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  الملخص
هنـــاك مـــشكلة فـــي تقیـــیم ان مـــن خـــالل ممارســـة الباحـــث لمهنـــة التـــدریس والتـــدریب  وجـــد 

ال تتــسم  الطــالب فــي بعــض االختبــارات المهاریــة فــي مجــال كــرة القــدم إذ إن هــذه االختبــارات قــد
 االختبـارات بمـا بصفة الصدق في قیاسها للجانب المهاري وال بد من إعادة النظـر فـي تقنیـین هـذه

التعـرف علـى الفـرق المعنـوي بـین التقیـیم وهدف البحث إلـى .واألهداف التي صممت ألجلهایتالئم 
  .الظاهري وتقییم االنجاز لبعض االختبارات المهاریة بكرة القدم

تمثـــل مجتمـــع ،  المـــسح لمالئمتـــه وطبیعـــة البحـــثبأســـلوبتـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي 
كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم فــي األولــى ســیة الدراالبحــث بطــالب الــسنة 

مــن المجتمــع األصــلي للبحــث  واســتخدم %) ٣٩(أي مــا یعــادل) ٢١٧(طالــب مــن مجمــوع  )٨٤(
واهم .الباحث المقابلة الشخصیة وتحلیل المحتوى واالختبارات والقیاسات كوسائل لجمع المعلومات

هنــاك فــروق ذات داللــة معنویــة بــین التقیــیم الظــاهري وتقیــیم ،هــااالســتنتاجات التــي تــم التوصــل إلی
وعدم تطـابق بعـض االختبـارات المهاریـة المهاریة المرتبطة بالدقة والزمن، االنجاز في االختبارات 

  .مع األهداف أو اإلغراض التي وضعت من اجلها
تبطــة بالدقــة واوصــى الباحــث بــضرورة  تقــویم بعــض االختبــارات المهاریــة بكــرة القــدم والمر 

ضــرورة التمییــز بــین أهــداف اختبــارات األداء . والــزمن علــى وفــق التقیــیم الظــاهري وتقیــیم االنجــاز
  .وكیفیة قیاسها ) المهارة(واختبارات األداء الممیز) االنجاز(األقصى

  

  

  

  

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –ة الرافدین للعلوم الریاضیة مجل
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ABSTRACT  
Evaluation some football skills tests to assess the 

construction according to the superficial and 
achievement 

Assist Prof Dr. Dhargam Jassem Mohammad Al-Nuaimi     

University of Mosul / college of physical education 

Through the exercise researcher for the teaching profession and 
training found no problem in assessing students in some tests skills in 
football because these tests are Kdla in the truthfulness of the skills 
measured by the need to reconsider the technicians of these tests 
consistent with the goals that were designed for it. The goal Search to 
identify the moral difference between the superficial assessment and 
evaluation of achievement for some tests the skills of football. 
Descriptive approach was used in a survey of suitability and the nature of 
research. The research community first-year students of the Faculty of 
Education and Sports University of Mosul's (84) students of the total 
(217) or the equivalent (39%) of the society's original research scientist 
and used personal interview and content analysis and tests The 
measurements as a means of gathering information. The most important 
conclusions that were reached, there are significant differences between 
the moral evaluation and assessment of the apparent achievement in tests 
of skills associated with accuracy and time. The mismatch of skills with 
some testing objectives or purposes for which they were 0 and 
recommended the need to correct some researcher tests the skills of 
football The accuracy and time associated with the evaluation according 
to the superficial and assess achievement. The need to distinguish 
between the goals of maximum performance tests (achievement) and 
performance tests distinctive (skill) and how to measure it. 

                 

   التعریف بالبحث-١
   : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١

تعد االختبارات إحدى الوسائل المهمة التي تستخدم في تقویم وتحصیل األفراد وأنهـا مـن  
أكثــر الوســـائل التقویمیــة شـــیوعًا فــي مجـــال التربیـــة الریاضــیة وذلـــك لبــساطة إعـــدادها وتـــصحیحها 

ونة األخیرة شـهدت االختبـارات تطـورًا ملحوظـًا وفي اآل،وتطبیقها مقارنة بالوسائل التقویمیة األخرى
، وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى عاصـــرة لإلنـــسان فـــي المجـــاالت  كافـــةلیواكـــب تغیـــرات الحیـــاة الم

مــستوى حالتــه البدنیــة والوظیفیــة والنفــسیة واالجتماعیــة وذلــك مــن خــالل تطــویر األداء واكتــشاف 
  . لرفع مستوى األداءالموهوبین وتحسین القدرات البدنیة وحسن استثمارها
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یجــب أن تكــون ذات ثقــل علمــي وتتمتــع بمعــدالت عالیــة مــن الــصدق وان االختبــارات المعتمــدة  
لــذا أدخلــت فــي اغلــب ،األفرادوالثبــات والموضــوعیة وأن تكــون لهــا القــدرة علــى التمییــز الــدقیق بــین 

قیـــاس المباشـــر أو غیـــر االختبـــارات البدنیـــة والمهاریـــة األجهـــزة العلمیـــة ســـواًء كـــان ذلـــك یتعلـــق بال
وأثبـت بالبحـث "  الوسائل شـیوعًا فـي مجـاالت التربیـة الریاضـیة كافـة أكثرألنها أصبحت ،المباشر

العلمــي أن االختبـــارات تعــد مـــن أكثــر أدوات التقـــویم اســـتخدامًا ألنهــا مـــن الــدعائم األساســـیة التـــي 
  .)٢٥ ،١٩٩٩،إبراهیم".( ترتكز علیها التربیة الریاضیة في إرساء قواعدها 

 االختبـــارات دورا مهمـــا فـــي صـــدق النتـــائج التـــي ینبغـــي الحـــصول إجـــراءتلعـــب طریقـــة و          
ـــى  ـــنعكس عل ـــرامج األحكـــامعلیهـــا، التـــي ت ـــف الب ـــى مختل ـــود األفكـــار أو التـــي نـــصدرها عل  التـــي ن

ومن اجــل ،األحكــام إصــدار الــذي تبنــى علیــه عملیــة األســاسالتوصــل ألیهــا فنتیجــة االختبــار هــو 
ل على بیانات خام تعكس الصورة الحقیقیة للصفة المراد قیاسها ووضع االستنتاجات منهـا الحصو 

لتكوین التعمیمات الموثوق بها واختبار صحة هذه التعمیمات وكفایتها لتدعیم  النتائج التي یـصل 
 وتعــد التربیــة الریاضــیة، االختبارإجــراءات  البــد مــن الدقــة فــي القیــاس وفــي جمیــع وتأییــدها إلیهــا
 تقیـیم ان فـ، حقائقها ونظریاتهاإلى الكلیات التي اعتمدت االختبارات والمقاییس في التوصل أحدى

 تكـون االختبـارات هـي الوسـیلة الفعالـة فـي  الطلبة ووصولهم إلـى درجـة النجـاح فـي المـواد العملیـة
واد العملیـــة التدریـــسیة بـــشكل عـــام والمـــ فـــي القیـــاس یـــنعكس علـــى نتـــائج فالخطـــأ األهـــدافق یـــتحق

 عنــدما الطــالب التمییــز بــین أوالتــي تعتمــد نتائجهــا علــى تحدیــد الترتیــب النــسبي و العملیــة خاصــة 
 فالخطــأ فـي القیــاس فــي هــذه الحالــة ال یعبــر تعبیــرًا ، معــاییرأویكـون الهــدف هــو تحدیــد مــستویات 

خطأ ال  هذه المستویات المحددة في وجود هذا الأن كما ،صادقاً عن المستویات الصحیحة لألفراد
 ممـن اسـتخدموا اختبـارًا مـشابهًا لقیـاس الـصفة نفـسها، ومـن اجـل اقـرأنهمیمكن مقارنتهـا بمـستویات 

 ، )وألبیــكخــاطر (  یــذكر، االسـتنتاج العلمــيأساســها النتــائج الدقیقــة التـي یبنــى علــى إلــىالوصـول 
 یحـصل علـى أن االختبـارات الریاضـیة إجـراء المدرس عند أو یراعیه المدرب أن ما یجب أهم" إن

خاطر ".(تامة  االختبارات بدقة وعنایةتنفذ أنمعامالت الصدق والموضوعیة لنتائجه وهذا یتطلب 
  .)٢٤ ،١٩٧٨ ، وألبیك

           فاالختبــارات التــي تهــتم  بقیــاس الجانــب المهــاري فــي معظــم األلعــاب الجماعیــة ترصــد 
 وتتـضمن هـذه االختبـارات ،الفعلیـةالعدید من مظـاهر الـسلوك الحركـي التـي تـرتبط بمواقـف اللعـب 

تحدید ناتج المهارة والتعرف على مستوى األداء المهاري التي على أساسها تبنى االختبارات، نفهم 
فـالتخطیط  "،ا معـاً مـ النتـائج  لكلیهأومن ذلك إن اختبارات األداء تركـز فـي األغلـب علـى الطریقـة 

كما ال یمكــن أن ، علــى أســاس التقــویم الــدقیقإالتحقیقــه  األفــضل ال یمكــن إلــىالــسلیم أو التطــور 
ــــــــــى أســــــــــاس االختبــــــــــار الموضــــــــــوعي والقیــــــــــاس العلمــــــــــي  ــــــــــدقیق إال عل (  "یتحقــــــــــق التقــــــــــویم ال

  .)١٩٧٩،٢،حسانین
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ذكــــر مــــن التطــــور التقنــــي الــــذي شــــمل عملیتــــي التقیــــیم والتقــــویم باســــتخدام  ومــــع كــــل مــــا
  البدنیــة والمهاریــةثیــر مــن االختبــارات النظــر فــي الكإعــادة إلــى بحاجــة مــا زلنــا إننــا إالاالختبــارات 

 الكبیــــر فــــي تقیــــیم الطلبــــة األثــــرخاصــــة لمــــا لهــــا بكــــرة القــــدم بــــشكل عــــام واالختبــــارات المهاریــــة 
  .وانعكاساتها على العملیة التعلیمیة في كلیات التربیة الریاضیة 

  : مشكلة البحث٢-١
 في مادة كرة القدمم الطلبة     هناك الكثیر من االختبارات المهاریة التي تستخدم في تقیی

 هــــذا  إنومع ،معــــا)  المهــــارة(واالســــتعداد) االنجــــاز( بــــین اختبــــارات التحــــصیل أهــــدافهاتخلــــط فــــي 
 ات االختبــار  بعــض هــذهأن انــه ال یعنــي إال  قــد یمــدنا بنتــائج لهــا دالالت ومعنــى خــاص األســلوب

 المهـاري األداءمـستوى  وسـیلة صـادقة فـي قیـاس ایمكـن وصـفه) االنجـاز ( قیس التحـصیلت والتي
 األداء یكــون هــدف االختبــار موجــه نحــو الطریقــة التــي یــتم بهــا أنفعنــد قیــاس المهــارة یجــب ،للعبة

 أكثـر یكون موجـه نحـو النـاتج أن في حالة قیاس االنجاز فإن هدف االختبار یجب أما ،المطلوب
احـث لمهنـة التـدریس  هذا الناتج  ومـن خـالل ممارسـة البإلىمن كونه موجه نحو طریقة الوصول 

والتدریب  وجد هناك مشكلة في تقییم الطالب في بعض االختبارات المهاریة في مجـال كـرة القـدم 
لــذا ،المهاريلجانــب ل اتهاقیاســ ال تعبــر بــشكل فعلــي عــن مــا تعنیــه فــيقــد   هــذه االختبــاراتإن إذ

 المدرســین ومــدى للمهــارات مــن خــالل الظــاهري تولــدت مــشكلة البحــث فــي المقارنــة بــین التقیــیم 
  . توافق هذا التقییم مع  تقییم االنجاز لالختبارات قید البحث  

    : هدف البحث٣-١
االختبــــارات   لــــبعضالفــــروق المعنویــــة بــــین التقیــــیم الظــــاهري واالنجــــاز التعــــرف علــــى  ١-٣-١

  .المهاریة بكرة القدم  
  : فرضیة البحث ٤-١
واالنجـــاز لـــبعض االختبـــارات المهاریـــة بكـــرة هنـــاك فـــروق معنویـــة بـــین التقیـــیم الظـــاهري  ١-٤-١

  .القدم
  :مجاالت البحث  ٥-١
  . لكلیة التربیة الریاضیةاألولىالسنة طالب  :المجال البشري  ١-٥-١
  .٢٠٠٨ /٧/٧ ولغایة ٢٢/٤/٢٠٠٨ من ابتداً   :ألزمانيالمجال  ٢-٥-١
  .جامعة الموصل/ضیة  الداخلیة لكلیة التربیة الریاملعب والقاعات  :المجال المكاني  ٣-٥-١
  
  الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
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  : مفهوم االختبارات وتصنیفاتها في المجال الریاضي ١-١-٢
وتعد االختبارات والمقاییس إحدى أهم الوسائل المـستخدمة فـي البحـث العلمـي فبوسـاطتها   

البحــث والدراســة لحــل الكثیــر مــن المــشكالت التــي یــتم جمــع المعلومــات الالزمــة التــي تعتمــد علــى 
أســــتدعى اســــتخدام الحــــضاري وفــــي مختلــــف مجــــاالت الحیــــاة،  وان التقــــدم ،تواجــــه التقــــدم العلمــــي

  .الوسائل الموضوعیة في جمع المعلومات وتقویمها  
وتعد االختبارات والقیاسات إحدى الطرائق العلمیة التي یمكن أن تبین مـدى صـالحیة أي 

  .دریبي من خالل استخدامها وسائل تقویمیة في المجاالت الریاضیة المختلفة تمنهاج
  ) ١١ ،١٩٨٩ ،وآخرانالمندالوي (       

فقـــد "وال شــك فــي أن فوائــدها كثیــرة ،وكثیــرًا مــا تــستخدم االختبــارات فــي المجــال الریاضــي  
ذلك النواحي العقلیة وك،تصمم االختبارات لقیاس العدید من القدرات واالستعدادات العامة والخاصة

  )٦ ،١٩٧٨،وألبیكخاطر " .(والنفسیة وغالبًا ما تستخدم االختبارات للتقویم والتوجیه
واالختبارات أداة وصفیة لظاهرة معینة سـواء كانـت هـذه الظـاهرة هـي قـدرات الفـرد أو خصائـصه  "

تخدام  والمقــصود بالوصــف هنــا هــو الوصــف العلمــي فــي شــكل اســ،الــسلوكیة النمطیــة أي ســماته
  ،)٢٠٠١،٣٥،فرحات" (ألرقام أو في شكل تصنیفات في فئات معینةا

اتخــاذ القــرارات العلمیــة والمدروســة وعلــى " وأن الهـدف الــرئیس مــن إعطــاء االختبــارات هــو  
 ، تحـسین مـستوى هـذا الالعـبومـن ثـمالرغم من تلك القرارات لتحسین مـستوى التعلـیم أو التـدریب 

  ،)٧٢-١٩٩٩،٧١،إبراهیم(  "تبار قبل إعطائهلذا یجب تحدید الهدف من االخ
وألن االختبــارات بحــد ذاتهــا تعــد الخطــوة األولــى فــي العملیــات اإلجرائیــة للبحــث وهــي مــن   

فهي لیــست ، الحقــائق التــي تمكنــه مــن صــیاغة نظریاتــهإلــىأهــم الخطــوات ألنهــا توصــل الباحــث 
تــتم فــي ظــروف مخطــط لهــا عــشوائیة وال فوضــویة بــل هــي اختبــار علمــي بــالمعنى الــصحیح التــي 

لـــذا فهـــي مؤشـــر حقیقـــي للمـــدرس أو المـــدرب ،ومـــضبوطة ضـــبطًا علمیـــًا دقیقـــًا بعیـــدة عـــن التحیز
  . والتقییم والتحفیز ؤللتصنیف والتشخیص والتنب

وتوجد عدة آراء في طریقة تصنیف االختبارات والقیاس فـي التربیـة الریاضـیة ومـن أهمهـا 
:  
 ومـــن أقـــسامها مقـــاییس الـــصفات أو: لظـــاهرة المـــراد قیاســـها  تـــصنیفات تبنـــى علـــى الهـــدف أو ا-

 قیــاس التركیبــات والتكوینــات لــدى الفــرد إلــىالــسمات مثــل المقــاییس االنثروبومتریــة التــي تهــدف 
مثل الطول والوزن وسمك الدهن في أجـزاء معینـة مـن الجـسم وطـول الفخـذ أو الـذراع أو محـیط 

  .مقاییس الموضوعیة التي تستهدف التكوین البدني  ذلك من أنواع الإلىالفخذ أو الصدر وما 
  أن لكــل نــشاط ریاضــيإلــىیــستند هــذا التقــسیم : تــصنیفات تبنــى علــى نــوع النــشاط الریاضــي  -

وقدراته البدنیــة وســماته النفــسیة الخاصــة بــه وفــي ضــوء ذلــك یمكــن تقــسیم االختبــارات ،صــفاته
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 القـدرات المهاریـة أو الـسمات النفـسیة  مقـاییس خاصـة لقیـاس الـصفات البدنیـة أوإلىوالمقاییس 
 كمـا یمكــن وغیرهـالـبعض األنـشطة الریاضـیة مثــل كـرة القـدم وكــرة الـسلة والمالكمـة والمــصارعة 

 فئـات متـسعة طبقـًا لهـذا النـوع مثـل تقـسیم االختبـارات والمقـاییس إلـىتقسیم االختبارات والقیـاس 
وكـــرة  ،كـــرة قـــدم(وأنـــشطة جماعیـــة ،)والـــسالح ،ومـــصارعة ،مالكمـــة(بالنـــسبة لألنـــشطة الفردیـــة 

  ) .وكرة الطائرة ،السلة
 یتــضمن هــذا النــوع االختبــارات الفردیــة:  تــصنیفات تبنــى علــى األســاس البنــائي لالختبــار نفــسه -

فالفردیــة تعطــى لفــرد واحــد فــي المــدة الزمنیــة الواحــدة وبعــد انتهائــه یقــوم الفــرد التــالي ،والجماعیة
بـــارات الجماعیــة فـــیمكن أن یؤدیهــا أكثـــر مــن فـــرد واحــد فـــي الفتـــرة  أمــا االخت،بــأداء االختبـــارات
  ).٥١-١٩٩٩،٤٩ ،إبراهیم(الزمنیة الواحدة 

  : تصنیف المهارات الحركیة ووسائل قیاسها أهمیة ٢-١-٢
 المحكـات التـي یمكـن اسـتخدامها فـي تـصنیف أوحاول بعض العلماء تقـدیم بعـض الـنظم 

   :األتي هذه النظم  في أهمیة وتكمن ،المهارات الحركیة في األلعاب
 التـي یمكـن اسـتخدامها فـي وضـع هـذا واألسستزودنا نظم التصنیف المختلفة بمعرفة الوسائل -*

  .الكم المتعدد والمتنوع من المهارات الحركیة في فئات متشابهة 
تحــدد لنــا العناصــر المــشتركة فــي كــل فئــة مــن فئــات التــصنیف المختلفــة ممــا یزیــد مــن فهمنــا -*

  .عة المهارات الحركیة في المجاالت المختلفة لطبی
 العلمیـــة فـــي المجـــال األبحـــاثیفیـــدنا فـــي التعـــرف علـــى نظـــم التـــصنیف المختلفـــة فـــي توجیـــه -*

  .الریاضي نحو دراسة طبیعة العناصر المشتركة في كل فئة من فئات التصنیف على حدة
 األنــشطة فــي اختیــار فیــدت فــي مجموعــات و فئــات قــد األلعــابتــصنیف المهــارات الحركیــة فــي -*

 وقـــد یـــساعد المـــدرس والمـــدرب علـــى ، والجـــنسالعمـــرالمناســـبة للمنهـــاج الدراســـي وفقـــًا لمتغیـــرات 
  . كل على حدىاألنشطةاختیار طرائق التدریس والتدریب المناسبة لكل مجموعة من 

 معـاییر رئیـسة لتـصنیف أربعـة جهـود العلمـاء فـي هـذا الخـصوص عـن تحدیـد أسـفرتوقد 
   :كاآلتي وهذه المعاییر كانت ، الریاضیةاأللعابات الحركیة في المهار 
  . التوافق البدنيأساسالتصنیف على  −
  . الحركةأساسالتصنیف على  −
  .األداء الترابط واالستمراریة في أساسالتصنیف على  −
  .األداء طبیعة ومتطلبات أساسالتصنیف على  −
ي المجال الریاضي فقد تم استخدام نوعین من المقـاییس  فاأللعاب قیاس المهارات في أسالیب إما

  :هما 
   األداءالمقاییس الموضوعیة لتقویم على  المقاییس الموضوعیة وهي المقاییس التي تعتمد - أوال

  : وسائل رئیسة هيأربعة على األلعاب       المهاري في 
  .عدد مرات النجاح −
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  .األداءالدقة في  −
  .اءلألدالزمن المخصص  −
   .األداءالمسافة التي یستغرقها  −
  : المقاییس التقدیریة وتتضمن وسیلتین هما -ثانیاً 
   وفقًا لمستویاتهم في المهارة األفرادترتیب  −
  ) ١٠١-٩٨-٣٨-١٩٨٧،٣٧،عالوي ورضوان(            .استخدام مقاییس التقدیر  −

  : أنواع االختبارات في المجال الریاضي ٣ -١ - ٢
  ،تقسیمات متعددة لالختبارات وهي مختلفة طبقًا للشكل أو الغرض أو المحتوىهناك 

  : نعرض هذه األنواع من التقسیمات لالختبارات في المجال الریاضي یأتيوفیما 
    :Cronbachقسمها كرونباك   
  .اختبارات أقصى األداء -*
  ) Cronbach,1970,46(               . اختبارات تحدید األداء الممیز-*
  :كما قسمها حسانین    
  .اختبارات ذاتیة -*.اختبارات موضوعیة -*

  :    والبعض یقسم االختبارات 
  )  ٤٧-١٩٧٩،٤٦حسانین،.(اختبارات الورقة والقلم-* .األداءاختبارات -*
  :     وقسمها رضوان   
  .ات المعملیةاالختبار -*. المعملیة –االختبارات المیدانیة -*.االختبارات المیدانیة -*

  )٥٥- ٥٤ ،١٩٩٨،رضوان(
  : األداء األقصى اختبارات ١- ٣ -١-٢

 أن إجــراءات التقــویم بالنــسبة ألقــصى درجــة مــن األداء تــدور  ) ١٩٧٠(یــذكر كرونبــاك       
وتركز إجــراءات التقــویم فــي ،ســواء أكانــت قــدرات بدنیــة أم عقلیــة،حــول تقــدیر قــدرات الفــرد المختلفة

ــؤدون بأقــصى مــا ،نــات األفــراد التــي تظهــر أثنــاء األداء الحقیقيهــذا التــصنیف علــى إمكا عنــدما ی
  .یستطیعون من مجهود باستخدام أسالیب الحث الواقعي المناسبة

وهي تهـدف ،وتضم إجراءات تقویم أقصى درجة من األداء اختبارات االستعداد والتحصیل
ممكــن فــي مثــل هــذه حیــث یبــذل أقــصى جهــد  ، ظــروف ممكنــةأفــضلالــى معرفــة أداء الفــرد فــي 

 بحیـث تـضمن أنـه سـیبذل ، كما تتطلب ضبط الظروف والعوامل المحیطة بالمفحوص،االختبارات
  )٣٨- ١٩٩٤،٣٧ ورضوان،إسماعیل. (أقصى جهد في أداء االختبار 

  )الظاهري( الممیزاألداءاختبارات  ٢-٣-١-٢
  : یتطلب من المفحوص اآلتياألداءوهو نمط من 
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 الحــل أو، رأي أفـضل أو حــل أفـضلالتــي تعبـر عمــا یعتقـده المفحـوص انــه االسـتجابة المعتـادة  -
  . یقوم بهأنالذي یود 

  . یقوم بهأناالستجابة التي  تقیس ما یقوم به المفحوص بالفعل،ولیس ما یستطیع  -
  )٦٥ :٢٠٠٦،رضوان(                                                                 

  : ثإجراءات البح -٣
   منهج البحث١-٣

  . وطبیعة البحثالئمتهمل المسح باسلوب تم استخدام المنهج الوصفي 
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

 للعــام  لكلیـة التربیــة الریاضـیة جامعـة الموصـلاألولـىتمثـل مجتمـع البحـث بطــالب الـسنة 
رة القدم  هي  كة بالطریقة العمدیة لكون مهارات مادهم والذین تم اختیار )٢٠٠٨-٢٠٠٧(الدراسي 

ـــسنة منهـــاجمـــن مقـــررات  ـــىالدراســـیة  ال ـــةوتم ،األول ـــار عین ـــة العـــشوائیة غیـــر اختی  البحـــث بالطریق
%) ٣٩(أي ما یعـادل) ٢١٧( من مجموع ا  طالب)٨٤( شعب والبالغ عددهم )٤(المنتظمة  یمثلون 

  . للبحث  األصليمن المجتمع 
  : وسائل جمع المعلومات ٣-٣
   :المقابلة الشخصیة ١-٣ -٣

 فــــي مجــــال العلــــوم ∗  مقابلــــة شخــــصیة مــــع مجموعــــة مــــن ذوي الخبــــرة  والمتخصــــصینإجــــراءتــــم 
 العلمیـــة حـــول واألســـسقیـــد البحـــث مـــن اجـــل تحدیـــد بعـــض الـــشروط   ولعبـــة كـــرة القـــدم اضـــیةالری

   . تم توضیح الهدف من البحثإناالختبارات الخاصة بكرة القدم بعد 
  
  :تحلیل المحتوى ٢ - ٣ - ٣

 البحثیة المتمیزة فـي تقـدیم مؤشـرات كمیـة وموضـوعیة سالیباألیعد تحلیل المحتوى من " 
 مجتمـع أوعن التوجیهات الفكریة والقیم والمعاییر التي تسعى جهـات معینـة ترسـیخها فـي جماعـة 

   ).٢٦ ،١٩٧٥ ،التهامي" (معین باعتماد وسائل االتصال المختلفة
                                           

  المتخصصین في مجال العلوم الریاضیة ولعبة كرة القدم ∗
  كرة قدم/لؤي غانم الصمیدعي جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة  بایومیكانیك .د.أ
  كرة قدم/ مد خضر اسمر   جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة  تعلم حركيمح. د.أ
  كرة قدم/نوفل فاضل رشید    جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة  تعلم حركي.د.م
  كرة قدم/طارق حسین حجیة   جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة     تدریب .م.م
  كرة قدم    / كلیة التربیة الریاضیة      تدریب هادي احمد           جامعة الموصل.م.م
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 األساســیةل للمفــاهیم  الحــصول علــى البیانــات والمعلومــات الدقیقــة والتــصور الكامــوألجــل
والمتعلقــة بالبحــث تــم تحلیــل المــصادر والمراجــع الخاصــة بعلــوم التربیــة الریاضــیة لغــرض تحدیــد 

  .االختبارات 
  :  االختبارات والمقاییس ٣  - ٣ -٣

تم تحدید مجموعة من االختبارات المهاریـة لمـادة كـرة القـدم  الـشائعة االسـتخدام فـي تقیـیم 
یاضیة والتي تم اختیارها نموذجا للتقویم على وفـق نظریـات وأسـس علمیـة طالب كلیات التربیة الر 

  : م الدراسة الحالیة وهي كاألتي ئوبما یال
   )١٩٩٠،١٥،الخشاب وآخران(   ثا /شواخص)١٠(اختبار الدحرجة بالكرة القدم

  )١٥٩، ١٩٩١إسماعیل وآخران،(   شواخص) ٥(الدحرجة بالكرة ذهابا وٕایابا بین 
  (Hara,1986,63 )  درجة/ة المتوسطة بكرة القدمالتمریر  دقة

  )١٧-١٩٩٠،١٦،الخشاب وآخران(  درجة/اختبار دقة التمریرة القصیرة بكرة القدم

  )١٩٩١،١٣٨إسماعیل وآخران،(   ثانیة   ) ٣٠(السیطرة على الكرة خالل 
  

  :مواصفات مفردات االختبارات ٤-٣
  شواخص)١٠(اختبار الدحرجة بالكرة بین ١-٤-٣ 

ــــــــار ــــــــت عــــــــشرة شــــــــواخص  :هــــــــدف االختب ــــــــتحكم  والدحرجــــــــة بالكرة،تثب ــــــــدرة ال ــــــــاس ق قی
م وانحراف الشاخص الخامس والسادس عـن الرابـع إلـى )٢ (وأخرسم بین شاخص )١٥٠(وبارتفاع

ـــــسار ـــــشواخص  م )٤( والمـــــسافة بینهمـــــا جهـــــة الیمـــــین والی ـــــسبة لل فـــــي حـــــین تكـــــون المـــــسافة بالن
  . من محاولتینوٕایاباا ذهاب األفضل یسجل الزمن،م)٢(المتبقیة

  :شواخص)٥(اختبار الدحرجة بین  ٢-٤-٣
  قیاس القدرة على التحكم بالكرة والمراوغة : الهدف من االختبار 

یحتــــسب : ،أقــــدام ٩ وخــــط البدایــــة األول وبــــین الــــشاخص أقــــدام )٩( شــــواخص المــــسافة بینهــــا ٥
  .للمختبر متوسط الزمن الكلي الذي یستغرقه الالعب في المحاولتین

  
   : التمریرة المتوسطة   دقة ٣-٤-٣

 دوائـــر مرســـومة علـــى )ثـــالث(الهـــدف مـــن االختبـــار قیـــاس دقـــة التمریـــرة المتوســـطة نحـــو 
وعلــى بعــد )١-٢-٣(م وتعطــى الــدرجات علــى التــوالي )-٧-٥-٣( علــى التــوالي أقطارهــا األرض

  . من المحاولتیناألفضل المحاولة ویسجلم یقوم المختبر بتمریر الكرة )٢٥(
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 ١٩٢

 : اختبار دقة التمریرة القصیرة  ٤-٤-٣

م ) ١٠(الهدف من االختبار قیاس دقة التمریرة القصیرة یرسم خطان متوازیان البعد بینهما 
م مـن خـط ضـرب الكـرات ینطلـق الالعـب )١٠(م وتوضـع المـسطبة علـى بعـد )٣(وطول كل خط 

 إلــى خــط ضــرب الكــرة  وقبــل الوصــول الســتالم الكــرات مــن خــط البدایــة ثــم یجــري باتجــاه المــسطبة
 وحـسب شـروط االختبـار مـرة )التـسع( تنتهـي المحـاوالت أنوهكذا إلى  یمرر الكرة باتجاه المسطبة

والـــدرجات   إلـــى جهـــة الیـــساراألخیـــرة الكـــرات )ثـــالث( وســـط المـــسطبة ووأخـــرىإلـــى جهـــة الیمـــین 
  .وحسب الجهة المطلوبة ) -١-٢-٣-٤-٥(المسجلة على التوالي هي 

  
  

  

  

  

  

 ثا )٣٠( اختبار دقة التهدیف  ٥-٤-٣

یلة الشكل  مستطأهداف أربعترسم قیاس دقة التصویب خالل زمن محدد، : الغرض من االختبار 
قـدم المـستطیل الثـاني ) ٦×٢ (األول لمـستطیل أبعادهـا األرضمتداخلة على حـائط عمـودي علـى 

قـــدم یرســـم خـــط علـــى ) ٢٤×٨(قـــدم المـــستطیل الرابـــع ) ١٨×٦(قـــدم المـــستطیل الثالـــث ) ١٢×٤(
 قدمیـه نحـو الحـائط بإحـدى البـدء یـضرب الكـرة إشـارةعنـدما تعطـى . قدم ) ٢٠( على بعد األرض
 ثانیـة )٣٠( المستطیل الصغیر اكبر عدد من المرات خالل الزمن المقرر لالختبـار إصابة محاوال

لكــل العــب محــاولتین متتــالیتین ویحتــسب مجمــوع المحــاولتین تحــسب الــدرجات لكــل كــرة صــحیحة 
 لمــست الكــرة المــستطیل الثــاني إذانقــاط ) ٣ (األولالمــستطیل   لمــست الكــرةإذانقــاط ) ٤  (كــاألتي

 لمست الكـرة المـستطیل الرابـع یـسمح إذا )نقطة واحدة( لمست الكرة المستطیل الثالث ذاإ )نقطتان(
  . طریقة وبأي قدم بأيبضرب الكرة 

  

    : ثانیة ٣٠السیطرة على الكرة خالل  ٦-٤-٣

١  

٥
١

٣

٣ 

١١
٤  ١  ٣  ٢ ٥  ٢  ٥  ٣  ٤ ١   

الشكل 
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 ١٩٣

 یقـــوم الالعـــب ثــا)٣٠(الهــدف مـــن االختبــار قیـــاس قــدرة الـــتحكم بــالكرة فـــي الهــواء خـــالل 
 ویعطى الالعـب محاولـة واحـدة ویخـصم درجـة األرض تسقط على إالبالسیطرة على الكرة ویجب 

  .األرضمنه عند مالمسة الكرة 

    التجربة االستطالعیة ٥ - ٣
 تتوفر فیها الشروط إن ویجب األساسیةالتجربة االستطالعیة تجربة مصغرة للتجربة " تعد

".(  بنتائجهــا األخــذ ذلــك حتــى یمكــن أمكــننفــسها والظــروف التــي تكــون فیهــا التجربــة الرئیــسة مــا 
  علـى ٢٢/٤/٢٠٠٨ التجربـة االسـتطالعیة بتـاریخ إجراءتم )  ١٠٨ ،١٩٨٩ ،وآخرون،المندالوي

 بهـدف األولـىالدراسـیة طالـب یمثلـون الـسنة  ) ١٥(  مكونة مـن األصليعینة من مجتمع البحث 
 .  
  . التأكید من مدى صالحیة االختبارات -*
  . ویات االختبارات رفة استجابة الطالب لتنفیذ محتمع-*
  .   األسلوب الذي تم به صیاغة االختبارات مفهومة وواضحة من قبل الطالب أن من التأكد-*
  . الوقوف على مدى كفاءة  األدوات واألجهزة المستخدمة وصالحیتها-*
  .كیفیة تقییم مدرسي المادة  لألداء الممیز للطالب -*
   : لالختبارات  التطبیق النهائي ٦ - ٣

  وبقــــصد األولــــى التطبیــــق النهــــائي لالختبــــارات علــــى طــــالب الــــسنة الدراســــیة إجــــراءتــــم 
  -:اآلتیة  باإلجراءاتالحصول على النتائج المرجوة قام الباحث 

 .الحصول على الدرجات من خالل االختبار الفعلي المتحانات الفصل الثاني   

  .لخاصة بمدرسي المادةالحصول على الدرجات المعیاریة في التقییم من الجداول ا  
 .المادة خالل االختبارات لغرض التقییم* حضور ثالثة من مدرسي  

 ).١٠(من ) المهارة( بان تكون درجة التقییم الظاهري للحركةالمقیمینتبلیغ كافة   

 .تم استبعاد الطالب المتمیزین مهاریا والذین یمثلون الفرق والمنتخبات   

   : اإلحصائیة الوسائل   ٧ - ٣
والنــــسبة   والدرجــــة المعیاریــــةالوســــط الحــــسابي واالنحــــراف المعیــــاري والمتوســــط الحــــسابي

 للعینـات المتـساویة والمرتبطـة)ت(اختبـار و   ) ١٥٤، ١٠١ ،١٩٩٩،التكریتي والعبیـدي( . المئویة
  .)٩٤ ،٢٠٠٣رضوان، (
  
  
  : عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
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 ١٩٤

  ختبارات عینة البحث الاإلحصائیةعرض وتحلیل المعالیم  ١-٤
  )١( رقم الجدول

  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحثاألوساطیبین                 
  ±االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  االختبارات المهاریة

  ٢,٢٣١  ٢٢,٧٣٢  ثا/ اختبار الدحرجة بالكرة القدم
  ١.١٢٣  ١٢.٨٠٤ ثا/ شواخص٥ بین وٕایاباالدحرجة بالكرة ذهابا 

  ٧,١٤٨  ٢٩،٥٥١  درجة/اختبار دقة التمریرة القصیرة بكرة القدم
  ٤،٨٧٥  ١٧,٩٦٣  درجة/التمریرة المتوسطة بكرة القدم دقة

  ١٢,١٧٣  ٦٣,٧٩٣  درجة/ثا )٣٠(اختبار دقة التهدیف بكرة القدم
  ٩،٥٣٢  ٣٩,٦٧٢  تكرار/ثا)٣٠(اختبار السیطرة على الكرة

  یتبین  ) ١(رقم من الجدول 
  ∗ ثانیة)١٢,٨٠٤-٢٢,٧٣٢(ألوساط الحسابیة الختباري الدحرجة بلغت على التوالي بان ا

ة الختبــارات  الحــسابیاألوســاطبینمــا ظهــرت ). ١,١٢٣ -     ٢,٢٣١±(وبــانحراف معیــاري قــدره 
- ٧,١٤٨±( وبانحرافـــات معیاریــــة  درجــــة)٦٣,٧٩٣-١٧,٩٦٣-٢٩,٥٥١(الدقـــة علــــى التـــوالي 

 )٣٩,٥٣٢(ثانیـــة ) ٣٠(وبلــغ الوســط الحـــسابي الختبــار الــسیطرة علـــى الكــرة).١٢,١٧٣-٤,٨٧٥
  ).  ٩,٥٣٢±(وبانحراف معیاري تكرار 

  رات عینة البحثعرض وتحلیل متوسط درجات االنجاز والتقییم الظاهري الختبا ٢-٤
  )٢( رقم الجدول

  الظاهري للتقییم االمقومیین درجات ومتوسط االنجاز تقییم درجات متوسط یبین

  االختبارات
متوسط الدرجة 

  المعیاریة
  )تقییم االنجاز(

متوسط درجة 
  المقومین

  )لظاهرياالتقییم (
  المحتسبة)ت(قیمة 

  ١,١٨  ٥،٤  ٦،٨  ثا /شواخص١٠اختبار الدحرجة بالكرة القدم بین 
  ١,٩٤٢  ٣،٢  ٧,١   شواخص٥ بین وٕایابا الدحرجة بالكرة ذهابا 

  ١,٧١٢  ٣،٤  ٥،٥  درجة/التمریرة المتوسطة بكرة القدم دقة
  ٢,٠١٣  ٢،٥  ٦،٥  درجة/اختبار دقة التمریرة القصیرة بكرة القدم

  ٢،٤١٧  ٢،٧  ٧،٤  درجة/ثا )٣٠(اختبار دقة التهدیف بكرة القدم
  ١،٧٧٥  ٢,٩  ٥،٦٦  ثا)٣٠(كرةاختبار السیطرة على ال 

   ١,٦٧ =١-٨٤ ودرجة حریة ٠,٠٥قیمة ت الجدولیة تحت مستوى داللة *
 متوسط الدرجـة المعیاریـة لالنجـاز الختبـار الدحرجـة بـین نبایتبین ) ٢( رقم من الجدول 

بینمـــا ،) ٣,٦(للمهـــارة بلـــغ  )التقیـــیم الظـــاهري(ومتوســـط الدرجـــة للمقـــومین ) ٦,٨(عــشرة شـــواخص 

                                           
  نوفل فاضل رشید.د.م ∗

  هادي احمد . م.  م
 طارق حسین. م.  م
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 ١٩٥

ومتوســـط ،ثـــواني ) ٧,١( شـــواخص ) ٥(توســـط الدرجـــة المعیاریـــة الختبـــار الدحرجـــة بـــین بلغـــت م
،بینمـــا ظهـــرت متوســـط الـــدرجات لالنجـــاز الختبـــارات الدقـــة علـــى التـــوالي )٣,٢(درجـــة المقـــومیین 

  ضــرب الكــرة علــى لمهــارةبینمــا ظهــرت درجــات المقــومیین للتقیــیم الظــاهري ،)٧،٤-٦،٥-٥،٥(
( بینما ظهر متوسط الدرجات لالنجـاز الختبـار الـسیطرة علـى الكـرة) .٧،٢-٥،٢-٤،٣(  التوالي 
 فــي إحــصائیة ال یوجــد فــرق ذات داللــة بأنــهوظهــر . )٢،٩  (وللتقیــیم الظــاهري للمهــارة ) ٥،٦٦

 االنجـــاز ومتوســـط لقـــیمشـــواخص بـــین  متوســـط الـــدرجات المعیاریـــة ) ١٠(اختبـــار الدحرجـــة بـــین 
وهــي اقــل مــن قیمــة )١,١٨ (المحــسوبة) ت(یــث بلغــت قیمــة  الظــاهري للمهــارة  حالتقیــیمدرجــات 

بینمــا ظهــر بــان ، )٨٣(ودرجــة حریــة)٠,٠٥(تحــت مــستوى داللــة ) ١،٦٧(الجدولیــة والبالغــة ) ت(
 االنجـاز ومتوسـط درجـات لقـیم بـین  متوسـط الـدرجات المعیاریـة إحـصائیةهناك فـروق ذات داللـة 

 ١,٩٤٢( علـى التـوالي المحـسوبة) ت(بلغـت قیمـة  حیـث لالختبارات كافـة الظاهري للمهارة التقییم
  .الجدولیة) ت(وهي اكبر من قیمة ) ١,٧٧٥-٢,٠١٣-١,٧١٢  -
  :  مناقشة النتائج ٢-٤

 ال یوجـــد فـــرق ذات داللـــة معنویـــة بـــین   متوســـط بأنـــهمـــن عـــرض وتحلیـــل النتـــائج تبـــین 
ح للطــالب فــي اختبــار درجــات تقیــیم االنجــاز ومتوســط درجــات التقیــیم الظــاهري للمهــارة  التــي تمــن

شـواخص وهـذا دلیـل علـى صـدق االختبـار فـي قیـاس مهـارة الدحرجـة  ویعـزى ) ١٠(الدحرجة بین 
 أكثــر عــدد الــشواخص والمــسافات المناســبة بــین الــشواخص وكــذلك وضــع الــشواخص فــي إلــىذلــك 

 اســتخدام المهــارة مــن اجــل الحــصول علــى درجــة مناســبة فــي إلــىمــن اتجــاه یحــتم علــى المختبــر 
.  الفعلـي لمهـارة الدحرجــةاألداءشـر عـن مـستوى ؤ  یعطـي مأن االختبـار یمكـن أنختبـار بمعنـى اال
یتبــین أن إجــراءات التقــویم بالنــسبة ألقــصى درجــة مــن األداء تــدور ) ١٩٧٠ ()كرونبــاك(یــذكر و "

وتركز إجــراءات التقــویم فــي ،ســواء أكانــت قــدرات بدنیــة أم عقلیــة،حــول تقــدیر قــدرات الفــرد المختلفة
ــؤدون بأقــصى مــا ، التــصنیف علــى إمكانــات األفــراد التــي تظهــر أثنــاء األداء الحقیقيهــذا عنــدما ی

  ".یستطیعون من مجهود باستخدام أسالیب الحث الواقعي المناسبة
  )٣٨-١٩٩٤،٣٧ ورضوان،إسماعیل(                                                      

اللة معنویة بین متوسط درجات تقییم االنجاز  توجد فروق ذات دبأنه النتائج وأظهرت
 دقة_ شواخص ٥ وٕایاباالدحرجة بالكرة ذهابا (  ومتوسط درجات التقییم الظاهري للمهارات 

 )ثا٣٠(دقة التهدیف بكرة القدم ،دقة التمریرة القصیرة بكرة القدم، التمریرة المتوسطة بكرة القدم
 والذي تهصیاغطریقة اجراء االختبار و  في جود خلل و إلىویعزى ذلك ، )ثا٣٠(السیطرة على الكرة

حیث ، في التطبیقأخطاء في التفسیر والفهم مما یفتح المجال لظهور أخطاء حدوث إلىیؤدي 
 األداءتتعامل هذه االختبارات في قیاساتها مع النتیجة أي االنجاز الذي یحققه المختبر بعیدا عن 
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 االختبارات المرتبطة بالدقة والزمن اغلب لخصوص  وعلى وجه االحركي المرتبط بهذا االنجاز
علما بان ، الدرجة بعیدا عن المهارةعلى الحصول أولذا نالحظ بان المختبر یركز على الزمن 

وهذا دلیل بان هناك  ، ظروف ممكنةأفضل معرفة أداء المختبر في إلىهذه االختبارات تهدف 
  . االختبارتقنین  شروطخلل في

 إجراء المدرس عند أو یراعیه المدرب أن ما یجب أهم" أن) كوألبیخاطر (ویذكر
 تنفذ أن یحصل على معامالت الصدق والموضوعیة لنتائجه وهذا یتطلب أناالختبارات الریاضیة 

  .)٢٤ ،١٩٧٨، خاطر وألبیك ( ."االختبارات بدقة وعنایة تامة
 تحدیـــد طبیعـــة  مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي الـــصدق هـــيأن) " وآخـــران  ســـماره(ویؤكـــد ذلـــك 

ـــار  ســـماره".( الـــسلوك المندرجـــة تحـــت هـــذه الـــصفة أنمـــاط وتحدیـــد ،الـــصفة التـــي سیقیـــسها االختب
  ،اإلحكــام إصــدار الــذي تبنــى علیــه عملیــة األســاس فنتیجــة االختبــار هــو ،)١٩٨٩،١١٣ ،وآخــران

 القــرارات والتــي تعبــر إلصــدار بقــدر المــستطاع ضــمانا األخطــاءلــذا یجــب  العمــل علــى تــشخیص 
 األلعــاب النظــر فــي تــصمیم االختبــارات المهاریــة فــي إعــادة فــال بــد مــن ،عــن الواقــع تعبیــرًا صــادقاً 

 دراســة إلـى الحركــي  والـسعي األداءالجماعیـة عامـة وكـرة القــدم خاصـة والبحـث فــي عملیـة تحلیـل 
ـــه للوصـــول أجـــزاء ـــار ومكونات ـــى االختب  بهـــدف التحـــسین أفـــضل درجـــة الدقـــة ســـعیا وراء نتیجـــة إل

وتــساعد المتخصــصین علــى اكتــشاف ،  ولكــي یــصبح االختبــار وســیلة توصــلنا للمعرفــة ،طــویروالت
 والعمــــل بعــــد قیاســــها علــــى تقویمهــــا فــــي ضــــوء االعتبــــارات المحــــددة لمواصــــفات األخطــــاءدقــــائق 

 لـــذا ال بـــد مـــن مراعـــاة مبـــدأ التـــوازن فـــي االختبـــارات البدنیـــة والمهاریـــة التـــي تجمـــع فـــي ،االختبـــار
الــصفات البدنیــة والمهاریــة لغــرض تحدیــد الهــدف الــرئیس مــن االختبــار وكــذلك فــي قیاســاتها بــین 

 وتعتمد في قیاسها على النتائج وهذا یعني انه ال بد ،االختبارات المركبة التي تحوي عدة  مهارات
ومن ثم التعرف على النتیجة ویكون هناك  معیاران ) المهارة( في االختبار األداء تقییم طریقة من

التــي نحــصل علیهــا مــن االختبــار وفــي نفــس ) االنجــاز(ا للمهــارة والثــاني لــدرجات النتیجــة احــدهم
 وألكثر المختبر أداءالوقت تقییم المهارة عن طریق المالحظة المباشرة أي التقییم الظاهري  خالل 

 ان) " ١٩٩٨حـــسین (  الدرجـــة ویـــذكروٕاعطـــاءمـــن مـــرة وحـــسب المحـــاوالت التـــي تمـــنح للمختبـــر 
 الطرق استخداما في التحلیل الحركـي ویـتم مـن خاللهـا الحـصول علـى أكثرالمرئیة من المالحظة 

حـسین و .( الحكم والتوجیـه لتطـویر التكنیـكإصدار إلىمعلومات عن التكنیك الریاضي مما یؤدي 
) ١٩٩٢،مجیــد(ویذكر ،اإلحــصائیة،  ثــم نقــوم بمعالجــة المعیــارین بالوســائل )٢١، ١٩٩٨محمــود،

لمـــشكلة مــن هـــذا النــوع مـــن االختبــارات یمكـــن اســتخدام مقـــاییس تقــدیر لتقـــویم للتغلــب علـــى هــذه ا
 إلــى بطریقــة تقدیریــة عــن طریــق الخبــراء والمحكمــین بحیــث تــضاف درجاتهــا لــألداءالنــواحي الفنیــة 

 ١٩٩٢،مجیــد وســلمان. (إضــافیة وســیلة قیــاس أنهــا أســاسالدرجــة النهائیــة لالختبــار وذلــك علــى 
:٣٠-٢٩(  
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   والتوصیاتاالستنتاجات  -٥
  : االستنتاجات١-٥
 هنـــاك فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین التقیـــیم الظـــاهري وتقیـــیم االنجـــاز فـــي االختبـــارات ١-١-٥

  .المرتبطة بالدقة والزمن 
ال یوجــد فـــرق معنـــوي  بــین التقیـــیم الظـــاهري وتقیــیم االنجـــاز فـــي اختبــار الدحرجـــة بـــین  ٢-١-٥

  .شواخص) ١٠(
  االختبـارات المهاریــة  وتقنینهـا بــین اختبـارات األداء األقــصى  عـدم التمییــز عنـد تــصمیم٣-١-٥

  .في لعبة كرة القدم) المهاري(واختبارات األداء الممیز ) االنجاز(
عــدم تطــابق بعــض االختبــارات المهاریــة مــع األهــداف أو اإلغــراض التــي وضــعت مــن  ٤-١-٥

  .اجلها
  :  التوصیات والمقترحات ٢-٥
ختبارات المهاریة بكرة القدم والمرتبطة بالدقة والـزمن علـى وفـق  ضرورة تقویم بعض اال-١-٢-٥

  .التقییم الظاهري وتقییم االنجاز 
ــــین -٢-٢-٥ ــــارات األداء األقــــصىأهــــداف ضــــرورة التمییــــز ب واختبــــارات األداء ) االنجــــاز( اختب

  . عند بناء االختباراتوكیفیة قیاسها ) المهارة(الممیز
 مــع الــصفة األهــداف تتطــابق أناء االختبــارات المهاریــة  اهتمــام المتخصــصین عنــد بنــ-٣-٢-٥

  .المهاریة المراد قیاسها
 االهتمام  بتحدید مفردات وطبیعة المثیـرات التـي یـشتمل علیهـا االختبـار ومـا تتـضمنها -٤-٢-٥

  . من محتوى وخصائص االستجابات وتعلیماتها وطریقة أدائها تحدیدا دقیقا 
 وتقیــــیم االنجــــاز لــــألداءار عــــن طریــــق التقیــــیم الظــــاهري الحكــــم علــــى االختبــــ  ضــــرورة-٥-٢-٥

  .للحصول على نتیجة االختبار الفعلیة
  .أخرى بحوث ودراسات حول االختبارات المهاریة لفعالیات ریاضیة إجراء -٦-٢-٥
  
  
  
  

  واألجنبیةالمصادر العربیة 
دار ،١ط،ة الریاضـیة االختبـار والقیـاس والتقـویم فـي التربیـ،)١٩٩٩(مروان عبد المجید ،إبراهیم-١

  . عمان،الفكر للطباعة
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-٣ جامعة الموصل   مطبعة،االختبار والتحلیل بكرة القدم) : ١٩٩١( وآخران ، ثامر محسن-٢
ـــة ) ١٩٩٤(محمد نـــصر الـــدینورضـــوان،،كمـــال عبـــد الحمید، إســـماعیل( مقدمـــة التقـــویم فـــي التربی

 .القاهرة،دار الفكر العربي ،١ط،الریاضیة

   .المعارف،مصر دار،،تحلیل مضمون الدعایة في النظریة والتطبیق)١٩٧٥(التهامي، مختار-٤
التطبیقـــــات اإلحـــــصائیة " ): ١٩٩٩( حـــــسن محمـــــد عبـــــد ، ودیـــــع یاســـــین والعبیـــــدي،التكریتـــــي-٥

 جامعـــــة ،دار الكتـــــب للطباعـــــة والنـــــشر " فـــــي بحـــــوث التربیـــــة الریاضـــــیةواســـــتخدامات الحاســـــوب 
 . الموصل،الموصل

  القاهرة  ،دارالفكرالعربي١،طقویم والقیاس في التربیة البدنیة،الت)١٩٧٩(محمد صبحي ،حسانین-٦
 ،١ ط،طـرق البحـث فـي التحلیـل الحركـي،)١٩٩٨( إیمـان شـاكر ، قاسم حسن ومحمـود،حسین-٧

 . عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

ر دا،٢ط،القیــــاس فــــي المجــــال الریاضــــي) ١٩٧٨( احمــــد محمــــد وألبیــــك علــــي فهمــــي ،خــــاطر-٨
  . مصر ،المعارف

اثــر اســتخدام بعــض األجهــزة واألدوات المــساعدة فــي ) : ١٩٩٧( عبــد المعــین صــبحي ،خالــد-٩
 ، كلیـة التربیـة الریاضـیة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،تعلیم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم

  .جامعة الموصل 
 لقیـــاس بعـــض المهـــارات  تـــصمیم وتقنـــین اختبـــارات،)١٩٩٠(زهیر قاســـم وآخـــران ، الخـــشاب-١٠

وقائع المؤتمر السادس لكلیـات التربیـة الریاضـیة فـي ،جامعة الموصل،الحركیة األساسیة بكرة القدم
  . الموصل ، مطبعة التعلیم العالي،جامعات القطر

، مركـز ١ ط،، طرق قیاس الجهـد البـدني فـي الریاضـة)١٩٩٨( محمد نصر الدین ،رضوان -١١
 . القاهرة،الكتاب للنشر

 التربیـــة البدنیـــة  علـــوم فـــياإلحـــصاء االســـتداللي): " ٢٠٠٣( محمـــد نـــصر الـــدین ،رضـــوان -١٢
 . القاهرة،دار الفكر العربي ،١ط" والریاضیة 

" المدخل إلى القیاس في التربیة البدنیة والریاضـیة ): " ٢٠٠٦( محمد نصر الدین ،رضوان -١٣
  . القاهرة، مركز الكتاب للنشر،١ط

  .دار الفكر، عمان ، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة،)١٩٨٩(ران  وآخ،سماره عزیز -١٤
 االختبارات المهاریة في المجـال ،)١٩٨٧( محمد نصر الدین، محمد حسن ورضوان،عالوي-١٥

 . دار الفكر العربي القاهرة ،١ط،الریاضي

 ،ر الـشروق دا، ترجمة سعد عبد الرحمن،١ط،االختبارات والمقاییس،)١٩٨٣(تایلر . لیونا، أ-١٦
  .بیروت 
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 مطــابع ،،االختبــارات والقیـاس والتقـویم فــي التربیـة الریاضـیة)١٩٨٩(قاسـم وآخـران ،المندالوي-١٧
  . جامعة الموصل،التعلیم العالي

،مركــز الكتــاب ١ط، القیــاس واالختبــارات فــي التربیــة الریاضــیة،)٢٠٠١( لیلــى الــسید ،فرحــات-١٨
  .للنشر القاهرة 

طرق تصمیم بطاریات االختبار والقیاس  ) ١٩٩٢(ثائر داؤد ، لمان ریسان خریبط وس،مجید-١٩
  .البصرة،مطبعة دار الحكمة ،في التربیة الریاضیة

20 -Cronbach,L.J.( 1970) Essentials of Ecological Testing  
21-   Harra , D. (1986): "  Training sport verlay "  Berlin. 
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