة.
أ ّما القدرة التمييزية لالختبار:
فالغرض التأكد من قدرة االختباارات علاى التميياز باين مساتويات انجااز العيناة،
عمد الباحث إلى ترتيب الدرجات الخاام التاي حصال عليهاا إفاراد العيناة البنااء والباالغ
عددهم ( )42العبا ترتيبًا تنازليًا  ،وتام اختياار  %27مان الادرجات العلياا ومثلهاا مان
الدرجات الدنيا ،إذ بلغت( )25العبًا لكل مجموعة كونها أفضل نسابة يمكان بواساطتها
الحصول على معاامالت التميياز ،وكماا يشاير "عاالم" عناد تحليال مفاردات االختباار
االعتماد على النسبة ( )%27من اإلفراد فاي كال مان المجماوعتين الطارفتين  ،كونهاا
أفضل نسبة مئوية لكي يكون معامل التمييز أكثر دقاة "( )1ثام تام اساتخدام اختباار ()T
للعيناااات المساااتقلة باااين المجماااوعتين العلياااا والااادنيا والجااادول ( )1يباااين إن جمياااع
االختبارات ذات قدرة تميزية عالية
الجدول()8
القدرة التميزية الختبارات لعينة البحث(للمنطقتين)
المجموعة العليا
ت

المجموعة الدنيا
قيم الداللة

وسط

انحراف

وسط

انحراف

قيم()T

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

محسوبة

0

01.191

0.261

9.221

0.209

050179

1.111

2

00.991

0.020

5.211

1.474

21.617

1.111

معنوي عند مستوى الدالة≤()1.15

( )1صالح الدين محمود عالم؛ القياس والتقويم التربوي والنفسي– أساسياته تطبيقاته وتوجهاته المعاصرة ،ط .1القاهرة :دار الفكر
العربي ،2111 ،ص.20-07

 11-3الوسائل اإلحصائية:
لغرض معالجة البيانات إحصائيًا استخدم الباحث الوساائل اإلحصاائية وكاعلك
الحقيبة( )sppsاآلتية:
 .0الوسط الحسابي.
 .2االنحراف المعياري.
 .2الوسيط.
 .9معامل االلتواء.
 .5معامل االرتباط البسيط(بيرسون)
 .6الدرجة المعيارية
 .7الدرجة المعيارية()σ6
 .1النسبة المئوية
 .4اختبار Tللعينات المستقلة

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-4إعداد جداول المعايير لالختبارات المصممة:
 2-4الدرجات الخام والمعيارية(ز) والدرجة(( )σللمنطقة2.5م) ألفراد عينة البحث:

الجدول ()9
يبين الدرجات الخام والمعيارية(ز) والدرجة(( )σللمنطقة2.5م)ألفراد عينة البحث
ت

األهداف

الدرجة المعيارية(ز)

التكرارات

الدرجة التائية()σ

0

02

2.95

2

79.5

2

02

2.12

2

71.12

2

00

0.60

7

66.0

9

01

0.04

4

60.4

5

4

1.77

02

57.7

6

1

1.25

02

52.5

7

7

1.15-

21

94.5

1

6

1.97-

25

95.2

4

5

1.14-

01

90.0

01

9

0.20-

7

26.4

00

2

0.72-

0

22.7

02

2

2.05-

2

21.5

02

1

2.41-

0

21.2

س

7.09

ع

2.24

 1-2-4عييرض المسييتويات المعيارييية الختبييار دقيية التصييويب ميين الزاوييية()2.5م
لالعبي كرة اليد ألندية الدوري العراقي:
الجدول ()10
يبين المستوى المعياري لالختبار المصمم
المستوى

الدرجة المعيارية( )σسيمكا

التكرارات

النسبة المئوية

جيد جدا

 12.22فما فوق

1

1

جيد

12.22-66.67

5

%9.06

متوسط

51-66.66

90

%29.06

مقبول

22.22-94.44

71

%51.22

ضعيخ

06.66-22.22

9

%2.22

المستوى األول :جيد جدًا وبلغ عدد التكرارات فيه( )1وبنسبة مئوية .%1
المستوى الثاني :جيد وبلغ فيه عدد التكرارات( )5وبنسبة مئوية .%9.06
المستوى الثالث :متوسط وكان عدد التكرارات( )90وبنسبة مئوية.% 29.06
المساااتوى الراباااع :مقباااول وكاااان عااادد التكااارارات فياااه( )71تكااارار وبنسااابة مئوياااة
.%51.22
المساااتوى الخاااامس :ضاااعيخ وكاااان عااادد التكااارارات فياااه( )9تكااارار وبنسااابة مئوياااة
.%2.22
 2-2-4جدول المعايير (للمنطقة3.5م) ألفراد عينة البحث:

الجدول ()11
يبين الدرجات الخام والمعيارية(ز) والدرجة(( )σللمنطقة3.5م) ألفراد عينة البحث
ت

األهداف

التكرارات

الدرجة المعيارية(ز)

الدرجة التائية()σ

0

09

2.24

2

72.4

2

02

0.47

0

64.7

2

02

0.56

02

65.6

9

00

0.09

01

60.9

5

01

1.72

00

57.2

6

4

1.20

05

52.0

7

1

1.14-

07

94.0

1

7

1.50-

04

99.4

4

6

1.42-

20

91.1

01

5

0.29-

7

26.6

00

9

0.75-

2

22.5

02

2

2.07-

2

21.2

س

1.22

ع

2.90

 3-4عرض المستويات المعيارية الختبار دقة التصويب مين الزاويية()3.5م لالعبيي
كرة اليد ألندية الدوري العراقي:
الجدول ()12
يبين المستوى المعياري لالختبار المصمم
المستوى

الدرجة المعيارية( )σسيمكا

التكرارات

النسبة المئوية

جيد جدا

 12.22فما فوق

1

1

جيد

12.22-66.67

2

%2.5

متوسط

51-66.66

91

%91

مقبول

22.22-94.44

57

%97.5

ضعيخ

06.66-22.22

02

%01

المستوى األول :جيد جدًا وبلغ عدد التكرارات فيه( )1وبنسبة مئوية .%1
المستوى الثاني :جيد وبلغ فيه عدد التكرارات( )2وبنسبة مئوية.% 2.5
المستوى الثالث :متوسط وكان عدد التكرارات( )91وبنسبة مئوية .%91
المساااتوى الراباااع :مقباااول وكاااان عااادد التكااارارات فياااه( )57تكااارار وبنسااابة مئوياااة
.%97.5
المسااتوى الخااامس :ضااعيخ وكااان عاادد التكاارارات فيااه( )02تكاارار وبنساابة مئويااة
.%01

الباب الخامس
 5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
فااي ضااوء نتااائج البحااث والحقااائق العلميااة توصاال الباحااث إلااى االسااتنتاجات
اآلتية:

 .0نتيجااة ألتباااع الوسااائل العلميااة الخاصااة ببناااء االختبااارات فقااد تمتااع االختبااار
بأسس علمية جيدة من صدق وثبات وموضوعية وتوزيع طبيعي مناسب.
 .2تم التوصل إلى جدول خاص بالمستويات المعيارية والدرجات المعيارياة()σ-6
للدقة التصويب من الزاوية.
 2-5التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث ،يوصي بما يأتي:
 - .1اعتماااد االختبااار كونااه حقااق األسااس العلميااة ماان صاادق وثبااات وموضااوعية
وتوزيع طبيعي في تقييم وتقويم عملية التصويب من الزاوية لالعبي كرة اليد.
 - .2االعتماد على الجدول المعيارية التي أظهرها البحث في تقيايم وتقاويم مساتوى
الالعبين.
 .3ضارورة اعتماااد علااى االختبااار المصاامم فاي تتبااع تقااويم العبااي الزاويااة خااالل
االرتقاء في المستوى في المناهج التدريبية.
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