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   اجلزاء يف كرة املاءرميةبناء اختبار دقة التصويب ل
  ١د ولید خالد رجب.م.أ

  

 امللخص
  . الجزاء في كرة الماءرمیةهدف البحث إلى بناء اختبار دقة التصویب ل

 وللعــام اطالبــ)١٤٦(كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم الرابعــة الــسنة الدراســیةتمثــل مجتمــع البحــث بطــالب 
طالـب تـم اختیـارهم ) ٩٠(وتم تنفیذ االختبار على عینـة مـن هـذا المجتمـع مثلـت عینـة البحـث وعـددهم، )٢٠١٠–٢٠٠٩(الدراسي

،وقد قــام الباحــث باســتخدام مــن حجــم المجتمــع األصــلي% ٦١,٦٤٣بالطریقــة العمدیــة وبــذلك مثلــت العینــة نــسبة مئویــة مقــدارها 
مجموعة مـن الوسـائل البحثیـة لغـرض جمـع البیانـات الالزمـة لعینـة البحـث ، فـضال عـن ذلـك تـم اسـتخدام مجموعـة مـن الوسـائل 

وقـد )  المـستقلةt-test، مربـع كـاي،معامـل االلتـواء،المنوال،االنحراف المعیاري،الوسـط الحـسابي،النـسبة المئویة(اإلحصائیة وهي 
  :احث لجملة من االستنتاجات والتوصیاتتوصل الب

  :االستنتاجات -
 بعد إن قام الباحث بإتباع الطرق العلمیة في عملیة البناء فقد توصل الباحث الى بناء اختبار یقیس دقة التصویب مـن -١

  . الجزاء في كرة الماءعالمة
  . االلتواء ومربع كاي وفق معامل على إن االختبار الذي تم التوصل إلیه توزع توزیعا طبیعیا- ٢

 . تم التوصل إلى وضع درجات ومستویات معیاریة لعینة البحث-٣     
  : التوصیات-

تقییم هذه المهارة من حیث األخـذ بنظـر االعتبـار جـداولها المعیاریـة وعلـى عینـات و   تقویم اعتماد هذا االختبار في عملیة-١
  .مشابهة لعینة البحث

  .أخرى على مهارات لم تطلها هذه الدراسة القیام بإجراء وبناء بحوث -٢
  . محاولة التوسع في العمل على عینات ذات رقع جغرافیة أوسع واشمل من عینة البحث هذه -٣

constructing a test Of shooting accuracy for Penalty in water polo 
Asist.prof.Dr.waleed.k.rajab 

Abstract 
The research has aimed at constracting atest Of shooting accuracy for Penalty in water 

polo. 
     The population of research consisted of (146) students from senior student in the 
college of sport Education at the University of Mosul for the year (2009 – 2010), the Sample 
of study consisted of (90) students selected deliberately, which represented a percentage of 
(61.643) from the main research population, The researcher has applied statistical means 
such as the percentage, arithmetic mean, standard deviation, Mode, coefficient Skwenss, 
chi-square test and t-test of independent samples. 
The most important conclusion which the researcher found: 
- the Test which was constructed measure the shooting accuracy very precisely for the spots 
penalty  shooting in water polo. 

                                                 
1 dr_waleed68@yahoo.com 
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- the Test that researcher constructed normally distributed according to coefficient of skwenss 
and chi sequre.  
    The researcher recommends the following: 
- Making future studies according to the restriction which the study did not mention.  
- Making future studies presented different samples and levels. 

  :التعریف بالبحث-١
  : البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

 لـى تنـوع فـي المهـاراتوي ع الجماعیـة التـي تعتمـد التنـافس بـین الفـریقین وهـي تحتـاأللعـابمـن تعد لعبة كرة المـاء   
ططیـــة ینفـــذها الفریـــق  مهـــارات خإلـــى وهـــي فـــي شـــكلها تحتـــاج أدائهـــا تمیـــز فنـــي مـــن قبـــل الالعبـــین فـــي إلـــىوالتـــي تحتـــاج 

 والتـي ،لكونها تتعامل مع الوسط المـائي الـذي یعـد عائقـا أمـام الالعـب  عالیة ة مما یحتم علیهم امتالك لیاقة بدنیبأعضائه
دامـة اللعـب ال مـن مهـارات ضـروریة هتحتاج مـن الالعـب أن یكـون علـى درجـة عالیـة مـن الكفـاءة فـي لعـب الكـرة ومـا یمتلكـ

وهــذه ،فــراد الفریــق الواحــد مــن حیــث اســتالم ومــسك الكــرة وتمریرهــا ومــن ثــم القیــام بعملیــة التــصویبوتواصــل التعــاون بــین أ
 االختبــارات والمقــاییس فــي ألهمیــةونظــرا ، وهــي الكــرةأال لــألداةتجتمــع مــع كــرة الیــد وكــرة الــسلة مــن حیــث اســتخدامها اللعبــة 

أن  إذدوات الرئیـــسة واألساســـیة فـــي أي عملیـــة تقـــویم مـــن األ تعـــد أنهـــا اذجمیـــع األلعـــاب الریاضـــیة علـــى اخـــتالف أنواعهـــا 
البیانــات التــي نحــصل علیهــا مــن اســتخدام المقــاییس الموضــوعیة دقیقــة وحاســمة وتمــنح القــدرة لتحدیــد الكثیــر مــن أغــراض 

ت  وسـیلة أساسـیة فـي خدمـة العـاملین فـي مختلـف المجـاالدالقیاس األساسیة في التصنیف والتنبؤ والبحث العلمي والتـي تعـ
كما أننا عن طریق هـذه االختبـارات نـستطیع أن نقـوم المنـاهج المعتمـدة فـي التـدریس أو التـدریب والـذي سـیؤدي ، الریاضیة 

  .  إلى عملیة تطویر فعالة قائمة على أسس علمیة رصینةمن ثم
من ،و  فیهـاخطأوال الریاضیة ومحاولة معالجة حاالت النقص األلعاب سبر جوانب إلىنسعى فإننا كوننا باحثین ل و 

 العلمیة والواقعیة الحظ الباحث نقص كبیر فـي وجـود اختبـارات موضـوعیة تقـیس مختلـف إلىخالل البحث العلمي المستند 
 األلعـاب بناء اختبارا یقیس مهارة مهمـة مـن مهـارات إلى لذلك یحاول الباحث ان یسعى جاهدا  في كرة الماء المهاراتأنواع

 فــي حـسم كثیــر أهمیـةلمــا لهـذه المهـارة مــن   ، الجـزاءعالمــةمـن  وهـي التــصویب أالاصـة بـصفة عامـة وكــرة المـاء بــصفة خ
 یعطـي فكـرة واضـحة عـن قابلیـة الالعبـین أنیـستطیع الـذي  االختبار الجید هو االختبـار أن،اذ من المباریات وتحقیق الفوز

هـو الـذي یمثـل حالـة اللعـب  ختبـار الجیـد وان اال الالعـب لمهـارة معینـةأداء مهارة ما وهـو ایـضا معبـر صـادق عـن أداءفي 
 مــن هنــا بــرزت  انــه یقیــسها بالفعــل ،أســاسبــشكل حقیقــي لــذلك كــان البــد مــن وجــود اختبــار یقــیس المهــارة التــي یبنــى علــى 

خدمـة للبحـث  إلیهاالتي تفتقر بشكل كبیر ولهذه المهارة حصرا و یم موضوعیة لهذه اللعبة ی البحث في توفیر وسائل تقأهمیة
  . ي وتطویر اللعبة العلم

  : مشكلة البحث٢-١
 وسائل إلى ولكونها تفتقر  ودراسات علمیة في مجال هذه اللعبةأدبیاتمن خالل متابعة الباحث لما تم انجازه من 

 الباحـث ارتـئفقـد التـصویب مـن نقطـة الجـزاء  انه على حد علم الباحـث التوجـد اختبـارات تقـیس مهـارة إذعلمیة في القیاس 
  .  وهي مهارة التصویب من نقطة الجزاء أالها لیة تصمیم متواضعة لمهارة من مهاراتالقیام بعم

  دقـــة وهـــي مهـــارةأالم وبنـــاء اختبـــار مهـــاري لمهـــارة مهمـــة مـــن مهاراتهـــا یمـــن هنـــا بـــرزت مـــشكلة البحـــث فـــي تـــصم
  . الجزاءعالمةالتصویب من 
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  :  هدف البحث٣-١
  . كرة الماء  الجزاء فيرمیةبناء اختبار دقة التصویب ل١-٣-١
  : مجاالت البحث٤-١
  .جامعة الموصل /  الرابعة بكرة الماء في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةطالب  :المجال البشري١-٤-١
  . ٢٠١٠ /٢٧/٥ ولغایة ٢٠١٠ /٤/ ٧ منابتداء :ألزمانيالمجال ٢-٤-١
   .جامعة الموصل / لتربیة الریاضیة المسبح المغلق في القاعة الداخلیة في كلیة ا: المجال المكاني٣-٤-١
  : االطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : النظرياإلطار ١-٢
  : كرة الماء١-١-٢

 وقـــد اعتـــرف بهـــا االتحـــاد االنكلیـــزي ١٨٦٠ مـــرة فـــي بریطانیـــا عـــام ألول كـــرة المـــاء مـــن االلعـــاب التـــي ظهـــرت إن
حیث تعد الریاضة التنافسیة الوحیدة التي تمـارس داخـل  ،  مدرجة ضمن االلعاب االولمبیةأالنوهي )١٨٨٥(للسباحة عام 

   .نساء خاصة وتمارس من قبل الرجال والأبعادالماء باستخدام الكرة في ملعب ذو 
  :  في كرة الماءاألساسیة المهارات ٢-١-٢

 التحــرك  علــى درجــة كبیــرة مــن التمیــز لكــي یــستطیعإتقانهــا یجــب أساســیةیتمیــز العــب كــرة المــاء بمهــارات فردیــة   
ــــارات  ـــذه المهـ ــة وتتجلـــــى هــ ـــب المختلفـــ ـــف اللعــ ــــي مواقــ ــسك (والتـــــصرف بـــــالكرة فـ ــن المـــــاءمـــ ــرة،الكـــــرة مـــ ـــي الكـــ التمریـــــر –رمــ

تغییر وضـع ،مااللتحا،التحرك بالكرة -رالتدوی–الوقوف في الماء العمیق،رمي الكرة من وضع الطفو على الظهر،والتصویب
 ألعلــــى والقــــدرة علــــى تغییــــر االتجــــاه والــــدوران واالرتفــــاع المفــــاجئ فــــضال عــــن االنطــــالق الــــسریع بــــالكرة والتوقــــفالجــــسم 

 مهـارات وطـرق الـسباحة المختلفـة إتقـان إلـىوالخالصة في ذلـك ان العـب كـرة المـاء یحتـاج ،)٢٤-٢٣، ١٩٩٧،سالم(الماء
 وقــد صــنف ،)١٥٠ ،٢٠٠٤،القــط( خــاص بــالكرة وبــدونهاأداءســباحة تتناســب وفقــا لتكنیــك  أداءكمــا ان كــرة المــاء تتطلــب 

  : األتي التصنیف إلىالقط المهارات الحركیة 
  : تمریر الكرة ویشمل -١
  . تمریرة رفع الكرة -أ

  . التمریر بالضغط-ب
  . التمریرة التدویریة-ج
  . التمریرة التدویریة مع الضغط-د
  : التصویب ویشمل -٢
  . الید بأصابع التصویب -أ

  . التصویبة المدفوعة-ب
   . التصویبة اللولبیة-ج
  . التصویبة مع مرجحة الذراع -د
  .سیا أ التصویبة مع انتصاب الجذع ر -ه
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  . التصویب من الرقود على الظهر -و
  . التصویب بظهر الید -ز
  . الكتف أعلى التصویب من -ط
  . التصویبة الساقطة-ك
  : تصویبة ضربة الجزاء٣-١-٢

تنفیــذ التــصویب مــن  یــتم مــن خاللهــا اذ، لمــاء مــة لالعبــي كــرة امهتعــد ضــربة الجــزاء مــن المهــارات الــضروریة وال
 التنفیــذ وهــي تعــد فرصــة جیــدة للتهــدیف وتحقیــق إعاقــةوضـع یتــیح لالعــب االداء بــدون وجــود أي العــب خــصم یعمــل علـى 

 المنطقــة التــي یعتــزم التــصویب نحوهــا إلــىالتفــوق علــى الخــصم وعلــى الالعــب المنفــذ ان یراعــي خــالل االداء عــدم النظــر 
 یقـــوم ذلـــك، فـــضال عـــن  جـــسم حـــارس المرمـــى ولـــیس إلـــى عینیـــهإلـــى ینظـــر أوباشـــرة نحـــو منتـــصف المرمـــى ولكـــن ینظـــر م

  ).١٥٤–١٥٠، ٢٠٠٤،القط(.الالعب المنفذ باختیار أفضل مكان یمكن التصویب الیه
  :تنفیذ رمیة الجزاء وشروط  طریقة٤-١-٢ 
، أمتــار)٥( مــن أي نقطــة مــن علــى خــط منحــت لــه باســتثناء حــارس المرمــىتنفــذ رمیــة الجــزاء مــن قبــل أي العــب     

مـن الیمـین )متـران (متـر وان یبتعـد الالعبـین عـن الالعـب المنفـذ مـسافة)٥(ویجب على كل الالعبین الخـروج مـن منطقـة أل
وتكـون وقفـة حـارس المرمـى بـین  الوقوف بالقرب من الالعب المنفذ لرمیة الجزاء لالعبـین المـدافعین أولویةوتعطى  والیسار

وان الیتعدى أي جزء من جـسمه خـط المرمـى ،ثـم یقـوم الحكـم باعطـاء األمـر بتنفیـذ الرمیـة وذلـك بـاطالق صـافرته القائمین 
      ).القانون الدولي بكرة الماء(. یخفض ذراعه من الوضع العمودي الى الوضع االفقي بوقت واحدالوقت نفسهوفي 

  : البحثاتاءإجر -٣
  .وصفي بأسلوب المسح لمالئمته وطبیعة البحث استخدم الباحث المنهج ال :منهج البحث١-٣
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 ١٤٦ الرابعــة كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم الــسنة الدراســیةتمثــل مجتمــع البحــث بطــالب 
ـــي اطالبـــــ ــن ، )٢٠١٠ – ٢٠٠٩(وللعــــــام الدراســـ ــة مــــ ــــار علــــــى عینـــ ــــذ االختبــ ــــة البهــــــذا وتــــــم تنفیــ ــع مثلــــــت عینــ حــــــث المجتمــــ

مـن حجـم المجتمـع %) ٦١،٦٤٣( العینـة نـسبة مئویـة مقـدارها وبـذلك مثلـت تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـةاطالب)٩٠(وعددهم
  .یبین تفاصیل مجتمع وعینة البحث ) ١( الجدول رقم یأتيوفیما .األصلي

  
  مجتمع وعینة البحث والعدد الكلي والنسبة المئویة) ١(الجدول رقم                  

  النسبة المئویة  العدد  تمع البحثمج
  %٦١،٦٤٣  ٩٠  عینة البحث

  %١٠.٢٧٣  ١٥  عینة التجربة االستطالعیة
  %٢٨.٠٨٢  ٤١  طالب لم یكملوا االختبارات 

  %١٠٠  ١٤٦  المجتمع الكلي
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    :  وسائل جمع البیانات٣-٣
ــرض جمــــع البیانــــات الخاصــــة بمو  ــة مــــن الوســــائل العلمیــــة لغــ ــث باســــتخدام مجموعــ ضــــوع البحــــث وهــــي قــــام الباحــ

  ).االختبار والقیاس –االستبیان -تحلیل محتوى:(كاألتي
  :تحلیل المحتوى ١-٣-٣  

من خـالل االطـالع علـى المـصادر العلمیـة المتعلقـة باللعبـة ومـن خـالل البحـث والتقـصي حـول طبیعـة االختبـارات 
بخطـوة بنـاء االختبارات مما أكد ضرورة القیـام  وجود مثل هذه الموجودة في لعبة كرة الماء وجد الباحث أن اللعبة تفتقر إلى

  .  قام الباحث بجمع ماامكن جمعه من اإلطار النظري المتعلق بموضوع البحثكماهذا االختبار،
  :االستبیان٢-٣-٣

علـى قام الباحث بعـرض اسـتمارة اسـتبیان بموضـوع البحـث الخـاص والمتمثـل باختبـار التـصویب مـن نقطـة الجـزاء 
فــي مجــال القیــاس والتقــویم واللعبــة وبعــد جمــع االســتمارات وفرزهــا تــم األخــذ بــبعض التعــدیالت ∗الخبــراءمجموعــة مــن الــسادة 

   .وسیتم تفصیل ذلك في موضوع الصدق الظاهري خبیرا،) ١١( وقد بلغ عدد الخبراء، من قبلهم إلیها ةشار اإل  تمالتي
  : النهائیةمواصفات بناء االختبار المهاري٣-٣-٣

  . بكرة الماءقة التصویب لضرة الجزاءد :اسم االختبار
  . قیاس دقة التصویب لضربة الجزاء :الهدف من االختبار

ســـم والتقـــسیم )٥٠( ثمانیـــة منهـــا بمـــساحة تـــسعة أقـــسامإلـــىهـــدف كـــرة مـــاء مقـــسم -)٦(كـــرة مـــاء عـــدد : المـــستخدمةاألدوات
   . للخطوط المقسمة للمناطقسم)٢( وبعرض متر) ١(الوسطي 
خـــط ضـــربة (أمتـــار ) ٥(ألمختبـــر أمـــام المرمـــى وفــي منتـــصف المـــسافة بـــین العمـــودین وعلـــى خـــط یقـــف ال :األداءوصـــف 

ب الملعـــب خـــارج المـــاء ومـــن وضـــع نـــ مـــن قبـــل الزمیـــل الواقـــف علـــى جاإلیـــه الملقـــاةویقـــوم المختبـــر بمـــسك الكـــرة ) الجـــزاء
 درجـة أعلـى إلـى التقـسیم الـذي یـشیر حضر للتنفیـذ یقـوم المختبـر بالتـصویب القـانوني مـستهدفاتالاالستعداد للتصویب وعند 

أي مـن الیـدین فـي ویمكـن للمختبـر أن یـستخدم ،)١(رقـموكمـا موضـح فـي الـشكل  )٦(ألوهكذا حتى ینتهي مـن التـصویبات 
   التنفیذ

  :التسجیل -
 والـــذي یحمـــل نقـــاط فـــي حالـــة إصـــابة التقـــسیم فـــي أقـــصى الزاویـــة العلیـــا مـــن المرمـــى) ٥(یحـــصل المختبـــر علـــى  •

 .)٥(الرقم

 والــذي یحمــل  مــن المرمــىسفلىنقــاط فــي حالــة إصــابة التقــسیم فــي أقــصى الزاویــة الــ) ٤(یحــصل المختبــر علــى  •
 .)٤(الرقم

 .)٣( والذي یحمل الرقمنقاط في حالة إصابة التقسیم من المرمى) ٣(یحصل المختبر على  •

 .)٢( والذي یحمل الرقم في حالة إصابة التقسیم من المرمىةنقط) ٢(یحصل المختبر على  •

 .)١( والذي یحمل الرقم من المرمىالوسطي في حالة إصابة التقسیم ةنقط) ١(یحصل المختبر على  •

 باستثناء الحدود القریبة من  في التسجیل األعلى الحدود الداخلیة للتقسیمات تحتسب للمنطقة إصابةفي حالة  •
                                                 

   )٢(ق رقم مرفقة أسمائهم في الملح السادة الخبراء ∗  
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 .حیث یحتسب التسجیل لهذه المنطقة حصرا ) ١(التقسیم رقم 

 . الهدفإصابةبر على أي نقطة في حالة عدم الیحصل المخت •

 .درجة)  درجات كحد أدنى٦ كحد أقصى إلى ٣٠(تتراوح بینالدرجة الكلیة لالختبار  •
 متر)٥( منطقة،متر)٢( منطقة                

  
  
  
  
  
  
  
  

  مرمى كرة
   ماء

  
  

                                   
مــن اجــل الحــصول علــى البیانــات الخاصــة بعینــة البحــث كــان البــد مــن التأكــد مــن ســالمة :ســتطالعیةالتجــارب اال٤-٣ 

  .واإلداریة العلمیة األهداف اجراء التجارب االستطالعیة لتحقیق بعض إلى حیث تم اللجوء إجراءهاالختبار وطرق 
 الغـرض مـن اجـراء هـذه التجربـة هـو وكان١٢/٥/٢٠١٠أجریت هذه التجربة بتأریخ: التجربة االستطالعیة األولى١-٤-٣

  : مجموعة من األهداف اإلداریة وهيالىالتعرف 
  .تحدید األبعاد والمسافات المتعقلة باالختبار •                   . المستخدمةاألدوات التعرف على سالمة •  
  ینة البحث في أداء االختبارات  التعرف على استجابة ع• . تشخیص السلبیات التي قد تحدث قبل وخالل وبعد التنفیذ•  
  : التجربة االستطالعیة الثانیة٢-٤-٣

 أختیـــرو بالطریقـــة العـــشوائیة وكـــان مختبـــر) ١٥(علـــى عینـــة مؤلفـــة مـــن١٩/٥/٢٠١٠بتـــاریخأجریـــت هـــذه التجربـــة   
الثبـات الغرض من هذه التجربة الحصول على أداء عینـة التجربـة االسـتطالعیة للتطبیـق األولـي الخـاص باسـتخراج معامـل 

  . موضوعیة االختبار استخراجعن فضالوالذي سیتم إیجاده بطریقة اجراء االختبار وٕاعادته 

  : التجربة االستطالعیة الثالثة٣-٤-٣
ـــة الالزمــــة للوقــــوف علــــى البیانــــات الــــضروریة   إلتمــــام عملیــــة اســــتخراج  المطلوبــــة لغــــرض إتمــــام الخطــــوات العلمیـ

وذلـك  للحصول على معامل الثبـات مختبر) ١٥( المؤلفة من نفسهاثاني على العینةالمواصفات العلمیة تم إجراء التطبیق ال

  

  درجة٢ 

  

 

 

 

 یوضح تفاصیل االختبار) ١(الشكل رقم  
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 مـن صـدق وعلیه تم استكمال كل اإلجراءات المتعلقة بالتوصل إلى األسس العلمیـة لقبـول االختبـار،٢٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ 
  .)٣( وسیرد تفصیل ذلك في الجدول رقموثبات وموضوعیة

  :التجربة النهائیة٣-٤-٣
المجمـوع الكلـي للطـالب الخاضـعین  یمثلـون مختبـر) ٩٠(ام بتنفیذ التجربة النهائیة لعینة البحـث المؤلفـة مـنتم القی

 ٥ /٢٧-٢٦فــي یــومي، علهــم التجــارب االســتطالعیة أجریــت اســتبعد كــل المختبــرین الــذین أن بعــد لعملیــة التطبیــق النهــائي
  .لغرض إخضاعها للتحلیل اإلحصائي  كافةوتم من خاللها الحصول على البیانات المطلوبة، ٢٠١٠/

  

  : المعامالت العلمیة لالختبار٥-٣
  :الثبات١-٥-٣

 تكـون درجـات ي یعطیها التطبیق أو التـي یـتم الحـصول علیهـاتإن ثبات المقیاس أو االختبار یعني أن الدرجات ال  
قـة یوبالطر د وألي عـدد مـن المـرات دقیقة وخالیة مـن األخطـاء وهـذا یعنـي انـه فـي حالـة تطبیـق أداة القیـاس علـى نفـس األفـرا

    ).٢٠٠٦،٩٨رضوان،( في كل مرة  نفسها سوف نحصل على القیمةا والشروط الموضوعة لهنفسها
  : التطبیقإعادةالثبات بطریقة ١-١-٥-٣

 الحركـي األداء الثبـات صـالحیة فیمـا یخـص اختبـارات أنـواع أكثـر تطبیقـه مـن وٕاعـادة تطبیق االختبار أسلوبیعد   
 بعـد انقـضاء فتـرة أخـرىوفـي نفـس الظـروف مـرة  أنفـسهم األفـراد تعتمد عملیـة التطبیـق علـى إذبیة الریاضیة والبدنیة،في التر 

ــــبة، ــة مناســــ ــــق إذزمنیــــــ ــــــین التطبیــــ ــــاط بــ ـــل االرتبــــ ــــر معامـــــ ــــــات األول یعبــــ ــــل الثبــ ـــــن معامــــ ـــــاني عـــ ــــــق الثـــ ــــلأو والتطبیــ   معامــــ
 فاكثرممــا یجعلهــا اختبــارات )٠،٨٠(ات الیقــل عــن وقــد اعتمــد الباحــث علــى معامــل ثبــ، )٢٠٠٤،١٤٩حــسانین،(االســتقرار

فـــي تحدیـــد درجـــات الـــصدق والثبـــات والموضـــوعیة فـــي ) ٢٠٠٣( یـــشیر كـــل مـــن عبـــد المجیـــد والیاســـرياذمقبولـــة للتطبیـــق 
، وقـد ورد تفـصیل العینـة )١١٣ ،٢٠٠٣عبـد المجید،الیاسـري،.( كـي یعـد االختبـار مقبـوالاختبارات اللیاقة البدنیة بهذه القیمة

  .المذكورة انفاتواریخها في التجارب االستطالعیة و 
  :الصدق٢-٥-٣

فر فـي أي عملیـة بنـاء لالختبـارات ا تتو أن والتي یجب أهمیة األكثر العلمیة األسس أو الصدق من المعامالت دیع  
و الـذي یقـیس  المقیـاس الـصادق هـأو فاالختبـار ألجلـهوضـع   فـي قیـاس مـاإلیهـا الدرجـة التـي یمتـد إلـى،وهو یـشیر بأنواعها

كمـا )٢٥٥-٢٠٠٨،٢٥٤عالوي،رضـوان،.(إلیهـا باإلضـافة أو والیقیس شیئا بدال منهـا ألجلهابدقة كافیة الظاهرة التي صمم 
 أو الـــسمة أو التقــویم فـــي مــدى صـــالحیتها لقیــاس الـــصفة أدوات صـــدق االختبــار یحـــدد قیمـــة أن إلــى) ١٩٩٩(أشــار بـــاهي

  )   ١٩٩٩،٢٣باهي،.(األخرى یعطي أي مؤشر لقیاس الجوانب أنعلیا دون العنصر المراد قیاسه بها قیاسا دقیقا وف
وهو یعني أن االختبار أو المقیاس المستخدم یبدو صادقا في قیاس الظاهرة أو الـصفة وهـو :الظاهريالصدق ١-٢-٥-٣

  :یتأسس على نقطتین أساسیتین
  . مدى مناسبة االختبار لما یقیسه-١
  .بق علیهم مدى مناسبة االختبار لمن یط-٢

والباحثون یحصلون على هذا النوع من الصدق من خالل عرض االختبار فـي اسـتبیان معـد لهـذا الغـرض ویطلـب 
 الخبراء المعروض علیهم إبداء رأیهم حولـه وعلیـه فانـه بمجـرد عـرض االختبـار واعتبـاره یـصلح لقیـاس الحالـة أو الـصفة من
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تقـویم االختبــار  و   ومــن ثـم یطلـب مـن الخبــراء قراءتـهنـوع مـن الـصدقموضـوع القیـاس یعتبـر االختبــار قـد حـصل علـى هــذا ال
وٕاجـراء التعـدیالت والتـصحیحات علیــه ویـتم ذلـك مــن خـالل خطـوات إجـراءه وتــسجیله والـزمن الـذي خــصص لـه وغیرهـا مــن 

م الباحـث ،وتطبیقـا لهـذا النـوع مـن الـصدق قـا)٢٠٠٦،٢١٥رضـوان،.( فضال عـن الرسـم التوضـیحي لـهالنقاط المتعلقة ببنائه
 االختبــار صلحیــث حــ) ١١( والبــالغ عــددهم )١( الــوارد ذكــرهم فــي الملحــق رقــم *بعــرض االســتبیان علــى مجموعــة الخبــراء
توصـل إلیـه الخبـراء حـول صـالحیة االختبـار فانـه  وحتى یتم قبول مـا ).%١٠٠ (على موافقة الخبراء وبنسبة مئویة مقدارها
إذ یــشیر بلــوم وآخــرون إلــى انــه علــى الباحــث الحــصول علــى الموافقــة ، % ٧٥ن یجــب أن التقــل النــسبة المئویــة ألرائهــم عــ

  .)١٢٦، ١٩٨٣،بلوم وآخرون( لقبول االختبارفأكثر من آراء الخبراء) %٧٥(بنسبة
  : الصدق الذاتي٢-٢-٥-٣

وعلیــه تــصبح الــدرجات  الــصدفة أخطــاءالخالیــة مــن   الــدرجات الحقیقیــةإلــىهــو صــدق الــدرجات التجریبیــة نــسبة   
 صــدق االختبـار فاالرتبــاط الوثیـق بــین الثبــات والـصدق نــاجم عـن أن ثبــات االختبــار إلیــهالــذي ینـسب الحقیقیـة هــي المحـك 

 ویحــسب عــن األفـراد مــن  نفــسها االختبـار علــى المجموعـةأعیــد إذایؤسـس علــى ارتبـاط الــدرجات الحقیقیــة لالختبـار بنفــسها 
    الثبات   =لصدق الذاتيا  :اآلتیةطریق المعادلة 

  : المجموعات المتضادةبأسلوب صدق التمییز ٦-٣
 الـصدق المـستخدم فـي اسـتخراج صـدق االختبـار أنـواعیعد صدق التمییز بأسلوب المجموعات المتـضادة مـن أحـد   

  بقـدرات مرتفعـة بین أصـحاب القـدرات المنخفـضة مـن أولئـك الـذین یتمتعـونالتمییزوهو بدوره یتمثل في قدرة االختبار على 
قـدرة االختبـار المقتـرح " علـى أنـه ) ٢٠٠٠عـالوي ، رضـوان ،( العنـصر موضـوع القیـاس وقـد عرفـه أو السمة أوفي الصفة 

 الذین یتمتعون بدرجة مرتفعة بالصفة أو السمة مـن ناحیـة وبـین مـن یتمتعـون بدرجـة منخفـضة األشخاصعلى التفریق بین 
ولغــرض تحقیــق هــذا النــوع مــن الــصدق لجــأ ) ٢٦٥ ، ٢٠٠٠رضــوان ،  و عــالوي.(" الــسمة مــن ناحیــة أخــرىأومــن الــصفة 

 لكي یكون االختبار معبـرا من ثمللتأكد من القوة التمیزیة لالختبار و للعینات المستقلة )  t- test( استخدام قانونإلىالباحث 
) ٢(عینــة البحــث ، والجــدول رقــم  الخاصــیة وبمــا یتناســب مــع المــستویات الموجــودة فــي أوتعبیــرا صــادقا عــن قیــاس الــصفة 

  .لعینة البحث ) t (  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمةاألوساطیبین 
  لعینة البحث والمعنویة ) t (  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمةالعدد واألوساط) ٢(الجدول رقم   

  العدد  المتغیرات  یةالمعنو   المعالم اإلحصائیة
  ±ع  −س

tالمحتسبة   tالجدولیة  

  ٢،٢٣٠  ٢٣،٥٧٧  ٤٥  علیاالمجموعة ال
  ٢،٦٦١  ١٦،٩١١  ٤٥  دنیاالمجموعة ال

١.٩٩  ١٢.٨٧٨  
  معنوي

ـــم ــــــدول رقـــــ ـــن الجــ ــــــین مـــــ ــــة اأن) ٢(یتبــ ـــسابي للمجموعــــ ـــــط الحـــــ ـــــا الوســـ ــــــغ لعلیـــ ـــــاري ) ٢٣،٥٧٧( بلــ ــانحراف معیـــ وبــــــ
، ومـن خـالل ) ٢،٦٦١(راف معیاري مقـدارهوبانح) ١٦،٩١١(،في حین بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الدنیا)٢،٢٣٠(مقداره
) ١.٩٩( الجدولیـة البالغـة tوهي اعلي من قیمـة ) ١٢.٨٧٨(بلغت  بینهما t قیمة أن المقارنة بین المجموعتین تبین إجراء

 وهـو مایؤكـد صـدق االختبـار إلیـه معنویـة الفـرق الـذي تـم التوصـل مـن ثـموهو مایؤكد وجـود فـرق معنـوي بـین المجمـوعتین و 
  .مییز بین المجموعات المتضادةفي الت
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 ١٩٣

  : الموضوعیة٧-٣
بغــض النظــر عــن الــشخص الــذي یــصححه ومــن دون أي نفــسها  الــدرجات أعطــى إذایعتبــر االختبــار موضــوعیا 

 مــن خـالل اســتخراج معامــل إیجادهــاوقــد تـم اختیــار محكمــان یقومـان بعملیــة التـسجیل كــل منهــا علـى حــدة ویـتم ،تـدخل ذاتي
 عملیــة تقنــین االختبــار تــتم مــن خــالل وضــع إن، وهــذا االرتبــاط هــو الــذي یحــدد معامــل الموضــوعیةاالرتبــاط بــین المحكمــین

ــرادشـــروط موحـــدة لتطبیـــق االختبـــار علـــى جمیـــع  ــا یتطلـــب األفـ ــم وضـــع طریقـــة موحـــدة فـــي عملیـــة تقـــویم أیـــضا كمـ .                                                                           أدائهـ
یبــین األوســاط الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة فــضال عــن معــامالت الثبــات ) ٢(والجــدول رقــم ،)٦٥ - ١٩٩٩،٦٤بــاهي،(

  .والصدق الذاتي والموضوعیة لالختبار 
  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمعامالت العلمیة لالختبار)٣(الجدول رقم

  الصدق الذاتي  الثبات  التطبیق الثاني   األولالتطبیق
  العینة  االختبار

وحدة 
  ±ع  −س  ±ع  −س  القیاس

٤،١١٩  ٢٠،٤٠٠  ٣،٦٧٧  ٢٠،٦٦٧  
٠،٩٣٩  ∗∗٠،٨٨٢  

  الموضوعیة  المحكم الثاني  المحكم األول
  ±ع  −س  ±ع  −س

دقة التصویب في ضربة 
  درجة  ١٥  الجزاء بكرة الماء

٣،٦٧٧  ٢٠،٦٦٧  ٣،٦٧٧  ٢٠،٦٦٧  
١،٠٠٠  

ـــــدو  ــن الجــ ـــــین مـــــ ــــــم یتبــ ــغ) ٣(ل رقـ ـــــد بلـــــ ــــق األول قــ ـــــسابي للتطبیـــ ــط الحــ ـــــاري  )٢٠،٦٦٧(إن الوســـــ ــانحراف معیــ وبـــــ
ونتیجـــة ) ٤،١١٩(وبـــانحراف معیـــاري مقـــداره) ٢٠،٤٠٠(فـــي حـــین بلـــغ الوســـط الحـــسابي للتطبیـــق الثـــاني ،) ٣،٦٧٧(مقـــداره

ة تؤهــل االختبــار للقبــول وهــي قیمــ) ٠،٨٨٢(  قیمــة معامــل الثبــاتأنالقیــام بتطبیــق معامــل االرتبــاط بــین التطبیقــین ظهــر 
وهي درجـة عالیـة مـن الـصدق ) ٠،٩٣٩( ،في حین كان الصدق الذاتي الناتج من قیمة الثبات تحت الجذرللتطبیق النهائي

وبــانحراف ) ٢٠،٦٦٧(األولفقــد بلــغ الوســط الحــسابي للمحكــم ) ١،٠٠٠(قیمــة معامــل الموضــوعیة والبالغــة ب فیمــا یتعلــق، و 
وهــو معامــل ) ٣،٦٧٧(وبــانحراف معیــاري ) ٢٠،٦٦٧(لــغ الوســط الحــسابي للمحكــم الثــاني ، فــي حــین ب)٣،٦٧٧(معیــاري 

  .المذكورة أنفایؤهله للقبول مع بقیة المعامالت 
  :)مربع كاي (-)معامل االلتواء( مالئمة االختبار لعمر وجنس العینة٨-٣

الثبـــات -الـــصدق(ت  ضـــرورة تـــوفر معـــامالفـــضال عـــنوســـائل  رفـــضه علـــى عـــدة أو قبـــول االختبـــار أســـاسیقـــوم 
 عدمــه أو تعطینـا تــصور حــول قـدرة هــذا االختبــار أن یمكــن أخــرى لقبــول االختبـار فــان هنــاك وسـائل كأســاس، )الموضـوعیة

في مالئمته للعینة المطبق علیها ، ومـن بـین هـذه الوسـائل معامـل االلتـواء الـذي یعتمـد علـى القـیم العددیـة للوسـط الحـسابي 
فعملیــة تجمـع والتقــاء الوســط والوســیط والمنـوال فــي نقطــة یمثــل لنــا ، ات التــي تـم الحــصول علیهــاواالنحـراف المعیاریــة للــدرج

 على حجم العینـة فكلمـا أالعتدالي ، ویتوقف الحصول على هذا المنحنى األبعاد یأخذ شكل الجرس المنتظم یااعتدالتوزیعا 
بــار الــذي تــم بنــاءه أو تنفیــذه مناســب للعینــة أدى ذلــك ، وبالتــالي كلمــا كــان االختزادت اقتــرب المنحنــى مــن الــشكل المنــتظم 

ــــــنس ــــــ ــر وجـــــ ـــــ ـــــ ــار لعمـــــ ــــــ ـــــ ــــــة االختبــــ ـــــ ـــــین مالمــــــ ـــــ ـــــ ــ ـــذي یب ـــــ ــــــ ـــ ــــات وال ــــــ ـــــ ــ ــــدالي للبیان ــــــ ـــــ ــ ـــى أالعت ــــــ ـــــ ـــ ـــى المنحن ـــــ ــــــ ـــ ـــصول عل ـــــ ـــــ                                                                                                                                       للحــــ
،وفــضال عــن هــذه الوســیلة یوجــد قــانون مربــع كــاي الــذي یــستخدم للوصــول إلــى الهــدف نفــسه والــذي اســتخدمه الباحــث عینةال
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 والوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري والمنــوال  البحــثیبــین عینــة،)٤(زیــادة فــي تأكیــد هــذا القبــول لالختبار،والجــدول رقــم
   .)١٤٥-٢٠٠٨،١٤٤ضوان، ور عالوي(.،ومعامل االلتواء

  عینة البحثل  ومربع كايالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء) ٤(الجدول رقم
  اللتواءمعامل ا  المنوال  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  عینة البحث  اسم االختبار

  ∗٠،١٨٢-   ٢١  ٤،١٤٧  ٢٠،٢٤٤  ٩٠   الجزاء بكرة الماءرمیةدقة التصویب ل
  ) ٠،١٨٢-( معامل االلتواء قیمة∗
وبــانحراف  ) ٢٠،٢٤٤(طالــب قــد بلــغ ) ٩٠( الوســط الحــسابي لعینــة البحــث البالغــةأنیتبــین ) ٤(مــن الجــدول رقــم    

وهـــي قیمـــة ) ٠،١٨٢-( بلـــغ معامـــل االلتـــواء لهـــذا االختبـــار فقـــد) ٢١(وبقیمـــة منوالیـــة مقـــدارها،  ) ٤،١٤٧(معیــاري مقـــداره 
الجـدول رقـم لغرض زیادة التأكد من مالئمة االختبار استخدام مربع كاي لهذا الغـرض و و . تؤكد على مالئمة االختبار للعینة

   .یبین القیم المشاهدة والمتوقعة ومربع كاي لكل مستوى والقیمة الكلیة) ٥(
  المستویات والقیم المشاهدة والقیم المتوقعة ومربع كاي لكل مستوى ومربع كاي الكلیة) ٥( رقم الجدول                

  قیم مربع كاي  القیم المتوقعة  ةالقیم المشاهد  المستوى
  ٠،٤٤٨  ١،٩٣  ١  األول
  ٠،٢٥٦  ١٢،٢٣  ١٤  الثاني
  ٠،٠٠٢  ٣٠،٧١  ٣١  الثالث
  ٠،٤٤٨  ٣٠،٧١  ٢٧  الرابع

  ٠،٦٢٧  ١٢،٢٣  ١٥  الخامس
  ٠،٠٠٢  ١،٩٣  ٢  دسالسا

  *١،٧٨٣    ٩٠  الكلي
  )١،٧٨٣ (والبالغةوهي اكبر من قیمة كاي المحتسبة )١١،٠٧(مربع كاي الجدولیة تساوي                              *

ــة مربــــع كــــاي ) ٥(مــــن الجــــدول رقــــم ــین لنــــا أن قیمــ ــد بلغــــتیتبــ ــة كــــاي الجدولیــــة )٢،٦٨(لالختبــــار قــ وهــــي اصــــغر مــــن قیمــ
  .ذلك یتبین عدم وجود فرق بین ماهو متوقع وماهو مشاهد مما یؤكد مالئمة االختبار للعینةوب)١١،٠٧(والبالغة

لغــرض التوصـل إلــى التطبیقـات اإلحــصائیة الخاصـة باســتخراج البیانـات الالزمــة لعینـة البحــث  :الوسـائل اإلحــصائیة٩-٣
  .انات موضوع البحثللتوصل إلى الحلول النهائیة للبی) spss(حزمة اإلحصاء قام الباحث باستخدام

 والحـــصول علـــى اإلحـــصائیة المعالجـــات إتمـــامبعـــد أن تـــم :عـــرض جـــدول الـــدرجات والمـــستویات المعیاریـــة لالختبـــار-٤
ـــىالبیانـــات بـــشكلها الخـــام قـــام الباحـــث بعملیـــة تحویـــل الـــدرجات الخـــام  ـــدرجات المعیاریـــة وقـــد تـــم االســـتعانة بالدرجـــة إل  ال

  (Donr&others .1987 .31) . سیكما6(المعیاریة
  :عرض الدرجات المعیاریة لالختبار١-٤

ــام إلــــى الدرجــــة المعیاریــــة   ـــل الــــدرجات الخــ ــــم تحویـ ـــیكما6( ت ـــراف )٤،١٤٧(،علمــــا أن الوســــط الحــــسابي) سـ واالنحـ
  .المقابلة لها) سیكما6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة) ٦( والجدول رقم)٢٠،٢٤٤(المعیاري

  .المقابلة لها) سیكما6( والدرجات المعیاریة الدرجات الخام) ٦(لجدول رقما
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 6 الدرجـة المعیاریـة  الدرجة الخام  ت
  سیكما

 6 الدرجـة المعیاریـة  الدرجة الخام  ت
  سیكما

 6 الدرجـة المعیاریـة  الدرجة الخام  ت
  سیكما

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦١  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٣١  ٨٥،١٩٧  ٢٩  ١  
٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٢  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٣٢  ٨١،١٧٧  ٢٨  ٢ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٣  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٣٣  ٧٧،١٥٧  ٢٧  ٣ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٤  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٣٤  ٧٧،١٥٧  ٢٧  ٤ 
٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٥  ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٣٥  ٧٧،١٥٧  ٢٧  ٥ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٦ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٣٦  ٧٧،١٥٧  ٢٧  ٦ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٧ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٣٧  ٧٣،١٣٧  ٢٦  ٧ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٨ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٣٨  ٧٣،١٣٧  ٢٦  ٨ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٦٩ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٣٩  ٧٣،١٣٧  ٢٦  ٩ 

٤٠،٩٧٩  ١٨  ٧٠ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٠  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١٠ 

٣٦،٩٥٩  ١٧  ٧١ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤١  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١١  
٣٦،٩٥٩  ١٧  ٧٢ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٢  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١٢ 

٣٦،٩٥٩  ١٧  ٧٣ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٣  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١٣ 

٣٢،٩٤٠  ١٦  ٧٤ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٤  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١٤  
٣٢،٩٤٠  ١٦  ٧٥ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٥  ٦٩،١١٨  ٢٥  ١٥ 

٣٢،٩٤٠  ١٦  ٧٦ ٥٣،٠٣٨  ٢١  ٤٦  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ١٦ 

٣٢،٩٤٠  ١٦  ٧٧  ٤٩،٠١٩  ٢٠  ٤٧  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ١٧ 

٢٨،٩٢٠  ١٥  ٧٨ ٤٩،٠١٩  ٢٠  ٤٨  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ١٨  
٢٨،٩٢٠  ١٥  ٧٩ ٤٩،٠١٩  ٢٠  ٤٩  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ١٩ 

٢٨،٩٢٠  ١٥  ٨٠ ٤٩،٠١٩  ٢٠  ٥٠  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ٢٠ 

٢٨،٩٢٠  ١٥  ٨١ ٤٩،٠١٩  ٢٠  ٥١  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ٢١ 

٢٤،٩٠٠  ١٤  ٨٢  ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٢  ٦٥،٠٩٨  ٢٤  ٢٢  
٢٤،٩٠٠  ١٤  ٨٣ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٣  ٦١،٠٧٨  ٢٣  ٢٣ 

٢٤،٩٠٠  ١٤  ٨٤ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٤  ٦١،٠٧٨  ٢٣  ٢٤ 

٢٠،٨٨٠  ١٣  ٨٥ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٥  ٦١،٠٧٨  ٢٣  ٢٥  
٢٠،٨٨٠  ١٣  ٨٦ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٦  ٦١،٠٧٨  ٢٣  ٢٦ 

٢٠،٨٨٠  ١٣  ٨٧ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٧  ٦١،٠٧٨  ٢٣  ٢٧ 

١٦،٨٦٠  ١٢  ٨٨ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٨  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٢٨  
١٢،٨٤١  ١١  ٨٩ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٥٩  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٢٩  
٨،٨٢١  ١٠  ٩٠ ٤٤،٩٩٩  ١٩  ٦٠  ٥٧،٠٥٨  ٢٢  ٣٠   

  : عرض المستویات المعیاریة الختبار دقة التصویب لضربة الجزاء بكرة الماء٢-٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ........................بناء اختبار دقة التصويب لرمية اجلزاء يف 

 ١٩٦

 المستوى المعیاري لالختبار المصمم) ٧(الجدول رقم                  

  النسبة المئویة  التكرارات  سیكما) ٦(الدرجة المعیاریة  المستوى
  %١،١١١  ١   فما فوق٨٣،٣٤  جید جدا

  %١٥،٥٥٦  ١٤  ٦٦،٦٧- ٨٣،٣٣  جید
  %٣٤،٤٤٤  ٣١  ٥٠- ٦٦،٦٦  متوسط
  %٣٠  ٢٧  ٣٣،٣٣- ٤٩،٩٩  مقبول
  %١٦،٦٧  ١٥  ١٦،٦٦- ٣٣،٣٢  ضعیف

  %٢،٢٢٢  ٢  فما دون١٦،٦٥  ضعیف جدا

   :كاألتيیبین وجود ستة مستویات توزعت ) ٦(الجدول رقم 
 %.١،١١١وبنسبة مئویة ) ١(جید جدا وبلغ عدد التكرارات فیه  األولالمستوى  •

 % .١٥،٥٥٦وینسبة مئویة ) ١٤(المستوى الثاني جید وبلغ فیه عدد التكرارات  •

 % .٣٤،٤٤٤وبنسبة مئویة ) ٣١(المستوى الثالث متوسط وكان عدد التكرارات  •

 %٣٠ئویة تكرار وبنسبة م) ٢٧(المستوى الرابع مقبول وكان عدد التكرارات فیه •

 %١٦،٦٦تكرار وبنسبة مئویة ) ١٥(المستوى الخامس ضعیف وبلغ فیه عدد التكرارات •

 %.٢،٢٢٢تكرار وبنسبة مئویة ) ٢( ضعیف جدا وكان عدد التكرارات المستوى السادس •
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
فقـد توصـل الباحـث الـى بنـاء اختبـار یقـیس دقـة التـصویب مـن بإتباع الطرق العلمیة في عملیة البناء  بعد إن قام الباحث -

  .نقطة الجزاء في كرة الماء
  .وفق معامل االلتواء ومربع كايعلى  إن االختبار الذي تم التوصل إلیه توزع توزیعا طبیعیا -
  . تم التوصل إلى وضع درجات ومستویات معیاریة لعینة البحث-
  : التوصیات٢-٥
 وعلى عینـات جداولها المعیاریة بنظر االعتبار األخذ من حیث تقییم هذه المهارةو  تقویم في عملیة  اعتماد هذا االختبار-

  .مشابهة لعینة البحث
  .القیام بإجراء وبناء بحوث أخرى على مهارات لم تطلها هذه الدراسة -
   . محاولة التوسع في العمل على عینات ذات رقع جغرافیة أوسع واشمل من عینة البحث هذه-

  :المصادر العربیة واالجنبیة
  . ،القاهرة١المعامالت العلمیة والعملیة بین النظریة والتطبیق ،مركزالكتاب للنشر،ط):١٩٩٩(باهي،مصطفى حسین •
دار مــاكر ، محمــد أمــین المفتــي وآخــرون : ترجمــة ، تقیــیم تعلــم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ): ١٩٨٣(لــوم وآخــرونب •

  .مصر ، القاهرة، وهیل 
  . ،القاهرة١المدخل الى القیاس في التربیة البدنیة والریاضة،ط):٢٠٠٦(وان،محمد نصر الدینرض •
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ـــالم،وفیقة مـــــصطفى • ــــا،):١٩٩٧(ســ ــالیب تقویمهـ ــدریبها ،أســـ ـــس تـــ ـــسها ، أســ ـــدافها ، طـــــرق تدریــ  الریاضـــــات المائیـــــة ، أهــ
  . ،منشأة المعارف ،اإلسكندریة١ط

  .،القاهرة٤ربیة الریاضیة،مركز الكتاب للنشر ،طالقیاس واالختبار في الت):٢٠٠١(السید،لیلى فرحات •
،الوراق للنشر ١ط،القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة):٢٠٠٣(عبد المجید مروان،والیاسري ، محمد جاسم •

  . والتوزیع ،األردن
اضي، دار القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الری):٢٠٠٠(عالوي ،محمد حسن و،رضوان محمد نصر الدین •

 .الفكر العربي، القاهرة
القیــاس فــي التربیــة الریاضــیة وعلــم الــتفس الریاضــي، دار ):٢٠٠٨(عــالوي ،محمــد حــسن ورضــوان،محمد نــصر الــدین •

  .  الفكر العربي، القاهرة
  .  الموجز في الریاضات المائیة،المركز العربي للنشر):٢٠٠٤(القط، محمد علي •

• DONR KIRKERD & OTHERS (1987):measurement &evaluation for physical 
educator .second edition human kinitics publishers.inc. 

 
  تفاصیل االختبار بصیغته األولیة) ١(الملحق رقم 

  جامعة الموصل 
  كلیة التربیة الریاضیة

  المحترم........................... األستاذ الفاضل
  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة " بناء اختبار دقة التصویب لضربة الجزاء في كرة الماء"  في النیة إجراء البحث الموسوم          
ودرایة في مجال القیاس والتقویم ولعدم توفر اختبار یقیس هذه المهارة یرجى بیان رأیكم في مدى صالحیة االختبار الموضوع بین 

 العلمي له والغرض منه والوسائل المستخدمة فیه والوصف الكامل لألداء وتسجیل الدرجات وتحدید أفضل أیدیكم من حیث االسم
سم ) ٩٠(متر وارتفاعه عن سطح الماء ) ٣( طول هدف كرة الماء هوإنالمسافات المقترحة أو التي ترونها مناسبة لالختبار علما 
 مع جزیل الشكر .یل من تفاصیله السابقة الذكر خدمة للبحث العلمي ، وذلك بطرح أرائكم حول التعدیل المناسب في أي تفص

  والتقدیر
  :التوقیع

  :االسم الثالثي
  الباحث                                                                                                :االختصاص

  د ولید خالد رجب.م.أ                                                                                         :اللقب العلمي
        :التاریخ

  دقة التصویب لضربة الجزاء: اسم االختبار
  .قیاس دقة التصویب لضربة الجزاء:الغرض من االختبار

   هدف كرة ماء مقسم إلى تسعة أقسام-)٦(كرة ماء عدد : المستخدمةاألدوات  
 أقـسام) ٩ (إلىكون الهدف مقسم وی) خط ضربة الجزاء(أمتار ) ٥( وعلى خط ألالهدفیقف المختبر أمام  :وصف األداء

ومـــن وضـــع  یدیـــه بإحـــدى الكـــرة امـــسكم المختبـــر ســـم والتقـــسیم الوســـطي بمـــساحة متـــر واحـــد ویكـــون) ٥٠(ثمانیـــة بمـــساحة
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مــستهدفا التقــسیم الــذي یــشیر إلــى أعلــى درجــة  یقــوم المختبــر بتنفیــذ التــصویب )ابــدأ(ســماع كلمــةاالســتعداد للتــصویب وعنــد 
  .وكما موضح في الشكل أدناه )٦(وهكذا حتى ینتهي من التصویبات أل

  :كاألتيیتم احتساب النقاط : التسجیل
 والـــذي یحمـــل نقـــاط فـــي حالـــة إصـــابة التقـــسیم فـــي أقـــصى الزاویـــة العلیـــا مـــن المرمـــى) ٥(یحـــصل المختبـــر علـــى  •

 .)٥(الرقم
 والــذي یحمــل  مــن المرمــىسفلىنقــاط فــي حالــة إصــابة التقــسیم فــي أقــصى الزاویــة الــ) ٤(یحــصل المختبــر علــى  •

 .)٤(الرقم
 .)٣( والذي یحمل الرقمنقاط في حالة إصابة التقسیم من المرمى) ٣(یحصل المختبر على  •
 .)٢( والذي یحمل الرقم في حالة إصابة التقسیم من المرمىةنقط) ٢(یحصل المختبر على  •
 .)١( والذي یحمل الرقم من المرمىالوسطي في حالة إصابة التقسیم ةنقط) ١(على یحصل المختبر  •
 باستثناء الحدود القریبة من التقسیم رقـم واحـد األعلى الحدود الداخلیة للتقسیمات تحتسب للمنطقة إصابةفي حالة  •

 .حیث یحتسب التسجیل لهذه المنطقة حصرا
 .دود الخارجیة للهدف الحإصابةیحصل المختبر على نقطة واحدة عند  •
 .الیحصل المختبر على أي نقطة في حالة عدم إصابة الهدف •

  
  
  
  
  

   ودرجاتهیوضح مرمى كرة الماء مع تقسیماته) ١(                              الشكل رقم
   السادة الخبراءأسماء) ٢(الملحق رقم

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

  

 

 
   

     سم٥٠ ٥     سم٠

٣  ٥  
١ 

٥ ٣ 

٤  ٢  ٢ ٤  
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