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  :لبحث ملخص ا
واستخدم األرضي هدف البحث تصمیم اختبارات لقیاس المهارات األساسیة للعبة التنس 

الباحثون المنهج الوصفي حیث قاموا بتحلیل محتوى المصادر والوقوف على االختبارات الخاصة 
بالمهارات األساسیة في لعبة التنس وتم عرضها على الخبراء للتعرف على مدى مالئمتها على 

لبحث وصدقها في قیاس ما وضعت من اجله وٕاجراء التعدیالت المقترحة بعد ذلك تم عینة ا
إجراء تجارب استطالعیة كان الهدف منها التعرف على المعامالت العلمیة لهذه االختبارات من 
صدق وثبات وموضوعیة ومالئمة لعینة البحث وبعد استخالص هذه االختبارات تم تطبیقها على 

طالبا وبعد جمع البیانات ) ٩٢(رحلة الرابعة كلیة التربیة الریاضیة بلغت عینة من طالب الم
ومعالجتها إحصائیا تم التوصل الى المواصفات الكاملة لالختبارات لقیاس المهارات األساسیة في 
لعبة التنس تتوفر فیها المعامالت العلمیة من صدق وثبات وموضوعیة وأوصى الباحثون 

ویم األداء المهاري لطالب المرحلة الرابعة كلیة التربیة الریاضیة في باستخدامها في قیاس وتق
 .مادة التنس 
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Abstract: 

The research aims at designing tests for measurement basic 
skills of tennis. the researchers used descriptive method by 
analyzing the content of reference in order to find the special 
tests for basic skills of tennis which have been reviewed by 
expert to determine its suitability and validity for measuring 
what supposed to be measured some suggested alteration have 
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١٢٥  

been done on it then polit-studies were  conducted to get the 
validity, objectivity and reliability for those test to fit for the 
sample of the research, extracted tests have been applied on the 
sample consisted of (92) senior students of physical Education 
college. the raw data which were collected and statistically 
treated help to get complete and final forms of the tests for 
measuring the basic skills of tennis. those tests have been 
recommended be researchers to be used for measuring and 
evaluating tennis–performance for the senior students of 
physical Education college.  

  :التعریف بالبحث. ١
  : المقدمة واھمیة البحث١-١

أن اســــتخدام االختبــــارات المهاریــــة كأحــــد أدوات التقــــویم یمكــــن ان یظهــــر لنــــا المــــستویات 
الحقیقة للمتعلمین والتي تمكن المدرس او المدرب من تقـسیم األفـراد الـى فئـات متجانـسة فـي أثنـاء 

 عامـل التنـافس ، كمـا یمكـن مـن خاللهـا أن نحكـم بناء الوحدة التعلیمیة او التدریبیة وذلـك لـضمان
علــى مــدى مالئمــة الخطــط التعلیمیــة او التدریبیــة لالعبــین ومحاولــة أجــراء التعــدیالت الالزمــة فــي 
الخطط وبما یتالئم مـع جمیـع الالعبـین فـضال عـن بنـاء الخطـط القادمـة علـى أسـس علمیـة تعتمـد 

س وتدریب لعبة التنس فان من اهم المشكالت على األسالیب التقویمیة الصحیحة وفي مجال تدری
التي تواجه المشتعلین تكمـن فـي القیـاس والتقـویم واللـذان یعتمـدان بـشكل جـوهري علـى االختبـارات 
المهاریــة المتــوفرة ، أن عــدم تــوفر االختبــارات الدقیقــة والــصادقة او عــدم صــالحیتها قــد یــؤدي الــى 

أنه یجب على المدرس ان یقرر مـا إذا كـان ) " فرج(أخطاء في التقویم والى سوء االختبار ویشیر 
ســوف یقــوم بتقــویم طالبــه ذاتیــا او موضــوعیا  ، إذ یالحــظ أنــه مــن االفــضل للمــدرس الحــدیث ان 
یستخدم االختبـارات الموضـوعیة شـرط ان یكـون لهـا معـامالت صـدق وثبـات مقبولـة وال تاخـذ وقتـا 

أنــــه ثبــــت بالبحــــث العلمــــي ان " سانین ویــــذكر حــــ) ١٤٣ ، ١٩٨٦فــــرج ، " (طــــویال فــــي تنفیــــذها 
حــسانین ، " (االختبــارات تعــد مــن أكثــر أدوات التقــویم اســتخداما ان لــم تكــن أكثرهــا علــى اإلطــالق 

٥٤ ، ١٩٨٢ .   (  
  ومـــــن خـــــالل اإلطـــــالع علـــــى األدبیـــــات والبحـــــوث والدراســـــات فـــــي هـــــذا المجـــــال وجـــــد أن 

كمـا األساسـیة فـي التـنس األرضـي هـارات هنالك ندرة في االختبارات المعتمـدة فـي قیـاس معظـم الم
مـع المـستویات المحلیـة او أنهـا مـصممة لقیـاس معاییرهـا تالئم تـأن أغلب المتوفر منها أجنبیة وال 

مهارات المتقدمین ومن هنـا تكمـن أهمیـة البحـث فـي اتبـاع األسـلوب العلمـي فـي تـصمیم مجموعـة 
س والتقویم ویمكن استخدامها في لعبة التـنس اختبارات مهاریة تعد بمثابة مؤشرات وأداة جیدة للقیا

لمـستویات التعلیمیـة  تقـویم الوصول الى نتائج موضوعیة تـساعد فـي تحقیـق أفـضلإلى مما یؤدي 
  . لطالب كلیة التربیة الریاضیة 
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  :  مشكلة البحث ٢ -١
ال زالــت عملیــة التقــویم فــي لعبــة التــنس تعــاني مــن بعــض القــصور مــن حیــث دقــة القیــاس 

یة التقویم كما ان شمولیة التقویم ال یمكن ان تعتمد على مجموعة اختبارات تقیس بعض وموضوع
ــــــــارات المــــــــستخدمة  ــــــــضال عــــــــن ان االختب ــــــــسم األخــــــــر مــــــــن المهــــــــارات ف ــــــــل الق   المهــــــــارات وتغف
تتفـاوت فـي درجـة مواصــفاتها العلمیـة وهـذا األســلوب مـا یـزال یعـاني مــن بعـض الـسلبیات وخاصــة 

 قیــاس حــصیلة عملیــة الــتعلم هــذا فــضال عــن عــدم قــدرتها علــى تحدیــد عــدم قــدرة االختبــارات علــى
نقــاط الــضعف والقــوة لــدى الطــالب وبدقــة وفــي كــل المهــارات أن مــشكلة البحــث تكمــن فــي إیجــاد 
مجموعة اختبارات ذات مواصفات علمیة  تقیس المهارات األساسیة في لعبـة التـنس وبمـا یتناسـب 

  . اف الشاملة للتقویم مع المستویات التعلیمیة ویحقق األهد
  
  :  ھدف البحث ٣ – ١

وتـشمل مهـارات الـضربة االرضـي تصمیم اختبارات لقیاس المهارات األساسیة للعبة التنس 
  .األرضیة األمامیة ، الضربة األرضیة الخلیفة ، اإلرسال ، الضربة الطائرة ، الضربة الساحقة

  
  :  مجاالت البحث ٤–١

  . لرابعة لكلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل طالب السنة ا: المجال البشري 
   . ٢٠/٥/١٩٩٩ولغایة  ١/٢/١٩٩٩الفترة من : المجال الزماني 
  . ملعب التنس ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل : المجال المكاني 

  
  :  تحدید المصطلحات ٥–١
ار عینــة مــن ســلوك هــو موقــف مقــنن  مــصمم إلظهــ) Tyler(عرفــه تــایلر ) Test(االختبــار  -

  ) ٤٥ ، ١٩٨٧حسانین ، (الفرد 
مـن وجهـة نظـر جلیفـورد یعنـي وصـف البیانـات فـي صـورة رقمیـة ) Measurement(القیاس  -

  ) ٢١ ،١٩٨٩سمارة وآخرون ، (
عرفـــه حـــسانین بأنـــه إصـــدار أحكـــام علـــى البـــرامج والمنـــاهج وطـــرق ) Evaluation(التقـــویم  -

 وكل ما یتعلـق بتعلـیم وتـدریب المهـارات الحركیـة ویـؤثر وأسالیب التعلیم والتدریب واإلمكانیات
  )٣٨ ، ١٩٩٩إبراهیم ، (فیها 
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  :اإلطار النظري والدراسات المشابھة . ٢
  :  اإلطار النظري ١ – ٢
  :  مبادئ أعداد اختبارات المھارات في األلعاب ١ – ١ – ٢

   :أن أعداد االختبارات الخاصة بمهارات األلعاب لها عدة مبادئ هي 
  . ان تقیس االختبارات الجوانب األساسیة في المهارة او اللعبة  .١
  . ان تشابه مواقف األداء في االختبارات مع مواقف األداء في اللعبة  .٢
  . ان تشجع االختبارات على أشكال األداء الجید في اللعبة  .٣
  . ان یؤدي االختبار فرد في أثناء التطبیق  .٤
  . التشویق أن یكون لالختبار معنى وان یتمیز ب .٥
  . ان تكون االختبارات على درجة مناسبة من حیث مستوى الصعوبة  .٦
  . ان تكون لالختبارات القدرة على التمییز بین المستویات  .٧
  . ان تمدنا االختبارات بدرجات دقیقة عن المهارات المقیسة  .٨
  . ان تشمل االختبارات على عدد مناسب من المحاوالت  .٩

  .  بین صالحیتها من الناحیة اإلحصائیة ان تتضمن االختبارات ما. ١٠
  ) . ١٥٧ ، ١٩٨٧عالوي ورضوان ، (

  
  :   خطوات تصمیم االختبار ٢–١–٢

  : تتضمن عملیة بناء االختبارات الخطوات اآلتیة 
  . تحدید الغرض من  االختبار  .١
  . تحدید الظاهرة المطلوب قیاسها  .٢
  . تحلیل  الظاهرة وأعداد جداول المواصفات  .٣
  . ن االختبار وطوله تحدید زم .٤
  . تحدید وحدات االختبار  .٥
  . االختبار النهائي لوحدات االختبار  .٦
  . أعداد الشروط وتعلیمات االختبار  .٧
  . حساب المعامالت العلمیة لالختبار  .٨
  . أعداد الشروط والتعلیمات النهائیة لالختبار  .٩

  . تطبیق االختبار وأعداد المعاییر  . ١٠
  ) ٣١ ، ١٩٧٨خاطر والبیك ، () ٤٢٢ ، ١٩٨٨عالوي ورضوان ، (
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  :  االختبارات المھاریة للعبة التنس ٣–١–٢
جوانـا (قامـت الباحثـة ) ١٩٣٢(اختبارات التنس المهاریـة فـي الثالثینیـات ففـي عـام ظهرت 

فــي جامعــة كولومبیــا بأعــداد اختبــار أطلــق علیــه اختبــار الــصد علــى الحــائط لقیــاس القــدرة ) دایــر
اختبارهمــا الجدیــد أطلــق علیــه اســم اختبــار ) ١٩٥٩) (وت وفــرنشســك(المهاریــة ونــشرت كــل مــن 

) هوایت(دایر المعدل بعد ان أضافا تعدیال للمسافة ما بین خط البدء والحائط وبعد ذلك استخدمه 
بعـــد ان ادخـــل علیـــه تعـــدیال جدیـــدا للمـــسافة وأطلـــق علیـــه اختبـــار دایـــر المعـــدل بطریقـــة ) ١٩٦٥(

بأعــداد اختبــار للــضربات األرضــیة األمامیــة والخلفیــة )  و میلــربرویــر(هوایــت كــذلك قــام الباحثــان 
مــن بنــاء اختبــاره الــشهیر لقیــاس التحــصیل فــي التــنس والــذي ) هوایــت( تمكــن )١٩٦٦(وفــي عــام 

یتكــون مــن ثــالث وحــدات تقــیس أربــع مهــارات أساســیة هــي الدقــة فــي اإلرســال والــضربة األرضــیة 
  . األمامیة والخلفیة والسرعة في اإلرسال 

  )  ٢٤٧ -  ٢٤٠ ، ١٩٩٠مجید ، (
  
  : المھارات األساسیة في لعبة التنس ١–٣–١–٢

من خالل تحلیل محتوى المصادر العلمیة في لعبة التنس تبـین ان المهـارات األسـاس هـي 
اإلرســــال ، الــــضربة األرضــــیة األمامیــــة والخلفیــــة ، الــــضربة الطــــائرة والــــضربة الــــساحقة والــــضربة 

  ) ٢٤ ، ٢٠٠٠المعماري ، . (ربة الساقطة والض) العالیة(المرفوعة 
  
  :  الدراسات السابقة ٢–٢
  :  دراسة عبدهللا ، الھام عبد الرحمن محمد بعنوان ١–٢–٢

  "وضع اختبارات لقیاس بعض المهارات األساسیة في الكرة الطائرة " 
وهــــدفت هــــذه الدراســــة الــــى تحدیــــد بطاریــــة اختبــــارات موضــــوعیة لقیــــاس بعــــض المهــــارات 

 اذیة في الكرة الطائرة ووضع مـستویات معیاریـة لهـا وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي األساس
قام بتحلیل محتوى المصادر والوقوف علـى االختبـارات الخاصـة بمهـارات الكـرة الطـائرة وتـم إیجـاد 
ــــة وطریقــــة المجموعــــات  الــــصدق والثبــــات علیهــــا حیــــث اســــتخدم الباحــــث طریقــــة المقارنــــة الطرفی

 إیجاد الصدق وتم إیجاد الثبات لالختبارات بطریقة إعادة االختبـار وبعـد اسـتخالص المتضادة في
طالبــة وبعــد جمــع البیانــات ) ٣٣٠(هــذه االختبــارات تــم تطبیقهــا علــى عینــة مــن الطالبــات بلغــت 

وٕاجراء الوسائل اإلحصائیة لها تم التوصل الى أفضل االختبارات وتـم وضـع المعـاییر لهـا بطریقـة 
ذلك إیجــــاد معادلــــة للتنبــــؤ فــــي حالــــة اســــتخدام اختبــــار واحــــد او فــــي حالــــة اســــتخدام المئینیــــات كــــ

  . االختبارات كلها لتقویم مستوى األداء المهاري في الكرة الطائرة 
  )  ٣٠٩عبداهللا ، ب ت ، (
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١٢٩  

  :  دراسة الولیل ، محمد توفیق عبد الموجود بعنوان ٢–٢–٢
  "یة في كرة الید وضع مجموعة اختبارات لقیاس المهارات األساس" 

وهدفت هذه الدراسة اختبارات لقیاس مهارات لعبة كـرة الیـد ثـم عمـل مـستویات معیاریـة لهـا 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي واسـتعان بتحلیـل محتـوى المـصادر العلمیـة لجمـع المعلومـات 

وتــم إجـــراء أمــا عینــة البحـــث فقــد اشــتملت علـــى العبــي أندیـــة الــدوري الممتــاز فـــي لعبــة كــرة الیـــد 
  : دراسات استطالعیة لتقنین االختبارات المستخلصة وكانت 

  . اختبار التمریر واالستالم على حائط بزمن  .١
  .  م زجزاجي بالكرة ٣٠اختبار جري  .٢
  .  سم ٦٠ × ٦٠اختبار التصویب بالوثب على هدف  .٣
  . اختبار التصویب من أسفل ثني الجذع للزوایا السفلي  .٤
  . ثم التصویب اختبار الجري الزجزاجي  .٥
  .  غم ال بعد مسافة ٨٠٠اختبار رمي كرة تزن  .٦
  .  كرات على الهدف ١٠تصویب  .٧

وقـــد أوصـــى الباحـــث بنـــشر جـــداول المـــستویات وطـــرق بنائهـــا واالســـتفادة مـــن االختبـــارات 
  ) ١١٦٤الولیلي ب ت ، . (الموضوعیة 

  
  : إجراءات البحث . ٣
  :  منھج البحث ١–٣

  . صفي للوصول الى هدف البحث استخدم الباحثون المنهج الو 
  
  :  مجتمع البحث وعینتھ ٢–٣

جامعــة الموصــل / تكــون مجتمــع البحــث مــن طــالب الــسنة الرابعــة كلیــة التربیــة الریاضــیة 
ــالغ عــددهم  % ٧٠.٢٢٩وتمثــل نــسبة ) ٩٢(طالبــا امــا عینــة البحــث فقــد تكونــت مــن ) ١٣١(والب

تخلفــین عـن إكمــال االختبــارات وهـذه العینــة قــد طالبــا یمثلــون الطـالب الم) ٣٩(طالبـًا وتــم اسـتبعاد 
  . انهت مفردات المنهج  الدراسي المقرر لمادة التنس 

  
  :  وسائل جمع البیانات ٣–٣

  : استخدم الباحثون عدة وسائل للوصول الى هدف البحث وهي 
تحلیل محتوى المصادر العلمیة لتحدید الشكل األولى لتصمیم االختبارات الخاصة بمهارات  .١

  . رسال والضربة األرضیة األمامیة والخلیفة والضربة الطائرة والضربة الساحقة اإل
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١٣٠  

  . استمارة االستبیان الستطالع آراء الخبراء بتحدید هدف االختبارات المقترحة  .٢
  . االختبارات المهاریة المقترحة  .٣

  : وقد كانت إجراءات البحث قد جرت باألسلوب اآلتي 
ت المقترحـــة الخاصـــة بمهـــارات الـــضربة األرضـــیة األمامیـــة قـــام البـــاحثون بوضـــع االختبـــارا

والخلیفــة واإلرســال والــضربة الطــائرة والــضربة الــساحقة باســتبیان للتعــرف علــى مــدى تمثیــل وقیــاس 
هــذه االختبــارات للمهــارات قیــد الدراســة فقــد عرضــت هــذه االختبــارات المقترحــة علــى مجموعــة مــن 

والتقویم والتعلم الحركي وذلـك مـن أجـل بیـان آرائهـم حـول الخبراء المختصین بلعبة التنس والقیاس 
تحدیــدهم لالختبــارات الــصادقة والممثلــة واإلطــالع علــى مالحظــاتهم وتعــدیالتهم لهــذه االختبــارات 
ومدى صدقها ومالئمتها لعینة البحث وبعد جمع استمارات االستطالع وتفریغ اإلجابات تم تعـدیل 

  فـــــــــــــأكثر كمــــــــــــا یـــــــــــــشیر%) ٧٥(ة اتفــــــــــــاق قــــــــــــسم مـــــــــــــن االختبــــــــــــارات وقـــــــــــــد اعتمــــــــــــدت نـــــــــــــسب
فـــأكثر مـــن آراء %) ٧٥(الـــى انـــه علـــى الباحـــث الحـــصول علـــى الموافقـــة بنـــسبة ) بلـــوم وآخـــرون(

خبیـــرا ) ١٢(والجـــدیر بالــذكر ان عـــدد الخبـــراء كـــان ) ١٢٦ ، ١٩٨٣بلـــوم وآخـــرون ، (المحكمــین 
  : ذلك یبین ) ١(والجدول 

  )١(جدول 
  االختبارات المقترحةنسب اتفاق السادة الخبراء على یبین 

  نسبة االتفاق  عدد الخبراء   االختبارات المقترحة  
  %١٠٠  ١٢  اختبار الضربة األرضیة األمامیة 
  %١٠٠  ١٢  اختبار الضربة األرضیة الخلیفة 

  %٩١.٦  ١١  اختبار ضربة اإلرسال 
  %٧٥  ٩  اختبار الضربة الطائرة 

  %٨٣.٥  ١٠  اختبار الضربة الساحقة 
  

  : االستطالعیة لالختبارات المقترحة  التجارب٤–٣
بعـــد حـــصول البـــاحثون علـــى االختبـــارات المقترحـــة والتـــي أقرهـــا الخبـــراء تـــم إجـــراء تجـــارب 
اســـتطالعیة كـــان الهـــدف منهـــا التعـــرف علـــى األســـس العلمیـــة لالختبـــارات المقترحـــة والتـــي تـــشمل 

ن األهـداف التنظیمیـة متهـا ألفـراد عینـة البحـث فـضال عـءالصدق والثبات والموضـوعیة ومـدى مال
طالبـا وكـان هـدفها ، تحدیـد الفتـرة ) ١٥(واإلداریة ، وقد أجریت التجربة األولى على عینـة ضـمت 

الزمنیة لكل اختبار وتحدید األبعاد والمسافات لالختبارات كذلك معرفة مدى استجابة عینـة البحـث 
لحسابي واالنحـراف المعیـاري متها لهم فضال عن استخراج الوسط اءوتفاعلهم مع االختبارات ومال
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 وأعیــد ٢/١٩٩٩ /٤-١لالختبــارات واســتخراج معامــل االلتــواء وقــد أجریــت هــذه التجربــة للفتــرة مــن
 وقـد ١٣/٢/١٩٩٩-١٠تطبیق االختبارات التجربـة الثانیـة باألسـلوب نفـسه علـى العینـة ذاتهـا مـن 
ط البــــسیط بــــین درجــــات تــــم تــــسجیل نتــــائج المختبــــرین فــــي كــــال التجــــربتین إلیجــــاد معامــــل االرتبــــا

التجربتین والذي یمثل معامل الثبات وقد شملت هذه التجربة االختبارات الخاصة بمهارات الضربة 
األرضــیة األمامیــة والخلیفــة وضــربة اإلرســال والــضربة الطــائرة والــضربة الــساحقة وكــان مــن نتــائج 

أبعــاد قــسم مــن االختبــارات هــذه التجربــة التعــرف علــى الفتــرة الزمنیــة لالختبــارات وتعــدیل مــسافة و 
ولـوحظ ضــرورة إعطـاء فتــرة إحمـاء كافیــة وعـدد مــن المحـاوالت التجریبیــة للمختبـرین قبــل االختبــار 
ولوحظ أیضا انه من األفضل ان یقوم المعلم برمي الكرة في بعض االختبارات بشكل معـین ولكـل 

عوبة المناسـبة وقـد تـم احتـساب أفراد العینة لتوحید أسلوب أداء المختبرین وٕاعطاء االختبارات الـص
وهذا ) ١ ±(معامل االلتواء لالختبارات المقترحة واتضح ان معظم معامالت االلتواء تنحصر بین 

  ) . ٢(في الجدول مبین یعني ان االختبارات المقترحة ذات صعوبة مناسبة لعینة البحث كما 
  

  )٢(جدول 
  ث من التجارب االستطالعیةمعامل الثبات ومعامل االلتواء الختبارات البحیبین 

  التطبیق الثاني  التطبیق األول
  االختبارات 

  ع±  س    ع±  س  
قیمة ر 
  المحتسبة

معامل 
  االلتواء

  ٠.٩٥  ٠.٧٦١  ٤.٩١  ٢٦.٩٣  ٤.٥٢  ٢٦.٥٣  الضربة األرضیة األمامیة 
  ٠.٠٢-   ٠.٩٣٠  ٤.٠٤  ٢٧.٧٣  ٤.٠٥  ٢٦.٨٧  الضربة األرضیة الخلفیة

  ٠.٧٢  ٠.٧٢٩  ٣.٩٢  ٢٩.٠٧  ٤.١٢  ٣٠.١٣  ضربة اإلرسال 
  ٠.٠٩  ٠.٨٤٣  ٦.٢٠  ٣١.٦٧  ٤.٨٧  ٣٠.٤٠  الضربة الساحقة 

  ٠.٨٨  ٠.٩٠٢  ٣.٨٠  ٢٩.١٣  ٣.٩٨  ٢٩  الضربة الطائرة 
  )١٩٨٠،٤١٩: فرج  (١- وعند درجة حریة ن٠.٠١ عند مستوى ٠.٧٠٨قیمة ر الجدولیة * 
  
  : مة لالختبارات ء المعامالت العلمیة والمال٥–٣

  :مة لالختبارات وباألسلوب االتي ءقام الباحثون باستخراج المعامالت العلمیة والمال
المعــامالت العلمیــة للتحقــق مــن اســتخدم البــاحثون عــدة أنــواع مــن الــصدق : معامــل الــصدق  .١

عـــن ) المحتـــوى(لالختبــار إذ اســـتخدم الــصدق الظـــاهري لالختبــار ومـــن ثــم الـــصدق المنطقــي 
  . تي المستخرج من الجذر التربیعي لمعامالت الثبات طریق الخبراء والصدق الذا
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 تــم اســتخرج معامــل الثبــات بطریقــة اإلعــادة إذ تــم تطبیــق االختبــارات مــرتین :معامــل الثبــات  .٢
  . في جمیع االختباراتالثبات تحقق أظهرت النتائج اذ وتحت الظروف نفسها 

د معامـل االرتبـاط بـین  تم استخرج  معامل الموضـوعیة عـن طریـق إیجـا:معامل الموضوعیة  .٣
بمفــرده  یقومــان بتــسجیل النتــائج االختبــار لكــل مختبــر وفــي الوقــت نفــسه كــل علــى )*(حكمــین

  ) ٦٤ ، ١٩٩٩باهي ، (
مة االختبارات لعینة ءتم استخراج معامل االلتواء الذي یمثل مال) : معامل االلتواء(مة ءالمال .٤

ـــین  ـــواء مـــا ب ـــیم معامـــل االلت ـــم اعتمـــاد ق أنـــه یعـــد " یـــشیر االطرقجـــي اذ ) ١ ±(البحـــث ، اذ ت
االطرقجـي ، ) (١ ±(مـة للعینـة إذا وقـع معامـل االلتـواء بـین ءااللتواء طبیعیًا واالختبـارات مال

  . المعامالت العلمیةیبین ) ٣(الجدول ) ٢٠٦ ، ١٩٨٠
  
  )٣(جدول 

  درجات الثبات والصدق الذاتي والموضوعیة لالختبارات المقترحة یبین 
  الموضوعیة   الصدق الذاتي   ثبات ال  االختبارات 

  ١  ٠.٨٧٢  ٠.٧٦١  الضربة االرضیة األمامیة 
  ١  ٠.٩٦٤  ٠.٩٣  الضربة األرضیة الخلفیة 

  ٠.٩٧٤  ٠.٨٥٣  ٠.٧٢٩  ضربة اإلرسال 
  ٠.٩٩٨  ٠.٩١٨  ٠.٨٤٣  الضربة الساحقة 

  ٠.٩٦٤  ٠.٩٥  ٠.٩٠٢  الضربة الطائرة 
  
  : التنفیذ النھائي الختبارات البحث ٦–٣

اختبــارات والموضــحة تفاصــیلها فــي ) ٥(بیــق االختبــارات المهاریــة المقترحــة والبالغــة تــم تط
طالبــا وقــد راعــى البــاحثون فــي أثنــاء تطبیــق ) ٩٢(البــاب الرابــع علــى عینــة البحــث والبــالغ عــددهم 

  : االختبارات النقاط اآلتیة 
  . لدرجات توضیح االختبارات وطریقة أدائها والهدف من كل اختبار وطریقة احتساب ا .١
  . إعطاء فترة إحماء كافیة قبل تنفیذ االختبار وٕاعطاء محاوالت تجریبیة لكل اختبار  .٢

                                           
  مدرب ألعاب  : سعـد بــاسم  : المحكمین )  *(

  مدرب ألعاب:                مؤید عبد الرزاق 
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ضربة الطـــائرة وضـــربة اإلرســـال الـــتـــم البـــدء باختبـــارات الـــضربة األرضـــیة األمامیـــة والخلفیـــة و  .٣
والـــضربة الـــساحقة والجـــدیر بالـــذكر ان تنفیـــذ االختبـــارات تـــم بإشـــراف البـــاحثون وفریـــق عمـــل 

  . ٢٠/٥/١٩٩٩ ولغایة ٢٠/٢/١٩٩٩ وقد استغرق تنفیذ االختبارات من الفترة مساعد
  
  :  المعالجات اإلحصائیة ٧–٣

  : تم استخدام الحاسوب اآللي في احتساب المعالجات اإلحصائیة اآلتیة 
  . المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط البسیط ومعامل االلتواء 

  
  : ناقشتھا عرض النتائج وم. ٤
  :  الوصف اإلحصائي ألداء عینة البحث ١ – ٤

  
  )٤(جدول 

  الدرجة الكلیة واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االلتواء لالختبارات یبین 

الوسط   الدرجة الكلیة   االختبارات 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري 

معامل 
  االلتواء

  ٠.١٨-   ٤.٤٩  ٢٧.٤٨  ٤٠  الضربة األرضیة األمامیة 
  ٠.١٢  ٥.١٦  ٢٥.٨٣  ٤٠  الضربة األرضیة الخلفیة 

  ٠.٢٩  ٦.٠٧  ٢٦.٩٢  ٤٠  ضربة اإلرسال 
  ٠.٠٧  ٥.٧٣  ٢٦.٩٥  ٤٠  الضربة الساحقة 

  ٠.١٣-   ٥.٣٩  ٢٧.٦٣  ٤٠  الضربة الطائرة 
  

ان أداء أفـراد عینـة البحـث یقـع فـي حـدود األداء المتوسـط إذ یظهـر یبـین ) ٤(من الجـدول 
ل مقارنـــة األوســـاط الحـــسابیة مـــع قیمـــة الدرجـــة الكلیـــة لالختبـــارات ویالحـــظ تقـــارب ذلـــك مـــن خـــال

ـــیم  ـــیم االنحرافـــات المعیاریـــة منخفـــضة وأن جمیـــع ق ـــى االختبـــارات إذ ان ق وتجـــانس فـــي االداء عل
 ویتبــین األوســاط الحــسابیة قــد جــاوزت قــیم االنحرافــات المعیاریــة وهــذا أحــد مؤشــرات انتظــام العینــة 

ممـــا یؤكـــد تحقیـــق ) ١ ±(اتـــه ان جمیـــع قـــیم معامـــل االلتـــواء كانـــت واقعـــة مـــا بـــین مـــن الجـــدول ذ
  . مة االختبارات ءمال
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١٣٤  

  :  المواصفات الكاملة لالختبارات ٢–٤
  . الضربة األرضیة األمامیة والخلفیة الطویلة : اسم االختبار 

  . قیاس الضربة األرضیة األمامیة والخلفیة الطویلة : هدف االختبار 
ســـجل البـــاحثون وبحـــدود عینـــة البحـــث للـــضربة االرضـــیة األمامیـــة الطویلـــة : الت االختبـــار معـــام

  : المعامالت اآلتیة 
  ) . ١.٠٠(الموضوعیة معامل ) ٠.٨٧٢٦(مل الصدق الذاتي معا) ٠.٧٦١٦(معامل الثبات  -

  :وسجلت للضربة األرضیة الخلیفة الطویلة المعامالت اآلتیة 
  ) . ١.٠٠(الموضوعیة معامل ) ٠.٩٦٤٧(مل الصدق الذاتي معا) ٠.٩٣٠٨(معامل الثبات  -

ملعب تنس قانوني یتم تقسیم منطقة اإلرسال والساحة الخلیفة إلى منطقتین : األدوات المستخدمة 
  .  كما موضح في مخطط االختبار  D C B Aمتساویتین ویمكن تسمیتها المناطق 

   كرات تنس بحالة جیدة –مضرب تنس  -
     

  
  
  

  : مات االختبار تعلی
  . یقف المختبر على خط القاعدة وعلى عالمة الوسط وال یسمح باجتیازه  .١
  . یقف المعلم في الملعب المقابل الحتساب الدرجات للكرات الصحیحة  .٢
  . یقوم طالب مساعد بجمع الكرات وبمساعدة المعلم  .٣
  . تكییف على االختبار الحماء و لالیعطي للمختبر محاولتین تجریبیتین  .٤
  .  محاوالت للضربة األرضیة األمامیة ١٠یمنح للمختبر  .٥

یقوم المختبر برمي الكرة علـى األرض وعنـدما ترتـد لألعلـى یلعبهـا ضـربة أرضـیة : طریقة األداء 
  . أمامیة او خلفیة إلى الملعب المقابل محاوال إسقاطها  في نهایة الملعب 

  : تسجیل الدرجات 
  : آلتي تحسب الدرجات لكل كرة صحیحة كا. ١

   .  A درجات للكرة الساقطة في المنطقة ٤ -
   .  B درجات لكرة الساقطة في المنطقة ٣-
   .  C درجتین للكرة الساقطة في المنطقة ٢ -
   .  D درجة للكرة الساقطة في المنطقة ١-
   صفر للكرات التي ال تعبر الشبكة او تسقط خارج الملعب الفردي -

  
A  B  C  D  المختبر  
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١٣٥  

  . لدرجات التي یسجلها في المحاوالت العشر درجة المختبر هي مجموع ا. ٢
  .  درجة ٤٠الدرجة الكلیة لالختبار  .٤

  . یستخدم االختبار لقیاس الضربة األرضیة األمامیة والخلفیة الطویلة كل على حده : مالحظة 
  . اختبار اإلرسال ألربعة مناطق متساویة : اسم االختبار 
  .  قیاس دقة اإلرسال : هدف االختبار

  : سجل الباحثون لهذا االختبار وبحدود عینة البحث المعامالت اآلتیة : ت االختبار معامال
معامــــــل الموضــــــوعیة ) ٠.٨٥٣٩(معامــــــل الــــــصدق الــــــذاتي ) ٠.٧٢٩٣(معامــــــل الثبــــــات 

)٠.٩٧٤٥ . (  
ملعب تنس قانوني یتم تقسیم منطقتـي اإلرسـال الـى أربعـة منـاطق متـساویة : األدوات المستخدمة 

  .ات المخصصة لكل منطقة ، وكما موضح في مخطط االختبار وتعطي لها الدرج
  . مضرب تنس ، كرات تنس بحالة جیدة  -

  : تعلیمات االختبار 
  . یقف المختبر خلف خط القاعدة وبشكل قطري  .١
  . یقف المعلم في الملعب المقابل الحتساب الكرات الصحیحة  .٢
   .   یقوم طالب مساعد بجمع الكرات ویساعد المعلم  .٣
  . تكییف على االختبار الحماء و لإللمختبر محاولتین تجریبیتین یعطي ل .٤
  .  محاوالت من جهة الیسار٥ محاوالت من جهة الیمین و ٥ محاوالت ١٠یمنح للمختبر  .١

 فـــي الـــساحة المقابلـــة یقـــوم المختبـــر بتنفیـــذ ضـــربة اإلرســـال الـــى منطقـــة اإلرســـال: طریقـــة األداء 
  . درجات محاوال إسقاط كرات في المنطقة األكثر 

  : تسجیل الدرجات 
  : تحسب الدرجات لكل كرة صحیحة كاآلتي . ١
  .  درجات ٤ تمنح ٤الكرة الساقطة في المنطقة  -
  .  درجات ٣ تمنح ٣الكرة الساقطة في المنطقة  -
  .  درجتین ٢ تمنح ٢الكرة الساقطة في المنطقة  -
  .  درجة ١ تمنح ١الكرة الساقطة  في المنطقة  -
  . ال تعبر الشبكة او ال تسقط في خارج منطقة اإلرسال المحددة صفر للكرات التي  -
  . درجة المختبر هي مجموع الدرجات التي یسجلها في المحاوالت العشر . ٢

  .الضربة الساحقة لكرة مرتدة في الساحة الخلفیة: اسم االختبار 
  . قیاس الضربة الساحقة لكرة مرتدة في الساحة الخلفیة : هدف االختبار 

  : سجل الباحثون لهذا االختبار وبحدود عینة البحث المعامالت اآلتیة : مالت االختبار معا

  
  المختبر × 

٢  ٣  
١  ٤  
١  ٣  
٢  ٤  

  المختبر × 
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١٣٦  

   ٠.٩٩٨٦ ، معامل الموضوعیة ٠.٩١٨٣ معامل الصدق الذاتي ٠.٨٣٤معامل الثبات 
 یرسم خط علـى طـول الخـط الجـانبي –ملعب تنس یقسم على النحو اآلتي : األدوات المستخدمة 

أنج خطأ من جهة الیمین وخطأ من جهة ) ٢( أقدام وبعرض ٣على بعد الفردي ولداخل الملعب و 
 ویتم تقسیم الـساحة الخلفیـة منطقتـین متـساویتین بخـط مـواز لخـط القاعـدة ویمكـن تـسمیة –الیسار 

  :  لالختصار ، كما موضح في مخطط االختبار  D C B Aهذه المناطق 
  . مضرب تنس بحالة جیدة  -
   .كرات تنس بحالة جیدة في سلة -
  
  
  

  : تعلیمات االختبار 
  . یقف المختبر في منتصف الساحة الخلفیة وبیده مضرب وبحالة انتباه  -
  . یقف المعلم في الملعب المقابل وبقربه سلة الكرات وبیده مضرب  -
  . یقف المساعد في الملعب المقابل قریبا من الخط الجانبي الفردي  -
  . وجود مساعد لجلب الكرات وٕاعادتها للمعلم  -
  . حماء وال تحتسب لإلمكن إعطاء المختبر محاولتین ی -
  .  محاوالت ١٠یمنح المختبر  -

لنــصف الملعــب المقابــل لمكــان وقـــوف ) قوســیة(یقــوم المعلــم بلعــب كــرة مرفوعــة : طریقــة األداء 
یتحرك المختبر التخاذ وضـع االسـتعداد المالئـم وعنـد سـقوط الكـرة علـى األرض وترتـد اذ المختبر 

لمختبر بضربة ساحقة مـن فـوق الـرأس لنـصف الملعـب المقابـل محـاوال إسـقاط كراتـه لألعلى یقوم ا
تعاد الضربة إذا أحس المعلم ان المختبر لـم تعطـى لـه فرصـة عادلـة (في المناطق األكثر درجات 

  ) . لضرب الكرة
  : تسجیل الدرجات 

  . الكرات التي تسقط خارج الملعب الفردي او التي ال تعبر الشبكة تمنح صفر  -
  . تمنح درجة واحدة  Dالكرات التي تسقط في منطقة  -
  .  تمنح درجتین  Cالكرات التي تسقط في منطقة  -
  .  تمنح ثالث درجات  Bالكرات التي تسقط في منطقة  -
  .  تمنح أربع درجات  Aالكرات التي تسقط في منطقة  -
  .  لهذا الخط الكرات الصحیحة الساقطة على الخط تأخذ الدرجة األعلى للمنطقة المحددة -
الدرجـــة النهائیـــة للمختبـــر هـــي مجمـــوع الـــدرجات التـــي یحـــصل علیهـــا مـــن المحـــاوالت العـــشر  -

  ) .  درجة٤٠الدرجة الكلیة لالختبار (

  A  
D  

C  B  

  المختبر  الشبكة
x1  

A  

  

   قدم٣

  

   قدم٣
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١٣٧  

  . الضربة الطائرة األمامیة من خط اإلرسال : اسم االختبار 
  . قیاس الضربة الطائرة األمامیة من خط اإلرسال : هدف االختبار 

  : سجل الباحثون لهذا االختبار وبحدود عینة البحث المعامالت اآلتیة : تبار معامالت االخ
معامــــل ) ٠.٩٥(معامــــل الــــصدق الــــذاتي ) ٠.٩٠٢٥(الــــضربة الطــــائرة األمامیــــة معامــــل الثبــــات 

  ) . ٠.٩٦٤١(الموضعیة 
ین ملعب تنس قانوني یتم تقسیم منطقة اإلرسال والساحة الخلفیة إلى منطقت: األدوات المستخدمة 

  .  كما موضح في مخطط االختبار  D C B Aمتساویتین ویمكن تسمیتها المناطق 
  .  كرات تنس بحالة جیدة - مضرب تنس   -

  : تعلیمات االختبار 
  . وال یسمح باجتیازه ) T(یقف المختبر على خط اإلرسال وعلى التقاطع  .١
  . یقف المعلم في الملعب المقابل خلف الشبكة مباشرة  .٢
  . في الملعب المقابل وفي الساحة الخلفیة الحتساب الدرجات للكرات الصحیحةیقف المسجل .٣
  . یقوم طالب مساعد بجمع الكرات وبمساعدة المسجل  .٤
  . تكییف على االختبار الحماء و لإلیعطي للمختبر محاولتین تجریبیتین  .٥
لـضرب تعطي للمختبر محاولة أخرى عند اقتناع المعلم ان المختبر لـم یحظـى بفرصـة عادلـة  .٦

  . الكرة 
 محاوالت للـضربة الطـائرة الخلفیـة ١٠ محاوالت للضربة الطائرة األمامیة و ١٠یمنح المختبر  .٧

 .  
یلعبهـا المختبـر بـضربة طـائرة أمامیـة الـى اذ یقوم المعلم برمي الكرة وبشكل طائر : طریقة األداء 

    . الملعب المقابل محاوال إسقاطها في نهایة الملعب 
  : تسجیل الدرجات 

  : تحسب الدرجات لكل صحیحة كاآلتي  .١
   .  A درجات  للكرة الساقطة في المنطقة ٤ -
   .  B درجات للكرة الساقطة في المنطقة ٣ -
   .  C درجتین للكرة الساقطة في المنطقة ٢ -
   .  D درجة للكرة الساقطة في المنطقة ١  -
  . صفر للكرات التي ال تعبر للشبكة او تسقط خارج الملعب الفردي  -
  . الكرة الساقطة على الخط تحسب للمنطقة األكثر درجات  -
  . درجة المختبر هي مجموع الدرجات التي یسجلها من المحاوالت العشر  .٢
  

  
   

   المسجل

A  
   

   المختبر
BC  D  

  ×  ×  ×    المعلم
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١٣٨  

  : االستنتاجات والتوصیات . ٥
  :  االستنتاجات ١ – ٥

األرضــــي تــــم التوصــــل الــــى مجموعــــة اختبــــارات لقیــــاس المهــــارات األساســــیة للعبــــة التــــنس 
ضربة اإلرســال وضــربة الطـائرة والــضربة الــساحقة الـرضـیة األمامیــة والخلفیــة و لمهـارات الــضربة األ

مـة ویـصلح اسـتخدامها للمتعلمـین فـي ءوتتوفر فیهـا معـامالت الـصدق والثبـات والموضـوعیة والمال
  .لعبة التنس

  
  :  التوصیات ٢–٥
لرابعة في االسنة استخدام هذه االختبارات لقیاس وتقویم مستوى األداء المهاري على طالب  .١

  . األرضي مادة  التنس 
  . وضع درجات ومستویات معیاریة لهذه االختبارات تصلح ألن تكون محك للتقویم  .٢
یمكن زیادة صعوبة االختبارات واستخدامها لمستویات متقدمة في لعبة التنس بعد إجراء  .٣

  . المعامالت العلمیة علیها 
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١٣٩  

  :المصادر 
، ١القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة ، طاالختبـــارات و  : )١٩٩٩(، مـــروان عبـــد المجیـــد ، إبـــراهیم .١

  . الریاضیة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 
المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب ) : ١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین  .٢

  . للنشر ، القاهرة 
محمد )  ترجمة(لطالب التجمیعي والتكویني تقییم تعلم ا) : ١٩٨٣(بلوم ، بنیامین س وآخرون  .٣

  . أمین المفتي وآخرون ، دار ماكروهیني ، القاهرة 
طـــرق بنـــاء وتقنـــین االختبـــارات والمقـــاییس فـــي التربیـــة ) : ١٩٨٢(حـــسانین ، محمـــد صـــبحي  .٤

  .   البدنیة ، القاهرة 
ر  ، دا٣القیـــاس فـــي المجـــال الریاضـــي ، ط) : ١٩٨٤(خـــاطر احمـــد والبیـــك ، علـــي فهمـــي  .٥

  . المعارف ، القاهرة 
  .   مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ) : ١٩٨٩(سمارة ، عزیز وآخرون ،  .٦
 ، دار ١الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق اإلحــصائیة ، ط) : ١٩٨٠(األطرقجــي ، محمــد علــي  .٧

  . الطلیعة ، بیروت 
هــــارات وضــــع اختبـــارات لقیــــاس بعــــض الم) :  ت–ب (عبـــداهللا ، الهــــام عبــــد الـــرحمن محمــــد  .٨

األساسیة في كرة الطائرة ، ملخص أطروحة دكتوراه منشورة في مجموعة رسـائل الـدكتوراه فـي 
  . التربیة الریاضیة ، جمع ریسان خریبط مجید ، جامعة البصرة 

االختبارات المهاریة والنفسیة ) : ١٩٨٧(عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین  .٩
  . فكر العربي ، القاهرة  ، دار ال١في المجال الریاضي ، ط

التربیـــــة القیـــــاس فـــــي ) : ١٩٨٨(عـــــالوي ، محمـــــد حـــــسن ورضـــــوان ، محمـــــد نـــــصر الـــــدین . ١٠
  . الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

 ، منـشاة القـاهرة ١، ط) تعلم ، تدریب ، تقییم ، تحكیم(التنس ) : ١٩٨٦(فرج ، ایلین ودیع . ١١
 .  

موســـــوعة القیاســـــات واالختبـــــارات فـــــي التربیـــــة البدنیـــــة ) : ١٩٩٠(، ریـــــسان خـــــریبط مجیـــــد . ١٢
  .  ، مطابع التعلیم العلمي ، جامعة البصرة ٢والریاضیة ، ج

بنـاء بطاریـة اختبــار المهـارات األساسـیة فــي ) : ٢٠٠٠(المعمـاري ، إیثـار عبـد الكــریم غـزال . ١٣
ــــــة الریاضــــــیة بجا ــــــة التربی ــــــنس لطــــــالب الكلی ــــــة الت ــــــوراهلعب   معــــــة الموصــــــل ، أطروحــــــة دكت

  . ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ) غیر منشورة(
وضـع مجموعـة اختبـارات لقیـاس المهـارات ) :  ت–ب (الولیل ، محمد توفیـق عبـد الموجـود . ١٤

األساسیة في كرة الید ، ملخص رسالة ماجستیر منـشورة فـي مجموعـة بحـوث منـشورة جمیـع 
  . ط مجید جامعة البصرة رسائل ریسان خریب
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