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بناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد لطلبة الصف الثالث بكلية الرتبية الرياضية 
  ة املوصلعجام

  ١د عبد الكریم قاسم غزال.م.أ
 

  امللخص

   : إلى هدف البحث
  . بكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل الصف الثالثطلبة ل  بكرة الیدونیةالقانو   النظریةلمعرفةا مقیاسبناء .١
  . بكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل بكرة الید لطلبة الصف الثالثالقانونیة و   النظریة مستوى المعرفةتقییم.٢

ــــصف ا طلبــــةوتكــــون مجتمــــع البحــــث مــــن، اســــتخدم الباحــــث المــــنهج ألوصــــفي باألســــلوب المــــسحي  ــــالغ  ال ــــث والب لثال
ألغــــراض :مــــوزعین بالــــشكل اآلتــــي )١٣٠(أمــــا عینــــات البحــــث فقــــد شــــملت علــــى عینــــة البنــــاء والبالغــــة،)١٨٧(عــــددهم
،أمـــا عینـــة )١٠٠( إلیجـــاد القـــوة التمییزیـــةاالختبــاروالتحلیـــل اإلحـــصائي لمواقـــف ،)١٠(ةوالتجربـــة االســـتطالعی،)٢٠(الثبــات

وســائل جمــع البیانــات فقــد اســتخدم الباحــث االســتبیان والتحلیــل وجمــع أمــا   وكــال حــسب نــسبته،،)٤٠(التطبیــق فقــد بلغــت
، إذ  بكـرة الیــدالقانونیـةو   النظریـة المعرفـةمقیـاس :المعلومـات واالختبـار كوسـائل لجمـع البیانـات وقـد شـملت االختبـارات علـى

إعـداد الـصیغة { خطـوات البنـاء وقد تـضمنت الثالث كلیة التربیة الریاضیة ،الصفطلبة  على المقیاستطلب البحث بناء هذا 
ــة  ــاساألولی ــرات ،  للمقی ــاسالمواصــفات العلمیــة ،  بــصورته األولیــة المقیــاسإعــداد فق صــدق المحكمــین ( والمتــضمنةللمقی

ــذاتي ــداخلي بــین فقــرات ، معامــل الــسهولة والــصعوبة (التحلیــل اإلحــصائي للفقــرات ،معامــل الثبات، )والــصدق ال  االتــساق ال
  . } المقیاسیجاد مفتاح التصحیح لفقرات  فضال عن إ)المقیاس

، ) كارل بیرسون (معادلة معامل االلتواء لـ االنحراف المعیاري،المنوال، الحسابي،المتوسطواقتصرت الوسائل اإلحصائیة على 
ومـن    .النـسبة المئویـة ، معامل السهولة والصعوبة ، معامل التمییز ،  للمقیاس ، المتوسط الفرضيمعامل االرتباط البسیط

  : ابرز االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث
  .القانونیة بكرة الید و   النظریةقیاس المعرفةل هبناءفاعلیة المقیاس الذي تم  -١
  .القانونیة و   النظریة بكرة الید بالتحصیل العالي في المعرفةطلبة الصف الثالثتمیز . ٢

  : یأتي في ضوء النتائج التي توصل إلیها الباحث یوصي بما
  . كرة الید في تقویم طلبة الصف الثالث في مادةالقانونیة من قبل المدرسین و   النظریة المعرفةمقیاساعتماد . ١
   ولمفردات الفعالیات األخرى التي یشملها المنهاج القانونیة من قبل الباحثین و   النظریة المعرفةمقیاسبناء أو إعداد . ٢
  النظریـةإجـراء بحـوث  تتنـاول العالقـة بـین المعرفـة( یوصي الباحـث أیـضاً  الطلبة كون علیهنظرًا للتكامل الذي یجب أن ی. ٣
   .للعبةالمختلفة  )المهارات–التكنیكیة - التكتیكیة -القانونیة (و
  

Constructing a Knowledge Scale Of  the theoretical and rules content Of  hand ball for 
junior students of physical Education College in Mosul University  

Asist.Prof.Abdul Kareem.K.Ghazal 

Abstract 
The research aims at the following : 

1. Constructing a Knowledge scale of the theoretical and rules content of handball for 
the junior students . 

2. Evaluating the Knowledge level of the junior students in the theoretical and rules 
content of handball . 
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In order to do that the researcher used descriptive method with survey style . The Society 
was (187 ) students which were divided into two samples , construction , and applied one 
which consisted of (40) students while the construction sample was distributed as follows 
(20) students for reliability (10) for pilot study and (100) for statistical analysis .  
Many research and statistical tools were used to collect data and then to construct the 
scale. 
The researcher concluded the following : 
1. The constructed scale was very effective in measuring the theoretical and rules content 

of handball for junior students  
2. The junior students were distinguish as far as their Knowledge in handball was 
concern . 
Finally the researcher recommended many recommend ions , the most imported one 
was using the constructed scale by the teachers of handball when ever they want to 
evaluate students in handball .  

  : التعریف بالبحث-١
 :المقدمة وأهمیة البحث١-١

 علومها من العلوم الطبیعیة مدتد كان التطور الذي حدث في مجال التربیة الریاضیة ملحوظا إذ استلق
 وأصبحت أنشطة التربیة الریاضیة تستمد حلول مشكالتها المختلفة من خالل األسلوب العلمي  كافةوالفلسفیة والعلمیة

  . السلیم
 وجها كوحدة واحدة موقف المنافسة ینبتحمل الالعب التي تتمیز قیة إحدى األلعاب الفر كرة الید لعبة دوتع

 یجب أن یكون لذا،  كثیرة ومتعددة للعبة كرة الید ولما كانت النواحي التكتیكیة والتكنیكیة  ،منافسالفریق اللوجه مع 
هها  یستطیع أن یواجه كل هذه المواقف المتغیرة والمتعددة التي یواجلكي على قدر مناسب من المعرفة الطالبهذا 

 یمتلك قدرا اكبر من المعرفة القانونیة لیستخدمها أن أیضا عندما یكون العبا ، وعلیه .بمفرده في أثناء سیر المباراة
 عندما یكون معرضا للتقییم من خالل االختبارات التي یخضع لها والتي لإلجابة یستخدمها معا أوعندما یكون حكما 

یعد االختبار والقیاس الوسیلة التي یمكن الوقوف من خاللها على حالة إذ .هي من متطلبات المرحلة لغرض النجاح 
لذلك تفنن المختصون بوضع .  المهاریة أو ما یخص أي محدد آخر یؤثر في مستوى األداء البدنیة أوالطالب

 كونها إما االختبارات أو القیاسات المناسبة بكل مجال من مجاالت التربیة الریاضیة،على أن االختبارات ال تخرج عن
ذاتیة تعتمد على الخبرات الشخصیة والمعاییر الذاتیة أو موضوعیة باستخدام وحدات قیاس متعارف علیها، ال یمكن 

ویمیل العالم اآلن إلى استخدام االختبارات الموضوعیة لما تمتاز به من دقة الحصول على . أن یختلف علیها اثنان
  في قیاس المهارات لأللعاب الریاضیة من خالل وحدات القیاسالنتائج وعدم تدخل مؤثر خارجي، وال سیما

یجب أن ال ) . ١٠٠-١٩٨٧،٩٧عالوي ورضوان، .(الموضوعیة كوحدات التكرار أو الدرجة أو الزمن أو المسافة
ة، نغفل حق التقویم القائم على أساس االختبارات الذاتیة التي ال یمكن االستغناء عنها في كثیر من األلعاب الریاضی

وألهمیة االختبارات الموضوعیة فقد شاع استخدامها في األلعاب الریاضیة كافة ومنها كرة الید،لذلك نجد االختبارات 
ویتمیز االتجاه الحدیث في قیاس . التي تعتمد على وحدات القیاس المذكورة أنفا، أمرًا واردًا في اختبارات كرة الید

الموضوعیة والتي یجب استخدامها بجانب االختبارات التي تقیس الجوانب المعرفة الذي یعد من الوسائل التقویمیة 
البدنیة والمهاریة مما یسهم في إعادة دراسة المناهج لكي تتضمن الجوانب المعرفیة الالزمة لرفع مستوى األداء فضال 

یدا في جمیع النواحي  إعدادا جالطلبةوللوصول إلى ذلك یجب إعداد . عن اكتساب األسس العلمیة التي تدعم األداء
لقانونیة من األمور ا  النظریة وویعد متغیر المعرفة. البدنیة والنفسیة والمعرفیة تبعا لنوع النشاط الریاضي الممارس

  أن یتفهم ویستوعب قدرا مالئما من األمور والموضوعات التي تتعلق بالمعرفةالطالب التي ینبغي على مهمةال
 التي تتعلق بالفعالیة  والتكتیكیة معرفة األمور القانونیةالطالبمن المفید والضروري على لقانونیة، إذ بات النظریة وا
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إعادة اكتشافها أو التعرف "أو " تسهل الوعي بالمعلومات أو اكتشافها اكتشافا مباشرا" المعرفة ألن. التي یمارسها
ة والقدرة البدنیة والمهارة الریاضیة وبین  الكفء هو الذي یجمع القابلیالطالبو ) ١٥ ،١٩٩٩الخولي وعنان،" (علیها

 إلى الطالبوللوصول ب. المعارف النظریة فاكتساب المهارة الریاضیة بدون المعرفة المرتبطة بها تكون عملیة قاصرة
 األداء ال یمكن أن نتناول األمور القانونیة وحدها بمعزل عن المتغیرات األخرى التي من الممكن أن مستویات جیدة

أن كل نشاط من األنشطة الریاضیة یتمیز عن اآلخر من حیث توافر قدرات ) ١٩٧٦(ویرى عالوي ، علیها تؤثر 
وتتجلى أهمیة ) ٣٨ ،١٩٧٦عالوي،( تؤهله لممارسة هذا النوع من النشاط بصورة أفضل للطالبوصفات معینة 

 والقانوني والذي یعد النظريجانب انه یتطرق إلى الجانب الذي انخفض االهتمام فیه أال وهو الالبحث الحالي في 
األساس الذي یرتكز علیه في عملیة تقییم طلبة الصف الثالث في مادة كرة الید ، وذلك من خالل بناء مقیاس المعرفة 

  .النظریة والقانونیة بكرة الید لطلبة الصف الثالث في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 
  : مشكلة البحث ٢-١

س ذات الطـابع العملـي و  بالـدر النجاح والتفوق بالنسبة للطلبة في كلیة التربیة الریاضـیة خاصـة تتعدد متطلبات
والمتعلقــة بالمعرفــة النظریــة والقانونیــة والتكتیــك ، ومــن خــالل خبــرة الباحــث وعملــه كتدریــسي لمــادة كــرة الیــد وجــد هنــاك 

 والقـــانوني واقتـــصار النظـــريل الجـــانبین قـــصورا فـــي مجـــال هـــذه المتطلبـــات وذلـــك مـــن خـــالل عـــدم وجـــود مقیـــاس یتنـــاو 
المقــاییس علــى الجانــب القــانوني ، لــذا تطلــب األمــر إخــضاع هــذه المتطلبــات للدراســة والبحــث علــى عینــة تمثــل مجتمــع 
البحث الحقیقي وذلك في محاولة للتوصل إلى المقیاس العملي الدقیق والـذي یمكـن أن یـستعان بـه لقیـاس وتقیـیم الطلبـة 

  . والقانوني ضمن منهج مادة كرة الید للصف الثالث في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل ظريالنفي الجانب 
  :  البحثاهدف ٣-١
   المعرفة النظریة والقانونیة بكرة الید لطلبة الصف الثالث بكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل مقیاس بناء ١-٣-١
   بكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل یة بكرة الید لطلبة الصف الثالثتقییم مستوى المعرفة النظریة والقانون٢-٣-١
  :مجاالت البحث ٤-١
  )  جامعة الموصل ( في كلیة التربیة الریاضیةالصف الثالث لبةط:  المجال البشري١-٤-١
    ١/٩/٢٠١٠ولغایة  ٥/٥/٢٠١٠من ابتدأ : ألزماني المجال ٢-٤-١
  . ) جامعة الموصل (كلیة التربیة الریاضیة عب قاعات ومال:  المجال المكاني٣-٤-١
  : تحدید المصطلحات ٥-١
ــة١-٥-١ مــصطلح عــام یعبــر عــن العملیــات الخاصــة بــاإلدراك، واالكتــشاف، والتعــرف، والتخیــل، والتقــدیر، :  المعرف

ر تمیــزا لهــا عــن  أو التفــسیاإلدراكــيوالتــذكر، والــتعلم، والتفكیــر، والتــي مــن خاللهــا یحــصل الفــرد علــى المعــارف والفهــم 
  )١٥ ،١٩٩٩الخولي وعنان،( .العملیات االنفعالیة

  : والدراسات السابقة اإلطار النظري-٢
   :اإلطار النظري١-٢
بدأ اهتمام اإلنسان بموضوع المعرفة منذ أكثر من ألفي عام، ولكن الدراسات العلمیـة لهـا لـم  : مفهوم المعرفة١-١-٢

المعرفة مفهـوم لـه معـاٍن عــدة فهنـاك المعرفـة التـي تــسعى إلـى التعـرف علـى نــشاط و ،بـدایات القـرن العــشرینتبـدأ إال منـذ 
العقــل وكــذلك حــاالت العقــل الداخلیــة والتــي تتمثــل فــي التفكیــر واالســتیعاب والتركیــز، والــتعلم، والفهــم، والتــذكر، وحــل 

ة اإلجمالیــة للــسلوك هــي الــصیغ) بیاجیــه(والمعرفــة عنــد )١١ ،٢٠٠١،تفرحــا(المــشكالت وهــي عملیــات كلهــا أساســیة 
البناء الذي یحدد شـتى الـروابط الممكنـة بـین الـذات والموضـوعات أو هو المتمثل في التفاعل المتبادل بین الفرد وبیئته، 

أن المعرفــة هــي مجموعــة متباینــة مــن االســتعدادات ) Solso(ویــذكر سولــسو) ١٦ ،١٩٩٩الخــولي وعنــان،. (الخارجیــة
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اتج المعرفــي یعــد المحــصلة النهائیــة لالكتــساب والتحــصیل وتكــوین المفــاهیم، والتكوینــات والقــدرات العقلیــة، لــذلك فــان النــ
كمـــا تمثـــل المعرفـــة الجانـــب العقلـــي فـــي الشخـــصیة اإلنـــسانیة ولعلنـــا نجـــد أن ذلـــك یقابلـــه الجوانـــب الوجدانیـــة . الذهنیـــة

  ) ١١ ،٢٠٠١،تفرحا( كالعزیمة والرضا واإلرادة والنزوع
یقصد بالمعرفة تلك العملیات التـي تقـوم بـاختزان المعلومـات، أي ملكـة التـذكر، وتجهیزهـا  : المعرفة الریاضیة٢-١-٢
 مـن المعلومـات إلـى العملیـات اإلبداعیـة التـي تحتـاج إلـى تركیـب لجزیئـه إذ تمتد من االستدعاء البـسیط -ملكه الفكر –

  ). ٣١ ،٢٠٠١،تفرحا. (األفكار والربط بینها
مارسـا أو مـشاهدا أن یـتفهم ویـستوعب قـدرا مالئمـا مـن المعرفـة الریاضـیة العامـة ویتعین على الفرد الریاضي م

والخاصة، فهناك أمور وموضـوعات للمعرفـة الریاضـیة لهـا طبیعـة ثقافیـة عامـة كالتـاریخ المتـصل باإلنجـازات االولمبیـة 
  . وبعض قواعد اللعبأو الدولیة للریاضة وبخاصة تلك المتصلة ببلده، وكاللیاقة البدنیة والتغذیة الصحیة 

یر من هذه الموضوعات وهي من األهمیة بحیث تتعـدى مجـرد بعـدها فخر بكم و ز والمجال المعرفي الریاضي ی
التثقیفــــي التقلیــــدي، وال تقتــــصر أهمیــــة المعرفــــة الریاضــــیة وموضــــوعاتها علــــى الالعــــب أو الریاضــــي فقــــط، فالعــــاملون 

م فـي أمـس الحاجـة إلـى المعرفـة الریاضـیة المتطـورة ویـسعون المهنیون بالمجـال الریاضـي علـى مختلـف تخصـصاتهم هـ
  ).٨٥ ،١٩٩٩الخولي وعنان،. (نحو اكتساب هذه المعرفة وتوظیفها على النحو الالئق

   :األهداف المعرفیة في المجال الریاضي ٣-١-٢ 
  . معرفة تاریخ الریاضة واألبطال *
  . شاط الممارسمعرفة المفاهیم والمصطلحات الریاضیة السائدة في الن *
  ). التكنیك(معرفة فن األداء الحركي الصحیح لكل نشاط ریاضي  *
  . معرفة قوانین وقواعد اللعب *
  . معرفة الخطط الهجومیة والدفاعیة الخاصة بالنشاط الممارس *
  . معرفة قواعد األمن والسالمة لتفادي اإلصابات *
  . معرفة المعلومات الصحیة العامة *
  . ة البدنیة الخاصة بالنشاط الممارسمعرفة اللیاق *
  . معرفة القیم االجتماعیة المكتسبة من الممارسة وكذلك السلوك المتمیز *
  )٣٣ - ٣٢ ،٢٠٠١،تفرحا (.معرفة المهارات الترویحیة التي یمكن أن یمارسها في وقت الفراغ *

 :یتضمن فإن المجال المعرفي" بلوم"ووفقا  لرأى
  : إلى" بلوم " بر عن العملیات النفسیة المعرفیة الخاصة بالذاكرة وقد قسمها تع وهى :المعرفة ١-٣- ١-٢
  . أو معرفة أشیاء محددة مثل معرفة المصطلحات والحقائق المحددة  معرفة التفاصیل*
  . ووسائل و أسالیب جمع هذه الحقائق وتنظیمها  معرفة طرق*
النظریات والتعمیمات أي أنها تتضمن األغراض المتصلة بالتعلیم المبادئ و   معرفة العمومیات والتجدیدات مثل معرفة*

  . النظریات والتركیب وحقائقه وتقالیده واتجاهاته وتصنیفاته ومستویاته وطریقة وعناصره وتصمیماته ثم واسترجاعه
 أخرى بأنه القدرة على إدراك المعاني ویظهر ذلك بترجمة المادة من صورة إلى ویعرف الفهم :الفهم٢-٣- ١-٢

الفهم من  وتتألف معرفه من  أي مقدار االستفادة التي یصل إلیها المتعلم فیما حصلهزإما بالشرح أو اإلیجا والتفسیر
   : ثالث فئات هي

  . وهى تتضمن التعرف والتمییز والتحویل في شكل إلى آخر/ الترجمة  *
  . ویتضمن فهم المغزى والمعنى والتوضیحات  / التفسیر*
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 ١٣٤

  . األسباب من معارف غیر متضمنة ویتضمن فهم/  ص أو االستقراء  االستخال*
  :التطبیق  ٣-٣- ١- ٢

استخدام  ویتضمن استخدام ما تم تعلیمه في صیاغته السابقة أو في صیاغات جدیدة ، والقدرة على         
أما بقیة  .)١٣٤، ١٩٨٣بلوم وآخرون،(والقوانین والنماذج والمعاییر) مثل التصمیمات ( المصطلحات والتصورات 

 .المستویات فلم تكن لنا حاجة بها في هذا البحث 
   :محتوى منهج مادة كرة الید للصف الثالث٤–١ –٢

  . قانون كرة الید بمواده الثمانیة عشرفضال عنیتكون محتوى المنهج من التكتیك الدفاعي والتكتیك الهجومي       
  : التكتیك الدفاعي١ – ٤ – ١ – ٢

مل الــدفاع الفــردي والــدفاع الجمــاعي والــدفاع ألفرقــي الــذي یتكــون مــن طــرق الــدفاع الثالثــة الرئیــسة والتــي هــي یــش      
وكــذلك . طریقــة الــدفاع عــن المنطقــة والــدفاع رجــل لرجــل والــدفاع المركــب مــع تــشكیالت كــل طریقــة ومیزاتهــا وعیوبهــا 

 ورمیة الجـزاء والـدفاع فـي حالـة زیـادة عـدد المـدافعین یشمل الدفاع في حاالت خاصة مثل الدفاع في حالة الرمیة الحرة
  .                وكذلك في حالة نقص عدد المدافعین 

  :  التكتیك الهجومي٢ – ٤ – ١ – ٢
ـــة لهـــا مـــع بعـــض       ـــة والقیمـــة التكتیكی یـــشمل مراحـــل الهجـــوم الفـــردي والجمـــاعي والفرقـــي وكـــذلك میـــزات كـــل مرحل

                            .اطع والحجز وتغییر المراكز التشكیالت الهجومیة مثل التق
    القانون الدولي للعبة كرة الید٣ – ٤ – ١ – ٢

(  والفریـــق الملعـــب وزمـــن اللعـــب  والكـــرةبأبعـــادالخاصـــة  ) ١(  بالمـــادة مبتـــدأیـــشمل ثمانیـــة عـــشر مـــادة قانونیـــة      
 ورمیــة األهــدافة واالقتــراب نحــو المنــافس وتــسجیل  وحــارس المرمــى ومنطقــة المرمــى ولعــب الكــر )الالعبــین وعــددهم 

 ثـم تنفیـذ الرمیـات والعقوبـات و )  أمتار ٧الـ (والرمیة الحرة ورمیة الجزاءورمیة حارس المرمى  والرمیة الجانبیة اإلرسال
   )٦٢٩ – ١٢٧ ، ٢٠٠١الخیاط والحیالي ،( .الحكام والمسجل والموقت وواجباتهم

  الدراسات السابقة  ٢-٢
  )٢٠٠٣( وحسن ىدراسة یحی ١-٢-٢

  "بناء اختبار معرفي للمهارات الفنیة لبعض األلعاب الریاضیة لطالب كلیة التربیة البدنیة"
  . هدفت الدراسة إلى بناء اختبار معرفي في المهارات الفنیة األساسیة لبعض األلعاب الریاضیة        

طالبـــا وتـــم اســـتبعاد الطـــالب ) ٤٢( البدنیـــة بالزاویـــة وبواقـــع وتكونـــت العینـــة مـــن طـــالب الـــسنة الثالثـــة مـــن كلیـــة التربیـــة
. الحاصــلین علــى شــهادة دبلــوم تربیــة بدنیــة مــن العینــة، وقــد اختیــرت هــذه العینــة لغــرض تطبیــق إجــراءات بنــاء االختبــار

 المعرفـي مـن  من الخطوات لبناء االختبار المعرفي والتي اشـتملت اختیـار وٕاعـداد مفـردات لالختبـارا  واتبع الباحثان عدد
فـضًال  علـى عـدد مـن البحـوث الـسابقة نالمصادر النظریة والبحوث السابقة والمقابالت الشخصیة وكذلك إطالع الباحثا

وقـــد حـــدد .  عـــرض مفـــردات االختبـــار علـــى عینــة مـــن الخبـــراء لغـــرض إبـــداء الـــرأي فــي المـــوارد العبـــارات المختـــارةعــن
أمــا الوســائل اإلحــصائیة فقــد . ار مــن متعــددیــبطریقــة االخت) العبــارات (الباحثــان طریقــة اإلجابــة علــى مفــردات االختبــار

ومن النتائج التي توصل إلیها الباحثـان انـه مـن الممكـن . تضمنت الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، معامل التمییز
ردیــة كــذلك یــوفر االختبــار اختبــار المعــارف والمعلومــات المرتبطــة بالمهــارات الفنیــة لأللعــاب الریاضــیة الفرقیــة منهــا والف

                                          . المعرفي للمهارات الفنیة لأللعاب الریاضیة وسیلة علمیة دقیقة لقیاس تعلم تلك المهارات
  ). ٢٥٧-٢٥٢، ٢٠٠٣ وحسن،ىیحی(                                                                            
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 ١٣٥

  :)٢٠٠٨(جمیلدراسة  ٢-٢-٢ 
  "ة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضیةمعرفال  مقیاسبناء"

اســتخدم الباحــث المــنهج ،  مقیــاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الیــد لطلبــة التربیــة الریاضــیةهــدف البحــث إلــى بنــاء          
  .مته وطبیعة البحث ءالوصفي باألسلوب المسحي لمال

ــة الرابعــة كلیــة التربیــة الراضــیة بجامعــة الموصــل وللعــام الدراســي   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧تمثــل مجتمــع البحــث بطلبــة المرحل
طالبـا وطالبـة ومـن  ) ٧٠( فقـد اشـتملت علـى ) عینـة البنـاء( طالب وطالبة ، أما عینة البحـث  ) ١٠٤( والبالغ عددهم 

طــالب وبــذلك أصــبحت  ) ٦( د اســتبعاد عینــة التجربــة االســتطالعیة والبــالغ عــددهم المــستمرین علــى الدراســة فقــط وبعــ
من المجتمع الكلي للبحث ، واستخدم الباحث االسـتبیان وتحلیـل المحتـوى كـأداة لجمـع البیانـات  ) ٧٣.٠٨( العینة تمثل 

عوبة ، معامـل التمییـز ، معادلـة الوسط الحسابي ، النسبة المئویـة ، معامـل الـسهولة ، معامـل الـص( واستخدم الباحث . 
  ) .جتمان 

  ) .بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضیة (  استنتج الباحث
اعتماد المقیاس المعد فـي هـذا البحـث كـأداة فـي االمتحانـات الفـصلیة لكلیـة التربیـة الریاضـیة فـي مـواد (  أوصى الباحث
  . )٢٠٤ ، ٢٠٠٨، جمیل ( )قانون كرة الید

  : إجراءات البحث-٣
   منهج البحث ١-٣ 

 .                                                     استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب ألمسحي لمالءمته لطبیعة البحث
   مجتمع البحث وعیناته٢-٣
   مجتمع البحث١-٢-٣ 

لتربیـــة الریاضـــیة الـــصف الدراســـي الثالـــث فـــي جامعـــة الموصـــل للعـــام        أشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى طلبـــة كلیـــة ا
 بـینی) ١(رقـموالجـدول .اتطالبـ )٥(طالب،و  ) ١٨٢(  منهم،طالبا)١٨٧(، والبالغ عددهم) ٢٠١٠ – ٢٠٠٩(الدراسي 

  ذلك
   مجتمع البحث)١ ( رقمالجدول  

  ش   الثالثالصف
  آ

  ش
  ب

  ش
  ج

  ش
  ء

  ش
  ه

  ش
  و

  ش
  ز

  ش
  ح

المجموع 
  الكلي

  ١٨٧  ٢٢  ٢٢  ٢١  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٦  كليالعدد ال
  ١٧  ١  ٣  ٦  ٣  ٢  ١  -  ١  المستبعدون
  ١٧٠  ٢١  ١٩  ١٥  ٢١  ٢٢  ٢٣  ٢٤  ٢٥  عینة البحث

  ش تعني الشعبة(*) 
   : عینة البحث٢-٢-٣

طالــب ) ١٨٧(      اشــتملت عینــة البحــث علــى طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة الــصف الدراســي الثالــث ، والبــالغ عــددهم
أن البـاحثین واالخـصائین لـم یـضعوا "  ، إذ سـتبعاد الطـالب الراسـبون والمؤجلـون والمنقطعـون عـن الـدواموطالبة ، بعـد ا

حدا معینـا علـى أسـاس علمـي أو إحـصائي یحـدد الحجـم المناسـب للعینـة ، ولكـن یـسترشد عـدد مـن البـاحثین بالدراسـات 
تــستخدم نفــس أســلوب البحــوث الــذي یریــد الــسابقة إن وجــدت فــي تحدیــد حجــم عینــة البحــث خاصــة تلــك الدراســات التــي 

  :، وتم تقسیم عینة البحث إلى ما یلي ) ١٣٠-١٢٩ ، ٢٠٠٠،  ملحم" (الباحث استخدامه 
  :عینة البناء١-٢-٢-٣
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 ١٣٦

 (   طلبــة عــددهمالقانونیــة بكــرة الیــد ، إذ اشــتملت عینــة البنــاء علــىو   النظریــة      تطلــب البحــث بنــاء مقیــاس المعرفــة
مـن عینـة البحـث )  ٪ ٧٦.٤٧(رهم بالطریقة العشوائیة مـن عینـة البحـث األساسـیة ، ویمثلـون نـسبة ، تم اختیا  ) ١٣٠

، والثبـات ، ثـم تـم ) القـوة التمییزیـة( التجربة االستطالعیة للمقیـاس ، والتحلیـل اإلحـصائي للفقـرات إجراء، وذلك لغرض 
  . ذلك بینی) ٢ ( رقموالجدول. استبعادهم من عینة البحث 

  عینات البحثتفاصیل ) ٢(رقمالجدول                                          

  العینات
  والنسبة المئویة عدد الطلبة

عینة 
  الثبات

عینة التجربة 
  االستطالعیة

عینة القوة 
  التمییزیة

مجموع 
عینة 
  البناء

عینة 
  التطبیق

المجموع 
  الكلي للعینة

  ١٧٠  ٤٠  ١٣٠  ١٠٠  ١٠  ٢٠  عدد الطلبة

١٠٠   ٪١٠٠٪  
  ٪٧٦.٩  ٪٧.٨  ٪١٥.٣  ئویةالنسبة الم

٢٣.٥٣  ٪٧٦.٤٧٪  
١٠٠٪  

   عینة التطبیق٢-٢-٢-٣
 مـن عینــة البحـث األساســیة، ویمثلــون طالبــا)٤٠(القانونیــة علـى عینــة قوامهـا و   النظریـة المعرفــةمقیـاس      تـم تطبیــق 

  .رة الید لدى عینة البحث القانونیة بكو   النظریة مستوى المعرفةتقییم، وذلك لغرض ) ٪ ٢٣.٥٣(  نسبة 
    : أداة البحث٣-٣

كلیــة القانونیــة بكــرة الیــد لطلبــة الــصف الدراســي الثالــث فــي و   النظریــة خــاص بالمعرفــةمقیــاس       نظــرا لعــدم تــوفر 
تعـدد كـأداة تـستخدم مقـانوني مـن نـوع االختیـار مـن و  نظـري مقیـاس بجامعة الموصل قام الباحث ببنـاء التربیة الریاضیة

ألنها أكثر من االختبارات األخرى ثباتا في صدق أحكامها وتقـدیر مـا یحـرزه المختبـر مـن درجـات " لبحث ، وذلك في ا
، اذ یـــتم بنــــاء ) ٢٠٣، ١٩٨٥الغریـــب ، " (، ولمـــا تتمیـــز بـــه مـــن موضـــوعیة وشـــمول للمـــادة واقتـــصادیة فـــي الوقـــت 

راجــع والــدوریات العلمیــة المتخصــصة غیــر مناســـبة عنــدما تكــون االختبــارات المنــشورة فــي الم" المقــاییس واالختبــارات 
للبیئــة المحلیــة ، اوعنــدما تكــون هنــاك حاجــة الــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــة ، والعمــل علــى ابتكــار وســائل وادوات 

  . )٤٦١ ، ٢٠٠٦رضوان ، " (جدیدیة لالستفادة منها في البیئة المحلیة 
   :نونیةالقاو   النظریة المعرفةمقیاس خطوات بناء ١-٣-٣

      هنــاك خطــوات أساســیة یمكــن إتباعهــا عنــد بنــاء االختبــارات أو المقــاییس المعرفیــة بــصورة عامــة ، والتــي تقــیس 
   :اتيالجوانب الكلیة للمهارة أو السمة أو الصفة أو القدرة ، وهي ما ی

  بناء عبارات االختبار  *     .كتابة فقرات االختبار *       .التخطیط لالختبار .         * التخطیط لالختبار * 
  االختبار ) تحلیل ( تقییم .              * تحلیل الفقرة *       .تعلیمات االختبار *        .  تطبیق االختبار  * 
  ) ٨٣ – ٢٠٠١،٣٩ فرحات ،(.تفسیر الدرجة على المقیاس.* تصحیح االختبار .      * مراجعة وتنقیح الفقرة * 
  :مقیاسلل التخطیط ١-١-٣-٣

 بحیــث یــشمل كــل المقیــاس الجیــد إلــى تخطــیط متــأن ، لــذلك قــام الباحــث بــالتخطیط لمحتویــات المقیــاس      یحتــاج 
   :أتيیتخطیط ما  الالمنهاج بصورة متوازنة ، وبحسب أهمیة محتوى المقیاس ، ویتضمن

  .به  واالغراض الخاصة المقیاس) تطبیق( مجال عمل المقیاس ان یحدد القائم بوضع - 
 .، وطبیعة االستجابة علیها ) الفقرات (المقیاس مسبقا طبیعة محتوى  المقیاس ان یحدد المسؤول عن اعداد- 
 . موضح نوع العینة ، وحجمها المقیاس تحدید اسلوب العینة الالزمة لبناء - 
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  .للمقیاس وضع التفاصیل والترتیبات الخاصة بالتطبیق االولي والنهائي - 
 ) .المقیاسطول  (المقیاسقت المتوقع ان یستغرقه  تقدیر الو - 
  ).٢٨٢ ، ٢٠٠٦رضوان ، (المقیاس تحدید االسالیب االحصائیة المتوقع التعامل معها لبناء - 

 المقیــاسبالنــسبة لفقــرات ) المــضمون(      وهنــاك وجهــة نظــر تــرى انــه یجــب أن یؤخــذ فــي االعتبــار صــدق المحتــوى 
 األغراض التعلیمیـة أو التدریبیـة ، التـي یتـضمنها الوحـدة المقیاس ، وان یمثل المقیاس كخطوة أولى عند التخطیط لبناء

  ) .٢٦ ، ٢٠٠٥الدلیمي والمهداوي ، (التدریسیة أو التدریبیة 
   :المقیاس) مجاالت( تحدید محاور ٢-١-٣-٣

 الـصف الثالـث ، وٕاجـراء عملیـة       قـام الباحـث بتحلیـل محتـوى المـنهج العلمـي الدراسـي لمـادة كـرة الیـد المقـرر لطلبـة
مجـــالین ) محـــورین( اذ تـــم تحدیـــد مـــسح للمـــصادر العلمیـــة ، والدراســـات الـــسابقة المتخصـــصة بالموضـــوع قیـــد البحـــث ،

  :       هماو ، النظري والقانونيرئیسیین للمقیاس
  .محور القواعد والقوانین : أوال 
  ) .التكتیك(محور خطط اللعب : ثانیا 

تحدیـد األهمیـة النـسبیة للمحـاور ، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام أسـلوب تحدیـد حجـم المـادة التعلیمیـة فـي      قام الباحث ب
ب األحـوال یـتم لـففـي اغ" ، وتحلیلها بحسب تكراراتها ، ونـسبها المئویـة ، ) عدد األسطر(المنهج الدراسي والتعلیمي أي 

الـسمة أو القـدرة العقلیـة أو حتـى التحـصیل الدراسـي ، تحدید األهمیة النـسبیة لكـل عنـصر أو بعـد مـن أبعـاد الظـاهرة أو 
   :  مایاتيفي ضوء 

  . أهمیة كل جزء من أجزاء المحتوى ألغراض التعلم الالحق - 
  ) .٧٥ ، ٢٠٠٤النبهان ، " ( حجم المادة التعلیمیة في المنهاج التعلیمي - 

  :       فجاءت األهمیة النسبیة للمحاور كم یلي 
   .)٪٣٤(قواعد والقوانینمحور ال: أوال    

  ) .  ٪٦٦)(التكتیك(محور خطط اللعب :    ثانیا 
 فــي مجــال لعبــة كــرة الیــد ، ∗علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختــصین) المجــاالت(      ثــم قــام الباحــث بعــرض المحــاور 

فـضال عـن ذكـر أخـرى ، ) مجـاالت( إضـافة محـاور  ، واقتـراح أو حـذف أو) المجاالت(وذلك للتأكد من صحة المحاور 
، وكمـا النظـري والقـانونيمن المحاور ، وكل مستوى من مستویات المجـال ) مجال(صالحیة األهمیة النسبیة لكل محور 

  ) ١ ( رقممبین في الملحق
       وبعــد تحلیــل اســتجابات ومالحظــات الــسادة الخبــراء ، تــم حــساب التكــرارات الخاصــة والنــسبة المئویــة للتكــرارات 

 یتم اسـتبعاد المحـور الـذي یحـصل إذ الكلي لموافقة الخبراء على كل محور في الظاهرة موضوع القیاس ، بالنسبة للعدد
 مــن نــسبة أكثــر أویمكــن للباحــث قبــول اقــل  " إذمــن المجمــوع الكلــي ،) ٪٢٥(علــى تكــرارات تقــل نــسبتها المئویــة عــن 

                                                      
  اص السادة ذوي الخبرة واالختص أسماء∗

  الجامعة  ةالكلی  االختصاص  االسم
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(علم التدریب الریاضي   د نوفل الحیالي.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(علم التدریب الریاضي   د كنعان محمد.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  طرائق التدریس  د أیاد محمد شیت.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )ة یدكر (علم البایومیكانیك   د محمد خلیل محمد.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(القیاس والتقویم   د سعد باسم جمیل.م.أ
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علـى صـالحیة ) ٪١٠٠(موافقـة وبنـسبة ، وبـذلك تمـت ال ) ٦٣  ،٢٠٠٨عـالوي ورضـوان ، " (ووفقـا للظـروف ) ٪٢٥(
  . النسبیة وأهمیتها هي النظري والقانونيالمقیاس ، ومستویات المجال ) مجاالت(محاور
 ســـواء المقیـــاس ، والخطــط ، والمنـــاهج التعلیمیـــة والتدریبیــة ، حتـــى یـــستطیع مــصمم األهـــدافیجــب تحلیـــل  " إذ       
ـــسة أن مـــدرس أومـــدرب  ـــا یحـــدد المحـــاور الرئی ـــیم إن ، كمـــا سللمقی ـــد انـــسب ظـــروف للتعل ـــرئیس هـــو تحدی  الغـــرض ال

 ، وفقــا لمتطلبــات كــل آخــر إلــى المــواد العملیــة ، ومــن نــشاط ریاضــي إلــىوالتــدریب ، والتــي تختلــف مــن المــواد النظریــة 
 " لهــا المقیــاس تــدریبیها بحیــث تحلــل لكــي یــسهل وضــع أو مــن المــادة التــي تــم تدریــسها المقــاییس إعــدادنــشاط ، ویجــب 

 فـي أساسـیانهنـاك تـصنیفان  " أن إذ ،  النظریـة والقانونیـة، ثم تم تحدید تـصنیف المـستویات) ٣٩ ، ٢٠٠١فرحات ، (
، ویتكــون مــن ســتة مــستویات ، ) بلــوم(، وتــم اختیــار تــصنیف ) تــصنیف جانیــه ، وتــصنیف بلــوم(المجــال التربــوي همــا 

 تعتبـر انـسب المـستویات لمجـال التربیـة الریاضـیة إذ، ) التقـویمالمعرفة ، الفهم ، التطبیـق ، التحلیـل ، التركیـب ، (وهي 
 تلـك المـستویات عنـد اختبـار مجموعـة مـن الطـالب أهمیـة شـیوعا فـي المجـال الریاضـي ، وتتـضح األكثـر، وكذلك هي 
  ) .٤٢-٤٠ ، ٢٠٠١فرحات ، " (في المعرفة 

  المقیاس) عبارات( صیاغة فقرات ٣-١-٣-٣ 
 المعرفیــة هــي تحدیــد شــكل المقیــاس ، وموضــوعیته مــن حیــث نــوع فقــرات المقــاییس لبنــاء       مــن الخطــوات األولیــة

 اإلجابــةختیــار مــن متعــدد ، ومفتــاح اال مــن نــوع المقیــاس تــم صــیاغة فقــرات إذالمقیــاس وكیفیــة صــیاغتها ، ) عبــارات(
طالع علـى المـصادر والكتـب ، فمن خالل عملیة مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ، واال) نمط الجواب الوحید(یكون 

فقـره ) ٦٠ (وٕاعـدادمادة قانونیة ، وخطط اللعب الخاصـة بلعبـة كـرة الیـد ، تـم صـیاغة  ) ١٨(  العلمیة ، والتي تتضمن 
للمقیـاس خاصـة بخطـط اللعـب فـي لعبـة كـرة الیـد   ) ٤٠(  فقـرة خاصـة بالقواعـد والقـانون ، و   ) ٢٠(  منهـا ) عبـارة(

 وصـــیاغة فقـــرات إعـــدادروعـــي فـــي  ، وبمـــا یـــتالءم وطبیعـــة مجتمـــع البحـــث الحـــالي ، وقـــد وني النظـــري والقـــانالمعرفـــي
   :اتيالمقیاس ما ی

  ) .٩٧ ، ١٩٩٠كاظم ، ( تقیس الفقرة احد مجاالت المقیاس ومرتبطة معه أن  -     
  ) .١٣٤ ، ١٩٨٩ عالم وشریف ، أبو( تكون الفقرة قابلة لتفسیر واحد أن  -     
  .ون الفقرات واضحة ومحددة  تكأن  -     
 . مما هو مطلوب أكثربعدد ) األسئلة( تكتب الفقرات أن  -  
 . عنه باإلجابةالواحد ما تكشف ) السؤال( ال یوجد في الفقرة أن  -  
   ) ٢٠٠٥،٣٣الدلیمي والمهداوي،(آخر سؤال إجابةما تكشف عن ) السؤال (أو على الفقرة اإلجابة تكون أال  -  

مستویات التعلم حسب تـصنیف بلـوم ، وفـي ضـوء ذلـك اعتمـد الباحـث ) العبارات( روعي في صیاغة الفقرات       وقد
  النظـري والقـانونيفـي بنـاء المقیـاس المعرفـي)  التطبیـق- الفهـم –المعرفـة (على المستویات الثالثة األولى فقط ، وهي 

  .بكرة الید 
 ، وكمـا المقیـاس نوعیـة العینـة المختـارة للدراسـة ، والتـي یعـد لهـا إلـى) لبلـوم( یرجـع تحدیـد المـستویات المعرفیـة إذ      
  :یلي 
  ) . الفهم-المعرفة ( كانت العینة تالمیذ فیمكن اختیار المستوى المعرفي إذ -   
  ) . التطبیق- الفهم –المعرفة ( كانت العینة العبین فیمكن اختیار المستوى المعرفي إذا -   
 – التطبیـــق – الفهـــم –المعرفـــة ( یـــشمل االختبـــار علـــى المـــستویات المعرفیـــة أن مـــدربین فـــیمكن  كانـــت العینـــةإذا -   

  ) .٤٤ ، ٢٠٠١فرحات ، ) ( التقویم- التركیب –التحلیل 
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 العینة هم طلبة كلیة التربیة الریاضیة ، ولخصوصیة المنهج الدراسي النظـري والعملـي فیهـا ، وخـصوصیة أن      وبما 
، ) المعرفـة(، وهـي ) لبلـوم( لمـادة كـرة الیـد ، فقـد تـم تحدیـد واالعتمـاد علـى المـستویات المعرفیـة الثالثـة المحتوى الدراسي

ــــسبتها  ــــسبتها ) الفهــــم(، و) ٪ ٤٠(  ون ــــق(، و) ٪ ٣٥(   ، ون ــــسبته ) التطبی مجمــــوع نــــسبها ویكــــون ، ) ٪ ٢٥(   ، ون
 " أن إذسنوات عـدة فـي تـدریس مـادة كـرة الیـد ، ، فضال عن تخـصص الباحـث وخبرتـه التدریـسیة لـ) ٪١٠٠(المئویة هو 
 تحدیـد أساسـه ، وال یوجـد هنـاك قـانون محـدد یمكـن علـى األهـداف یحـدد نـسبة االهتمـام بكـل مـستوى مـن أنعلى المعلـم 

  ) .٣٠ ، ٢٠٠٥الدلیمي والمهداوي ، " (االهتمام لمستوى الهدف 
 یعود إلى أن فئات المجال الـذهني متدرجـة فـي الـصعوبة طفقالسبب في اختیار المستویات الثالثة األولى "      وكذلك

  ) ٦٧ ،١٩٩٩الخولي وعنان،(یتمكنون من التحلیل والتركیب والتقویم من دون المعرفة والفهم والتطبیق ، وان الطلبة ال
ــغ عــدد فقــرات       ، وبنــاءا فقــرة تــشمل القواعــد والقــانون ، وخطــط اللعــب ) ٦٠( المعرفــي المقیــاس) عبــارات(وبــذلك بل

  ) ٢١(  فقـرة ، ومـستوى الفهـم   ) ٢٤(  ، إذ بلـغ عـدد فقـرات مـستوى المعرفـة ) بلوم(على المستوى الذهني لتصنیف 
  . بدائل واحدة منها صحیحة أربعةفقرة ، ولكل فقرة   ) ١٥(  فقرة ، ومستوى التطبیق 

  جدول المواصفات 
ـــد         ـــوى یـــستخدم جـــدول المواصـــفات كوســـیلة مهمـــة لتأكی ـــاس) المـــضمون(صـــدق المحت رضـــوان ، ( المقتـــرح للمقی
  ویتم الوصول إلیه عن طریق تحلیل محتوى المنهاج" ، ) ٢٨٣ ،٢٠٠٦

ـــیم ، والتـــي یجـــب اختیارهـــا فـــي ضـــوء  ـــرامج ، ونـــواتج التعل ـــدقیق لتلـــك الب  أو البرنـــامج التدریـــسي ، وكـــذلك بـــالفحص ال
  ) .٤٤ ، ٢٠٠١فرحات ، " (األهداف المطلوبة 

ـــواع وعـــدد فقـــرات        ـــسة مـــن جـــدول "  ، المقیـــاس) أســـئلة( ویـــساعد جـــدول المواصـــفات فـــي تحدیـــد أن والفائـــدة الرئی
 الـسلوكي فـي حالـة المـدىالمواصفات هي ضرورة أن تمثل أداة القیاس المحتوى الدراسي في حالة اختبار تحـصیلي أو 

النبهـــان " ( مقنعـــة ومفـــصلة ألداة القیـــاس اختبـــارات القـــدرات أو الـــسمات بأفـــضل صـــورة ، ویـــساعد فـــي إعطـــاء صـــورة
  .یبین ذلك ) ٢(، والجدول ) ٧٦، ٢٠٠٤،

  جدول المواصفات باتجاهین لمقیاس المعرفة القانونیة والخططیة بكرة الید) ٢( رقمالجدول
عدد (التكرارات   )المجاالت(المحاور   المجموع  التطبیق  الفهم  المعرفة

  )األسطر
األهمیة 
  ٪١٠٠   ٪٢٥  ٪ ٣٥   ٪٤٠  النسبیة

  ٢٠  ٥  ٧  ٨  ٪٣٤  ٤٨٢  القواعد والقوانین 
  ٤٠  ١٠  ١٤  ١٦  ٪ ٦٦  ٩٢٥  )التكتیك(خطط اللعب 

   فقرة٦٠  ١٥  ٢١  ٢٤  ٪١٠٠  ١٤٠٧  المجموع
   صدق المحتوى ٤-١-٣-٣

وتتلخص طریقة إیجاده فـي تحدیـد المجـاالت أو اإلبعـاد التـي یتكـون منهـا "        ویطلق علیه الصدق بحكم التعریف ، 
، وقــد تحقـق هـذا الـصدق فـي أداة البحـث مـن خــالل ) ١٣٥ ، ٢٠٠٢الظـاهر وآخـرون ، " (لمفهـوم طبقـا لنظریـة معینـة ا

صـدق " إلـى أن ) الحكـیم(توضیح مفهوم كل مجال من مجاالت المقیاس ، وكذلك تصنیف فقـرات كـل مجـال ، إذ یـشیر 
 لمحتویـات عناصـره ،  أو المقیـاسنیة تمثیل االختبـار یعتمد بصورة أساسیة على مدى إمكا أو المقیاسالمحتوى لالختبار

وكـذلك المواقــف والجوانــب التـي یقیــسها تمثــیال صـادقا ومتجانــسا وذا معنویــة عالیـة لتحقیــق الهــدف الـذي وضــع مــن اجلــه 
ـــده ) ٢٣ ، ٢٠٠٤الحكـــیم ،  " ( أو المقیـــاساالختبـــار ، وقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى صـــدق المحتـــوى عبـــر اطالعـــه وتحدی
  .مجاالت المقیاس ، وصیاغة فقراته وتعریفه 

   )صدق المحكمین ( الظاهري للمقیاس الصدق٥-١-٣-٣
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تـم عرضـها ،  )٢الملحـق ( فقـرة وصـیاغتها وٕاعـدادها بـصورتها األولیـة ) ٦٠(       بعد إعـداد فقـرات المقیـاس البالغـة 
التـدریس ، والقیـاس والتقـویم لغـرض  في مجال لعبة كرة الیـد ، وطرائـق ∗على عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص

 التعـدیالت المناسـبة مـن خـالل وٕاجـراءتقویمها والحكم على مدى صالحیتها ، ومالءمتها للمجـال الـذي خصـصت لـه ، 
وبمـا یـتالءم ومجتمـع البحـث ، فـضال عـن ذكـر صـالحیة بـدائل )  عـدد مـن الفقـراتإضـافة أو صـیاغة إعـادة أوحذف (

 وســیلة اإلجــراء یعــد هــذا إذ الــذي یرونــه مناســبا للمقیــاس ، لإلجابــة وتحدیــد الــسلم البــدیل إضــافة أو المقترحــة ، اإلجابــة
 صـادقا بعـد عرضـه المقیـاس نعـد أنیمكـن  " إذیبـین ذلـك ، ) ١( من صدق المقیاس المعرفـي ، والملحـق للتأكدمناسبة 

 یقـیس الـسلوك المقیـاس هـذا أنبـراء  اقـر الخفـإذا ، المقیـاسعلى عدد من المختصین والخبـراء فـي المجـال الـذي یقیـسه 
  .) ٥٥ ، ١٩٩٩عویس ، " (الذي وضع لقیاسه ، یمكن للباحث االعتماد على حكم الخبراء 

       وبعـد تحلیـل اسـتجابات ومالحظـات الـسادة الخبـراء تـم اسـتخراج صـدق الخبـراء مـن خـالل النـسبة المئویـة التفـاق 
 الخبـراء ، وقـد تـم أراء مـن فـأكثر) ٪٧٥(بـول الفقـرات التـي اتفـق علیهـا  تـم قإذالخبراء حول صالحیة فقرات المقیـاس ، 

علـى " انـه إلـى) وآخـرونبلـوم ( یـشیر إذحذف وتعدیل بعض الفقرات من حیث الصیاغة اللغویة والقانونیـة والخططیـة ، 
) ٪٧٥( عـن تقـلأل التعـدیالت بنـسبة إجـراء وٕامكانیـة یحصل على نسبة اتفـاق للخبـراء فـي صـالحیة الفقـرات أنالباحث 

  .یبین ذلك ) ٣(، والجدول ) ١٢٦ ، ١٩٨٣ ، وآخرونبلوم " ( من تقدیرات الخبراء في هذا النوع من الصدق فأكثر
  )المعرفي(النظري والقانوني على فقرات المقیاس المحكمیننسبة اتفاق  )٣( رقمالجدول

عدد المحكمین   مجموع الفقرات  أرقام الفقرات في أصل االختبار
  ینالمتفق

نسبة 
  االتفاق

١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠ ،٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ،٥ ، ٤ ،٣ ، ٢، ١ ، 
٢٦ ، ٢٥ ، ٢٤، ٢٣، ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠، ١٩، ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، 
٣٩ ، ٣٨، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣٠، ٢٩، ٢٧ ،
٥٢ ، ٥١ ، ٥٠، ٤٩، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٤ ، ٤٣، ٤٢، ٤١ ، ٤٠ ، 
٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ .  

١٠٠  ٨  ٥٤٪  

٦٠  ٣  ٣   .٤٥ ، ٢٨ ، ١٤ ٪  
٤٠  ٢  ٣   .٥٦ ، ٤٨ ، ٣١ ٪  

 ١٤،٢٨،٣١،٤٥،٤٨( الــرقموفقــرات مــن المقیــاس ، وهــي الفقــرات ذ) ٦(انــه قــد تــم حــذف ): ٣(رقــمیتبــین مــن الجــدول 
  . تم حذفها لعدم حصولها على نسبة االتفاق المقبولة والمقررة إذ، ) ٥٦،

 تــم إذ، ) ٣(فقــرة بــصورته األولیــة ، وكمــا مبــین فــي الملحــق ) ٥٤( مــن ا  مقیــاس مكونــ الأصــبح اإلجــراء       وبهــذا 
  ) . للفقراتاإلحصائيالتحلیل ( التجربة االستطالعیة للمقیاس ، وصدق البناء إجراءاالعتماد علیها في عملیة 

                                                      
  اص السادة ذوي الخبرة واالختصأسماء ∗

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  االسم
  الموصل  التربیة الریاضیة  القیاس والتقویم  د هاشم احمد سلیمان.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قویمالقیاس والت  د مكي محمود.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(علم التدریب الریاضي   د نوفل محمد الحیالي.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(علم التدریب الریاضي   د كنعان محمد .م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  طرائق التدریس  د أیاد محمد شیت.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  القیاس والتقویم  لكریمد أیثار عبد ا.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(علم البایومیكانیك   د محمد خلیل محمد.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  )كرة ید(القیاس والتقویم   د سعد باسم جمیل.م.أ
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   : التجربة االستطالعیة للمقیاس٦-١-٣-٣
یا منتظمـا لتجنـب تـأثر المجیـب بـنمط كـل مجـال مـن مجـاالت المقیـاس ،       بعد توزیع فقرات المقیاس توزیعـا عـشوائ

طـــالب ، وكـــان ) ١٠(وبعــد إعـــداد التعلیمـــات الخاصـــة بـــه بـــصورتها األولیـــة ، تــم تطبیـــق المقیـــاس علـــى عینـــة قوامهـــا 
  : اتيالغرض من إجراء التجربة االستطالعیة ما ی

  . مدى وضوح الفقرات - 
 . االختبار أو كل فقرة من فقراته ناإلجابة ع تحدید الزمن الالزم إلكمال - 
  ) .٨٥، ٢٠٠٤النبهان ، ( رصد ردود أفعال المستجیبین على فقرات المقیاس أثناء التطبیق - 
  .  التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس - 
  .  اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات إن وجدت - 
  .دف الباحث   تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تصا- 
  :)المعرفي(النظري والقانوني التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس ٧-١-٣-٣

 الجید هو إجراء عملیة التحلیل اإلحـصائي لفقراتـه لمعرفـة قـدرة الفقـرة علـى التمییـز بـین المقیاسمواصفات "        من 
 نفـسه ، أي اســتخراج المقیـاسفـي األفـراد الـذین یحـصلون علـى درجــات عالیـة والـذین یحـصلون علـى درجــات منخفـضة 

أن معامــل التمییــز " ، ویــتم ذلــك مــن خــالل حــساب معامــل التمییــز إذ ) ٣٠ ، ٢٠٠٥نقــوال ، " (القــوة التمییزیــة للفقــرات 
 المقیــاسیفیــد فــي معرفــة مــدى الفــروق فــي األداء بــین األفــراد فــي الــصفة المقاســة فــضال عــن تأكــد الباحــث مــن صــدق 

الهـــدف الرئیـــسي لعملیـــة بنـــاء المقـــاییس واالختبـــارات " ، وان ) ١١٥ ، ١٩٩٠مـــام وآخـــران ، اإل" (الـــداخلي والخـــارجي 
المقیـاس  ممكن ، ویتمتع بمؤشرات صـدق وثبـات ، وحـسب الهـدف الـذي یتوقـع مـن مقیاسیتلخص في الخروج بأقصر 

 العملیــة التــي تتعلــق نهــابأ تعــرف بعملیــة تحلیــل الفقــرات ، وتعــرف ه تطــویر أو مقیــاسقیاســه ، وان مجمــل عملیــة بنــاء 
 ، ٢٠٠٤النبهـان ، " ( القیـاس  أداة السـتجابات الممتحنـین علـى كـل فقـرة مـن فقـرات اإلحصائیةباستقصاء الخصائص 

 علـیهم ویمكـن اسـتعراض هـذه األولیـة، وتم تطبیق المقیاس بصورته ) ١٠٠ (األولیة بلغ حجم عینة التمییز إذ، ) ١٨٨
   :أتي كما یاإلحصائیةالخصائص 

  : معامالت السهولة والصعوبة١-٧-١-٣-٣
 أن إذ درجـــة ســـهولة العبـــارة لدراســـة صـــعوبتها وترتیبهـــا وفقـــا للـــصعوبة ، المقیـــاس      قـــد یـــستخدم بعـــض مـــصممي 

  :العالقة بین السهولة والصعوبة مباشرة ، كما یتضح ذلك مم یلي 
  ) .٧١ ، ٢٠٠١فرحات ، ) ( واحد صحیحإي (١= معامل الصعوبة +   معامل السهولة 

 یعبــر عــن خــصائص الفقــرة الموضــوعیة التــي تــصحح ثنائیــا بواقــع إحــصائيومعامــل صــعوبة الفقــرة هــو مؤشــر       
درجــة ، ولــذلك فــان معامــل الــصعوبة ) صــفر( غیــر صــحیحة تمامــا وتــستحق أودرجــة ، ) ١(صــحیحة تمامــا وتــستحق 

  مل صعوبة الفقرة على التحكم بمقدار تباینها ، ، ویعمل معا) ١٩١ ، ٢٠٠٤النبهان ، ) (١(یساوي عدد الدرجات 
  

 صــحیحة ، ویــتم حــساب صــعوبة الفقــرة بطریقــة إجابــة علــى الفقــرة أجــابواویعنــي بــه النــسبة المئویــة للمفحوصــین الــذین 
   :تیةالمجموعتین المتطرفتین ، وحسب الخطوات اال

 .ترتیب الممتحنین ترتیبا تنازلیا حسب عالماتهم الكلیة  -
 إذا، ) ٪٢٧(واقــل ) ٪٢٧ (أعلــى أو كــان عــدد المفحوصــین قلــیال ، إذا، ) ٪٥٠(واقــل ) ٪٥٠(أعلــى یــتم تحدیــد -

 تــم إذفــرد ، ) ١٠٠( عــدد عینــة التمییــز أن ، وبمــا أكثــر أوفــرد ) ١٠٠(كــان عــدد المفحوصــین كبیــرا أي بواقــع 
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 ..............ة اليد لطلبةبناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكر

 ١٤٢

 فـي كـل مجموعـة إية ، طالب وطالبـ) ٥٤(، وبذلك تضمنت عینة التمییز النهائیة ) ٪٢٧(االعتماد على نسبة 
 .فرد ) ٢٧) (علیا ، ودنیا(

  :ثم یتم حساب معامل صعوبة الفقرة من خالل المعادلة التالیة  -
  
  

  = معامل صعوبة الفقرة  
  )الموضوعیة    (

   صحیحة         إجابة أجابوا صحیحة      عدد الذین إجابة أجابواعدد الذین 
    على الفقرة من الفئة الدنیا             +     على الفقرة من الفئة العلیا     

   الفئة الدنیاأفرادعدد +  الفئة العلیا أفراد          عدد 

  
  قرةفعدد األفراد الذین أجابوا إجابة صحیحة على كل =  معامل السهولة
        )١٢٨ ، ٢٠٠٢،  وآخرونالظاهر  (                                 عدد األفراد الكلي                      

       
 ، ٢٠٠٦رضــوان ، " (كفقــرات متوســطة الــصعوبة ) ٪٦٠ - ٪٤٠(تــصنف الفقــرات التــي لهــا مؤشــر صــعوبة مــن " و 

ذا، ) ٪٨٠ - ٪٢٠( الجیــد فقــرات تتــراوح نــسبة صــعوبتها بــین المقیــاس" ، ویتــضمن ) ٣٢٠  فقــرات المقیــاس احتــوى وٕا
 "  إلغــــاء أو تعــــدیل إلــــى الفقــــرات بحاجــــة أن، فهــــذا یعنــــي ) ٪٢٠( یقــــل عــــن أو) ٪٨٠ (صــــعوبتها عــــنیزیــــد مــــستوى 

  ) .١٢٩ ، ٢٠٠٢ ، وآخرونالظاهر (
   :التمییز معامل ٢-٧-١-٣-٣

       یعــد معامــل تمییــز الفقــرة مــن الــصفات الهامــة فــي تحلیــل الفقــرات ، فتمییــز الفقــرة یــساعد فــي تحدیــد قــدرتها علــى 
ي ، والطلبــة ذوي التحــصیل العــالي ، ولتحدیــدهم ال بــد مــن وجــود محــك یــتم التمییــز بــین الطلبــة ذوي التحــصیل المتــدن

كمحـك داخلـي ) المقیـاسمجمـوع العالمـات علـى فقـرات (التصنیف في ضوئه فقد یتم استخدام درجات الممتحنین الكلیة 
درة الفقـــرة علـــى    ، وقـــدرة الفقـــرة علــى التمییـــز بـــین المجمــوعتین العلیـــا والـــدنیا ، أي قــ) ١٩٦-١٩٥ ، ٢٠٠٤النبهــان ، (

 ، وبــین  الــذین ال یملكــون الــصفة اإلجابــة یعرفــون أو الــذین یملكــون الــصفة المقاســة األفــرادتمییــز الفــروق الفردیــة بــین 
، وتعتبــر الفقــرة ) ٨٩ ، ٢٠٠٥الــدلیمي والمهــداوي ،  (المقیــاس الــصحیحة لكــل فقــرة مــن اإلجابــة ال یعرفــون أوالمقاســة 
 أجــابوا الــذین األفــراد مــن نــسبة أعلــى صــحیحة علیهــا مــن الفئــة العلیــا إجابــة أجــابوا الــذین اداألفــر  كانــت نــسبة إذاممیــزة 
 صحیحة من الفئة الدنیا ، وخطـوات حـسابها مـشابهه لخطـوات حـساب معامـل الـصعوبة للفقـرة الموضـوعیة إجابةعلیها 

  :، ولكن معادلتها هي كما یلي 
   

  = درجة تمییز الفقرة   
  )الموضوعیة   (

   صحیحة         إجابة أجابوا صحیحة      عدد الذین إجابة أجابوا الذین عدد
     على الفقرة من الفئة العلیا     ـ    على الفقرة من الفئة الدنیا             

  )الفئة المتمیزة (أو الفئتین إحدى       عدد المفحوصین في 
  ) ١٣٠ ، ٢٠٠٢ ، وآخرونالظاهر (

  :  الدرجة التي تمیز بها الفقرة بین مستویات المفحوصین ، وكما یلي إلىالتمییز ) لیلد( ویشیر مؤشر      
 أن صــحیحة علــى الفقــرة نقــول إجابــات علــى األعلــى عنــدما یحــصل عــدد كبیــر مــن المفحوصــین فــي المجموعــة -     

  . للفقرة مؤشر ایجابي أنالقدرة التمییزیة للفقرة ایجابیة ، بمعنى 
 أن صــحیحة علــى الفقــرة نقــول إجابــاتل عــدد كبیــر مــن المفحوصــین مــن المجموعــة الــدنیا علــى  عنــدما یحــص-     

  . للفقرة مؤشر سلبي أنالقدرة التمییزیة للفقرة سلبیة ، بمعنى 
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 ..............ة اليد لطلبةبناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكر

 ١٤٣

 فقـرة لـیس لهـا قـدرة تمییزیـة أي لـم تفـرق بـین المجمـوعتین ، أنهـاصفرا فهذا یعنـي =  كان معامل التمییز إذا أما -     
  .یبین ذلك ) ٤ ( رقم، والجدول) ٣٢٧ ، ٢٠٠٦ رضوان ،(

القانونیة و   النظریةمعامل الصعوبة والسهولة ومعامل التمییز لكل فقرة من فقرات مقیاس المعرفة) ٤ ( رقمالجدول
  بكرة الید

 الفقرة  معامل  معامل  معامل
 التمییز الصعوبة

 الفقرة
 التمییز الصعوبة

 الفقرة
 التمییز الصعوبة

٠.٠٧٤- ٠.٥٩ ٣٧ ٠.٨١ ٠.٥٩ ١٩  *٠.٨٣ ١** 
٠.٨٥ ٣٨  *٠.٩٢ ٢٠ ٠.٥٥ ٠.٧٢ ٢*  
٠.١٥- ٠.٧٠ ٣٩ ٠.٥٥ ٠.٧٢ ٢١  *٠.٩٨ ٣** 
٠.٠٣٧ ٠.٧٩ ٤٠ ٠.٦٧ ٠.٦٧ ٢٢ ٠.٧٠ ٠.٦٤ ٤** 
٠.٥٩ ٠.٧٠ ٤١ ٠.٥٩ ٠.٧٠ ٢٣  *٠.٨٧ ٥ 
٠.٣٠ ٠.٦٣ ٤٢ ٠.٥٢ ٠.٧٤ ٢٤ ٠.٨٥ ٠.٥٤ ٦ 
٠.٨٩ ٤٣  *٠.٩٤ ٢٥ ٠.٤٤ ٠.٧٧ ٧*  
٠.٨٥ ٤٤ ٠.٤٨ ٠.٧٦ ٢٦ ٠.٥٩ ٠.٧٠ ٨*  
٠.٧٨ ٠.٦١ ٤٥  *٠.٩٢ ٢٧  *٠.٩١ ٩ 
٠.٣٧ ٠.٦٧ ٤٦  *٠.٩٢ ٢٨ ٠.٦٢ ٠.٦٨ ١٠ 
٠.١١ ٠.٧٢ ٤٧ ٠.٥٥ ٠.٧٢ ٢٩ ٠.٩٦ ٠.٥٢ ١١** 
٠.٥٩ ٠.٥٢ ٤٨ ٠.٤٠ ٠.٥٠ ٣٠  *٠.٨٨ ١٢ 
٠.٢٩ ٠.٥٥ ٤٩ ٠.٥٩ ٠.٤٤ ٣١  *٠.٨٧ ١٣ 
٠.٨١ ٥٠ **٠.٠٧- ٠.٦٦ ٣٢  *٠.٨٧ ١٤*  
٠.٢٦ ٠.٥٤ ٥١ **٠.١١- ٠.٦٨ ٣٣ ٠.٣٢ ٠.٣٧ ١٥ 
٠.٢٢ ٠.٥٩ ٥٢ ٠.٣٧ ٠.٦٧ ٣٤ ٠.٤٤ ٠.٧٧ ١٦ 
٠.٣٠ ٠.٧٨ ٥٣ ٠.٤١ ٠.٦١ ٣٥ **٠.١٥ ٠.٦٢ ١٧ 
٠.٢٦ ٠.٥٠ ٥٤ **٠.٠٧ ٠.٧٤ ٣٦ **٠.٤٠- ٠.٢٤ ١٨ 

  الفقرات ضعیفة التمییز تستبعد** الفقرات السهلة تستبعد      *    
، ) ٠.٩٨ – ٠.٢٤(  نــسبة معامــل الــصعوبة لفقــرات المقیــاس تراوحــت مــا بــیننأ) : ٤(رقــمول         یتبــین مــن الجــد

 ،تــستعمل لــصعوبتها  ال ) ٠.٢٠ (  الفقــرة التــي تحــصل علــىفــان" وعنــد الرجــوع إلــى جــدول معــامالت تمییــز الفقــرات 
، وعلیــه فــان هنــاك ) ١١٩ ، ١٩٩٠اإلمــام وآخــران ، " ( تــستعمل لــسهولتها   ال وأكثــر )٠.٨٠(  والتــي تحــصل علــى

 ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ٩ ، ٥ ، ٣، ١(فقـــرة ســـهلة جـــدا فـــي المقیـــاس ، وهـــي الفقـــرات ) ١٥(
 المقیــاس، وبــذلك تــم حــذفها مــن ) ٪٨٠( مــن أكثــر، والتــي ظهــرت بــان لهــا معامــل ســهولة  ) ٥٠ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٨

  . المعرفي 
، ) ٠.٩٦ – ٠.٠٧-( لفقــرات المقیــاس تراوحــت مــا بــین  التمییــز معامــل نأ:         ومــن الجــدول نفــسه یتــبن كــذلك 

 یعـدل الفقـرات الـسالبة أو، ویـرفض ) ٠.٢٠(وعادة یقبل واضع االختبار الفقرات الموجبة التي تزید درجـة تمییزهـا علـى 
 ،  ١٨ ،  ١٧( قـــرات  لـــذا تعـــد الف ،)١٣١-١٢٩ ، ٢٠٠٢ ، وآخـــرانالظـــاهر (التمییـــز ، والفقـــرات التـــي ال تمییـــز لهـــا 

  .المقیاس المعرفي  تم حذفها من إذضعیفة التمییز ،  ) ٤٧ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٣ ،  ٣٢
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 ..............ة اليد لطلبةبناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكر

 ١٤٤

 معامــل الــسهولة بأســلوبي فــان عــدد فقــرات المقیــاس المعرفــي الغیــر الممیــزة التــي تــم حــذفها األســاس       وعلــى هــذا 
  . فقرة ) ٢٤(والصعوبة ، ومعامل التمییز هي 

    : معامل االتساق الداخليأسلوب ٣-٧-١-٣-٣
"  الحـــصول علـــى تقـــدیر لـــصدقه التكـــویني إلـــى معامـــل تجانـــسه أویـــؤدي فحـــص االتـــساق الـــداخلي للمقیـــاس ،       " 

بصدق االتساق الداخلي للمقیاس ، ویـتم قیاسـه مـن خـالل حـساب معامـل االرتبـاط " ، ویسمى ) ٣٥ ، ١٩٩٩باهي ، (
، وقــد تــم اســتخدام معامــل ) ٦٨ ، ٢٠٠١فرحــات ، " ( للمقیــاس )الدرجــة الكلیــة( للمحــاور بــین المفــردة والمجمــوع الكلــي

یقــدم لنــا مقیاســا متجانــسا فــي فقراتــه بحیــث تقــیس كــل فقــرة البعــد  " األســلوباالرتبــاط البــسیط لتحقیــق ذلــك ، وان هــذا 
ــــــى  ــــــه عل ــــــاس ككــــــل ، فــــــضال عــــــن قدرت ــــــذي یقیــــــسه المقی ــــــسه ال ــــــرازالــــــسلوكي نف ــــــین الإب ــــــاتــــــرابط ب ــــــرات المقی " س فق

 معامـــل ارتبـــاط درجـــة كـــل فقـــرة بالدرجـــة الكلیـــة إیجـــاد، فبعـــد اســـتبعاد الفقـــرات غیـــر الممیـــزة تـــم ) ١٩٩٠،١٠١،كـــاظم(
  .یبین ذلك ) ٥(رقمطالب ، والجدول ) ٥٤(للمقیاس لنفس عینة التمییز البالغة 

  القانونیة بكرة الیدو   النظریةعرفةمعامل االرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس الم) ٥ ( رقمالجدول
  داللة ال  معامل االرتباط  رقم الفقرة  داللة ال  معامل االرتباط  رقم الفقرة  داللة ال  معامل االرتباط  رقم الفقرة

  معنوي  ٠.٦٢٨  .٤١  معنوي  ٠.٦٥٧  .٢١  معنوي  ٠.٦٣٨  .٢
 معنوي  ٠.٤٨٢  .٤٢  معنوي  ٠.٧٥١  .٢٢ معنوي  ٠.٧٠٨  .٤
 معنوي  ٠.٧٧٥  .٤٥  معنوي  ٠.٥٧٢  .٢٣ معنوي  ٠.٨٦٦  .٦
 معنوي  ٠.٤٩٠  .٤٦ معنوي  ٠.٦٣٦  .٢٤  معنوي  ٠.٥١٩  .٧
 معنوي  ٠.٦١٦  .٤٨ معنوي  ٠.٥٣١  .٢٦ معنوي  ٠.٥٩٦  .٨
 معنوي  ٠.٣٣٤  .٤٩ معنوي  ٠.٦١٠  .٢٩ معنوي  ٠.٦٣٨  .١٠
 معنوي  ٠.٣٦٥  .٥١ معنوي  ٠.٤٦٤  .٣٠ معنوي  ٠.٩٣٤  .١١
 معنوي  ٠.٣٣٥  .٥٢ معنوي  ٠.٥٦٦  .٣١ معنوي  ٠.٦٤٥  .١٥
 معنوي  ٠.٣٨٦  ..٥٣ معنوي  ٠.٣٢٤  .٣٤ معنوي  ٠.٥٤٤  .١٦
  معنوي  ٠.٤٣٩  .٥٤ معنوي  ٠.٣٨٧  .٣٥ معنوي  ٠.٧٩٧  .١٩

  ) ٠.٢٧٣( تـــــــــــــــساوي الجـــــــــــــــد ولیـــــــــــــــة) ر(، قیمـــــــــــــــة ) ٥٢( درجـــــــــــــــة حریـــــــــــــــة وأمـــــــــــــــام) ٠.٠٥ (≤معنـــــــــــــــوي عنـــــــــــــــد مـــــــــــــــستوى      
  ) ٤٦٣ ، ٢٠٠٠الراوي ، (                                                                                       

  النظریــة قــیم معامــل االرتبــاط بــین فقــرات المقیــاس والدرجــة الكلیــة لمقیــاس المعرفــةأن) : ٥( رقــم        یبــین الجــدول
ة حریــة  جــدول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــإلــى، وعنــد الرجــوع ) ٠.٩٣٤ –٠.٣٢٤(القانونیــة قــد تراوحــت مــا بــین و 
  ) .٠.٢٧٣( تساوي الجد ولیة) ر( قیمة أننجد ) ٠.٠٥ (≤ مستوى معنویة وأمام، ) ٥٢(

       
  

 تــم االســتدالل إذ ، الجــد ولیــة    )ر(المحتــسبة للفقــرات المعرفیــة اكبــر مــن قیمــة ) ر( قیمــة أن  وفــي ضــوء ذلــك یتبــین 
 أثبتـت، وعلیـه فـان فقـرات المقیـاس المعرفـي جمیعهـا  الجـد ولیـةالمتحـسبة مـع قیمتهـا ) ر(علیها من خالل مقارنة قیمة 

  .قدرة تمیزیة 
 كـــان ذلـــك دلـــیال علـــى تـــوافر للمقیـــاسكلمـــا كـــان معامـــل ارتبـــاط درجـــات المحـــاور عالیـــا مـــع الدرجـــة الكلیـــة  " إذ      

 ، ٢٠٠١، فرحـات (."  هـي المحـك للتحقـق مـن الـصدق للمقیـاس الدرجة الكلیة أن إذ ككل ، للمقیاساالتساق الداخلي 
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فقــرة تــم االعتمــاد ) ٣٠( لفقراتــه مؤلفــا مــن اإلحــصائيوبــذلك یــصبح المقیــاس بــصورته النهائیــة بعــد عملیــة التحلیــل )٦٨
  ) .٤ ( رقمعلیها في التطبیق النهائي للمقیاس ،  وكما مبین في الملحق

    :المقیاس  ثبات ٨-١-٣-٣
 ، ولغـرض الحـصول (Gronbach , 1960 , 126)" ائج  االتـساق فـي النتـأواالنـسجام  " إلـى       یـشیر الثبـات 

) ٤٠( تــم تــصحیح إذ، ) الفردیــة والزوجیــة( الفقــرات بأســلوبعلــى ثبــات المقیــاس اســتخدمت طریقــة التجزئــة النــصفیة ، 
 نــصفین ، النــصف إلــى حــذفت الفقــرات غیــر الممیــزة مــن المقیــاس ، ثــم قــسمت أناســتمارة شــملت عینــة التمییــز ، بعــد 

 أصـبح الفقـرات ذات التسلـسالت الفردیـة ، والنـصف الثـاني یمثـل الفقـرات ذات التسلـسالت الزوجیـة ، بحیـث  یمثلاألول
الكــواز ، (، علمــا انــه قــد اســتخدمت هــذه الطریقــة فــي بعــض الدراســات منهــا دراســة ) فردیــة وزوجیــة(لكــل فــرد درجتــان 

االرتبــــاط البــــسیط بــــین درجــــات نــــصفي ، وتــــم اســــتخدام معامــــل ) ٢٩٧ ، ٢٠٠٧ ، وآخــــراناحمــــد (، و) ٧٦ ، ٢٠٠٥
 یعتبــر المقیــاس االرتبــاط بــین درجــات كــل مــن نــصفي أن" ، ) ٠.٧٢(المحتــسبة تــساوي ) ر(المقیــاس ، فظهــرت قیمــة 

، ولكــي نحــصل ) ١١٦ ، ١٩٩٣ حطــب ، أبــو" ( ككــل للمقیــاس فقــط ولــیس المقیــاسبمثابــة االتــساق الــداخلي لنــصف 
 بلغـت قیمــة معامـل الثبــات إذ، )  بــراون-سـبیرمان( بكاملـه تــم اسـتخدام معادلــة المقیــاسعلـى تقــدیر غیـر متحیــز لثبـات 

  . مما یدل على ثبات المقیاس إحصائیا، وهو دال ) ٠.٨٤(الكلي 
  :)المعرفي ( النظري والقانونيللمقیاس   الصدق الذاتي ٩-١-٣-٣

بـات ، وكمـا تـشیر إلیـه المـصادر العلمیـة  لمعامـل الثألتربیعيوالذي یستخرج من الجذر       تم حساب الصدق الذاتي 
  :وبحسب المعادلة التالیة 

   )١٩٢ ، ١٩٩٥حسانین ،  (   الثبات         =الصدق الذاتي 
              =     ٠.٩١  = ٠.٨٤  
    :  وصف المقیاس وتصحیحه١٠-١-٣-٣

، تـــالف  بجامعـــة الموصـــل ربیـــة الریاضـــیةالقانونیـــة لطلبـــة الـــصف الثالـــث فـــي كلیـــة التو   النظریـــة      مقیـــاس المعرفـــة
، ) نمــط الجـواب الوحیــد( یكـون اإلجابـةفقـرة مــن نـوع اختیــار مـن متعـدد ، ومفتــاح ) ٣٠(المقیـاس بـصورته النهائیــة مـن 

 فقـــط ، والــثالث الباقیــة خاطئـــة ، اذ  بــدائل واحـــدة منهــا صــحیحةأربعــةوتــتم االجابــة علــى فقـــرات المقیــاس مــن خـــالل 
 ، اذ تعطــى لهــا اوزان لالجابــة )٣(ضــوء مفتــاح التــصحیح الخــاص بــه ، وكمــا مبــین فــي الملحــق  فــي المقیــاسیــصحح 

) ٣٠(، وتكـــون الدرجـــة الكلیـــة العلیـــا للمقیـــاس هـــي ) الخاطئـــة ، صـــفر درجـــة(، ولالجابـــة ) الـــصحیحة ، واحـــد درجـــة(
  .درجة ) صفر( الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس فهي أما، درجة

  :)المعرفي( النظري والقانونيللمقیاس التطبیق النهائي ٤-٣
ــالغ عــددهم و   النظریــة المعرفــةمقیــاس       تــم تطبیــق   تــم إذ،   ) ٤٠( القانونیــة بكــرة الیــد علــى عینــة التطبیــق ، والب

 علـى فقـرات المقیـاس ، والتعلیمـات الخاصـة بـه ، وذلـك بوضـع دائـرة علـى البـدیل الـذي یـراه مناسـبا اإلجابةشرح طریقة 
 تكـون علـى كراسـة المقیـاس نفـسه ، ثـم تـم جمـع كراسـات المقیـاس اإلجابـة أنقرة ، والذي تـم اختیـاره ، علمـا تحت كل ف

مـن المختبـرین ، وتـم تــصحیحها ، وبهـذا تكـون درجـة المختبــر علـى المقیـاس هـي مجمــوع درجاتـه علـى فقـرات المقیــاس 
  .جمیعا 

  : الوسائل اإلحصائیة٥-٣
  ) كارل بیرسون (  معادلة معامل االلتواء لـ-    االنحراف المعیاري-  ل  المنوا-    المتوسط الحسابي -
  ) .٢٧٢ - ١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (  معامل االرتباط البسیط -
  ) .١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (  المتوسط الفرضي للمقیاس -
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  ) ١٣٠ ، ٢٠٠٢ ، وآخرونالظاهر ( معامل التمییز -
  ) .٩٠-٨٨ ، ٢٠٠١ ، انوآخر عمر (  النسبة المئویة -
  : عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
  :القانونیة بكرة الیدو   النظریة عرض نتائج عینة البحث في مقیاس المعرفة١-٤

الید الذي تـم تطبیقـه علـى عینـة البحـث ،  القانونیة بكرةو   النظریة     بعد أن تأكد الباحث من صالحیة مقیاس المعرفة
ـــتــم التأكــد مــن مالئمــة ا ، ومنحنــى التوزیــع ) كــارل بیرســون(لمقیــاس لعینــة البحــث عــن طریــق معادلــة معامــل االلتــواء ل

  .یبین ذلك ) ٦(، والجدول )أالعتدالي(الطبیعي 
 المعرفةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عینة البحث في مقیاس ) ٦(الجدول رقم 

  بكرة الیدالقانونیة و  النظریة
المعالم   اإلحصائیة              

  المقیاس
المتوسط   العینة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

معامل   المنوال
  االلتواء

  النتیجة

  *طبیعي  ٠.٥١  ١٨  ٤.١٦  ٢٠.١٣  ٤٠  القانونیة و   النظریة المعرفة
  )١+(لتواء بین  للعینة إذا وقع معامل اال ة مالئمختباراتیعد االلتواء طبیعیا ، واال*       

  .)٢٩٩ ، ٢٠٠٧احمد وآخران ، (و) ٢٠٦-٢٠٤ ، ١٩٨٠االطرقجي ، (                                      
   :لدى عینة البحث القانونیة بكرة الیدو   النظریةالمعرفة عرض نتائج تقییم مستوى ٢-٤

نـة البحـث ، قـام الباحـث بایجـاد المتوسـط الفرضـي  لدى عیالقانونیة بكرة الیدو   النظریةالمعرفة      الجل تقییم مستوى 
القانونیــة الــى معرفــة عالیــة ، و   النظریــةللمقیــاس ، ومقارنتــه بدرجــة المتوســط الحــسابي للعینــة ، وســوف تــصنف المعرفــة

ومعرفة منخفضة ، على اساس ان متوسـط العینـة الـذي یفـوق المتوسـط الفرضـي للمقیـاس هـو معرفـة عالیـة ، امـا القـیم 
  .یبین ذلك ) ٧(منخفضة ، والجدول رقم  االدنى من المتوسط الفرضي فتمثل معرفة

 لعینة البحث في مقیاس المحتسبة) ت( وقیمة وسط الفرضيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمت) ٧(لجدول رقما
  القانونیة بكرة الیدو   النظریةالمعرفة

 )١.٦٨٤=(الجد ولیة ) ت(، قیمة ) ٣٩(، وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة  •
)٤٥٦ ، ٢٠٠٠الراوي ، (  

  النظریــة المعرفــة ان قیمــة المتوســط الحــسابي الجابــات عینــة البحــث علــى مقیــاس :)٧(یتبــین مــن الجــدول رقــم        
وعنـد اختبـار معنویـة الفـروق بـین  درجـة، )٤.١٦ ±(حراف معیاري قـدره ، وبان درجة)٢٠.١٣(القانونیة بكرة الید قد بلغ و 

لعینـة واحـدة بلغـت قیمـة ) t( ، وباسـتخدام اختبـار درجـة) ١٥( البالغ متوسط درجات العینة ، والمتوسط الفرضي للمقیاس
)t ( على المحتسبة)لجدولیـة البالغـة ا) ت(قیمـة   مـنكبـر ا قیمـة، وهـي) ٠.٠٥ (≤، عند مستوى معنویة  درجة  )٩.٠١
  .، ولمصلحة عینة البحث الفرق معنوي   ، مما یدل على ان درجة)١.٦٨٤(

      ومما سبق اظهرت النتائج ان طلبة الصف الثالث في كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة الموصـل یتمتعـون بمـستوى 
، ممــا یــؤدي إلــى نتیجــة ایجابیــة معرفــة نظریــة وقانونیــة اعلــى مــن المتوســط الفرضــي للمقیــاس ، وهــذا یــدل علــى ان ال

جیدة ، والتي تؤهلهم للتفـوق فـي الجانـب النظـري مـن اللعبـة ، والـذي بـدوره یـؤثر قانونیة تمتعهم بمستوى معرفة نظریة و 
في مادة كرة الید ، وبالتالي یـؤدي إلـى توافـق جیـد للطلبـة مـع ) النظري والعملي(إیجابا على مستوى تحصیلهم الدراسي 

المعالم اإلحصائیة                
المتوسط   العینة  المقیاس

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الفرضي

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  ٩.٠١  *١٥  ٤.١٦  ٢٠.١٣  ٤٠  القانونیة  المعرفة النظریة و 
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 الدافعیــة للدراســة والنجــاح والتقــدم ثـممــن و ســیة فــي الكلیــة ، ومـن ثــم ســیزید مــن مـستوى تحــصیلهم الدراســي ، البیئـة الدرا
  .في الحیاة الدراسیة داخل الجامعة والحیاة العامة 

  :  االستنتاجات١ – ٥
  . فاعلیة المقیاس الذي تم بناءه لقیاس المعرفة النظریة والقانونیة بكرة الید ١-١-٥
  .طلبة الصف الثالث بكرة الید بالتحصیل العالي في المعرفة النظریة والقانونیة  تمیز ٢-١-٥
  :  التوصیات٢-٥

  :في ضوء النتائج التي توصل إلیها الباحث یوصي بما یأتي
   المعرفة النظریة والقانونیة من قبل المدرسین في تقویم طلبة الصف الثالث في مادة كرة الید مقیاس اعتماد ١-٢-٥
 المعرفة النظریة والقانونیة من قبل الباحثین ولمفردات الفعالیات األخرى التي یشملها مقیاسناء أو إعداد  ب٢-٢-٥

  .المنهاج  
إجراء بحوث  تتناول العالقة بین ( نظرًا للتكامل الذي یجب أن یكون علیه الطلبة  یوصي الباحث أیضاً ٣-٢-٥

  .المختلفة لللعبة ) المهارات–یكیة التكن- التكتیكیة -القانونیة (المعرفة النظریة و
  :المصادر العربیة واألجنبیة

  .  ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة٣التقویم النفسي ، ط) : ١٩٩٣(أبو حطب ، وآخران  •
 ، دار ٢الفروق الفردیة وتطبیقاتها التربویة ، ط) : ١٩٨٩(أبو عالم ، رجاء محمد وشریف ، نادیة محمود  •

  .نشر ، الكویت العلم للطباعة وال
، إعداد مقیاس الرضا عن العمل ألعضاء الهیئات التدریسیة في كلیة ) ٢٠٠٧(احمد ، احمد حازم وآخران  •

) ٧(وأقسام التربیة الریاضیة في جامعة الموصل ، بحث منشور في مجلة أبحاث التربیة األساسیة ، المجلد 
 ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل ) ١(، العدد 

 ، دار الطلیعة للطباعة ١الوسائل التطبیقیة في الطرق اإلحصائیة ، ط) : ١٩٨٠(االطرقجي ، محمد علي  •
  .والنشر ، بیروت 

  
  
  
  
   )١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (عدد البدائل ÷ عدد الفقرات × مجموع أوزان البدائل =  :المتوسط الفرضي للمقیاس *

فقرة ، وتكون اإلجابة علیـه علـى وفـق مقیـاس ربـاعي التـدرج مـن نـوع اختیـار  ) ٣٠( رة الید یتكون من وبما أن مقیاس المعرفة النظریة والقانونیة بك
، إذن فالمتوسـط ) الخاطئـة ، صـفر درجـة ( ، و) الـصحیحة ، واحـد درجـة( ، ببـدائل إجابـة )نمـط الجـواب الوحیـد ( من متعدد ، ومفتاح اإلجابـة یكـون 

إذ أن هنالــك العدیــد مــن الدراســات والبحــوث فــي مجــاالت متعــددة اعتمــدت علــى المتوســط . ( درجــة ١٥ = ٢ ÷ ٣٠ × ٠ + ١= الفرضــي للمقیــاس 
   ) .٢٩٩ ، ٢٠٠٧احمد وآخران ، ( ،  ) ٨٩ – ٨٥ ، ٢٠٠٦الطائي ، ( ،  ) ٤٩ ، ٢٠٠٤النعمة ، ( الفرضي للتقییم منها 

 .مة للطباعة والنشر ، بغداد التقویم والقیاس ، دار الحك) : ١٩٩٠( اإلمام ، مصطفى محمود وآخران  •
المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب للنشر ، ) : ١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین  •

  .مصر
تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني ، ترجمة محمد أمین المفتي  ) : ١٩٨٣( بلوم ، بنیامین وآخرون  •

 .و هیل للنشر ر وآخرون ، دار ماك
 واستخدامات التطبیقات اإلحصائیة ) : ١٩٩٩( ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد عبد التكریتي  •

  .الموصل جامعة  في بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الحاسوب
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 ١٤٨

بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضیة ، بحث  ) : ٢٠٠٨(جمیل ، سعد باسم  •
، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة  ) ٤٨( ، العدد  ) ١٤( نشور ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد م

  .الموصل 
 ، دار ٣ ، طـ ١القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضة ، جـ  ) : ١٩٩٥( حسانین ، محمد صبحي  •

 .الفكر العربي ، القاهرة 
االختبارات والقیاس واإلحصاء في المجال الریاضي ، وزارة التعلیم ) : ٢٠٠٤(الحكیم ، علي سلوم جواد  •

  .العالي والبحث العلمي ، جامعة القادسیة ، دار الطیف للطباعة ، القادسیة 
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١المعرفة الریاضیة ، ط ) : ١٩٩٩( الخولي ، أمین وعنان ، محمود  •
كرة الید، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة ): ٢٠٠١( نوفل محمد محمود الخیاط، ضیاء قاسم والحیالي، •

  .الموصل
 ٢القیاس والتقویم في العملیة التعلیمیة ، ط) : ٢٠٠٥(الدلیمي ، إحسان علیوي والمهداوي ، عدنان محمود  •

  .، دار الكتب والوثائق ، بغداد 
، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  ٢المدخل إلى اإلحصاء ، ط) : ٢٠٠٠(الراوي ، خاشع محمود  •

  الموصل
 ، مركز ١المدخل الى القیاس في التربیة البدنیة والریاضة ، ط) : ٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدین  •

  .الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة 
 تقویم المهارات القیادیة في ضوء الرضا الوظیفي لدى أعضاء) : ٢٠٠٦(الطائي ، بثینة حسین علي أوحید  •

الهیئات اإلداریة والمدربین في أندیة المنطقة الشمالیة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة 
  .، جامعة الموصل 

، الدار العلمیة والدولیة ١مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، ط)  : ٢٠٠٢(الظاهر ، زكریا محمد وآخرون  •
  .والتوزیع ، عمان للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر 

  .  ، دار المعارف ، القاهرة٢علم النفس الریاضي ، ط ) : ١٩٧٦( عالوي ، محمد حسن  •
  .، دار المعارف، القاهرة٦علم التدریب الریاضي، ط): ١٩٧٨(عالوي، محمد حسن  •
االختبارات المهاریة والنفسیة في المجال ): ١٩٨٧(عالوي، محمد حسن ورضوان،محمد نصر الدین  •

 .ضي،دار الكتاب الحدیث، القاهرةالریا
 ، دار المعارف للطباعة والنشر ، ٣مدخل علم النفس الریاضي ، ط) : ١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  •

  .القاهرة 
 ، دار الفكر العربي ، ٢اإلحصاء التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة ، ط) : ٢٠٠١(عمر ، وآخران  •

  القاهرة 
دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، ) : ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي احمد  •

  .القاهرة 
 .التقویم والقیاس النفسي والتربوي ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة  ) : ١٩٨٥( الغریب ، رمزیة  •
 . ، مركز الكتاب للنشر١القیاس المعرفي الریاضي ، ط ) : ٢٠٠١( فرحات ، لیلى السید  •
بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة ، رسالة ) : ١٩٩٠(مهدي كاظم ، علي  •

  .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األولى ، جامعة بغداد 
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 ١٤٩

مقاومة التغییر التنظیمي في ضوء القیم اإلداریة في األندیة ) : ٢٠٠٥(الكواز ، عدي غانم محمود  •
عراق ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الریاضیة للمنطقة الشمالیة في ال

  الموصل
 ، دار المسیرة للطباعة والنشر ١القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ، ط) : ٢٠٠٠(ملحم ، سامي محمد  •

  .والتوزیع ، سوریا 
، دار الشروق للنشر والتوزیع ، أساسیات القیاس والتقویم في العلوم السلوكیة ) : ٢٠٠٤(النبهان ، موسى  •

  عمان
تقویم أداء روساء األندیة الریاضیة العراقیة في ضوء الكفایات اإلداریة ) : ٢٠٠٤(النعمة ، ولید خالد همام  •

من وجهة نظر أعضاء الهیئات اإلداریة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة 
  الموصل

 أندیة العبيل والمزاجي  نمط الجسمينموذج الالمعرفة القانونیة و اختبار بناء ) : ٢٠٠٥(م نقوال ، إیناس بهنا •
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل  ، الریشة الطائرةبالقطر 

األلعاب بناء اختبار معرفي للمهارات الفنیة لبعض  ) : ٢٠٠٣(  ، لؤي محمد وحسن ، أمین عطا ىیحی •
  .الریاضیة لطالب كلیة التربیة البدنیة ، التربیة البدنیة والریاضة الجماهیریة ، العدد األول 

• Cronbach , L.J (1960) : Essentials of psychological testing Harper and 
row,  publishers , New York . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١(رقمالملحق 

  معة الموصلجا   
  كلیة التربیة الریاضیة

وأهمیتها النسبیة في مقیاس ) لبلوم( حول بیان مدى صالحیة المحاور والمستویات المعرفیة الخبراءالسادة استبیان أراء 
  القانونیة بكرة الیدو   النظریةالمعرفة
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 ..............ة اليد لطلبةبناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكر

 ١٥٠

  
  المحترم........................ ..... ........................حضرة الدكتور

      :بعد التحیة 
 بكرة الید لطلبـة الـصف الثالـث بكلیـة التربیـة المعرفة النظریة والقانونیةبناء مقیاس "         في النیة إجراء البحث الموسـوم 

  " .الریاضیة في جامعة الموصل 
والتخیــل ، والتقــدیر، مــصطلح عــام یعبــر عــن العملیــات الخاصــة بــاإلدراك ، واالكتــشاف ، والتعــرف ،   :بالمعرفــةویقــصد        

والتذكر، والتعلم ، والتفكیر ، والتي من خاللها یحصل الفرد على المعارف ، والفهم اإلدراكي أو التفسیر تمیـزا لهـا عـن العملیـات 
   .االنفعالیة
یـاركم كأحـد وبصفتكم ن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال كرة الیـد ، وطرائـق التـدریس ، والقیـاس والتقـویم ، فقـد تـم اخت       

  :الخبراء والمحكمین للحكم وٕابداء أرائكم في ما یلي 
بیــان مــدى صــالحیة المحــاور المعــدة ، مــع ذكــر التعــدیل إذا كــان المحــور بحاجــة إلــى تعــدیل ، وحــذف المحــور غیــر  - ١

المناســب ، فــضال عــن إضــافة أي محــور مقتــرح آخــر لــم یتطــرق لــه الباحــث فــي نهایــة تسلــسل المحــاور ، علمـــا إن 
اور قد تـم تحدیـدها مـن خـالل تحلیـل محتـوى المـصادر والكتـب العلمیـة المقـررة ، والمـنهج الدراسـي لطلبـة الـصف المح

  .الثالث في كلیة التربیة الریاضیة 
مدى صالحیة األهمیة النسبیة لكل محور ، علما انه قد تم تحدید األهمیة النسبیة للمحاور من خالل استخدام أسلوب  - ٢

 .وتحلیلها بحساب تكراراتها ونسبها المئویة ) عدد األسطر(تعلیمیة في المنهاج التعلیمي أي تحدید حجم المادة ال
، ونــسبها المئویــة التــي قــدرها الباحــث ، ) بلــوم(لتــصنیف ) مــستویات الــتعلم(بیــان مــدى صــالحیة المــستویات المعرفیــة  - ٣

المــستوى المقتــرح لمــا ترونــه ) إضــافةحــذف أو (وصــالحیة ارتباطهــا بالمحــاور المعــدة ، فــضال عــن تعــدیلها مــن خــالل 
  .مناسبا إذا كانت بحاجة إلى تعدیل وبحسب خصوصیة موضوع البحث 

   المباركالعلميشاكرین تعاونكم 
  

  :التوقیع
    :اللقب العلمي
  :االختصاص

  : الجامعة والكلیة 
  :التاریخ 

  
  
  
  
  
  

لید لطالب الصف الثالث في كلیة التربیة الریاضیة القانونیة بكرة او   النظریةجدول مواصفات باتجاهین لمقیاس المعرفة
  فقرة) ٦٠(مكون من 

عدد (التكرارات   )المجاالت(المحاور   ت  المجموع  التطبیق  الفهم  المعرفة
  )األسطر

األهمیة 
  %١٠٠   ٪٢٥   ٪٣٥   ٪٤٠  النسبیة

  ٢٠  ٥  ٧  ٨   ٪٣٤  ٤٨٢  القواعد والقوانین  .١

 

  الباحـث
  د عبد الكریم قاسم غزال.م. أ
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 ١٥١

  ٤٠  ١٠  ١٤  ١٦   ٪٦٦  ٩٢٥  )التكتیك(خطط اللعب   .٢
   فقرة٦٠  ١٥  ٢١  ٢٤  %١٠٠  ١٤٠٧  المجموع  

  
، ) بلـــوم(، والمـــستویات المعرفیـــة للـــتعلم لتـــصنیف ) المجـــاالت( یرجـــى اإلجابـــة وٕابـــداء أرائكـــم حـــول مـــدى صـــالحیة المحـــاور - 

( راه مناسـبًا لهمـا أمـام كـل محـور ، ومـستوى تعلـم ، وتحـت البـدیل الـذي تـ(     ) بوضع عالمـة وأهمیتها النسبیة أعاله ، وذلك 
المقیــاس ) حــذف أو إعــادة صــیاغة أو إضــافة عــدد مــن محــاور ومــستویات(تــصلح ، ال تــصلح ، تــصلح بعــد التعــدیل مــن خــالل 

  .المعرفي 

األهمیة النسبیة   المستویات المعرفیة  )المجاالت(المحاور   
  تصلح بعد التعدیل  ال تصلح  تصلح  المقترحة

         ٪٤٠  المعرفة  القواعد والقوانین  .١
         ٪٣٥  الفهم  )التكتیك(خطط اللعب   .٢

         ٪٢٥  التطبیق    
          المستوى المقترح  المحور المقترح

              
            ١٠٠٪  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢ ( رقمالملحق

  
  جامعة الموصل   

  كلیة التربیة الریاضیة
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 ١٥٢

  القانونیة و   النظریةت مقیاس المعرفة حول صالحیة فقراالخبراءالسادة  آراءاستبیان 
  

  المحترم........................ ..... ........................حضرة الدكتور
      :بعد التحیة 

 بكرة الید لطلبـة الـصف الثالـث بكلیـة التربیـة المعرفة النظریة والقانونیةبناء مقیاس "         في النیة إجراء البحث الموسـوم 
  " . في جامعة الموصل الریاضیة
مــصطلح عــام یعبــر عــن العملیــات الخاصــة بــاإلدراك ، واالكتــشاف ، والتعــرف ، والتخیــل ، والتقــدیر،   :بالمعرفــةویقــصد        

 أو التفسیر تمیـزا لهـا عـن العملیـات اإلدراكيوالتذكر، والتعلم ، والتفكیر ، والتي من خاللها یحصل الفرد على المعارف ، والفهم 
   .فعالیةاالن

وبصفتكم ن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال كرة الیـد ، وطرائـق التـدریس ، والقیـاس والتقـویم ، فقـد تـم اختیـاركم كأحـد        
تم الحصول علیها من خالل عملیة مراجعة الدراسات  طیا ، والتي الخبراء والمحكمین للحكم على مدى صالحیة الفقرات المرفقة

فقـرة مـن نـوع اختیـار ) ٦٠( تـم صـیاغة إذالطالع على المصادر والكتب العلمیة الخاصـة بلعبـة كـرة الیـد ، والبحوث السابقة ، وا
  :راجین تفضلكم بقراءة االستبیان واإلجابة على ما یلي  ،) نمط الجواب الوحید( یكون اإلجابةمن متعدد ، ومفتاح 

تـصلح ، تـصلح بعـد التعـدیل  تـصلح ،      ال( ه مناسـبًا للفقـرة أمام كل فقرة ، وتحـت البـدیل الـذي تـرا(     )   وضع عالمة -
 )  إضافة عدد من الفقراتأو إعادة صیاغة أوحذف (من خالل 

   . والذي وضعت ألجلهإلیه الفقرة للمحور الذي تنتمي مالئمة  مدى -
ط ، والثالث الباقیة خاطئة ،  فق بدائل واحدة منها صحیحةأربعة على وفق مدى صالحیة بدائل اإلجابة لفقرات المقیاس -
، ولالجابة ) الصحیحة ، واحد درجة(، اذ تعطى لها اوزان لالجابة  في ضوء مفتاح التصحیح الخاص به المقیاسیصحح و 
  وٕاذا لم تحصل الموافقة ما هو السلم البدیل برأیكم ؟     .)الخاطئة ، صفر درجة(

   المباركالعلميشاكرین تعاونكم 
  
  
  
  
  

  :التوقیع
    :للقب العلميا

  :االختصاص
  : الجامعة والكلیة 

  :التاریخ 
  
  

  
  

 
  

 

 

  الباحـث
  د عبد الكریم قاسم غزال.م. أ

 

  ال  تصلح تصلح  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٣ ( رقمالملحق
      جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  األولیةالقانونیة بكرة الید بصیغته و   النظریةمقیاس المعرفة

  
  :عزیزي الطالب 
  :عزیزتي الطالبة 

  :تحیة طیبة 
كـــون المقیـــاس مـــن مجموعـــة مـــن الفقـــرات القانونیـــة بكـــرة الیـــد ، ویتو   النظریـــة مقیـــاس المعرفـــةأیـــدیكم       نـــضع بـــین 

لطلبــة الــصف ) الهجــومي والــدفاعي(الخاصــة بمــادة كــرة الیــد أي قواعــد وقــوانین اللعــب ، والجانــب الخططــي ) العبــارات(
  .الثالث في كلیة التربیة الریاضیة 

 الباحــث یأمـلة ، لـذا  النموذجیـإجابـاتكم فـي التعبیـر عـن وأمانـة       ونظـرا لمـا نعـده فـیكم مـن موضـوعیة وصـراحة ، 
 ، وذلــك مــن خــالل قــراءة المقیــاس وأمانــهالمقیــاس  بكــل دقــة ) عبــارات( علــى جمیــع فقــرات اإلجابــةبتعــاونكم معــه فــي 

 أن الــصحیحة للفقــرة ، علمــا اإلجابــة علــى فقراتــه بوضــع دائــرة علــى حــرف  البــدیل الــصحیح الــذي یــدل علــى واإلجابــة
   . تكون على كراسة المقیاس نفسهاإلجابة

 شاكریـن تعـاونكم معنـا
  
  
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
   

  البـاحـث
  زال د عبد الكریم قاسم غ.م. أ
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