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القدم  كرة  مادة فياألساسیة تالمهاراالدرجات المعیاریة لبعض 
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  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  
  

 

  
  الملخص

  

هــدفت الدراســة إلــى وضــع و   وطبیعــة البحــثلمالئمتــهاســتخدم البــاحثون المــنهج ألوصــفي 
درجــات معیاریــة لــبعض المهــارات األساســیة بكــرة القــدم لطــالب الــسنة األولــى فــي كلیــة التربیــة 

باإلضافة إلى التعرف على مدى )  ٦σ (الریاضیة بجامعة الموصل باستخدام الدرجة المعیاریة 
طالبـا ) ١٦١(أصـل طالبـا مـن  )١١٩( مالئمة االختبار لعمر وجنس العینـة والتـي تكونـت مـن 

أمـا . التمریـرواستخدم الباحثون اختبارات لمهارات الدحرجـة واإلخمـاد والـسیطرة علـى الكـرة ودقـة 
ــــد اســــتخدم البــــاحثون الوســــط الحــــسابي واالنحــــ ــــاري والدرجــــة الوســــائل اإلحــــصائیة فق راف المعی

  المعیاریة والدرجة المعیاریة المعدلة والنسبة المئویة ومعامل االلتواء 
  :   أهمها عدة نتائج إلىتوصلت الدراسة وقد  

  العینة باستثناء اختبار السیطرة على الكرة مالئمة االختبارات لعمر وجنس  -

ة فــــي اختبــــار وتقــــویم الطــــالب فــــي وأوصــــى البــــاحثون باســــتخدام الجــــداول بالــــدرجات المعیاریــــ -
  . المهارات المذكورة 

  
  
  

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 

The standard scores for some essential  skills in football 
for the freshman students in the college of sport 

education  
   

Dr. Zuhair K. Al-Ghashab      &        Dr. Waleed  K. Rajab   

Yahya M. Mohammed Ali 
Mosul university / college of physical education 

The researchers used the descriptive method because of its stability 
for the nature research , this study aims at putting the standard scores for 
some essential skills in football for the freshman students in sport 
education college at the university of mosul by using (6 segma) score . 

And to know suitability of the test some for age and six of the 
samples which included (119) students out of (161) . the researchers used 
tests for different skills such as : dribble ,trabbing, controlling the ball and 
the accuracy of passing the ball . 

The researchers used the arithmetic mean , standard division , 
modified standard scores , percentage and coefficient of skewnses This 
study has achieved several results which are : all test are suitable for the 
age and six of the samples with the exception of the controlling test of 
ball , the researchers had recommended . the use of table of standard 
scores in evaluating students in the previous skills. 

  
  التعریف بالبحث -١
  :البحثالمقدمة وأهمیة ١-١

 تطـــویر وتحـــسین اتجاهاتـــه فـــي عملیـــة تقـــویم الناحیـــة العلمیـــة إلـــىســـعى البحـــث العلمـــي         
 علیهـا حصلی مع الدرجات والبیانات التي التعامل الدقیقوالتربویة للطالب معتمدا في ذلك على 

 وغایاتــه والوقــوف وأهدافــهق البرنــامج الطــالب والتــي مــن خاللهــا یمكــن الوقــوف علــى مــدى تحقیــ
 تطــویر العملیــة إلــى الــذي یرجــع األمــر ومحاولــة تــصحیحها وتطویرهــا واألخطــاءعلــى الــسلبیات 

العلمیة والتربویة كامال ،وحتى یتحقق مثل هذا البرنامج العلمـي والتربـوي المتكامـل كـان البـد مـن 
 فــي لاألمثــقیــاس ناجحــة ولعــل الطریــق  كوســائل وأدوات كفاءتهــا أثبتــتاســتخدام وســائل تقویمیــة 

ذلك استخدام اختبارات علـى درجـة عالیـة مـن الدقـة فـي الـصدق والثبـات والموضـوعیة وذلـك الن 
 االستمرار بعملیة التقویم هو الوقوف على مـدى التطـور والتقـدم إلى التي تدعوا األسباب أهممن 
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 األفـراد نـشأةتو  إیجاد إلىضیة التي تسعى في كافة المجاالت العلمیة ومن بینها كلیة التربیة الریا
 الجانـب التربـوي خدمـة للـوطن فـضال عـن  المهاریة ةالبد نیلیكونوا على درجة عالیة من الكفاءة 

 وتشكل االختبارات الموضوعیة نوعا من الوسائل الفنیة الرئیسة للتقویم الحدیث في التربیـة البـد ،
 أن إذ  ) ١٩٧ ،١٩٨٧القاضـــي،(وى األفـــراد  والتـــي یمكـــن عـــن طریقهـــا التعـــرف علـــى مـــستةنیـــ

 الریاضــیة ومــن بینهــا لعبــة كــرة القــدم فقــد األلعــاب تكــون فــي مختلــف المهاریــة  وةالبــد نیــالكفــاءة 
 لعمــر مالءمتهـا معـاییر ومعرفـة كفـاءة االختبـارات فـي وٕایجـاد ضـرورة تحدیـد إلـىسـعى البـاحثون 

یة معتمــدة فــي ذلــك علــى االختبــارات المقننــة وجــنس العینــة المتمثلــة بطــالب كلیــة التربیــة الریاضــ
 كثیـرة وضـعف فـي ألخطـاء مثل هذه التقدیرات تكـون عرضـة أنإذ بدال من التقدیرات الشخصیة 

   .نما یستحقو  الدرجات الحقیقیة للطالب وفق إعطاء
 معیـاري صــحیح كـان البــد أسـاسبنیـة علــى م مثـل هـذه الــدرجات الإعطــاءوحتـى نـستطیع 
لطـــالب فـــي بعـــض مهـــارات كـــرة القـــدم ة لالعملیـــمتحانـــات االرات مقننـــة فـــي مـــن اســـتخدام اختبـــا

 معرفــــة مــــدى مالئمــــة  لغــــرضاألولــــى  الــــسنة الدراســــیةالمحــــددة لطــــالب كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة
   . درجات معیاریةإلىتحویل الدرجات الخام  و  االختبارات للعینة

   :البحث  مشكلة٢ -١
 التــي تــشغل حیــزا جیــدا فــي جــدول دروس كلیــة التربیــة عــاباألل        تعــد لعبــة كــرة القــدم مــن 

ذلـك تنـال قـسطا جیـدا مـن القبـول لـدى الطـالب فـي ممارسـتها ویـستند فـضال عـن الریاضیة وهـي 
 ولـذلك وٕاتقانهـا اخذ الجانـب المهـاري للعبـة لغـرض تعلمهـا إلى األولى السنة الدراسیةالطالب في 

 یسعون أنهم هذه المهارات من  الطالب كما أداء تقانوا   تعلیم إلى الكلیة جاهدین تدریسيیسعى 
 نتیجـة ممكنـة أدق المالئمـة للوقـوف علـى اإلحـصائیة طریقة الستخدام الوسـائل أفضل إیجاد إلى

 معبـرة بالـشكل أنواع أفضل استخدام إلى یسعون أنهم كل طالب من الطالب كما وٕامكانیةلقابلیة 
 التكـون معبـرة عـن المـستوى العـام أنها كما األفرادقي  ومقارنته مع بااألداءالصحیح عن مستوى 

  :باالتيبالشكل الصحیح علیه یمكن تلخیص مشكلة البحث 
مثــل لمــشكلة تقــویم الطــالب فــي مــادة كــرة القــدم فــي  الحــل األإیجــاد إلــى البــاحثون ىیــسع

 د تعـ درجات معیاریة تكون معبر حقیقي عن الحالة الدراسـیة كمـاإیجادبعض مهاراتها من خالل 
 یمكـــن تفـــسیر هـــذه مـــن ثـــم لـــة النـــسبیة للـــدرجات الخـــام و االـــدرجات المعیاریـــة وســـیلة لتحدیـــد الح

 تمحـیص لهـذه إجـراءفـضال عـن  ) ١٥٤ ، ٢٠٠٠ ، رضـوان عالوي،( .نتائجهاالدرجات وتقویم 
 ال مـن خـالل الوقـوف علـى معامـل أم كانـت تتناسـب مـع عینـة البحـث إذااالختبارات ومعرفـة مـا 

  .ل اختبار من هذه االختبارات التواء ك
  : هدف البحث ٣-١
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األولى   الدراسیةوضع درجات معیاریة لبعض المهارات األساسیة بكرة القدم لطالب السنة
  .جامعة الموصل/ ة التربیة الریاضیة في كلی

  : مجاالت البحث٤-١
   . كلیة التربیة الریاضیةاألولى  الدراسیةطالب السنة : البشري المجال١-٤-١
  ملعب جامعة الموصل : المكاني المجال٢-٤ -١
      ٢٠٠٦/ ١  /١٠    ولغایة   ٢٠٠٦ /١ / ٢ من  ابتداء  :ألزماني المجال ٣-٤-١

  

  :المشابهة النظري والدراسات  اإلطار- ٢
  : النظري طاراإل ١– ٢
  : الدرجات المعیاریة ١-١-٢

 وجــــه أن إال للقیــــاس  المیــــسرة بالنــــسبةاألمــــور الحــــصول علــــى الــــدرجات الخــــام مــــن دیعــــ
 معنـى لــه داللــة فعلــى ســبیل المثــال قــد تكــون وٕاعطائهــاالـصعوبة یكمــن فــي تفــسیر هــذه الــدرجات 

 بـالزمن وأخـرى موغرابـالكیل مـسافة وثالثـة ألطـول وأخرى السنتمتر أوهذه الدرجات مسجلة بالمتر 
  بالنــسبةساســیةاأل المــشكالت إحــدى المختلفــة مــن الــدرجات األنــواعوحیــث یمثــل هــذا الــربط بــین 

 ( وتعد الدرجة المعیاریة  )١٥٣ ، ٢٠٠٠عالوي ، رضوان ،  ( للمدرسین في التربیة الریاضیة 
٦σ  (تـستخدم لغـرض تحویـل الدرجـة إذیقة فـي عملیـة القیـاس من الدرجات التي تعطي نتائج دق 

 )٨٠-٢٠(  بــینT موجــودة فــي الدرجــة المعیاریــة أصــالالعظمــى والدرجــة الــصغرى التــي كانــت 
   .ى مقدارها صفر  وصغر ١٠٠رها  درجة عظمى مقداإلىتحولها 

                                       DONR&OTHERS.1987,31)   (  

 رسـم التوزیـع للمتغیـرین إعـادة إلـى نـسعى فإنناوعند استخدام الدرجات بصیغتها المعیاریة 
 تغییـر طـول المحـورین إلـىناحیـة  تـؤدي مـن إذخاللها على میزتین رئیستین  والتي سنحصل من

 للتوزیع المحیطـي بحیـث یـصبحان متـساویین بـالطول وبوحـدات التقـسیم المعیـاري واألفقيالراسي 
 في الشكل لتضعها في مركـز الـشكل األصل تغییر موضع نقطة إلى أخرىكما تؤدي من ناحیة 

   ) ٥٣ ،١٩٨٠فرج، ( ٠المحیطي 

  
  
  :أالعتدالي المنحنى ٢-١-٢
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طة معـــادالت ا نموذجـــا ریاضـــیا یمكـــن اســـتخدامه بوســـأالعتـــداليالمنحنـــى  وصـــفیمكـــن 
ـــة  ـــریاضـــیة معین ـــدرجات وهـــو یمثـــل شـــكل ىتعتمـــد عل ـــاري لل  الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعی

متناسق یتمركـز حـول نقطـة معینـة هـذه النقطـة هـي نقطـة التقـاء مقـاییس النزعـة المركزیـة الوسـط 
بشكل منحنى یسمى منحنى كاوس ویعتمد الحصول علیه الحسابي والوسیط والمنوال وهو یظهر 

  . طبیعة العینة وعددها ومدى مالئمة االختبارات لهذه العینةإلىباالستناد 
   )١٤٥ ، ٢٠٠٠عالوي ، رضوان ، (      

  :تي األوتتوزع البیانات في التوزیع على النحو 
  بین وسط حسابي وانحراف معیاري واحد 

  معیاریین  نوانحرافیبین وسط حسابي 
  سط حسابي وثالث انحرافات معیاریةبین و 

  :الموضوعیة المقاییس ٣-١-٢
 السـیما و األلعابیمكن استخدام هذا النوع من المقاییس في مجال قیاس المهارات في 

( خطـاء التحیـز أ وبخاصـة لألخطـاء اقـل تعرضـا بأنهـا الفرقیة وتتمیـز هـذه المقـاییس األلعابفي 
   . )٩٨ - ٩٧ ،١٩٨٧ رضوان، عالوي،

   :األساسیة المهارات ٤-١-٢
 قانون كـرة إطار تؤدى بغرض معین في التيتعني كل الحركات الضروریة الهادفة " 

 أنـواع إلـى بكـرة القـدم األساسیةوتقسم المهارات  " یدونها مأاء كانت هذه الحركات بالكرة و القدم س
  :هي الرئیسة األقسام وهذه رىأخ وتفرعات أقسام إلى األقسامكثیرة ویمكن كذلك تصنیف هذه 

  الدحرجة  •
  ) المناولة والتهدیف ( ضرب الكرة بالقدم  •
  السیطرة على الكرة  •
  المراوغة والخداع  •
  القطع  •
  المكاتفة  •
   بالرأسضرب الكرة  •
  الرمیة الجانبیة •
  )١٤٨-١٤٧ ،  ١٩٩٩وآخران، الخشاب،   (مهارات حارس المرمى  •

  :المشابهة الدراسات ٢-٢
   ) ١٩٩٤ ألنعیمي، ( دراسة ١-٢-٢
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  لكرة القدم لطالب كلیة التربیةاألساسیة تالمهاراوضع درجات معیاریة لبعض "   
  " الریاضیة

المعیاریـة  التعـرف علـى المـستویات فـضال عـن  وضع درجات معیاریة إلىهدفت الدراسة 
 فـــي  فـــي كلیـــات التربیـــة الریاضـــیةاألولـــى بكـــرة القـــدم لطـــالب الـــسنة األساســـیة المهـــارات لـــبعض

    .)البصرة - الموصل –بغداد ( جامعات 
 اســـتخدم فیهـــا الباحـــث اختبـــارات للدحرجـــة ٥١٥ هـــذه الدراســـة علـــى عینـــة قوامهـــا أجریـــت

 الباحـث التجربـة أجـرى الـسیطرة علـى الكـرة وقـد فضال عن والتمریرة القصیرة والتمریرة المتوسطة 
راج معـامالت الـصدق والموضـوعیة طالبـا كمـا قـام باسـتخ) ١٨( االستطالعیة على عینة قوامهـا 

والدرجـــة ) ز (  وقـــد اســـتخدم الباحـــث الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري والدرجـــة المعیاریـــة
 إلـــىوقـــد توصـــل الباحـــث  ) ²كـــا(  اختبـــار حـــسن المطابقـــة فـــضال عـــن یـــة ئو  والنـــسبة المةیـــو المئ

  :األتي

  .م لكرة القداألساسیةوضع الدرجات المعیاریة لبعض المهارات  _

  . تم تحدید المستویات المعیاریة لبعض المهارات _

   :البحث إجراءات -٣
   :البحث منهج ١-٣

ــــى نتــــائج البحــــث ألمــــسحي باألســــلوباســــتخدم البــــاحثون المــــنهج الوصــــفي   للحــــصول عل
   .البحثالهدف من ولتحقیق 

   :تهعینو  مجتمع البحث ٢– ٣
لریاضــیة جامعــة الموصــل توزعــوا  كلیــة التربیــة ااألولــىتتمثــل عینــة البحــث بطــالب الــسنة 

ـــیهم لمـــا یمثـــعلـــى ســـت شـــعب وهـــو  ـــغ مجمـــوع الطـــالب الـــذین طبقـــت عل  عینـــة البحـــث وقـــد بل
ــــا مــــن اصــــل  ) ١١٩( االختبــــارات  ــــسنة الدراســــیةهــــو مجمــــوع طــــالب ) ١٦١( طالب ــــى ال  األول

  مجمــوع الطــالبطالــب فهــم )٤٢( بالنــسبة أمــاالمــسجلین فــي اســتمارات الغیــاب الرســمیة للكلیــة 
 التاركین للدراسـة كـذلك تـم اسـتبعاد بعـض الطـالب الـذین یمارسـون أوالذین لم یكملوا االختبارات 

ـــي )٧٣.٩١(یـــة ئو الم عینـــة الثبـــات وبـــذلك بلغـــت النـــسبة فـــضال عـــن اللعبـــة   مـــن المجمـــوع الكل
  .للطالب 

   :البیانات وسائل جمع ٣-٣
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 ١٧٦

  .والمقاییساالختبارات  -

  :األساسیة تحدید المهارات ٤-٣
 للطـــالب خـــالل إعطائهـــا المهـــارات التـــي تـــم أســـاس علـــى األساســـیةم تحدیـــد المهـــارات تـــ

   :آالتیةالفصل الدراسي والتي تمثلت بالمهارات 

   الدحرجة -

   التمریرة القصیرة-

  اإلخماد -

  

  :تحدید االختبارات المهاریة  ٥-٣ 
  األساسیة   في قیاس المهاراتیةتآالتم اعتماد االختبارات المهاریة 

  :األولالختبار أ -

  )١٥ ،  ١٩٩٩وآخران،،  الخشاب( صشوا خ ) ١٠ ( الركض المتعرج بالكرة بین

  :الثانيالختبار أ -

   )٣٩ ،١٩٩٧،أالركي () م٢ × ٢   داخل مربع حركة الكرة إیقاف( اإلخماد

  :الثالث االختبار -

 )١٣-١٢، ١٩٩٠، وآخـــرانالخـــشاب، ( م ) ١٠( مـــسافة ل طبة نحـــو مـــس القـــصیرةدقـــة المناولـــة
ولغرض معرفة مدى مالئمة االختبارات لعمـر وجـنس العینـة فقـد تـم تطبیـق معامـل االلتـواء الـذي 

 اختبــار واســتبعد والمناولــة القــصیرة واإلخمــادمالئمــة اختبــارات الدحرجــة ظهــر مــن خــالل نتائجــه 
) العبیـديو ، التكریتـي ( یـشیر إذ )١±(  مـنأكثـر ظهر معامـل االختبـار لـه إذالسیطرة على الكرة 

 التكریتــي (  )٣ ±(  عــدم مالئمــة االختبــار لعینــة البحــث علـى الــرغم مــن وقــوع االختبــار بــینإلـى
  .)١ ( رقمفي الجدولبین وكما  م  )١٧٨ ، ١٩٩٦، العبیدي و 

  
  
  

  )١ ( رقمجدول
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 ١٧٦

   الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمنوال ومعامل االلتواء لالختبارات المهاریة األوساطیبین 

الوسط   سم االختبارأ  المهارة  ت
  الحسابي

النحراف أ
معامل   المنوال  المعیاري

  اللتواءأ

 ) ١٠(  بین الركض المتعرج بالكرة  الدحرجة  ١
  ٠.٤١٥-   ٢٥.٣  ٢.٤٧٩  ٢٣.٩٧٠  ثانیة/ صشوا خ

 داخل حركة الكرة فإیقا( اإلخماد  اإلخماد  ٢
  ٠.٢٤٩  ٥  ٢.٢٥٣  ٥.٥٦٣  درجة/م )٢ × ٢مربع 

  لمناولة القصیرة نحو مسطبةدقة ا  المناولة  ٣
  ٠.٢٤٥-   ٢٩  ٦.٤٦٤  ٢٧.٤١١  درجة/م  )١٠( لمسافة

٤ 
على               رة السیط

  ١.٢٠٣-   ٥٠  ١٩.٨٦٣  ٢٦.١٠٠  عدد مرات / السیطرة على الكرة  الكرة

  
  :األولىالتجربة االستطالعیة  ٦-٣

والتطبیــق  نــصادفها خــالل العمــل أنمــن اجــل التعــرف علــى المعوقــات التــي مــن الممكــن 
 القیــام إلــى دقــة ســعى البــاحثون أكثــرالفعلــي لالختبــارات ومــن اجــل ضــمان الحــصول علــى نتــائج 

  :ألجلبتجربة استطالعیة وذلك 
   التطبیق لالختبارات إمكانیة معرفة -
   المستخدمة األجهزة كفاءة وسالمة -
  كفایة الوقت الالزم للتنفیذ -
  :ت المهاریة استخراج المعامالت العلمیة لالختبارا ٧-٣

لغــرض اســتخراج المعــامالت العلمیــة لالختبــارات المهاریــة قــام البــاحثون بتطبیــق التجربــة 
  :تي األ وقد استخرجت المعامالت على النحو االستطالعیة الثانیة

عــادت تطبیقــه وتــم اعتمــاد درجــة االرتبــاط أاســتخدمت طریقــة تطبیــق االختبــار و :الثبــاتمعامــل _
  ).٧ ،١٩٩٩، باهي.(الختبارفما فوق لقبول ا) ٠.٧٠(
  . لمعامل الثباتألتربیعيتم استخراج الصدق الذاتي من الجذر :الصدقمعامل  -
 معامــل االرتبــاط بــین إیجــادتــم اســتخراج معامــل الموضــوعیة عــن طریــق :الموضــوعیةمعامــل  -

ـــى  درجـــات  ـــر وفـــي الوقـــت نفـــسه كـــال عل ـــار لكـــل مختب محكمـــین یقومـــان بتـــسجیل نتـــائج االختب
                                    )٦٤ ،١٩٩٩،اهيب.(حده

  
   )٢(  رقم جدول
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 ١٧٦

  الثبات والصدق الذاتي والموضوعیة لالختبارات المهاریة المستخدمةیبین 
  الموضوعیة  الصدق الذاتي  الثبات  سم االختبارأ  ت
   بینالركض المتعرج بالكرة  ١

  ثانیة/ صشوا خ ) ١٠( 
٠.٩٩٨  ٠.٩٨٧  ٠.٩٧٦  

 داخلالكرة  حركة یقافإ( اإلخماد  ٢
  درجة /م )٢ × ٢مربع 

٠.٩٣٧  ٠.٩٦٧  ٠.٩٣٧  

مسطبة دقة المناولة القصیرة نحو   ٣
  درجة) / م ١٠ (لمسافة

٠.٩٩٨  ٠.٩٨٩  ٠.٩٧٩  

  
  
  :اإلحصائیةالوسائل  ٨-٣
   الوسط الحسابي -
  النحراف المعیاريأ -
  الدرجة المعیاریة _
  یة لمئو  النسبة ا-
   ).١٨٥ -١٠١ ، ١٩٩٦ ، ألعبیديو ، ریتي التك (  اللتواءأ معامل -
  .)٦σ ( )  DONR&OTHERS , 1987,31 ( الدرجة المعیاریة -
  
  
  
  : عرض النتائج وتحلیلها-٤
   :لالختبارات اإلحصائي الوصف ١-٤

  
  
  
  
  

  )٣ (  رقمجدول
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 ١٧٦

   الختبار الدحرجة) ٦σ (الدرجات الخام والدرجات المعیاریة والدرجة المعیاریة یبین 
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣ (  رقمتكملة جدول                                  

الدرجة المعيارية   الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
6σ  

١  16,47 3,000 100,0 
٢  17,43 2,638 93,97 
٣  17,44 2,634 93,9 
٤  17,72 2,521 92,02 
٥  18,07 2,38 89,67 
٦  18,47 2,218 86,98 
٧  20,3 ٧٤,٦٧٦ ١,٤٨٠٣ 
٨  20,41 1,436 73,94 
٩  20,56 1,375 72,93 
١٠  20,75 1,299 71,65 
١١  20,79 1,283 71,38 
١٢  20,84 1,262 71,05 
١٣  21,16 ٦٨,٨٩٤ ١,١٣٣٤ 

١٤  21,38 ٦٧,٤١٥ ١,٠٤٤٧ 

١٥  21,47 1,008 66,81 
١٦  21,5 0,996 66,61 
١٧  21,86 0,851 64,19 
١٨  21,9 ٦٣,٩١٩ ٠,٨٣٥ 

١٩  21,91 ٦٣,٨٥٢ ٠,٨٣١ 

٢٠  22,1 ٦٢,٥٧٥ ٠,٧٥٤٣ 

٢١  22,1 0,754 62,57 
٢٢  22,15 0,734 62,24 
٢٣  22,19 ٦١,٩٦٩ ٠,٧١٨ 

٢٤  22,25 0,694 61,57 
٢٥  22,28 0,682 61,36 
٢٦  22,4 0,633 60,56 
٢٧  22,4 0,633 60,56 
٢٨  22,4 0,633 60,56 
٢٩  22,41 0,629 60,49 
٣٠  22,44 0,617 60,29 
٣١  22,47 0,605 60,09 
٣٢  22,5 ٥٩,٨٨٥ ٠,٥٩٣ 

٣٣  22,53 0,581 59,68 
٣٤  22,6 ٥٩,٢١٣ ٠,٥٥٢٧ 

٣٥  22,6 ٥٩,٢١٣ ٠,٥٥٢٧ 

٣٦  22,7 ٥٨,٥٤١ ٠,٥١٢٣ 

٣٧  22,75 0,492 58,2 
٣٨  22,84 0,456 57,6 
٣٩  22,85 0,452 57,53 
٤٠  22,85 0,452 57,53 
٤١  23,09 0,355 55,92 
٤٢  23,1 ٥٥,٨٥١ ٠,٣٥١ 

٤٣  23,1 0,351 55,85 
٤٤  23,2 0,311 55,18 
٤٥  23,21 0,307 55,11 

 

ة الدرجة المعياري  الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
6σ  

٤٦  23,28 ٥٤,٦٤١ ٠,٢٧٨٤ 

٤٧  23,3 ٥٤,٥٠٧ ٠,٢٧٠٤ 

٤٨  23,35 ٥٤,١٧١ ٠,٢٥٠٢ 

٤٩  23,38 ٥٣,٩٦٩ ٠,٢٣٨١ 

٥٠  23,5 0,19 53,16 
٥١  23,56 0,165 52,76 
٥٢  23,57 0,161 52,69 
٥٣  23,6 0,149 52,49 
٥٤  23,7 ٥١,٨١٨ ٠,١٠٩ 

٥٥  23,78 0,077 51,28 
٥٦  23,79 0,073 51,21 
٥٧  23,82 0,061 51,01 
٥٨  23,9 ٥٠,٤٧٣ ٠,٠٢٨٤ 

٥٩  23,9 ٥٠,٤٧٣ ٠,٠٢٨٤ 

٦٠  24 -٤٩,٨٠١ ٠,٠١٢ 

٦١  24,1 0.05- 49,13 
٦٢  24,1 0.05- 49,13 
٦٣  24,28 0.13- 47,92 
٦٤  24,3 -٤٧,٧٨٤ ٠,١٣٣ 

٦٥  24,34 0,15- 47,51 
٦٦  24,4 -٤٧,١١١ ٠,١٧٣ 

٦٧  24,58 -0,25 45,9 
٦٨  24,6 -٤٥,٧٦٧ ٠,٢٥٤ 

٦٩  24,67 0,28- 45,3 
٧٠  24,75 -٤٤,٧٥٨ ٠,٣١٤ 

٧١  24,76 0,32- 44,69 
٧٢  24,78 -٤٤,٥٥٧ ٠,٣٢٧ 

٧٣  24,78 0,33- 44,56 
٧٤  24,8 0,33- 44,42 
٢٤,٩  ٧٥ 0,37- 43,75 
٧٦  25 -٤٣,٠٧٧ ٠,٤١٥ 

٧٧  25 -٤٣,٠٧٧ ٠,٤١٥ 

٧٨  25,1 0,46- 42,41 
٧٩  25,15 -٤٢,٠٦٩ ٠,٤٧٦ 

٨٠  25,3 -٤١,٠٦١ ٠,٥٣٦ 

٨١  25,3 -٤١,٠٦١ ٠,٥٣٦ 

٨٢  25,3 -٤١,٠٦١ ٠,٥٣٦ 

٨٣  25,3 0,54- 41,06 
٢٥,٣٦  ٨٤ 0,56- 40,66 
٨٥  25,38 0,57- 40,52 
٨٦  25,5 -٣٩,٧١٦ ٠,٦١٧ 

٨٧  25,5 0,62- 39,72 
٨٨  25,56 -٣٩,٣١٢ ٠,٦٤١ 

٨٩  25,6 -٣٩,٠٤٤ ٠,٦٥٧ 

٩٠  25,61 0,66- 38,98 
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 ١٧٦

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

٩١  25.8 -٣٧.٧ ٠.٧٤ 

٩٢  25.87 -٣٧.٢٢٨ ٠.٧٦٦ 

٩٣  26 -٣٦.٣٥٤ ٠.٨١٩ 

٩٤  26.12 - ٣٥.٥٥ ٠.٨٧ 

٩٥  26.2 -٣٥.٠١ ٠.٩ 

٩٦  26.29 -٣٤.٤ ٠.٩٤ 

٩٧  26.4 -٣٣.٦٦٥ ٠.٩٨ 

٩٨  26.4 -٣٣.٦٦٥ ٠.٩٨ 

٩٩  26.43 -٣٣.٤٦٣ ٠.٩٩٢ 

١٠٠  26.44 -٣٣.٣٩٦ ٠.٩٩٦ 

٣٣.٢٦ ١- ٢٦.٤٦  ١٠١ 

١٠٢  26.51 -٣٢.٩٣ ١.٠٢ 

١٠٣  26.6 -٣٢.٣٢ ١.٠٦١ 

١٠٤  26.6 -٣٢.٣٢ ١.٠٦ 

١٠٥  26.6 -٣٢.٣٢ ١.٠٦ 

١٠٦  26.7 -٣١.٦٥ ١.١ 

١٠٧  26.8 -٣٠.٩٨ ١.١٤ 

١٠٨  26.9 -٣٠.٣ ١.١٨ 

١٠٩  27 -٢٩.٦٣ ١.٢٢ 

١١٠  27.2 -٢٨.٢٩ ١.٣ 

١١١  27.22 -٢٨.١٥ ١.٣١ 

٢٧.٦١٤ ١.٣٤٣- ٢٧.٣  ١١٢ 

٢٥.٥٩٧ ١.٤٦٤- ٢٧.٦  ١١٣ 

٢٣.٤٥ ١.٥٩- ٢٧.٩٢  ١١٤ 

٢٢.١ ١.٦٧- ٢٨.١٢  ١١٥ 

٢١.٢٣ ١.٧٣- ٢٨.٢٥  ١١٦ 

٢٠.٨٩١ ١.٧٤٦- ٢٨.٣  ١١٧ 

٢٠.٤٢ ١.٧٧- ٢٨.٣٧  ١١٨ 

١٢.١٥١ ٢.٢٧- ٢٩.٦  ١١٩ 
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 ١٧٦

   )٤ (  رقم جدول
  الختبار اإلخماد ) ٦σ (الدرجات الخام والدرجات المعیاریة والدرجات المعیاریة یبین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

١  10 ٨٢,٨٢٥٦٤ ١,٩٦٩١٤٥ 

٢  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٣  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٤  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٥  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٦  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٧  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ ٩  ٨ 

٩  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

١٠  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

١١  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

١٢  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

١٣  9 ٧٥,٤٢٧٤٤ ١,٥٢٥٣٤١ 

١٤  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

١٥  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

١٦  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

١٧  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

١٨  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

١٩  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٠  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢١  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٢  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٣  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٤  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٥  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٦  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٧  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٨  8 ٦٨,٠٢٩٢٣ ١,٠٨١٥٣٨ 

٢٩  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٠  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣١  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٢  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٣  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٤  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٥  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٦  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٧  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٨  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٣٩  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٤٠  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٤١  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ ٧  ٤٢ 

٤٣  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٤٤  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

٤٦  7 ٦٠,٦٣١٠٣ ٠,٦٣٧٧٣٤ 

٤٧  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٤٨  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٤٩  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٠  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥١  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٢  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٣  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٤  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٥  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٦  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٧  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٨  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٥٩  6 ٥٣,٢٣٢٨٣ ٠,١٩٣٩٣١ 

٦٠  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦١  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٢  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٣  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٤  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٥  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٦  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٧  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٨  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٦٩  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٠  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧١  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٢  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٣  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٤  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٥  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٦  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٧  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٨  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٧٩  5 -٤٥,٨٣٤٦٣ ٠,٢٤٩٨٧ 

٨٠  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨١  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٢  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٣  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٤  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٥  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٦  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٧  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٨  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٨٩  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 
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 ١٧٦

  
  )٤ ( رقم تكملة جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦σالدرجة المعيارية   الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٩١  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٩٢  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٩٣  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٩٤  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٩٥  4 -٣٨,٤٣٦٤٢ ٠,٦٩٣٦٨ 

٩٦  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

٩٧  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

٩٨  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

٩٩  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٠  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠١  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٢  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٣  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٤  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٥  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٦  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٧  3 -٣١,٠٣٨٢٢ ١,١٣٧٤٨ 

١٠٨  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١٠٩  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١١٠  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١١١  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١١٢  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١١٣  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

١١٤  2 -٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨ 

٢٣,٦٤٠٠٢ ١,٥٨١٢٨- ٢  ١١٥ 

١١٦  1 -١٦,٢٤١٨٢ ٢,٠٢٥٠٩ 

١١٧  1 -١٦,٢٤١٨٢ ٢,٠٢٥٠٩ 

١١٨  1 -١٦,٢٤١٨٢ ٢,٠٢٥٠٩ 

١١٩  1 -١٦,٢٤١٨٢ ٢,٠٢٥٠٩ 
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 ١٧٦

  
  

   )٥ (  رقم جدول
 نحو المناولة القصیرة دقةالختبار ) ٦σ(المعیاریة والدرجة المعیاریةجة الدرجة الخام والدر یبین 

  )١٠( لمسافةمسطبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

١  41 ٨٥,٠٤١٢٩ ٢,١٠٢٠٥٧ 

٢  40 ٨٢,٤٦٢٤٩ ١,٩٤٧٣٦ 

٣  38 ٧٧,٣٠٤٩ ١,٦٣٧٩٦٧ 

٧٤,٧٢٦١١ ١,٤٨٣٢٧ ٣٧  ٤ 

٥  36 ٧٢,١٤٧٣١ ١,٣٢٨٥٧٣ 

٦  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

٧  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

٨  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

٩  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

١٠  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

١١  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

١٢  35 ٦٩,٥٦٨٥٢ ١,١٧٣٨٧٦ 

١٣  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٤  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٥  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٦  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٧  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٨  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

١٩  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

٢٠  34 ٦٦,٩٨٩٧٢ ١,٠١٩١٧٩ 

٢١  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٢  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٣  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٤  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٥  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٦  33 ٦٤,٤١٠٩٣ ٠,٨٦٤٤٨٣ 

٢٧  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٢٨  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٢٩  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٣٠  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٣١  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٣٢  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٣٣  32 ٦١,٨٣٢١٣ ٠,٧٠٩٧٨٦ 

٣٤  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

٣٥  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

٣٦  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

٣٧  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ ٣١  ٣٨ 

٣٩  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

٤٠  31 ٥٩,٢٥٣٣٤ ٠,٥٥٥٠٨٩ 

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

٤٦  30 ٥٦,٦٧٤٥٤ ٠,٤٠٠٣٩٢ 

٤٧  30 ٥٦,٦٧٤٥٤ ٠,٤٠٠٣٩٢ 

٤٨  30 ٥٦,٦٧٤٥٤ ٠,٤٠٠٣٩٢ 

٤٩  30 ٥٦,٦٧٤٥٤ ٠,٤٠٠٣٩٢ 

٥٠  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥١  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٢  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٣  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٤  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٥  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٦  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٧  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٨  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٥٩  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٦٠  29 ٥٤,٠٩٥٧٥ ٠,٢٤٥٦٩٦ 

٦١  28 ٥١,٥١٦٩٥ ٠,٠٩٠٩٩٩ 

٦٢  28 ٥١,٥١٦٩٥ ٠,٠٩٠٩٩٩ 

٦٣  28 ٥١,٥١٦٩٥ ٠,٠٩٠٩٩٩ 

٦٤  28 ٥١,٥١٦٩٥ ٠,٠٩٠٩٩٩ 

٦٥  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٦٦  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٦٧  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٦٨  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٦٩  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٠  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧١  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٢  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٣  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٤  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٥  27 -٤٨,٩٣٨١٦ ٠,٠٦٣٧ 

٧٦  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٧٧  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٧٨  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٧٩  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٨٠  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٨١  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٨٢  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٨٣  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 

٨٤  26 -٤٦,٣٥٩٣٦ ٠,٢١٨٣٩ 
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 ١٧٦

  
  
  
  )٥ ( رقمتكملة جدول                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    
  
  
  
  

الدرجة المعيارية    الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  ت
٦σ  

٩١  24 -٤١,٢٠١٧٧ ٠,٥٢٧٧٩ 

٩٢  24 -٤١,٢٠١٧٧ ٠,٥٢٧٧٩ 

٩٣  23 -٣٨,٦٢٢٩٧ ٠,٦٨٢٤٩ 

٩٤  22 -٣٦,٠٤٤١٨ ٠,٨٣٧١٨ 

٩٥  22 -٣٦,٠٤٤١٨ ٠,٨٣٧١٨ 

٩٦  22 -٣٦,٠٤٤١٨ ٠,٨٣٧١٨ 

٩٧  21 -٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨ 

٩٨  21 -٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨ 

٩٩  21 -٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨ 

١٠٠  21 -٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨ 

٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨- ٢١  ١٠١ 

١٠٢  21 -٣٣,٤٦٥٣٨ ٠,٩٩١٨٨ 

١٠٣  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٤  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٥  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٦  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٧  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٨  20 -٣٠,٨٨٦٥٩ ١,١٤٦٥٨ 

١٠٩  19 -٢٨,٣٠٧٧٩ ١,٣٠١٢٧ 

١١٠  18 -٢٥,٧٢٩ ١,٤٥٥٩٧ 

١١١  17 -٢٣,١٥٠٢ ١,٦١٠٦٧ 

١١٢  16 -٢٠,٥٧١٤١ ١,٧٦٥٣٦ 

١١٣  16 -٢٠,٥٧١٤١ ١,٧٦٥٣٦ 

١١٤  14 -١٥,٤١٣٨٢ ٢,٠٧٤٧٦ 

١١٥  13 -١٢,٨٣٥٠٢ ٢,٢٢٩٥ 

١١٦  11 -٧,٦٧٧٤٣٢ ٢,٥٣٨٨٥ 

١١٧  10 -٥,٠٩٨٦٣٧ ٢,٦٩٣٥٤ 

١١٨  8 -٢,٦٣٧٧٥- ٣,١٥٧٦٣ 

١١٩  7 -٠,٠٥٨٩٥- ٣,٠٠٢٩٤ 
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 ١٧٦

  : والتوصیات االستنتاجات - ٥

 :االستنتاجات  ١-٥

 اختبار عدا ات المهاریة المستخدمة لعینة البحث من حیث عمر وجنس العینةمالئمة االختبار  - 
 .السیطرة على الكرة

  االختبارات المهاریةالمعیاریة لكل)  ٦σ (لدرجات الخام والدرجات المعیاریة  ا تم وضع جدول- 
  .كلیة التربیة الریاضیة بكرة القدم والتي اختبر بها طالب السنة الدراسیة األولى في 

  : التوصیات  ٢-٥

فضال استخدام االختبارات المهاریة التي حققت معامالت علمیة من صدق وثبات وموضوعیة  -
   .الطالب لعمر وجنس العینة في اختبار مالءمتها نع

االعتماد على المعاییر التي افرزها البحث فـي قیـاس وتقـویم طـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي  - 
  .بة كرة القدم  في لعاألساسیةالمهارات 

   :واألجنبیةالمصادر العربیة 

 واألجهــــزة األدواتاثــــر اســــتخدام بعــــض  ) : ١٩٩٧( االركــــي ، عبــــد المعــــین صــــبحي خالــــد -١
، القــدم ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة بكــرة األساســیةالمــساعدة فــي تعلــیم بعــض المهــارات 

  .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

المعــامالت العلمیــة العملیــة بــین النظریــة والتطبیــق ،  ) : ١٩٩٩( ن  بــاهي ، مــصطفى حــسی-٢
  .مركز الكتاب للنشر ، القاهرة 

          فـي اإلحـصائیةالتطبیقات  ) : ١٩٩٦ (، حسن محمد عبد ألعبیدي  ودیع یاسین ،،التكریتي -٣
  والنشر ، الموصل  یة الریاضیة ، دار الكتب للطباعةبحوث الترب

 التربیــــة وأقــــسامكــــرة القــــدم لطــــالب كلیــــات :  )١٩٩٩( واخــــران  یــــر قاســــم ، الخــــشاب ، زه -٤
  الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

تـــصمیم وتقنــــین االختبـــارات لقیــــاس بعــــض  ) : ١٩٩٠ ( وآخــــرانالخـــشاب ، زهیــــر قاســـم ،  -٥
تربیة الریاضیة في السادس لكلیات ال المؤتمر  بكرة القدم ، وقائعاألساسیةالمهارات الحركیة 

  .الموصل  ، جامعة جامعات القطر ، مطبعة التعلیم العالي
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 ١٧٦

 القیـــــاس فـــــي التربیـــــة ): ٢٠٠٠(  محمـــــد نـــــصر الـــــدین ورضـــــوان، محمـــــد حـــــسن  عـــــالوي،-٦ 
  .العربي ، القاهرة دار الفكر الریاضي،الریاضیة وعلم النفس 

قیــــاس فــــي التربیــــة ال ) : ١٩٨٧( عــــالوي ، محمــــد حــــسن ورضــــوان ، محمــــد نــــصر الــــدین  -٧
  .الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

 فـــي العلـــوم الـــسلوكیة ، دار الفكـــر العربـــي ، ألعـــامليالتحلیـــل  ) : ١٩٨٠(  صـــفوت  فـــرج ،-٨
  .القاهرة 

 لكـــرة الیـــد األساســـیة تحدیـــد مـــستوى معیـــاري للمهـــارات ): ١٩٨٧(  فاطمـــة محمـــد القاضـــي، -٩
 ، الـسابع العـدد ، الرابـعالمجلـد ،  الریاضـیة  مجلـة بحـوث التربیـةالعلیا،ستویات لالعبات الم

  .الزقازیقجامعة 

                  األساســـیةوضــع درجـــات معیاریــة لـــبعض المهــارات ): ١٩٩٤(  ضــرغام جاســـم  ،ألنعیمــي -١٠
   .الریاضیةرة القدم لطالب كلیة التربیة بك

11-Donr , Kirkendall & others (1987): measurement &evaluation for 
physical educators , second edition .human kinetics publishers, inc 
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