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بناء اختبار لقیاس القدرة على التصویب بالقفز من خالل دقة وتحمل 

  األداء بكرة الید
  

  د سعد باسم جمیل.م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  

  :یهدف البحث إلى
  من خالل دقة وتحمل األداء بكرة الید  بالقفزلتصویب بناء اختبار لقیاس القدرة على ا-

  :أما مجاالت البحث فقد اشتملت على
  .الشباب بكرة الیدالمنطقة الشمالیة العبو أندیة :  المجال البشري-
  .٢٩/١١/٢٠٠٨ ولغایة ١/٩/٢٠٠٨ من للمدة:  المجل ألزماني-
  .بكرة الیدلیة المنطقة الشماالقاعات الداخلیة ألندیة :  المجال المكاني-

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته وطبیعة البحث
وتمثل مجتمع البحث بالعبي أندیة المنطقة الشمالیة بكرة الید الـشباب وللموسـم الریاضـي 

العبــا أي ) ٢٧(أمــا عینــة البنــاء فقــد تكونــت مــن ، العبــاً ) ٧٢(والبــالغ عــددهم ، ٢٠٠٩ –٢٠٠٨
واســــتخدم الباحــــث االســــتبیان واالختبــــار وتحلیــــل ، مــــن مجتمــــع البحــــث الكلــــي%) ٣٧.٥(بنــــسبة 

  .المحتوى كأداة لجمع البیانات
، االنحــــراف المعیــــاري، الوســــط الحــــسابي: واســــتخدم الباحــــث الوســــائل اإلحــــصائیة اآلتیــــة

اللتـواء معامـل ا،  للعینات المستقلةT، اختبار الدرجة المعیاریة، )بیرسون(معامل االرتباط البسیط 
  . 6σوالدرجة المعیاریة 

  :واستنتج الباحث
  . بناء اختبار لقیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء بكرة الید-

باالسـتعانة باالختبـار الـذي تـم التوصـل إلیـه لیـساعد المـدربین فـي تقیــیم : وأوصـى الباحـث
  .ءمستوى العبیهم في مهارة التصویب من خالل دقة وتحمل األدا

  
  
  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
Constructing Capability Test of shooting from  jumping position 

By Accuracy And Tolerance Performance In Handball 

Lecturer Dr. Sa'ad Basim Jameel 

Mosul university / college of physical education 

The study aims at: 

Constructing capability test of shooting from jumping position by 

accuracy and tolerance performance in handball. 

The scope of the study includes the following: 

- Human scope:  youth players of the Northern Area Handball Clubs. 

- Time: the period of time between 1/9/2008 to 29/11/2008. 

- Place: The stadiums of the above mentioned clubs. 

The researcher used the descriptive approach by surveying style for 

its appropriateness to the nature of the study. 

The sample of the study were the youth players of the Northern 

area in Iraq in Handball for the period of time between 2008 and 2009, 

(72) players. The sample of costruction consisted of (27) players in a 

percentage of (37.5%) out of the total samples of the study. The 

researcher used the questionnaire, test and analyzing references as means 

to collect the data of the study. The researcher used also the following 

statistical means: arithmetical mean، standard deviation, coefficient of 

correlation (Pearson), Z score, t .test Skwenss correlative and 6-σ score. 

capability test in shooting by accuracy and tolerance in 

performance in handball was construeted by the researcher. 

The researcher recommended to use the test that was reached at to 

help handball coaches in evaluating the level of their players in shooting 

skill by accuracy and tolerance in performance. 
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   البحثوأهمیة المقدمة ١ – ١
 إلـــى ا  نحـــو التقـــدم فـــي عـــصرنا الحـــدیث اســـتنادخطـــت العملیـــة التدریبیـــة خطـــوات واســـعة   
 التقـــویم والقیـــاس والتـــي كـــان لهـــا أثـــر واضـــح فـــي هـــذا التقـــدم ودور بـــارز فـــي التـــشخیص أســـالیب

فــي التخطــیط   یعتمــد علیــهمهمــاً  أساســاً وامتــد أثــره لیــصبح  ، والتوجیــهواالختیــاروالتــصنیف والتنبــؤ 
) ١٩٩٤( لق ویؤكـد عبـد الخـاللتدریب الریاضي وأحـد القواعـد التـي تـستند علیهـا العملیـة التدریبیـة 

ومـــدى تحقیقـــه لألغـــراض الریاضـــي ودوره الفعـــال فـــي البـــرامج، علـــى أهمیـــة التقـــویم فـــي التـــدریب 
مــواطن الــضعف فــي األفــراد أو فــي البــرامج وتحدیــد مــدى التقــدم  وأهمیتــه فــي معرفــة ،الموضــوعة

   . واالجتماعیةوحالة الفرد التدریبیة وسماته وخصائصه الحركیة والعقلیة 

  ) ٢٤٧ ،١٩٩٤،عبد الخالق(

 االختبارات المقننة وسیلة من وسـائل التقـویم فـي المجـال الریاضـي والتـي تعـود علـى وتعد  
 التــي یــتم بنائهــا االختبــارات وتعــد ،المــدربین بفائــدة كبیــرة تمكــنهم مــن رفــع كفــاءة العملیــة التدریبیــة

 على عینات تمثل  أصلح من غیرها التي یتم بنائها،ینات تمثل مجتمع المستفیدینوتقنینها على ع
  .  بین المجتمعین ابهمجتمع آخر مهما بلغت درجة التش

  ) ١٨١ ،١٩٩٥،حسانین(

 مـن أسـالیب القیـاس والتقـویم فقـد  كرة الید من األلعاب الریاضیة التـي اسـتفادت كثیـراً وتعد  
ألساسـیة یـة والمهـارات ااهتم العلماء والخبراء والباحثون بوضع وبناء اختبارات لقیاس القدرات البدن

  .فیها

 الهــدف المحــصلة إصــابة  مــن أهــم المهــارات األساســیة وتعــدویعــد التــصویب فــي كــرة الیــد
وبعــــد اطــــالع الباحــــث علــــى ، النهائیــــة لجهــــد الفریــــق والعامــــل الحاســــم فــــي تحدیــــد نتیجــــة المبــــاراة

 عدد لقیاس دقة التصویب من خالل منح المختبر  تكونإمااختبارات كرة الید الخاصة بالتصویب 
رة علــى التــصویب مــن مــن المحــاوالت وحــساب الناجحــة منهــا والــبعض األخــر مــصمم لقیــاس القــد

 كمـــا وجـــد ،) أو مـــن الزاویـــةللمرمـــى مواجـــه(أو مـــن زاویـــة واحـــدة ) قریـــب أو بعیـــد(مـــسافة واحـــدة 
 تـصلح كمؤشــرات تــدل علـى قــدرة العبــي االختبــاراتالباحـث انــه مـن الممكــن أن تكــون نتـائج هــذه 

  . التصویب من مسافات مختلفة ومن زوایا مختلفة علىكرة الید 

ومن خالل خبرة الباحث ومتابعته للعدید من المباریات المحلیة والدولیـة وبعـد تعرفـه علـى 
 وجــد أن تقیــیم العــب كــرة الیــد فــي ، والبحــوث الــسابقة فــي مجــال التــصویب بكــرة الیــداالختبــارات

 األداء في اللعبـة مـن حیـث الدقـة والـسرعة  تطور كبیر یتماشى مع متطلباتإلىالتصویب یحتاج 
 یجیـد التهـدیف مـن مـسافات مختلفـة وزوایـا أنوالتحمل والـذي یفتـرض بالعـب كـرة الیـد النمـوذجي 
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 ومــن خــالل مــشاهدة الباحــث لمباریــات كــاس العــالم مختلفــة مهمــا اختلفــت مراكــز لعبــه فــي المبــاراة
 الــذین یلعبــون فــي مركــز الزاویــة العبــین هنــاك عــدد مــن الأن الحــظ )٢٠٠٩( فــي كرواتیــا األخیــرة

ـــاح( راكـــز لعـــبهم الرئیـــسة ومثـــال ذلـــك العـــب الزاویـــة یجیـــدون التهـــدیف مـــن مراكـــز غیـــر م) الجن
حیث یجید التهدیف من مركز الساعد وفي بعض ) أبالولوك ( الفرنسي بطل كاس العالم للمنتخب
 إلــى وهــذا مــادعى الباحــث ، وكــذلك مــن مركــز العــب االرتكــازاأللعــاب مــن مركــز صــانع األحیــان

  .األداءبناء اختبار لقیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل 

   مشكلة البحث ٢ – ١
 الحـظ  والمراجـع  والبحـوث العلمیـة فـي مجـال كـرة الیـدلألدبیاتمن خالل متابعة الباحث 

 االختبـارات أن معظم اختبارات التصویب تكون من الثبات أو من الحركة لقیاس الدقة وفي بعض
 أي أن االختبارات تكـون لقیـاس صـفة واحـدة وهـذا مـاال یتمـشى مـع التطـور الحاصـل ،لقیاس القوة

 الالعـب خـالل فتـرات المبـاراة فـضال عـن أن  من حیـث الجهـد البـدني الـذي یبذلـهفي لعبة كرة الید
البحـث مـن هنـا بـرزت مـشكلة ، اغلب الالعبـین یجیـدون التهـدیف مـن منـاطق مختلفـة مـن الملعـب

في بناء اختبار یجمع بـین صـفتین بدنیـة ومهاریـة لقیـاس قـدرة الالعـب علـى التـصویب مـن خـالل 
  . دقة وتحمل األداء 

   هدف البحث ٣ – ١
مــن خــالل دقــة وتحمــل األداء بكــرة القفز بــ  بنــاء اختبــار لقیــاس القــدرة علــى التــصویب١ – ٣ – ١

  .الید 

   مجاالت البحث ٤ – ١
  .بكرة الیدالمنطقة الشمالیة الشباب  أندیةالعبو : شري  المجال الب١ – ٤ – ١

   .٢٩/١١/٢٠٠٨ ولغایة ٩/٢٠٠٨ /١  من ابتداءً  :  لزمانيأ المجال ٢ – ٤ – ١

  . بكرة الید المنطقة الشمالیةالقاعات الداخلیة ألندیة:  المجال المكاني٣ – ٤ – ١

    تحدید المصطلحات٥ – ١

قابلیـة الالعـب علـى االسـتمرار عرفها الباحـث إجرائیـا بأنهـا ی :على التصویب  القدرة ١ – ٥ – ١
ــــاألداء ــــذي یحــــدث نتیجــــة ســــرعة ب ــــدة مقاومــــا التعــــب ال ــــصورة جی  األداء ب
  .وتكراره

   النظري والدراسات السابقة اإلطار – ٢
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   النظري اإلطار ١ – ٢

   خطوات بناء االختبار١ – ١ – ٢

   :خطوات أدناه عند بناء االختباراتى التتفق معظم المصادر الخاصة بالقیاس والتقویم عل

  . الغرض من االختبار تحدید §

  ) .المطلوب قیاسها(لظاهرة المقیسة  اتحدید §

  . جدول المواصفات وٕاعدادتحلیل الظاهرة  §

  . وحدات االختبار تحدید §

  . االختیار النهائي لوحدات االختبار   §

  . شروط وتعلیمات تطبیق االختبار إعداد §

  . لعلمیة لالختبار حساب المعامالت ا §

  .  الشروط والتعلیمات النهائیة لالختبار إعداد §

  )٢٠٠٨،٣١٩،عالوي ورضوان   (. المعاییر وٕاعدادتطبیق االختبار  §
   التحمل ٢ – ١ – ٢

ــك التــي والســیما الریاضــیة األنــشطة لكافــة األساســیةیعــد التحمــل مــن الــصفات البدنیــة     تل
 مـا یمیـز هـذه الـصفة هـي أهـم وان مـن ،ات زمنیـة طویلـةبجهد عضلي لفتـر  األداءتتمیز باستمرار 

 ولكــن هــذا التفاعــل یكــون بنــسب مختلفــة األخــرىقابلیتهــا علــى التفاعــل مــع بقیــة الــصفات البدنیــة 
 هـذه الـصفة أن ولهـذا یـرى المتتبـع لعلـم التـدریب الریاضـي ،تتوقف على نوع النشاط ونـوع الفعالیـة

یتناسب هذا الظهور مع قابلیات الریاضي من جهـة  حیث مختلفة بوأشكال أنواعتظهر على هیئة 
  .)١١٨ ،١٩٧٥،هارة( أخرىوالفعالیة الریاضیة من جهة 

  

  

  

  

  ) المطاولة (التحملتصنیفات   ٣ – ١ – ٢

  .  التحمل الخاص-
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      .     التحمل العام-
   أخروفي تصنیف 

  .التحمل الهوائي -

 .التحمل الالهوائي -

   فهو تحمل التصنیف التكویني للأما

  .الجهازین الدوري والتنفسي تحمل -

 ) ١٩٦، ١٩٩٨،حسانین ومعاني)  (١١٩، ١٩٨٧،عبد الخالق(.  التحمل العضلي -

  الخاصة ) المطاولة(التحمل  أنواع ١ – ٣ – ١ – ٣

  :  إلى ) حماد(قسمها   

  .  تحمل السرعة –

  . تحمل القوة –

  . تحمل التوتر العضلي الثابت –

   .األداء وأ تحمل العمل –

  ) ١٠٧، ١٩٩٨،حماد(.  الطاقة إنتاج تحمل –

  .الدراسة تحمل العمل أو األداء كونه المتغیر األهم في ىوسیتطرق الباحث ال
   األداء أو تحمل العمل ٢ – ٣ – ١ – ٣

والـــذي تـــرتبط فیـــه " یعـــد مـــن أشـــكال التحمـــل الخـــاص المهمـــة  األداء أوأن تحمـــل العمـــل   
 المهـــارات الحركیـــة لفتـــرات أداءوالتوافـــق ویقـــصد بـــه تحمـــل تكـــرار صـــفة التحمـــل مـــع الرشـــاقة 

  ).١٠٠، ١٩٧٩،عالوي(" طویلة نسبیا بصورة توافقیة جیدة 

 المهارات الحركیة بشكلها الصحیح لفترات طویلة نـسبیا أداءالمقدرة على تكرار  : بأنهویعرف 
   ).٢٢٩ ،١٩٨٧ ،عبد الخالق( " 

عـــالوي ورضـــوان (و ) ١٩٦٩الويعـــ(اضـــي كـــد المختـــصون فـــي المجـــال الریویؤ     
كمــا  ،یــسة ألداء المهــارة الریاضــیةئ یعــد احــد الــدعائم الر بأنــه) ١٩٨٠خــالقعبــد ال(و ) ١٩٨٢

 أعلــــى المــــستویات إلــــى فــــي الوصــــول األخــــرى مــــع العناصــــر البدنیــــة  مــــشتركاً یــــشكل قاســــماً 
تحقیق متطلبات ) لیدكرة ا(  وتتیح لالعب الجسمانیة الفرد إمكانیاتالریاضیة التي تسمح بها 
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  ٢٣٧

ــك مــن خــالل زیــادة شــدة التــدریب  التخــصص بــدون تعــب وفاعلیــة تحــت ظــروف المنافــسة وذل
 أن لتحسین التحمـل یجـب بأنه )  WATSON(وحجمه واالستمراریة فیه مع األخذ بما ذكره 

(  أصـبحت النتـائج غیـر مجدیـة وٕاال مع طبیعة النـشاط الممـارس اإلمكانیتشابه التدریب قدر 
Watson، 1983، 115.(   

 هــو الــذي یــرتبط فیــه التحمــل بعنــصر األداء تحمــل إن )  Matwejew(ویــرى     
 إمكانیـــة مهـــارات حركیـــة بتوافـــق جیـــد مـــع ألداء یكـــون هنـــاك تحمـــل أنالرشـــاقة حیـــث یمكـــن 

 األنـــشطةب فـــي مـــسابقات حیـــث أن المطلـــو تكرارهـــا بـــشكلها الـــصحیح لفتـــرات طویلـــة نـــسبیا 
وذلـك ،  الحركي بالـسرعة والقـوةاألداء خالل المباراة هو استمرار األداء لطبیعة الریاضیة طبقاً 

 للمتطلبـات المرتبطـة بنـوع لفترة زمنیة محددة مستخدما العمل العضلي بأقصى مجهود ومحققاً 
  ).Matwejew،1962،16 (وتحت ظروف المنافسةالفعالیة بدون تعب 

الل فتــرة زمنیــة محــددة قــد  اكبــر عــدد مــن التكــرارات خــأداء التركیــز علــى أنكمــا     
للتقلـصات العـضلیة الـسریعة  اكبـر عـدد ممكـن مـن الوحـدات الحركیـة نتیجـة إلثارةیكون حافزا 

 مـن خـالل توظیـف اكبـر عـدد مـن إنتاجـه شد في العـضلة یمكـن أعلىبان ) Strauss(ویرى 
 ثنـاءأ الحركـي فـي األداءفـضال عـن سـرعة ، الوحـدات الحركیـة وزیـادة تعاقـب الحـافز العـصبي

   .تنفیذ التمرینات والذي جاء نتیجة لتطور القوة العضلیة بأوجهها المختلفة

)Strauss,1979, 52 (    
    األداء دقة ٣ – ٣ – ١ – ٣

القدرة على توجیه الحركات اإلرادیة التـي یقـوم بهـا "  ومعناها العلمي )التنشین(یراد بالدقة هنا 
   .)٤٥٩، ١٩٩٥،حسانین" (دف معین الفرد نحو ه

مقــدرة الفــرد فــي الــسیطرة علــى حركاتــه اإلرادیــة لتوجیــه شــيء مــا نحــو نحــو " كمــا تعــرف بأنهــا 
  ).١٣٩، ١٩٨٥،حسین(" شيء آخر 

 إذ یتوقـف علیهـا ، في كثیر من األنشطة الریاضـیة ومنهـا كـرة الیـد مهماً وتعد الدقة عامالً   
 إذ تـرتبط ارتباطــا ،ةلعبـلا مهمـا فــي إصـابة الهـدف ومــن ثـم تحقیـق الفــوز ومـن هنـا تعــد عـامالً 

 ساسـیةمن المهارات األمهارات ال تعد هذه اذ ،كلیا بإحراز األهداف ودقة التمریرات والتصویب
  عـضلیاً  وتتطلـب الدقـة توافقـاً ،تعتمـد علـى عنـصر الدقـة بدرجـة عالیـة فـي أدائهـاإذ في اللعبـة 

 تخدام القـوة اسـتخداماً  اسـأن اذ فـي الجهـاز العـضلي والعـصبي لالعـب  كامالً  وتحكماً وعصبیاً 
لــم یوضــع فــي الحــسبان تــوفر الدقــة لــذا فــأن  یخــدم اللعبــة مــا  عــن عنــصر الدقــة ال بعیــداً فعــاال  

  . عند األداءتوفرهما معا یعد أمرا جوهریا وضروریا بدرجة كبیرة
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  ٢٣٨

   الدراسات السابقة ٢ – ٢
  ) ٢٠٠١ديدراسة زه ( ١-٢ -٢

  ) الل دقة وتحمل األداء بكرة السلةخوضع اختبار لقیاس القدرة على التصویب من (

   إلىهدفت الدراسة 

تـم ، و حمـل األداء بكـرة الـسلةوضع اختبار لقیاس القدرة على التـصویب مـن خـالل دقـة وت -
  المــــنهج الوصــــفي بطریقــــة األســــلوب المــــسحي وقــــد تكونــــت عینــــة البحــــث مــــناســــتخدام 

ولـى بكـرة الـسلة مـن أندیـة  تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة مـن العبـي الدرجـة األالعباً  ٤٠
   . في جمهوریة مصر العربیةاالتحاد وسبورتنج واالولمبي وسموحة

إلى أن االختبار المقتـرح یـستخدم لقیـاس القـدرة علـى التـصویب وتوصلت الدراسة     
 ویتناســـب مـــع المـــستویات الریاضـــیة العالیـــة ویمكـــن اســـتخدامه األداءمـــن خـــالل دقـــة وتحمـــل 

وتـم التوصـیة  القوة والضعف لدى الالعبین في مهارة التصویب  كمؤشر للتعرف على مواطن
  .عبي كرة السلة في مهارة التصویبباستخدام االختبار المعد في تقییم مستوى ال

  

  
  
  
  
  
  
   إجراءات البحث – ٣
   : منهج البحث ١ – ٣

   .استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته وطبیعة البحث 
   البحث وعینته  مجتمع٢ – ٣
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  ٢٣٩

ـــشمالیة بكـــرة الیـــد الـــشباب ـــى العبـــي أندیـــة المنطقـــة ال  وللموســـم اشـــتمل مجتمـــع البحـــث عل
والتـي اشـتملت علـى  العمدیـة  وقد تم اختیار مجتمع البحـث بالطریقـة،٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الریاضي 

ـــــــــــسلیمانیة،الفتـــــــــــوة وبیـــــــــــرس وأربیـــــــــــل( أندیـــــــــــة  ـــــــــــع العبـــــــــــا و ) ٧٢(والبـــــــــــالغ عـــــــــــددهم  *)وال   بواق
مـا عینـة البنـاء أ، ا لكل ناد ریاضي بعد أن تم استبعاد حراس المرمى من عینة البحـثالعب) ١٨(

  مـن المجتمـع الكلـي للبحـث %) ٣٧.٥( وبنـسبة العبا مـن األندیـة المـذكورة) ٢٧(فقد تكونت من 
   ذلك بینی) ١(رقم والجدول 

  )١(رقم الجدول 
  ئویة ها المت یبین أعداد العبي أندیة البحث وعینت البناء ونسب

  

    وسائل جمع البیانات ٣ – ٣
  . استخدم الباحث االستبیان واالختبار وتحلیل المحتوى كأداة لجمع البیانات  

   المقترح  االختبار٤ – ٣

  :  بناء االختبار ١ – ٤ – ٣

 على شكل استبیان مبینـا فیـه االختبـار األولیةبصیغته قام الباحث بوضع االختبار المقترح 
 وطریقـة التـسجیل مـستعینا بالرسـوم لـألداء من حیث االسم والغرض والوصـف الكامـل  أبعادهبكافة

 وبعـــد ،والتقـــسیمات الخاصـــة بالهـــدفوالمـــسافات التوضـــیحیة التـــي توضـــح طریقـــة تنفیـــذ االختبـــار 
   مجموعة من ذوي الخبرة قام الباحث بعرضه علىاإلجراءاتاستكمال هذه 

 ومقترحــاتهم أرائهــم إلبــداء كــرة الیــد والقیــاس والتقــویم وعلــم التــدریب الریاضــي ∗∗فــي∗ واالختــصاص
 وفیما ،)١(لحق في الممبین  وكما  علیهإجرائهاوبیان مدى صالحیة االختبار والتعدیالت المزمع 

   . شرح لالختبار المقترحیاتي

                                                 
   ) ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٨(  هذه األندیة هي التي شاركت في بطولة القطر للشباب للموسم الریاضي  *
  موصلجامعة ال/ كلیة التربیة الریاضیة     فسلجة التدریب الریاضي         یاسین طه محمد علي . د.أ ∗
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     كرة ید   / طرائق التدریس     ضیاء قاسم الخیاط . د.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     كرة سلة/ قیاس وتقویم     هاشم احمد سلیمان . د.أ
  موصلجامعة ال/ كلیة التربیة الریاضیة     علم التدریب الریاضي     أیاد محمد عب اهللا . د.أ

  النسبة المئویة  عینة البناء  العدد  النادي
  ٨.٣٣  ٦  ١٨  الفتوة 
  ٩.٧٢  ٧  ١٨  اربیل
  ٩.٧٢  ٧  ١٨  بیرس

  ٩.٧٢  ٧  ١٨  السلیمانیة 
  ٣٧.٥  ٢٧  ٧٢  المجموع
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  ٢٤٠

  . القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء في كرة الید:اسم االختبار 

  . قیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء بكرة الید:الغرض من االختبار 

 أقــسام ة یقــسم إلــى ثالثــهــدف كــرة یــد، )١٤(كــرات یــد عــدد ،  ملعــب كــرة یــد:األدوات المــستخدمة 
لـى ثالثـة أقـسام سم نمد حبـل إلـى األرض لیقـسم الهـدف إ) ٥٠( مسافة قائمینولمسافة تبعد عن ال

  ، )٢(في الملحق موضح وكما 

 وعلى جهتي ،متر بنقطتین) ٩و٦( خط  وهمي مستقیم لیقطع خطي أل من منتصف المرمى نمد
متــر بنقطتــین علــى ) ٩و٦(قطعــا خطــي أل درجــة نمــد خطــین وهمیــین لی) ٤٥(هــذا الخــط وبزاویــة 

مد خطـین وهمیـین لیقطعـان خطـي أل درجة ن) ٢٢.٥(على جهتي هذا الخط وبزاویة  و ،كل جانب
منهـا علـى ) ٥(منـاطق للتـصویب ) ٨( وبـذلك یـصبح لـدینا ،ال الجهتینمتر بنقطتین وعلى ك) ٦(

  ) . ٢( الملحقمتر وكما موضح في ) ٩(منها على خط أل ) ٣(مترو) ٦(خط أل 

 متر من منتصف المرمى ) ١٤(كرة على بعد ) ١٤(توضع : وصف األداء 

یقـــوم الالعـــب ذو الـــذراع األیمـــن بأخـــذ الكـــرة مـــن منتـــصف الملعـــب وعمـــل الطبطبـــة لیقـــوم 
 مــن الزاویــة الیمنــى لحــارس المرمــى أي باتجــاه ذراعــه الرامیــة مــرورا بالمحطــات مبتــداً بالتــصویب 

 وللمحطــات  مــن القفــزتــصویبة) ١٤(یكــون الالعــب قــد أدى ذلك وبــ ویكــرر العمــل لمــرتین الــسبع
 وكـذلك الحـال لالعـب ذو )الالعب ال یقوم بالتصویب من الزاویة المعاكـسة لذراعـه الرامیـة (السبع

  . الذراع األیسر ماعدا أن البدایة تكون من الجهة الیسرى

  :شروط األداء 

 نهایــة االختبــار فــي  ولحــینالمنتــصفیــتم احتــساب الــزمن مــن لحظــة أخــذ الالعــب للكــرة مــن  -
  .وبعد أن یكرر العمل لمرتین وبسرعة وبدون توقف ) ٧(المحطة رقم 

                                                                                                                                            
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة       كرة ید/ قیاس وتقویم     د عبد الكریم قاسم غزال .م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     العاب مضرب / قیاس وتقویم     إیثار عبد الكریم غزال . د.م.أ
  جامعة الموصل/ ربیة الریاضیة كلیة الت    كرة ید/ علم التدریب الریاضي    نوفل محمد محمود      . د.م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     كرة قدم/ قیاس وتقویم     د ضرغام جاسم محمد    .م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     كرة قدم/ قیاس وتقویم     د مكي محمود حسین    .م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     العاب مضرب / قیاس وتقویم     د سبهان محمد محمود   .م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     لیاقة بدنیة    / قیاس وتقویم     د غیداء سالم عزیز.م.أ
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة     كرة ید/ علم التدریب الریاضي     كنعان محمود عبد الرزاق. د.م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة       كرة ید/ كانیك بایومی    محمد خلیل محمد. د.م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   الجمناستك/ علم التدریب الریاضي   عبد الجبار عبد الرزاق الحسو. د.م
  جامعة الموصل/            كلیة التربیة الریاضیة   لیاقة بدنیة/ قیاس وتقویم     محمود شكر صالح      . د.م
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة     كرة قدم / قیاس وتقویم       ولید خالد رجب . د.م
 

  %١٠٠بعد أن تم جمع االستبیان حصل الباحث على نسبة اتفاق  **
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  ٢٤١

  . سم ولكال جهتي المرمى) ٥٠(أل یتم احتساب درجة واحدة لكل كرة تدخل ضمن مسافة  -

   . التأكید على تأدیة التصویب من القفز-

    :الجزاءات

 تـضرب احـد أوفـي غیـر المنطقتـین المحـددتین الهدف كرة  ال تحتسب الدرجة في حالة دخول ال-
  . متر)٦( أل تخرج خارج حدود المرمى فضال عن مخالفة لمس خط آو العارضة أوالقائمین 

  .)خطأ الطبطبة والمشي بالكرة (یعاد االختبار عند حدوث مخالفة لقواعد اللعب -

  .یوضح تفاصیل ذلك) ٢(والملحق 

أي بعــد تــرك (ة  نهایــة المحطــة الرابعــة عــشر إلــى البــدء ةمن مــن لحظــ یــتم احتــساب الــز :التــسجیل 
 إلـى ثـم تحـول الـدرجتین هـدافاالویـتم حـساب عـدد ) ةالكرة ذراع الالعب في المحطة الرابعة عشر 

 لیــصبح )٢( تجمــع وتقــسم علــى ولألهــداف، ویكــون لــدینا درجتــین للــزمن )σ ٦(الدرجــة المعیاریــة 
    .رة الالعب على التصویب في هذا االختبار تعبر عن قد)واحدة(لدینا درجة 

   التجارب االستطالعیة ٢ – ٤ – ٣

 لغـــرض التعـــرف علــى الـــصعوبات التـــي مـــن : التجربـــة االســـتطالعیة األولـــى ١ – ٢ – ٤ – ٣
 فـــضال عـــن كفـــاءة فریـــق  الباحـــث مـــن خـــالل العمـــل والتطبیـــق الفعلـــي لالختبـــارترافـــقالممكـــن أن 

اب نــــادي الفتــــوة العبــــین مــــن شــــب) ٥(حــــث بتطبیــــق االختبــــار علــــىقــــام البا ، ∗∗ العمــــل المــــساعد
ومن خالل هذه التجربة لـم یـستطع احـد مـن الالعبـین مـن تكملـة ، ١/١١/٢٠٠٨الریاضي بتاریخ 

ـــار المقتـــرح ـــك لـــصعوبة أدائـــهاالختب  ممـــا حـــذا بالباحـــث إلـــى إجـــراء بعـــض التعـــدیالت والتـــي  وذل
   :ما یأتيتضمنت 

  أن یبــــدأ االختبــــار مــــن الزاویــــة ولــــیس مــــن الوســـــط ولكــــل العــــب حــــسب ذراعــــه الرامیــــة وبواقـــــع 
أمــا بقیــة الكــرات فوضــعت علــى بعــد ، مــن الزاویــة لكــي یتماشــى مــع حالــة اللعــب الفعلیــة) كــرتین(
متـر فـضًالَ◌ عـن ) ١(موقـع الكـرات لمـسافة  أن تـم تقریـب متر مـن خـط المنتـصف أي بعـد) ١٣(

  .تجربة سالمة إجراءات العمل وكفاءة فریق العمل المساعد ذلك فقد أفرزت ال

                                                 
  مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة / مدرب اللعاب ریاضیة     خالد حسین محمد  ∗∗

  مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة/ ضیة مدرب اللعاب ریا         محمد حمدون یونس  
    مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة/ مدرب اللعاب ریاضیة         عمر احمد جاسم 

  كلیة التربیة األساسیة / طالب ماجستیر         بسام علي محمد أمین 
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  ٢٤٢

 ٦/١١/٢٠٠٨اجریت التجربـة االسـتطالعیة بتـاریخ :  التجربة االستطالعیة الثانیة ٢-٢-٤-٣
عینــة التجربــة االســتطالعیة االولــى وذلــك للتأكــد مــن مقــدرة العینــة علــى أداء االختبــار وعلــى نفــس 

  .ن ذلك ، إذ تم تأدیة االختبار بصورة جیدة بعد التعدیل وفعًال فقد تم التأكد م
   : مواصفات االختبار بصورته النهائیة ٣ – ٤ – ٣

  . القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء في كرة الید :اسم االختبار 
  . قیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل األداء بكرة الید :الغرض من االختبار 

 أقــسام ة هــدف كــرة یــد یقــسم إلــى ثالثــ،)١٤( كــرات یــد عــدد ، یــد ملعــب كــرة:دمة األدوات المــستخ
إلى ثالثـة أقـسام سم نمد حبل إلى األرض لیقسم الهدف ) ٥٠(لمسافة تبعد عن العمودین مسافة و 

   .)١(وكما في الشكل 
 وعلـى جهتـي ،متـر بنقطتـین) ٩و٦(من منتصف المرمى نمد خط وهمي مستقیم لیقطع خطي أل 

متــر بنقطتــین علــى ) ٩و٦(وهمیــین لیقطعــا خطــي أل درجــة نمــد خطــین ) ٤٥(خــط وبزاویــة لهــذا ا
مد خطـین وهمیـین لیقطعـان خطـي أل درجة ن) ٢٢.٥( وعلى جهتي هذا الخط وبزاویة ،كل جانب

منهـا علــى ) ٥(منـاطق للتــصویب ) ٨(وبـذلك یـصبح لــدینا ،متـر بنقطتـین وعلــى كـال الجهتــین) ٦(
  ) . ٣ (الملحقوكما في متر ) ٩( على خط أل منها) ٣(مترو) ٦(خط أل 

متـر مـن منتـصف المرمـى وكـرتین توضـع فـي ) ١٣(كـرة علـى بعـد ) ١٢( توضـع :وصف األداء 
  .مى ولكل العب وحسب ذراعه الرامیةنقطة التقاء خط الجانب مع خط المر 

 فـــز مـــروراً یبــدأ الالعـــب ذو الــذراع األیمـــن مــن الجهـــة الیمنــى للمرمـــى لیقــوم بالتـــصویب مــن الق -
ــــــــــسبع وبواقــــــــــع كــــــــــرتین لكــــــــــل محطــــــــــة وحــــــــــسب التــــــــــرقیم الموضــــــــــح     بــــــــــالملحقبالمحطــــــــــات ال

وكـــذلك الحـــال  ،تـــصویبه مـــن القفـــز وللمحطـــات الـــسبع) ١٤(أدى قـــد وبـــذلك یكـــون الالعـــب ) ٣(
  . بالنسبة لالعب ذو الذراع الیسرى ماعدا أنه یبدأ من الجهة الیسرى للمرمى

  
  

  :شروط األداء 
 نهایـــة االختبـــار فـــي ن مـــن لحظـــة أخـــذ الالعـــب للكـــرة مـــن الزاویـــة ولحـــینیـــتم احتـــساب الـــزم -

 ویـتم توقـف التوقیـت بعـد وبعد أن یكرر العمل لمرتین وبسرعة وبدون توقف) ٧(المحطة رقم 
  .)١٤(انطالق الكرة من ید الالعب في التصویبة 

 . مرمى سم ولكال جهتي ال) ٥٠(تدخل ضمن مسافة أل یتم احتساب درجة واحدة لكل كرة  -

 .التأكید على تأدیة التصویب من القفز  -
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  ٢٤٣

    :الجزاءات
 ال تحتسب الدرجة في حالة دخول الكرة في غیر المنطقتین المحددتین أو تضرب احد القـائمین -

  .  متر ٦أو العارضة آو تخرج خارج حدود المرمى فضال عن مخالفة لمس خط ال 
 ) . خطأ الطبطبة والمشي بالكرة ( یعاد االختبار عند حدوث مخالفة لقواعد اللعب-

  .یوضح تفاصیل ذلك ) ٢(والملحق 
أي بعـد تـرك الكـرة (ةء إلى نهایـة المحطـة الرابعـة عـشر  یتم احتساب الزمن من لحظ البد:التسجیل 

ویتم حساب عدد الهداف ثـم تحـول الـدرجتین إلـى الدرجـة ) ةذراع الالعب في المحطة الرابعة عشر 
 لدینا درجتین للزمن وللهداف تجمع وتقسم على اثنین لیصبح لدینا درجة ، ویكون)σ ٦(المعیاریة 

    .واحدة تعبر عن قدرة الالعب على التصویب في هذا االختبار 

  لالختبار  التنفیذ النهائي ٤ – ٤ – ٣

 والـذین یمثلـون العبـاً  )٤٠(ة مؤلفـة مـنقام الباحـث بـأجراء التنفیـذ النهـائي لالختبـار علـى عینـ
ولغایــــة ٢٥/١١/٢٠٠٨ مــــن وابتــــداءً الــــشباب بكــــرة الیــــد   والــــسلیمانیةوة وبیــــرس واربیــــلأندیــــة الفتــــ

٢٩/١١/٢٠٠٨ . 

   الوسائل اإلحصائیة ٦ – ٣ – ٣
  .  الوسط الحسابي -
  .  االنحراف المعیاري -
  ) .بیرسون(  معامل االرتباط البسیط -
  .  الدرجة المعیاریة -
  .  النسبة المئویة -
 . المستقلة للعینات) t( اختبار -
  ).٢٩٠–١٠١، ١٩٩٦،التكریتي والعبیدي(  معامل االلتواء -
 ٦σ (Donr& Others,1987,31)  المعیاریةةالدرج -

   عرض النتائج وتحلیلها – ٤
   المعامالت العلمیة لالختبار ١ – ٤
 مــن أهــم معــاییر جــودة االختبــار حیــث یــشیر یعــد الــصدق واحــداً  ": صــدق االختبــار ١ – ١ – ٤

  "ء أو الظــاهرة التــي وضــع لقیاســهاحقیقــة أو مــدى الدقــة التــي تقــیس بهــا أداة القیــاس الــشيإلــى ال
  )٢٠٠٦،١٧٧،رضوان(             

  وألجل الوصول إلى صدق االختبار قام الباحث باستخدام عدة أنواع من الصدق وكما یأتي 
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  ٢٤٤

ـــوى أو المـــضمون ١ – ١ – ١ – ٤ ـــصدق المحت  المحتـــوى أو صـــدق تـــم الحـــصول علـــى :  ال
مــن خــالل اســتطالع أراء الخبــراء حــول مــدى صــالحیة االختبــار وصــدقه فــي قیــاس مــا المــضمون 

وعـددهم  المـذكورین انفـاً   حیث تم عرض االختبـار علـى مجموعـة مـن المختـصین،وضع من أجله
   .ا  خبیر ) ١٦(
 قـــام الباحـــث باســـتخراج الـــصدق الـــذاتي إذ تـــشیر المـــصادر : الـــصدق الـــذاتي ٢ – ١ – ١ – ٤

 بــینی) ٢(تربیعــي لمعامــل الثبــات  والجــدول  إلــى أن الــصدق الــذاتي یــستخرج مــن الجــذر ألالعلمیــة
  ).١٩٢، ١٩٩٥،حسانین(ذلك 

  

ـــز بأســـلوب المجموعـــات الم٣ – ١ – ١ – ٤ ـــة صـــدق التمیی ـــواع األدوات  :تطرف  هـــو احـــد أن
المـــستخدمة فـــي اســـتخراج صـــدق التمییـــز وهـــو یمثـــل قـــدرة االختبـــار علـــى التمییـــز بـــین أصـــحاب 
القدرات المنخفـضة والقـدرات العالیـة فـي سـمة معینـة مـن الـسمات موضـوع القیـاس ویمكـن تعریـف 

قدرة االختبار المقترح على التفریق بـین األشـخاص الـذین یتمتعـون " القدرة على التمییز على أنها 
 الــصفة أو مــن ناحیــة وبــین مــن یتمتعــون بدرجــة منخفــضة مــنأو الــسمة بدرجــة مرتفعــة بالــصفة 

  )٢٦٥، ٢٠٠٨،عالوي ورضوان( ". من ناحیة أخرى السمة
للعینات المستقلة على عینة التطبیـق النهـائي والبـالغ عـددهم )t(اختبار وقد استخدم الباحث 

العبــًا إلیجــاد قــدرة االختبــار علــى التمییــز بعــد أن تــم ترتیــب الــدرجات تنازلیــًا لتظهــر لـــدینا )٤٠(
ستقلة وبـذلك نعـرف مـا إذا كـان االختبـار یمیـز بـین  للعینـات المـtمجموعتین نطبق علیهما قـانون 

  یبین ذلك ) ٢(رقم  والجدول ،المجموعتین أم ال
  )٢(رقم الجدول 

  والصدق الذاتي یبین قیمة صدق التمییز

  ٢.٠٢) = ٣٨( ودرجة حریة )٠.٠٥(معنوي عند نسبة خطأ * 
  

   ثبات االختبار ٢ – ١ – ٤
ویقصد به مدى الدقة أو اإلتقان أو االتساق الذي یقیس به االختبـار الظـاهرة التـي وضـع   

  ).٢٠٠٨،٢٧٨ ،عالوي ورضوان (من أجلها 
، ریق تطبیق االختبار وٕاعادة تطبیقه على عینة الثباتوتم استخراج معامل الثبات عن ط  

 حیــث اجــري  أســبوع واحــد مقــدارها بــین التطبیقــین األول والثــاني بفتــرة العبــا)٢٧(ددهم والبــالغ عــ
 ابتـــــــداءً جــــــري التطبیـــــــق الثــــــاني  فـــــــي حــــــین ا١٥/١١ولغایــــــة١٢/١١ للفتــــــرة مـــــــناألولالتطبیــــــق 

                                                     . ذلك  یبین)٣(رقم  والجدول ٢٢/١١/٢٠٠٨ولغایة١٩/١١من

  الصدق الذاتي  صـــدق التمییـــز
  لألهداف  للزمن  لألهداف  للزمن  

٠.٩٩  ٠.٩٤  *٩.٦٤٩  *٧.٣٦٥  
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  ٢٤٥

  
  )٣(رقم الجدول 

   الثباتیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة
  *الثبات  التطبیق الثاني  التطبیق األول

 -س
  زمن

ع 
  زمن

 -س
  أھداف

ع 
  أھداف

 -س
  زمن

ع 
  زمن

 -س
  أھداف

ع 
  أھداف  زمن  أھداف

٠.٩٧٤  ٠.٨٧٥  ٢.٢٩  ١٠.١٩  ٨.٧  ٩٨.٨٨  ٢.٣٣  ١٠.١٥  ٩.٧٤  ٩٩.٢٧  

  .٠.٣٨١) =٢٥( ودرجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 
      الموضوعیة  ٣ – ١ – ٤

تم إیجاد الموضوعیة عن طریق إیجاد معامل االرتباط بـین درجتـي محكمـین ألداء العینـة   
 حیــث إن معامــل االرتبــاط بــین المحكــم األول والمحكــم ،الواحــدة فــي الوقــت نفــسه وكــل علــى حــدة

رقم  والجدول )٢٥، ١٩٩٦،خاطر وألبیك (وضوعیة االختبار في ذلك العنصرالثاني هو معامل م
   . ذلكبین ی)٤(

  )٤(رقم الجدول 
   درجة الموضوعیة على وفق درجات الحكمین األول والثانيیبین

  الموضوعیة  الحكم الثاني  الحكم األول
  ھدافأ  زمن   ع أھداف   أھدافسَ   ع زمن    زمن سَ   ع أھداف   أھدافسَ   ع زمن   زمن سَ 

١  ٠.٩٩٣  ١.٦٧  ١٠.٤  ٩.٦١  ١٠٢.٤  ١.٦٧  ١٠.٤  ٩.١٨  ١٠١.٤  

  

   مالئمة االختبار للعمر والجنس والمستوى لعینة البحث ٢ – ٤
قــیم الــدرجات بأذا كــان التوزیــع الخــاص تعــد االختبــارات مالئمــة للعمــر والجــنس والمــستوى 

 إذالحـسابي والمنـوال والوسـیط  ویتحقق ذلك عندما تتطابق قیم المتوسـط ، اعتیادیاأوالخام مماثال 
 ،یمثل المتوسط نقطة توازن التوزیع في حین یمثل المنـوال القیمـة التـي تحـدث عنـدها قمـة التوزیـع

ـــــــــــــــــــــع أمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــسم التوزی ـــــــــــــــــــــي تق ـــــــــــــــــــــل القیمـــــــــــــــــــــة الت ـــــــــــــــــــــى الوســـــــــــــــــــــیط فیمث    نـــــــــــــــــــــصفین إل
  ) ٨٦، ١٩٨٠،االطرقجي. (متساویین 

  .)١٧٨، ١٩٩٦،والعبیدي،التكریتي)" (٣±(یر طبیعیًا إذا زاد عن ویعد االلتواء غ" 
   معامــــل االلتــــواء إیجــــاد االختبــــار لعینــــة البحــــث مــــن خــــالل مالئمــــة إلــــىوقــــد تــــم التوصــــل 

)Skewmess (رقم  والجدول)یبین ذلك)٥ .  
  

  )٥(رقم الجدول 
  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمنوال وقیمة معامل االلتواء یبین  
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  ٢٤٦

التواء   المنوال  ع أھداف  َس أھداف  المنوال  ع زمن  َس زمن
  زمن

التواء 
  أهداف

٠.٨١-  ٠.٣٩٥  ١٢  ٢.٤٣٤  ١٠.٠٢٥  ٩٥  ٩.٦٧  ٩٨.٨٢٥  

   النهائي لالختبار التطبیق ٤ – ١ – ٤
بعد أن تم إجراء المواصفات العلمیة لالختبار قام الباحـث بـإجراء التطبیـق النهـائي لالختبـار علـى 

 ٢٤/١١/٢٠٠٨ التطبیــــق النهــــائي مــــن راءإجــــ وتــــم العبــــاً ) ٤٠(عینــــة التطبیــــق والبــــالغ عــــددهم 
   . وبعدها تم استخراج المعاییر،٢٩/١١/٢٠٠٨ولغایة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   إعداد جدول المعاییر٣ – ٤

   )٦(رقم الجدول 
   ألفراد عینة البحثσ ٦یبین الدرجات الخام والمعیاریة وال 

 σ ٦  للزمن الدرجة المعیاریة  الزمن  ت
   النھائيσ ٦  لألھدافσ ٦  ألھدافلریة الدرجة المعیا  األھداف  للزمن

٧٥.٥٣  ٧٧.٢٣  ١.٦٣  ١٤  ٧٣.٨٢  ١.٤٣  ٨٥  ١  
٧٤.٦٦  ٧٧.٢٣  ١.٦٣  ١٤  ٧٢.١  ١.٣٣  ٨٦  ٢  
٧٠.٣٨  ٧٠.٣٨  ١.٢٢  ١٣  ٧٠.٣٨  ١.٢٢  ٨٧  ٣  
٧٠.٣٨  ٧٠.٣٨  ١.٢٢  ١٣  ٧٠.٣٨  ١.٢٢  ٨٧  ٤  
٦٧.٨  ٧٠.٣٨  ١.٢٢  ١٣  ٦٥.٢١  ٠.٩١  ٩٠  ٥  
٦٤.٣٧  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦٥.٢١  ٠.٩١  ٩٠  ٦  
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  ٢٤٧

٦٤.٣٧  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦٥.٢١  ٠.٩١ ٩٠  ٧  
٦٣.٥١  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦٣.٤٨  ٠.٨١  ٩١  ٨  
٦٣.٥١  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦٣.٤٨  ٠.٨١  ٩١  ٩  
٦٣.٥١  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦٣.٤٨  ٠.٨١  ٩١  ١٠  
٦٢.٦٤  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦١.٧٦  ٠.٧١  ٩٢  ١١  
٦٢.٦٤  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٦١.٧٦  ٠.٧١  ٩٢  ١٢  
٦٠.٩٢  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٥٨.٣١  ٠.٥٠  ٩٤  ١٣  
٦٠.٩٢  ٦٣.٥٣  ٠.٨١  ١٢  ٥٨.٣١  ٠.٥٠  ٩٤  ١٤  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ١٥  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ١٦  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ١٧  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ١٨  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ١٩  
٥٦.٦٣  ٥٦.٦٨  ٠.٤  ١١  ٥٦.٥٩  ٠.٤٠  ٩٥  ٢٠  
٥٢.٣٥  ٤٩.٨٣  ٠.٠١ -  ١٠  ٥٤.٨٧  ٠.٣٠  ٩٦  ٢١  
٥٠.٦٣  ٤٩.٨٣  ٠.٠١ -  ١٠  ٥١.٤٢  ٠.٠٩  ٩٨  ٢٢  
٤٩.٧٦  ٤٩.٨٣  ٠.٠١ -  ١٠  ٤٩.٧  ٠.٠٢ -  ٩٩  ٢٣  
٤٩.٧٦  ٤٩.٨٣  ٠.٠١ -  ١٠  ٤٩.٧  ٠.٠٢ -  ٩٩  ٢٤  
٤٩.٧٦  ٤٩.٨٣  ٠.٠١ -  ١٠  ٤٩.٧  ٠.٠٢ -  ٩٩  ٢٥  
٤٥.٤٨  ٤٢.٩٨  ٠.٤٢ -  ٩  ٤٧.٩٨  ٠.١٢ -  ١٠٠  ٢٦  
٤٥.٤٨  ٤٢.٩٨  ٠.٤٢ -  ٩  ٤٧.٩٨  ٠.١٢ -  ١٠٠  ٢٧  
٤٤.٦٢  ٤٢.٩٨  ٠.٤٢ -  ٩  ٤٦.٢٥  ٠.٢٢ -  ١٠١  ٢٨  
٤٤.٦٢  ٤٢.٩٨  ٠.٤٢ -  ٩  ٤٦.٢٥  ٠.٢٢ -  ١٠١  ٢٩  
٣٩.٤٧  ٣٦.١٣  ٠.٨٣ -  ٨  ٤٢.٨١  ٠.٤٣ -  ١٠٣  ٣٠  
٣٩.٤٧  ٣٦.١٣  ٠.٨٣ -  ٨  ٤٢.٨١  ٠.٤٣ -  ١٠٣  ٣١  
٣٦.٨٨  ٣٦.١٣  ٠.٨٣ -  ٨  ٣٧.٦٤  ٠.٧٤ -  ١٠٦  ٣٢  
٣٣.٤٦  ٢٩.٢٨  ١.٢٤ -  ٧  ٣٧.٦٤  ٠.٧٤ -  ١٠٦  ٣٣  
٣٢.٦  ٢٩.٢٨  ١.٢٤ -  ٧  ٣٥.٩١  ٠.٨٥ -  ١٠٧  ٣٤  
٢٤  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ٢٥.٥٧  ١.٤٧ -  ١١٣  ٣٥  
٢٣.١٤  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ٢٣.٨٥  ١.٥٧ -  ١١٤  ٣٦  
١٩.٧  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ١٦.٩٦  ١.٩٨ -  ١١٨  ٣٧  
١٧.٩٧  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ١٣.٥١  ٢.١٩ -  ١٢٠  ٣٨  
١٧.٩٧  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ١٣.٥١  ٢.١٩ -  ١٢٠  ٣٩  
١٧.٩٧  ٢٢.٤٣  ١.٦٥ -  ٦  ١٣.٥١  ٢.١٩ -  ١٢٠  ٤٠  

  ١٠.٠٢٥  سَ   ٩٨.٨٢٥   سَ 
  ٢.٤٣٤  ع   ٩.٦٧  ع
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  ٢٤٨

    االستنتاجات والتوصیات – ٥
   االستنتاجات ١ – ٥
 التوصل إلى اختبار لقیاس القدرة على التصویب من خـالل دقـة وتحمـل األداء بكـرة ١ – ١ – ٥

  . الید 
  . تم وضع جدول الدرجات الخام والدرجات المعیاریة لالختبار ٢ – ١ – ٥
  

   التوصیات  ٢ – ٥
 االســــتعانة باالختبــــار الــــذي تــــم التوصــــل إلیــــه لیــــساعد المــــدربین فــــي تقیــــیم مــــستوى ١ – ٢ – ٥

  .العبیهم في مهارة التصویب من خالل دقة وتحمل األداء 
  .ة التصویب في الوحدات التدریبیة ستخدام االختبار كتمرین لتطویر مهار ا ٢ – ٢ – ٥

  المصادر العربیة واألجنبیة
 . دار الطلیعة بیروت،١ ط ،الوسائل التطبیقیة اإلحصائیة) : ١٩٨٠(محمد علي ،االطرقجي . ١

التطبیقـات اإلحـصائیة فـي ) : ١٩٩٦ ( عبـد حـسن محمـد، والعبیـدي، ودیع یاسین،التكریتي .٢
  . الموصل ،ة والنشر دار الكتاب للطباع،بحوث التربیة الریاضیة

 ط ،١ج  ،القیاس والتقویم في التربیة البدنیـة والریاضـة) : ١٩٩٥(مد صبحي  مح،حسانین .٣
  .  القاهرة ، دار الفكر العربي،٣

موســـوعة التـــدریب الریاضـــي ) : ١٩٩٨( احمـــد كـــسرى ، ومعـــاني،حمـــد صـــبحي م،حــسانین .٤
  . مصر ، القاهرة، مركز الكتاب للطباعة والنشر،التطبیقي

 ط ، اختباراتها– العوامل المؤثرة علیها –اللیاقة البدنیة مكوناتها ) : ١٩٨٥( حلمي ،حسین .٥
  . قطر ، دار المتنبي،١

دار ،  تخطـیط وتطبیـق وقیـادة-ضي الحدیث التدریب الریا) : ١٩٩٨( مفتي إبراهیم ،دحما .٦
  . مصر ، القاهرة،الفكر العربي

 ط ،یـــاس فـــي المجـــال الریاضـــيالق) : ١٩٩٦( علـــي فهمـــي ، وألبیـــك،احمـــد محمـــد ،خـــاطر .٧
  .  مصر،دار الكتاب الحدیث،٤

 ،المـدخل إلـى القیـاس فـي التربیـة البدنیـة والریاضـة) : ٢٠٠٦( محمـد نـصر الـدین ،رضوان .٨
  . القاهرة ، مركز الكتاب للنشر،١ط 

وضع اختبار لقیـاس القـدرة علـى التـصویب مـن خـالل دقـة ) : ٢٠٠١( علیة إبراهیم ،زهدي .٩
 العـدد ، بحـث منـشور فـي مجلـة كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات،كـرة الـسلةوتحمل األداء فـي 

  . اإلسكندریة جامعة ،٢٣
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  ٢٤٩

دار ، ٣ ط ، الریاضـي  نظریـات وتطبیقــاتالتـدریب) : ١٩٨٠( عـصام حـسن ،عبـد الخـالق . ١٠
  . مصر ، اإلسكندریة،الكتب الجامعیة

 مطبعـــة ،٥ط  ، تطبیقــات- نظریـــات-التــدریب الریاضــي) : ١٩٨٧( عـــصام ،عبــد الخــالق . ١١
  .  مصر ، اإلسكندریة،جریدة السفیر

 دار ، تطبیقــــات– نظریــــات –التــــدریب الریاضــــي ) : ١٩٩٤( عــــصام الــــدین ،عبــــد الخــــالق . ١٢
  . مصر ، القاهرة،المعارف

  . مصر ، دار المعارف،٢ ط ،علم التدریب الریاضي) :١٩٦٩(محمد حسن ،عالوي . ١٣
  .  مصر ، دار المعارف،٦ ط ،علم التدریب الریاضي) : ١٩٧٩( محمد حسن ،عالوي . ١٤
 ،اختبـارات األداء الحركــي) : ١٩٨٢( محمــد نـصر الــدین ، ورضـوان، محمـد حــسن،عـالوي . ١٥

  . مصر ، دار الفكر العربي،١ط 
القیـاس فـي التربیـة الریاضـة ) : ٢٠٠٨( محمد نـصر الـدین، ورضوان،د حسن محم،عالوي . ١٦

 . مصر ، القاهرة، دار الفكر العربي،وعلم النفس الریاضي

 بغداد مطبعة اوفـسیت التحریـر ،أصول التدریب) :١٩٧٥(عبد علي نصیف ) ترجمة (هارة . ١٧
.  

18. Donr . kikerd all &others (1987) :Measurment & Evaluation for 
physical education، second edition .human .kineties .publishers . ine.   

19. Matwejew، l، u (1962):Angemeineder، k، e، Sportrering، Berlin. 

20. Strauss، m، d، (1979):Sport medicine and physiology، w، b، sound 
ersco, new york .           

21. Watson، w، a (1983) : physical Fitness and Athletic Performance، 
London، Longman، Lue . 
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  ٢٥٠

 
 

 
 

 
  الخبیر المحترم .................................................................. لسید  ا
  
  
  

  انـاستمارة استبی/ م 
  

بنــاء اختبــار القــدرة علــى التــصویب مــن خــالل دقــة " یــروم الباحــث إجــراء البحــث الموســوم 

ي مجــال القیــاس والتقــویم وبــالنظر لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــ" وتحمــل األداء فــي كــرة الیــد

ــم التــدریب الریاضــي ، یرجــى التفــضل بإبــداء أرائكــم ومقترحــاتكم فیمــا یتعلــق بمــدى صــالحیة  وعل

  . علما أن البحث سوف ینفذ على فئة الشباب .االختبار في قیاس ما وضع من أجله 

  
  
  

                                              

  رـر والتقدیـل الشكـم جزیـولك
  
  
  
  
  

  الباحث
  د سعد باسم جمیل. م 

  
  

  :االسم 
  :االختصاص 

  :اللقب العلمي 
 :       التاریخ 
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