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إیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة لتقویم أداء بعض المھارات 
  الھجومیة 
  بكرة السلة

  
  علي سموم الفرطوسي. د. م

  كلیة التربیة الریاضیة / دیالى جامعة 
  

  ٢/٣/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ١/١٢/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
رس ضــمن منــاهج كلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیة كــرة الــسلة هــي إحــدى األلعــاب التــي تــد

یم األداء المهـاري للطـالب یـفي العراق ، وهي تضم مهارات هجومیة ودفاعیة كثیرة ، یعتمد فـي تق
عنــد اغلــب المدرســین لهــذه المــادة علــى التقــدیر الــذاتي والخبــرة الشخــصیة ، لــذا فــان أهمیــة البحــث 

ریـة  لتقـویم أداء الطـالب فـي المهـارات الهجومیـة بكـرة تكمن في إیجاد الدرجات والمستویات المعیا
  . السلة 

  :  أهداف البحث
 .   إیجاد درجات ومستویات معیاریة  للمهارات الهجومیة بكرة السلة للطالب  •
 .تقویم مستوى أداء الطالب وفقا لمستویاتهم المتحققة  •

ضـــیة بجامعــة دیــالى للعـــام  األولـــى فــي كلیــة التربیــة الریاالــسنة وقــد شــملت عینــة البحـــث طــالب 
بعد اسـتبعاد الطلبـة الراسـبین ) ٢٥٦(من أصل ) ٢٠٨(  والبالغ عددهم ٢٠٠٥ -٢٠٠٤الدراسي 

 . من المجتمع األصلي ) %٨١(والمؤجلین والعبي األندیة ، وتمثل العینة نسبة 
  :          ومن خالل عرض وتحلیل ومناقشة النتائج توصل الباحث إلى

  . هارات األساسیة بكرة السلة تتالءم ومستوى عینة البحث إن االختبارات للم •
  .إن اغلب عینة البحث كانت في مستوى متوسط •

  : ویوصي الباحث 
 األولــى وكــذلك للــسنةضــرورة اعتمــاد االختبــارات ضــمن اختبــارات الطــالب الفــصلیة والنهائیــة  •

  .للمتقدمین للقبول في كلیات التربیة الریاضیة
 األولــــى فــــي الــــسنةویات المعیاریــــة لهــــذه الدراســــة لتقــــویم أداء طلبــــة اعتمــــاد الــــدرجات والمــــست •

  .المهارات األساسیة بكرة السلة 
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٩٨  

Finding the standard degrees and levels to straighten 
the performance of some of the attacking skills in 

Basketball 
 
 

D. Ali Soumom Al Fartusy 
University of Deala - College of Sport Education  

Abstract: 
Basketball is one of the games that are studied within the courses 

of the colleges and departments of the Physical Education in Iraq. It 
includes many defense and attacking skills, the assessment of the 
students' skills performance, for most teachers, depends on the individual 
evaluation and the personal experience. Thus, the importance of the 
research lies in finding the standard degrees and levels to straighten the 
performance of the students in the attacking skills in Basketball.  
Goals of the Research 
• Finding the standard degrees and levels to straighten the performance 

of the students in the attacking skills in Basketball.  
• Straightening the students’ level of performance according to the 

levels they achieve. 
The sample of the research included first class students in the 

Physical Education College- Dyala University, 2005-2006. The total 
number of the students included is (208) out of (256), those who failed or 
postponed or are players in clubs were excluded, the sample represents 
about (81%) of the original community. 

After presenting, analyzing and discussing the results, the 
researcher concludes the following: 
• The tests of Basketball Basic Skills correspond to the level of the 

sample of the research.   
• Most of the sample of the research was in an intermediate level. 
 

The researcher recommends the following: 
• The necessity to adopt these tests within the semester and final tests of 

the first classes, and also for those applying for seats in the Physical 
Education Colleges. 

•  Adopting the standard degrees and levels of this study to straighten 
the performance of the first class students in the basketball basic skills. 
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٩٩  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

علمي ، فدول العالم تتسابق یدل التقدم الریاضي في دولة ما على ما تتمتع به من تقدم 
 للنهوض بمختلف المجاالت ویعد المجال الریاضي احد هذه ةفي النواحي العلمیة والتكنولوجی

     . من التطور معتمدة في ذلك األسالیب العلمیة الحدیثةرفیعالمجاالت التي وصلت إلى مستوى 
 خالل وضع األسس ویعد العراق واحدا من البلدان التي تسعى لمواكبة هذا التطور من

من العملیة % ٢٠تمثل نسبة " العلمیة السلیمة، معتمدة بذلك على االختبارات والمقاییس كونها 
   .  ، وتعطي التقییم الصحیح لمستوى الالعبین )١( " ةالتدریبی

ولعبة كرة السلة هي إحدى األلعاب التي تدرس ضمن مناهج كلیات وأقسام التربیة 
یم األداء المهاري یوهي تضم مهارات هجومیة ودفاعیة كثیرة ، یعتمد في تقالریاضیة في العراق ، 

للطالب عند اغلب المدرسین لهذه المادة على التقدیر الذاتي والخبرة الشخصیة ، لذا فان أهمیة 
البحث تكمن في إیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة  لتقویم أداء الطالب في المهارات 

   . الهجومیة بكرة السلة
  
   :البحثمشكلة  ٢-١

، رات الحاصلة في كل میادین الحیاةإن تطور لعبة كرة السلة جاء نتیجة لمواكبة التطو 
 في فضلفبدأ المهتمون بتسخیر كل اإلمكانیات والقدرات من اجل الوصول إلى المستوى األ

ختبارات والقیاس األداء ، اعتمادا على الدراسات والبحوث لالستفادة من العلوم األخرى ومنها اال
، ومن خالل اطالع الباحث الحظ عدم وجود ما یستند علیه المدرس في تقویم أداء الطالب 
األمر الذي قد یغبن حق بعضهم في التقویم ، لذا ارتأى الباحث إیجاد درجات ومستویات معیاریة  

  .   یمكن من  خاللها تقییم مستوى األداء للمهارات الهجومیة  
  
  :بحثال  أھداف٣-١
 .   إیجاد درجات ومستویات معیاریة  للمهارات الهجومیة بكرة السلة للطالب  •
  .تقویم مستوى أداء الطالب وفقا لمستویاتهم المتحققة  •
  

                                           
 . ٢ط . علمیة للكرة الطائرة وطرق القیاس للتقویماألسس ال. محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم  )١(

  . ٧، ص١٩٩٧مركز الكتاب للنشر، : القاهرة
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١٠٠  

  :البحثمجاالت  ٤ -١
جامعة دیالى للعام / األولى في كلیة التربیة الریاضیة السنة طالب  :  المجال البشري١-٤-١

   .٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسي 
   .٢٠٠٥/ ٥/ ١٢ ولغایة/ ٤/ ١٨ للمدة من :الزماني المجال ٢-٤-١
  .  جامعة دیالى /  قاعة كلیة التربیة الریاضیة  :المكاني المجال ٣-٤-١
  
  : والمشابھة الدراسات النظریة -٢
  :الدراسات النظریة ١-٢
  :  االختبارات والدرجات المعیاریة ١-١-٢

ي مجاالت الحیاة عامة والمجال الریاضي خاصة تعد االختبارات من األدوات التقویمیة ف
طریقة "  ، وهو أیضا )١(" موقف مقنن مصمم إلظهار عینة من سلوك الفرد " ، فاالختبار هو 

قیاس قدرة الفرد على أداء عمل معین "  ، وهو )٢(" ومنهج تجریبي لتقویم حالة أو عدة حاالت 
حث االختبار بأنه عبارة عن الوقوف على ویعرف البا  ،)٣(" وفق ضوابط وصیغ علمیة دقیقة 

مستوى األداء الراهن للمختبر وقدراته واستعداداته وفق قیاس موضوعي مقنن في مهارة أو عدة 
  . مهارات

ولذلك فان االختبارات تؤثر بشكل أساسي في عملیة التقویم من خالل استخدامها من 
ي تحدید قدرات الطالب والالعبین في  بلعبة كرة السلة فنقبل المدرسین والمدربین والمعنیی

 الخاص بمهارات كرة السلة )األداء الفني(متطلبات اللعبة لمعرفة ومتابعة التقدم في مستویاتهم
  .   حتى یمكن تقویمها موضوعیا ، وبذلك یمكن تصحیح األخطاء الخاصة بتكتیك األداء 

، مالم تكون هناك طریقة والدرجات األولیة المتحصلة من االختبار ال تكون ذات فائدة 
تعني انحراف القیم عن وسطها  " )القیاسیة(لمقارنتها بدرجة أخرى هي الدرجات المعیاریة 

 في االختبار األول لمادة اإلحصاء وعلى )٣٥( ، فمثال حصل طالب على درجة )٤(" الحسابي 
هل أن (الطالب في االختبار الثاني ، فهذه الدرجات وحدها ال تعطینا فكرة عن مستوى ) ٧٠(

، وللحكم بصورة صحیحة نلجأ إلى أسلوب ) مستوى الطالب في االختبارین كان متساوي أم ال

                                           
مطابع دار الحكمة، : ، البصرة١ج . موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة الریاضیة.  ریسان خریبط )١(

 .٢٧، ص١٩٨٩

  . ٣٨٧، ص١٩٩٩الفكر العربي، دار :  القاهرة.أسس ونظریات التدریب الریاضي. بسطویسي احمد  )٢(
 .٢٢٢، ص٢٠٠١دار الكتاب، :  عمان.طرائق البحث العلمي ومناهجه. وجیه محجوب )٣(

 بحوث التربیة يالتطبیقات اإلحصائیة واستخدامات الحاسوب ف.ودیع یاسین ومحمد حسن )٤(
 .١٨٥،ص١٩٩٩مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر،: الموصل.الریاضیة
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١٠١  

التقویم عن طریق إیجاد الدرجة المعیاریة لكل درجة امتحان ثم المقارنة بینهما ، إذ تسمى النسب 
بالدرجات (ها الناتجة عن قسمة انحرافات القیم عن وسطها الحسابي على االنحراف المعیاري ل

   .)المعیاریة
  
  : المشابھةالدراسات  ٢-٢
   : )١()١٩٩٠( دراسة حازم علوان ١-٢-٢

  "إیجاد درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید" 
  :أهداف الدراسة 

 الثانیة بكلیة التربیة السنةإیجاد درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •
 .ي جامعة بغداد الریاضیة ف

 الثانیة السنةالتعرف على المستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •
 .بكلیة التربیة الریاضیة في جامعة بغداد

جامعة بغداد، /  الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة السنةاشتملت عینة البحث طالب  وقد
والعبي با بعد استبعاد الطلبة الراسبین والمؤجلین طال) ٢٤٨(من أصل ) ٢١٥(والبالغ عددهم 

  : االستنتاجاتتوصل الباحث إلىو .المنتخبات
 الثانیة السنةإیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •

 .بكلیة التربیة الریاضیة في الموصل

 بالنسبة للطالب، وفي ) جید–متوسط (أن اغلب نتائج عینة البحث كانت في مستوى  •
  .  بالنسبة للطالبات  )مقبول(مستوى 

  
   : )٥()١٩٩١( دراسة خالد فیصل ٢-٢-٢

  " بكرة الیدوضع درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة"
  : أهداف الدراسة 

 الثانیة بكلیة التربیة السنةإیجاد درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •
  .لریاضیة في الموصلا

                                           
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة .إیجاد درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید. حازم علوان )١(

 .١٩٩٠جامعة بغداد،/الریاضیة 

مجلة كلیة /جامعة بغداد. وضع درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید.  خالد فیصل حامد )٥(
 .١٩٩٤ ، ٦التربیة الریاضیة،ع
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١٠٢  

 الثانیة السنةالتعرف على المستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •
 .بكلیة التربیة الریاضیة في الموصل

جامعة /الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة السنة اشتملت عینة البحث طالب وقد 
 بعد استبعاد الطلبة الراسبین والمؤجلین طالبا) ٢١٨(من أصل ) ١٨٩(الموصل، والبالغ عددهم 

  :وقد توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة . والعبي المنتخبات
 الثانیة السنةإیجاد الدرجات والمستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید لطالب  •

 .بكلیة التربیة الریاضیة في الموصل

 . ) متوسط–مقبول (وى أن اغلب نتائج عینة البحث كانت في مست •

  
  :  المیدانیة وإجراءاتھ منھجیة البحث -٣
   :البحث منھجیة ١-٣

   . الوصفي بأسلوبه المسحي لمالءمته وحل مشكلة بحثه استخدم الباحث المنهج 
   :البحث عینة ٢-٣

 ، لذا اختار )١(" األنموذج الذي یجري الباحث مجمل ومحور عمله علیه " ویقصد بها 
/  األولى في كلیة التربیة الریاضیة السنة بحثه بالطریقة العمدیة متمثلة بطالب الباحث عینة

) ٢٥٦(طالبا من أصل ) ٢٠٨( والبالغ عددهم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤جامعة دیالى للعام الدراسي 
 طالبا )٤٨( من المجتمع األصلي للبحث ، إذ تم استبعاد ) %٨١(وتمثل عینة البحث ما نسبته 

  . ن والالعبین من الراسبین والمؤجلی
  
   :البحث وأدوات  أجھزة٣-٣

    :  آالتیةألدواتاألجهزة وا الباحث خدماست
  .  العربیة واألجنبیةالمصادر  •
   . االختبارات •
 . شریط قیاس، كرات سلة، ملعب كرة سلة •
  . (*) فریق عمل مساعد  •

                                           
مكتبة : اإلسكندریة . مبادئ البحث العلمي في التربیة البدنیة و الریاضیة  . حسن احمد وسوزان علي  )١(

  . ٤٧، ص١٩٩٩المعارف، 
، القاهرة ، دار الفكر العربي، ١ ،طالقیاس في كرة السلة.  محمد عبد الدایم ومحمد صبحي حسانین)٢(

  .١٦٩،ص١٩٨٤
 . ٣٣٥صالمصدر السابق .  ریسان خریبط مجید )٣(

 .  م عدي عبد الحسین . م–م لؤي سامي . م–م محمد مطلك . م–م فراس مطشر .لعمل من متكون فریق ا (*)
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١٠٣  

  : خطوات تنفیذ البحث ٤-٣
  :   االختبارات المختارة ١-٤-٣

وعة اختبارات ولغرض التحقق من صحة االختبارات المختارة وأهدافها اختار الباحث مجم
، في مجال (**)ومواصفات أداءها، قام الباحث بعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصین 

االختبارات وكرة السلة، وقد حققت نسبة اتفاق عالیة مع ما أختاره الباحث من االختبارات تراوحت 
  . الختبارات هي ، وا) %١٠٠ – ٨٠(ما بین 

  :الصدریةاختبار المناولة  •
     :الطویلةاختبار المناولة  •
   :)١(التهدیف بالقفز  •
  )٢(:اختبار التهدیف السلمي  •
    )٣(: الطبطبة المستقیمة  •

  
  :    األسس العلمیة لالختبارات المقترحة ٢-٤-٣

ها على عینة لغرض التعرف على الثقل العلمي لالختبارات المقترحة، قام الباحث تطبیق
 ثم أعیدت علیهم االختبارات بعد ٢٥/٤ طالبا ینتمون إلى عینة البحث بتاریخ )٢٠(متكونة من 

  : یأتي وكما ٢٠٠٥ / ٢٩/٤أیام وفي الظروف نفسها بتاریخ ) ٥(مرور 
  
  :ثبات االختبار ١-٣-٤-٢

نة نفسها هو إعطاء النتائج نفسها إذا ما أعید التطبیق على العی" یقصد بثبات االختبار 
 ، إذ استخدم الباحث طریقة االختبار وٕاعادته )٤(" في مدتین مختلفتین وفي ظروف متشابهة 

 طالبا ثم أعید االختبار مرة أخرى على نفس العینة بعد مرور ٢٠بتطبیقه على عینة مكونة من 
                                           

د إیمان حسین ، .نوري الشوك ،  أ. د . د أسعد العاني، أ.د رعد جابر ،أ.أ :  الخبراء والمختصین كل من (**)
د انتصار .م. ، أد سلمان نصیف.م.د محمد صالح ، أ.م.،أ فد قاسم نصی.م.د هاشم احمد سلیمان ، أ.م. أ

     .د عظیمة عباس .م.عوید ، أ
. تحدید مستویات معیاریة لبعض القدرات البدنیة والمهاریة الهجومیة بكرة السلة في العراق .  فارس سامي )١(

    .٨٨ ، ص ٢٠٠٠كلیة التربیة الریاضیة ، / رسالة ماجستیر، جامعة بغداد 
  .١٥١ ، ص١٩٨٤دار الفكر العربي ، :  القاهرة .لسلة القیاس في كرة ا.محمد محمود ومحمد صبحي )٢(
لالعبي كرة  القیاسات الجسمیة  المستوى البدني و المهاري بداللةبمستوى االداءالتنبؤ .   هاشم احمد سلیمان)٣(

  ،١٩٩٧، جامعة بغداد/  أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة . سنة١٦-١٤السلة الناشئین باعمار 
  .٣٧ص

 العربي،دار الفكر :القاهرة.١ج. ٣ط.التقویم والقیاس في التربیة البدنیة والریاضة.محمد صبحي حسانین  )٤(
 .١٨٤ ص١٩٩٥
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یرسون  الثبات باستخدام معامل االرتباط بت ومن نتائجها قام الباحث بإیجاد معامال) أیام٥(
   . )١انظر جدول (

  
  :صدق االختبار  ٢-٣-٤-٢

یعتمد صدق االختبار على مدى قیاس االختبار للمهارة أو الصفة المطلوب قیاسها ، 
االختبار الذي یتمیز بثبات "  ، و)٥(" یعد صادقا عندما یقیس ما یدعي إن یقیسه " والمقیاس 

ریقة الصدق الذاتي الستخراج قیمة معامل  ، لذا استخدم الباحث ط)٦(" عالي یتمیز بصدق عالي 
  ) .١(الصدق لكل اختبار وهو الجذر ألتربیعي للثبات كما في جدول 

  
  :موضوعیة االختبار ٣-٣-٤-٢

یعطي في جمیع الحاالت نفس الدرجات بغض النظر " بعد االختبار موضوعیا إذا كان
جات االختبار تعتمد على  ، لذا تتمیز االختبارات بالموضوعیة كون إن در )٧("عمن یصححه

  . قیاس الزمن أو عدد مرات التكرار أو الدرجة التي یحصل علیها المختبر جراء أداه 
  

  )١(جدول 
  یبین معامالت الثبات والصدق الذاتي لالختبارات المقترحة

  الداللة  الصدق الذاتي  الداللة  الثبات  االختبار  ت
  معنوي  ٠.٩٣  معنوي  ٠.٨٧  المناولة الصدریة  ١
  معنوي  ٠.٩١  معنوي  ٠.٨٣  المناولة الطویلة  ٢
  معنوي  ٠.٩٢  معنوي  ٠.٨٥  الطبطبة  ٣
  معنوي  ٠.٨٧  معنوي  ٠.٧٧  التهدیف السلمي  ٤
  معنوي  ٠.٨٨  معنوي  ٠.٧٩  التهدیف من القفز  ٥

  ). ١٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(تحت مستوى داللة ) ٠.٤٤(قیمة  ر  الجدولیة * 
  

                                           
  .١٨٣ص.  المصدر السابق . محمد صبحي حسانین)٥(

 . ٢ط . االختبارات المهاریة والنفسیة في المجال الریاضي. محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین  )٦(
 .  ٥٥٣، ص١٩٨٧فكر العربي،  دار ال: القاهرة

  .٢٠٢ص.  المصدر السابق . محمد صبحي حسانین)٧(
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 :  الوسائل اإلحصائیة ٥-٣
 – االنحراف المعیاري–الوسط الحسابي(( :م الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیةاستخد

   . )١()) الدرجة المعیاریة المعدلة بطریقة التتابع– االلتواء–الوسیط
  
  :  عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا -٤
   : المعیاریة لعینة البحث تنتائج األوساط الحسابیة واالنحرافا عرض ١-٤

 األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبارات عینة البحث، )٤( نالحظ من الجدول
،انحراف معیاري قدره )١٢.٨٨(إذ تبین إن الوسط الحسابي الختبار مهارة المناولة الصدریة 

، )٢.٦٧(بانحراف معیاري ) ١٦.٥٣(، والوسط الحسابي لمهارة المناولة الطویلة هي ) ١.٢(
، أما مهارة التهدیف )٠.٩٦(بانحراف معیاري ) ٦.٨٣(الحسابي ولمهارة الطبطبة بلغ الوسط 

، في حین بلغ الوسط )١.٣١(بانحراف معیاري ) ١٢.٣٢(السلمي فقد بلغ الوسط الحسابي لها 
  ) .٢.٨٤(بانحراف معیاري ) ١٥.٥١(الحسابي لمهارة التهدیف من القفز

  
  )٤(جدول ال

  الختبارات عینة البحثیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
   ع±  -س  وحدة القیاس  االختبار  ت
  ١.٢٠  ١٢.٨٨  ثانیة  المناولة الصدریة  ١
  ٢.٦٧  ١٦.٥٣  درجة  المناولة الطویلة  ٢
  ٠.٩٦  ٦.٨٣ ثانیة  الطبطبة  ٣
  ١.٣١  ١٢.٣٢ ثانیة  التهدیف السلمي  ٤
  ٢.٨٤  ١٥.٥١  درجة  التهدیف من القفز  ٥

  
  :عیاریة لنتائج عینة البحث  بناء المعاییر والمستویات الم٢-٤
  :  إیجاد الدرجات المعیاریة١-٢-٤

 تبعد تطبیق االختبارات على عینة البحث تم الحصول على نتائج أولیة تسمى الدرجا
النتیجة األصلیة المشتقة من تطبیق االختبارات أو أي أداة قیاس أخرى قبل إن " الخام وهي 

                                           
دار الكتاب الجامعي، : العین. ٢ط. مقدمة للبحث في التربیة. ترجمة سعد الحسین ) وآخرون( دونالد آري )١(

  .   ٢١٦، ٢١٣، ١٥٥، ١٤٧، ص ٢٠٠٠
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جات الخام إلى درجات معیاریة بطریقة التتابع وذلك عن ، لذا تم تحویل الدر )١(" تعالج إحصائیا 
   :یأتيطریق زیادة أو نقصان الرقم الثابت إلى المتوسط الحسابي ، وحسب ما

   المقدار الثابت ±الوسط الحسابي = الدرجات المعیاریة 
   االنحراف المعیاري × ٠.١= المقدار الثابت 

   )١ملحق (لمعیاریة ألفراد عینة البحثجات اومن خاللها توصل الباحث إلى إیجاد الدر 
  
  :  تحدید المستویات المعیاریة٢-٢-٤

بعد إن تم إیجاد الدرجات المعیاریة لنتائج العینة في االختبارات المقترحة ، تم تحدید 
اغلب الصفات والخصائص " المستویات المعیاریة وفقا لمنحنى كاوس للتوزیع الطبیعي ، إذ إن 

 ، وان بناء هذه )٢(" ة الریاضیة یقترب توزیعها من التوزیع الطبیعي التي تقاس في التربی
المستویات جاء على أساس تقسیمها إلى ستة مستویات اختارها الباحث ضمن ستة مدیات یكون 

 من الدرجات المعیاریة ضمن ثالثة انحرافات معیاریة تقع على یمین ویسار الوسط )١(لكل مدى 
 حدود المستویات )٥( ، ویبین الجدول )٣("ستة درجات معیاریة " الحسابي ویقسمه المدى إلى 

  .المعیاریة لنتائج عینة البحث في االختبارات المهاریة المقترحة 
  

  )٥(جدول  ال
   .لنتائج عینة البحث في االختبارات المهاریة المقترحةیبین حدود المستویات المعیاریة 

 المناولة الصدریة التقدیر
المناولة 

 ةالطویل
 التهدیف السلمي الطبطبة

  التهدیف 
 من القفز

 ٣٠-٢٥ ٩.٠٦- ٧.٣٧ ٤.٣٤- ٣.٠٩ ٣٠-٢٥ ٩.٦ –٨.٢ جید جدا

 ٢٤-٢٠ ١٠.٧٣- ٩.٠٧ ٥.٥٩- ٤.٣٥ ٢٤-٢٠ ١١.٢- ٩.٦١ جید

 ١٩-١٥ ١٢.٤  - ١٠.٧٤ ٦.٨٣- ٥.٦٠ ١٩-١٥ ١٢.٨٨-١١.٢١ متوسط

 ١٤-اكتوبر ١٤.١٤ - ١٢.٤١ ٨.٠٨- ٦.٨٤ ١٤-اكتوبر ١٤.٤٤-١٢.٨٩ مقبول

 سبتمبر-٠٥ ١٥.٧٣ -١٤.١٥ ٩.٣٣- ٨.٠٩ سبتمبر-٠٥ ١٥.٨٨-١٤.٤٥ ضعیف

ضعیف 
 جدا

 ابریل-٠١ ١٧.٣٣-١٥.٧٤ ١٠.٦٧- ٩.٣٤ ابریل-٠١ ١٧.٥٦-١٥.٨٩

  
                                           

دار الفكر العربي ، : القاهرة .٢ط.١ج. التقویم والقیاس في التربیة البدنیة. محمد صبحي حسنین)١(
 .٢٦،ص١٩٨٧

دار النهضة العربیة ، : القاهرة .مناهج البحث في التربیة وعلم النفس .جابر عبد الحمید واحمد خیري  )٢(
  .٣٠١ ، ص١٩٧٣

 دار الكتب: الموصل  . إحصاء واالختبارات البدنیة والریاضیة:الموصل. نزار الطالب ومحمود السامرائي  )٣(
 .١١٤،ص١٩٨١للطباعة والنشر ، 
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ثم قام الباحث بوضع النتائج كأرقام كمیة للوقوف على حالة الطالب وأین یقع ضمن 
  .)٦(أقرانه ویبینها الجدول 

  )٦(جدول ال
  حدود والنسب للمستویات المعیاریة لعینة البحث في المتغیرات المبحوثةیبین ال

المستویات 
 المعیاریة

نسبها في 
 المنحنى

 االختبارات
المناولة 
 الصدریة

المناولة 
 الطویلة

 الطبطبة
التهدیف 
 السلمي

التهدیف 
 من القفز

 ١٥ ١٤ . ١٨ ٠ العدد
 %٢.١٤ جید جدا

% ٧.٢ ٦.٣ . ٨.٤ ٠ 

 ٣٨ ٤٢ ٦٦ ٣١ ٣٨ لعددا
 %١٣.٥٩ جید

% ١٨.٢ ٢٠.٢ ٣١.٣ ١٤.٩ ١٨.٢ 

 ٥٢ ٥٢ ٦٤ ٤٩ ٦٥ العدد
 %٣٤.١٣ متوسط

% ٢٥ ٢٥ ٣٠.٥ ٢٣.٥ ٣١.٣ 

 ٣٧ ٣٨ ٣٦ ٤٧ ٤٨ العدد
 %٣٤.١٣ مقبول

% ١٧.٨ ١٨.٣ ١٧.٣ ٢٣ ٢٣.١ 

 ٣٢ ٣١ ٢١ ٤٥ ٤١ العدد
 %١٣.٥٩ ضعیف

% ١٥.٤ ١٤.٩ ١٠.٦ ٢١.٦ ١٩.٧ 

ضعیف  ٣٤ ٣١ ٢١ ١٨ ١٦ عددال
 جدا

٢.١٤% 
% ١٦.٤ ١٤.٩ ١٠.٦ ٨.٤ ٧.٧ 

ففي المستوى جید جدا نالحظ إن العینة حققت نسبا ذات مستوى أعلى من المستوى 
 في اختبارات المناولة الطویلة والتهدیف السلمي ) %٢.١٤(المقرر لها في التوزیع الطبیعي 

 ، بینما لم تحقق ) ٧.٢، ٦.١، ٨.٧(والتهدیف من القفز ، إذ كانت النسب على التوالي 
  .اختبارات المناولة الصدریة والطبطبة أي نسبة تذكر 

 في ) %١٣.٥٩(بینما حققت عینة البحث نسبا أعلى من المستوى في التوزیع الطبیعي 
   .)١٦.٨ ، ٢٠.٢ ، ٣١.٧ ، ١٤.٩ ، ١٨.٣(المستوى جید، فقد إذ كانت النسب على التوالي 

ة لعینة البحث  في المستویین متوسط ومقبول أدنى بعض بینما كانت النسب المتحقق
   .)٦انظر جدول ( ولكل االختبارات )٣٤.١٣(الشئ من مستوى التوزیع الطبیعي 

وفي المستوى ضعیف كانت النسب المتحققة لعینة البحث أعلى من النسبة في منحنى 
 والتهدیف السلمي  في اختبارات المناولة الصدریة والطویلة) %١٣.٥٩(التوزیع الطبیعي 

 بینما كانت )١٨.٣ ، ١٤.٩ ، ١٢.٦ ، ١٩.٧(والتهدیف من القفز ، إذ كانت على التوالي 
النسب المتحققة الختبار الطبطبة أقل من مستوى التوزیع الطبیعي ، إذ كانت على التوالي 

)١٠.٩(.   
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توزیع وفي المستوى ضعیف جدا كانت النسب المتحققة لعینة البحث أعلى من مستوى ال
  .)١٦.٤، ١٤.٩ ، ١٠.٩ ، ٨.٧،  ٧.٧( وحققت نسبا على التوالي) %٢.١٤(الطبیعي 

  
  :  مناقشة النتائج٣-٤

بعد أن تم عرض النتائج واستنادا إلى مستوى العینة والمبینة سابقا، نجد إن أكثر 
ة  بنسب٦٥(التكرارات لمستوى العینة في اختبار المناولة الصدریة كان في المستوى متوسط 

، مما یعني أن اغلب أفراد عینة البحث ) %٢٣.١ بنسبة ٤٨( یلیه المستوى مقبول ) %٣١.٣
  .هم في مستوى متوسط ألداء تلك المهارة

أما في اختبار المناولة الطویلة، نجد إن أكثر التكرارات كانت في المستویات متوسط 
، مما یعني أن )٢١.٦ ، ٣،)٢٣.٦( وبنسب )٤٥، ٤٧، ٤٩(ومقبول وضعیف وعلى التوالي 

  .اغلب أفراد عینة البحث هم في مستوى مقبول في أداء تلك المهارة
 بنسبة ٦٦(وفي اختبار الطبطبة ، نجد إن أكثر التكرارات كانت في المستوى جید 

، مما یدلل على ارتفاع مستوى اغلب أفراد ) %٣٠.٨ بنسبة ٦٤( والمستوى متوسط ) %٣١.٧
  .ارةعینة البحث في أداء هذه المه

أما في اختبار مهارة التهدیف السلمي ، نجد إن أكثر التكرارات كانت في المستوى 
 ، مما یدلل على ارتفاع ) %٢٠.٩ بنسبة ٤٢( والمستوى جید ) % ٢٥ بنسبة ٥٢(متوسط 

  .مستوى اغلب أفراد عینة البحث في أداء هذه المهارة
 التكرارات مسجلة لعینة البحث وفي اختبار مهارة التهدیف من القفز كانت أعلى نسبة من

 بعدها ) %١٨.٣ بنسبة ٣٨( تلیها مستوى جید ) % ٢٥ بنسبة ٥٢(في المستوى متوسط 
 مما یدل على ارتفاع مستوى أداء عینة البحث في هذه ) %١٧.٨ بنسبة ٣٧(مستوى مقبول 

  .المهارة
ا حققت مستوى ویعزو الباحث ظهور هذه النتائج والمستویات لعینة البحث والتي غالبا م

 إلى نوعیة ومستوى الطالب المقبولین في الكلیة فضال عن تفاعلهم مع المادة مما )متوسط(
یحتاج الى سعي اكثر من الطالب مع مدرسیهم لتعلم المهارات األساسیة بكرة السلة  بصورة 

ه المادة دقیقة وسلیمة ، وبدا واضحا من خالل تتبع النتائج النهائیة للطالب عینة البحث في هذ
 في الدور األول وبمعدل ) %٩٤.١٦( إذ كانت نسبة النجاح )٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤(للعام الدراسي 
  .    مة المنهج المتبع وتفاعل الطالب، مما یؤكد سال) %٧٠ – ٥٠(تراوح ما بین 
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   :والتوصیات االستنتاجات -٥
  : االستنتاجات ١-٥

   :    ث إلى توصل الباحج ومناقشة النتائ وتحلیلضمن خالل عر 
   .إن االختبارات للمهارات األساسیة بكرة السلة تتالءم ومستوى عینة البحث  •
  .إن اغلب عینة البحث كانت في مستوى متوسط •
كان أفضل مستوى لمهارة الطبطبة تلیها التهدیف السلمي و التهدیف من القفز  وذلك للعالقة  •

في كرة السلة وبین بقیة المهارات الوثیقة بین أداء هذه المهارات التي هي غایة اللعب 
  .)المناولة الصدریة ، المناولة الطویلة(

  
   :التوصیات ٢-٥

   : یأتي الباحث من نتائج واستنتاجات یوصي بما إلیهمن خالل ما توصل      
األولى وكذلك للسنة اعتماد االختبارات  ضمن اختبارات الطالب الفصلیة والنهائیة ضرورة  •

  . في كلیات التربیة الریاضیةللمتقدمین للقبول
 األولى في السنةاعتماد الدرجات والمستویات المعیاریة لهذه الدراسة لتقویم أداء طلبة  •

   .المهارات األساسیة بكرة السلة 
جامعة دیالى إلیجاد الدرجات / على طالبات كلیة التربیة الریاضیة  مشابهة دراسة إجراء •

  .السلة والمستویات المعیاریة لمهارات كرة 
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  المصادر
   . ١٩٩٩دار الفكر العربي ، :  القاهرة .أسس ونظریات التدریب الریاضي. بسطویسي احمد  •
دار النهضة : القاهرة .مناهج البحث في التربیة وعلم النفس .جابر عبد الحمید واحمد خیري  •

  .١٩٧٣العربیة ، 
رسالة ماجستیر، كلیة .كرة الیدإیجاد درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة ب. حازم علوان •

 .١٩٩٠جامعة بغداد،/التربیة الریاضیة 
جامعة . وضع درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة الید. خالد فیصل حامد •

   .١٩٩٤ ، ٦مجلة كلیة التربیة الریاضیة،ع/بغداد
 . مبادئ البحث العلمي في التربیة البدنیة و الریاضیة . حسن احمد وسوزان علي   •

 . ١٩٩٩مكتبة المعارف، : اإلسكندریة
دار : العین. ٢ط. مقدمة للبحث في التربیة. ترجمة سعد الحسین ) وآخرون(دونالد آري  •

  .   ٢٠٠٠الكتاب الجامعي، 
مطابع : ، البصرة١ج . موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة الریاضیة. ریسان خریبط  •

 .١٩٨٩دار الحكمة،  
ید مستویات معیاریة لبعض القدرات البدنیة والمهاریة الهجومیة بكرة السلة تحد. فارس سامي  •

    .٢٠٠٠كلیة التربیة الریاضیة ، / رسالة ماجستیر، جامعة بغداد . في العراق 
 االختبارات المهاریة والنفسیة في المجال الریاضي. محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین  •

 . ١٩٨٧  دار الفكر العربي،: القاهرة . ٢ط. 
، القاهرة ، دار الفكر ١ ،طالقیاس في كرة السلة. محمد عبد الدایم ومحمد صبحي حسانین •

  .١٦٩،ص١٩٨٤العربي، 
دار الفكر : القاهرة .٢ط.١ج .التقویم والقیاس في التربیة البدنیة. محمد صبحي حسنین •

. ٣ط.والریاضةالتقویم والقیاس في التربیة البدنیة .محمد صبحي حسانین  .١٩٨٧العربي ، 
  .١٩٩٥ العربي،دار الفكر :القاهرة.١ج

األسس العلمیة للكرة الطائرة وطرق القیاس . محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم  •
  . ١٩٩٧مركز الكتاب للنشر ، : القاهرة  . ٢ط . للتقویم

 . مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدنیة والریاضیة. نزار الطالب ومحمود السامرائي  •
 .١٩٨١دار الكتب للطباعة والنشر، : موصلال

 القیاسات  المستوى البدني و المهاري بداللةبمستوى األداءالتنبؤ . هاشم احمد سلیمان •
 أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة . سنة١٦- ١٤لالعبي كرة السلة الناشئین بأعمار الجسمیة 
   .١٩٩٧، جامعة بغداد/ الریاضیة 

 .٢٠٠١دار الكتاب، :  عمان.علمي ومناهجهطرائق البحث ال. وجیه محجوب •
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 )١(ملحق 
الدرجة   الدرجات الخام

المناولة   المعیاریة
التهدیف   الطبطبة  المناولة الطویلة  الصدریة

  السلمي
التهدیف من 

  القفز
٣٠  ٥.٩٤  ٢.٠٠  ٣٠  ٦.٨٨  ١٠٠  
٦.٠٧  ٢.١٣    ٧.٠٠  ٩٩    
٦.٢٠  ٢.٢٣    ٧.١٢  ٩٨    
٦.٣٣  ٢.٣٢    ٧.٢٤  ٩٧    
٢٩  ٦.٤٦  ٢.٤٢  ٢٩  ٧.٣٦  ٩٦  
٦.٥٩  ٢.٥١    ٧.٤٨  ٩٥    
٦.٧٢  ٢.٦١    ٧.٦  ٩٤    
٦.٨٥  ٢.٧١    ٧.٧٢  ٩٣    
٢٨  ٦.٩٨  ٢.٨٠  ٢٨  ٧.٨٤  ٩٢  
٧.١١  ٢.٩٠    ٧.٩٦  ٩١    
٧.٢٤  ٢.٩٩    ٨.٠٨  ٩٠    
٧.٣٧  ٣.٠٩    ٨.٢٠  ٨٩    
٢٧  ٧.٥٠  ٣.١٩  ٢٧  ٨.٣٢  ٨٨  
٧.٦٣  ٣.٢٨    ٨.٤٤  ٨٧    
٧.٧٦  ٣.٣٨    ٨.٥٦  ٨٦    
٧.٨٩  ٣.٤٧    ٨.٦٨  ٨٥    
٢٦  ٨.٠٢  ٣.٥٧  ٢٦  ٨.٨٠  ٨٤  
٨.١٥  ٣.٦٧    ٨.٩٢  ٨٣    
٨.٢٨  ٣.٧٦    ٩.٠٤  ٨٢    
٨.٤١  ٣.٨٦    ٩.١٦  ٨١    
٢٥  ٨.٥٤  ٣.٩٥  ٢٥  ٩.٢٨  ٨٠  
٨.٦٧  ٤.٠٥    ٩.٤٠  ٧٩    
٨.٨٠  ٤.١٥    ٩.٥٢  ٧٨    
٨.٩٣  ٤.٢٤    ٩.٦٤  ٧٧    
٢٤  ٩.٠٦  ٤.٣٤  ٢٤  ٩.٧٦  ٧٦  
٩.١٩  ٤.٤٣    ٩.٨٨  ٧٥    
٩.٣٢  ٤.٥٣    ١٠.٠٠  ٧٤    
٩.٤٥  ٤.٦٣    ١٠.١٢  ٧٣    
٢٣  ٩.٥٨  ٤.٧٢  ٢٣  ١٠.٢٤  ٧٢  
٩.٧١  ٤.٨٢    ١٠.٣٦  ٧١    
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الدرجة   الدرجات الخام
المناولة   المعیاریة

التهدیف   الطبطبة  المناولة الطویلة  الصدریة
  السلمي

التهدیف من 
  القفز

٩.٨٤  ٤.٩١    ١٠.٤٨  ٧٠    
٩.٩٧  ٥.٠١    ١٠.٦٠  ٦٩    
٢٢  ١٠.٠٨  ٥.١١  ٢٢  ١٠.٧٢  ٦٨  
١٠.٢١  ٥.٢٠    ١٠.٨٤  ٦٧    
١٠.٣٤  ٥.٣٠    ١٠.٩٦  ٦٦    
١٠.٤٧  ٥.٣٩    ١١.٠٨  ٦٥    
٢١  ١٠.٦٠  ٥.٤٩  ٢١  ١١.٢٠  ٦٤  
١٠.٧٣  ٥.٥٩    ١١.٣٢  ٦٣    
١٠.٨٦  ٥.٦٨    ١١.٤٤  ٦٢    
١٠.٩٩  ٥.٧٨    ١١.٥٦  ٦١    
٢٠  ١١.١٢  ٥.٨٧  ٢٠  ١١.٦٨  ٦٠  
١١.٢٥  ٥.٩٧    ١١.٨٠  ٥٩    
١١.٣٨  ٦.٠٦    ١١.٩٢  ٥٨    
١١.٥١  ٦.١٦    ١٢.٠٤  ٥٧    
١٩  ١١.٦٤  ٦.٢٥  ١٩  ١٢.١٦  ٥٦  
١١.٧٧  ٦.٣٥    ١٢.٢٨  ٥٥    
١١.٨٠  ٦.٤٥    ١٢.٤٠  ٥٤    
١٨  ١١.٩٣  ٦.٥٥  ١٨  ١٢.٥٢  ٥٣  
١٢.٠٦  ٦.٦٤    ١٢.٦٤  ٥٢    
١٢.١٩  ٦.٧٣    ١٢.٧٦  ٥١    
١٢.٣٢  ٦.٨٣    ١٢.٨٨  ٥٠    
١٧  ١٢.٤٥  ٦.٩٣  ١٧  ١٣.٠٠  ٤٩  
١٢.٥٨  ٧.٠٢    ١٣.١٢  ٤٨    
١٢.٧١  ٧.١٢    ١٣.٢٤  ٤٧    
١٦  ١٢.٨٤  ٧.٢١  ١٦  ١٣.٣٦  ٤٦  
١٢.٩٧  ٧.٣١    ١٣.٤٨  ٤٥    
١٣.١٠  ٧.٤١    ١٣.٦٠  ٤٤    
١٥  ١٣.٢٣  ٧.٥٠  ١٥  ١٣.٧٢  ٤٣  
١٣.٣٦  ٧.٦٠    ١٣.٨٤  ٤٢    
١٣.٤٩  ٧.٦٩    ١٣.٩٦  ٤١    
١٤  ١٣.٦٢  ٧.٧٩  ١٤  ١٤.٠٨  ٤٠  
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الدرجة   الدرجات الخام
المناولة   المعیاریة

التهدیف   الطبطبة  المناولة الطویلة  الصدریة
  السلمي

التهدیف من 
  القفز

١٣.٧٥  ٧.٨٩    ١٤.٢٠  ٣٩    
١٣.٨٨  ٧.٩٩    ١٤.٣٢  ٣٨    
١٣  ١٤.٠١  ٨.٠٨  ١٣  ١٤.٤٤  ٣٧  
١٤.١٤  ٨.١٧    ١٤.٥٦  ٣٦    
١٤.٢٧  ٨.٢٧    ١٤.٦٨  ٣٥    
١٢  ١٤.٤٠  ٨.٣٧  ١٢  ١٤.٨٠  ٣٤  
١٤.٥٣  ٨.٤٦    ١٤.٩٢  ٣٣    
١٤.٦٦  ٨.٥٦    ١٥.٠٤  ٣٢    
١١  ١٤.٧٩  ٨.٦٥  ١١  ١٥.١٦  ٣١  
١٤.٩٢  ٨.٧٥    ١٥.٢٨  ٣٠    
١٥.٠٥  ٨.٨٥    ١٥.٤٠  ٢٩    
١٠  ١٥.١٨  ٨.٩٤  ١٠  ١٥.٥٢  ٢٨  
١٥.٣١  ٩.٠٤    ١٥.٦٤  ٢٧    
١٥.٤٤  ٩.١٣    ١٥.٧٦  ٢٦    
٩  ١٥.٤٧  ٩.٢٣  ٩  ١٥.٨٨  ٢٥  
١٥.٦٠  ٩.٣٣    ١٦.٠٠  ٢٤    
١٥.٧٣  ٩.٤٢    ١٦.١٢  ٢٣    
٨  ١٥.٩٠  ٩.٥٢  ٨  ١٦.٢٤  ٢٢  
١٦.٠٣  ٩.٦١    ١٦.٣٦  ٢١    
١٦.١٦  ٩.٧١    ١٦.٤٨  ٢٠    
٧  ١٦.٢٩  ٩.٨١  ٧  ١٦.٦٠  ١٩  
١٦.٤٢  ٩.٩٠    ١٦.٧٢  ١٨    
١٦.٥٥  ٩.٩٩    ١٦.٨٤  ١٧    
٦  ١٦.٦٨  ١٠.٠٩  ٦  ١٦.٩٦  ١٦  
١٦.٨١  ١٠.١٩    ١٧.٠٨  ١٥    
١٦.٩٤  ١٠.٢٩    ١٧.٢٠  ١٤    
٥  ١٧.٠٧  ١٠.٣٨  ٥  ١٧.٣٢  ١٣  
١٧.٢٠  ١٠.٤٨    ١٧.٤٤  ١٢    
١٧.٣٣  ١٠.٥٧    ١٧.٥٦  ١١    
٤  ١٧.٤٦  ١٠.٦٧  ٤  ١٧.٦٨  ١٠  
١٧.٥٩  ١٠.٧٧    ١٧.٨٠  ٩    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١١٤  

الدرجة   الدرجات الخام
المناولة   المعیاریة

التهدیف   الطبطبة  المناولة الطویلة  الصدریة
  السلمي

التهدیف من 
  القفز

١٧.٧٢  ١٠.٨٦    ١٧.٩٢  ٨    
٣  ١٧.٨٥  ١٠.٩٦  ٣  ١٨.٠٤  ٧  
١٧.٩٨  ١١.٠٥    ١٨.١٦  ٦    
١٨.١١  ١١.١٥    ١٨.٢٨  ٥    
٢  ١٨.٢٤  ١١.٢٥  ٢  ١٨.٤٠  ٤  
١٨.٣٧  ١١.٣٤    ١٨.٥٢  ٣    
١٨.٥٠  ١١.٣٤    ١٨.٦٤  ٢    
١  ١٨.٦٣  ١١.٥٣  ١  ١٨.٧٦  ١  
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