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 امللخص
 أو العينة لمستوى مالئمتها عدم أو الصعوبة بعض فيها والتي االختبارات بعض إجراء محددات في البحث مشكمة تتمخص

 ضبع دقة تقيس اختبارات تصميم وبهدف,  واقعية أكثر اختبارات عن البحث من البد فكان البحثية البيئة مع تطابقها عدم
 وقد, لقياسها معيارية درجات باستخالص تقنينها عن فضال عممية بأسس وبنائها األرضي بالتنس األساسية الضربات
 الميدانية اإلجراءات أما, طالبا( 009)من تتكون عينه وعمى بحثه مشكمة حل في الوصفي المنهج عمى الباحث اعتمد
 األسس إيجاد وتجربة استطالعية تجربة إجراء مع األرضي تنسال ضربات بعض دقة تقيس اختبارات ثالثة بتصميم فكانت
 والرتبة المعدلة التائية القياسية المعيارية الدرجات الستخالص التقنين تجربة إجراء عن فضال االختبارات لبناء العممية
 بالتنس األساسية الضربات دقة تقيس اختبارات تصميم إمكانية في االستنتاجات بأهم ليخرج, إحصائيا معالجتها بعد المئينية
 لبيئة واقعية أكثر اختبارات بوضع الباحث ويوصي, لها معيارية مستويات إيجاد عن فضال العممية أسسها وتحقيق األرضي
 لعينات أخرى مستويات إيجاد عن فضال المعيارية بمستوياتها المشابهة لمبيئات المصممة االختبارات استخدام مع التقييم
 معها . تتناسب

 التنس - األساسية الضربات - لقياس اختبارات - وتقنين صميمت الكممات المفتاحية:
Designing and Standardizing Tests for Measuring the Accuracy of Some Basic 

Tennis Drives on the Students of the College of Physical Education-Anbar 

University 
Lecturer. Dr. Shaker M. Abdulalah 

Abstract 

 The problem of the study is the limits within which the tests are made. Some of 

the tests are difficult and not suitable to the samples and research environment. Thus, it is 

necessary to find more realistic tests. This study aims at designing tests to measure the 

accuracy of some basic ground tennis drives in a scientific way using standard values. The 

descriptive approach is adopted by the researcher. The test is made on a sample of (119) 

students. To achieve the aims of the study, the procedures include designing three tests to find 

the accuracy of some tennis drives.In addition to the survey tests, other tests are made to find 

the scientific basis for performing tests and to discover the standard values statistically. The 

researcher recommends that the tests should be more realistic and suit the assessment 

environment by using tests designed for environments having the same standard levels and 

finding different levels to suit different samples. 

Tennis  -Basic Drives  -Tests for Measuring  -Keywords: Designing and Standardizing  

 التعريف بالبحث   –0
 مقدمة البحث وأهميته  – 0-0

إن التطور العممي اليائل في المجاالت المختمفة ومنيا المجال الرياضي جاء نتيجة استخدام أفضل الطرائق 
الرياضيين عمى مختمف ميارات األلعاب وال  واألساليب والوسائل التقنية من توظيف لمعمم بالعمل عند تعميم وتدريب

  3196 –( 36) –العدد  –( 91) –اجمللد  –للعلوم الرياضية )نصف سنوية( جملة الرافدين
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ن مبدأ  يمكن معرفة ذلك إال من خبلل قياسيا واختبارىا لبيان ما وصمت إليو من نتائج تؤكد حقيقة ىذا التقدم, وا 
التقييم ألي أداء يأتي لخدمة اليدف الذي يصبو إليو بآلية سميمة تضمن الدقة عند إعطاء أي حكم عمى الحالة 

ن لعبة التنس األرضي التي صارت أكثر ألفة  المرصودة عمى وفق ما يتماشى مع صبلحيتو وأسسو الرصينة , كما وا 
وحداثة في الوقت الراىن عما كانت عميو فيما مضى مما يمزم المختصين بيا عمى مواكبة ىذا األمر بإيجاد مقاييس 

اسية منيا, ولما صار التطبيق الميداني أكثر واقعية وانسجام مع ما أصبحت عميو ضرباتيا من دقة وال سيما األس
لبعض الجوانب النظرية ممكنا ومتيسرا مع وجود الحاجة لتصميم اختبارات تمبي المطموب منيا لتناسب بيئتيا وتجديد 
ما تقادم منيا أو لكون بعضيا من بيئات غير مماثمة وألجل ذلك تأتي أىمية البحث في محاولة لتقديم الحمول 

 م الخمل فضبًل عن وضع معايير ومستويات قياسية نابعة من مجتمعيا األصمي .والمعالجة وتقوي
 مشكمة البحث -0-2

إن متابعة مستوى ما وصمت إليو لعبة التنس وطرائق قياسيا من جية وواقع الحال التي عميو اختبارات 
تي استفيام وتعجب ومقاييس تقييم ميارتيا من جية أخرى وال سيما في كميات ذات تخصص أكاديمي يضع عبلم

كيف يتم أجراء التقويم وطريقة قياسو أصبل غير نابع من بيئتو وليس متطابقا مع مستوياتو فضبل عن تصميمو في 
مكانيات مختمفة , وعند ىذا التساؤل ومبلحظة تنفيذ االختبارات الخاصة بطبلب كميات التربية الرياضية  زمن سابق وا 

رياضية خاصة لقياس مستوى تحصيل دقة بعض الضربات األساسية لمعبة ارتأى الباحث إلى تصميم اختبارات 
كمساىمة منو في تحقيق ىدفيا العام نحو مستوى أفضل عمى وفق معيار قياسي وعممي يعتمد عمى البيئة الحقيقية 

 لو.
 هدفا البحث –0-3
ممية من صدق وثبات تصميم اختبارات تقيس دقة بعض الضربات األساسية لمتنس األرضي وتحقيق أسسيا الع-

 وموضوعية .
إيجاد درجات معيارية خاصة بقياس دقة الضربات األساسية لمتنس األرضي لدى طبلب كمية التربية الرياضية في -

 جامعة االنبار .
 مجاالت البحث -0-4
 المجال البشري : عينة من طبلب كمية التربية الرياضية بجامعة االنبار .-
 ( .4/3/2012( ولغاية)22/1/2012من ) المجال الزماني : ابتداء-
 العراق . –جامعة االنبار–المجال المكاني : الممعبان الخارجيان لمتنس األرضي بكمية التربية الرياضية-
 الدراسة النظرية لمبحث -2
 بناء االختبارات وتقنينها -2-0

نيا غير مناسب لمبيئة المحمية يكون الموجود مما يمجئ العاممون في المجال الرياضي لبناء االختبارات عند
أو تكون معقدة ومكمفة أو تكون غير مستوفية لكل جوانب التعميمات من أسس عممية أو محكات فضبل عن الحاجة 

ن بناء االختبار الجيد لمجموعة من الظروف التي تقدم بتصميم معين (163/ص12)إلى تطوير وسائل القياس , كما وا 
مبات بيئية محددة وخصائص تؤكد صبلحيتو من صدق وثبات لعينة ممثمة من السموك في متط

 (.322-322/ص8وموضوعية)
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وىنالك اعتبارات أساسية يمزم توفرىا في أي اختبار من أسس عممية ومعايير والتي يتضمنيا التقنين 
لظاىرة التي لبلختبار بتحديد شروط دقيقة لتطويق االختبار تبعا لمبادئ مراعاة ضبط جميع العوامل التي تؤثر في ا

تبحث بتعميمات محددة وواضحة لتطبيقة وتسجيمو بإعطائو من قبل لعدد من العينات تحت ظروف مقننة واشتقت لو 
 .   (26/ص9)معايير ومستويات

وبعد وضعع االختبعار فعي صعيغتو النيائيعة وتطبيقعو عمعى عينعة مماثمعة فعإن تقنينعو يكعون بعمميعة إيجعاد المععايير 
وتقنععععين االختبععععار يكععععون بعمميععععة جمععععع البيانععععات الشععععتقاق المعععععايير لمتوسععععط درجععععات الجماعععععة , (22/ص11)والمسععععتويات

, كمعا يمكعن  (13/ص3)المعيارية عمى احد االختبارات ووضعيا فعي جعدول والتعي تبعين كيفيعة أداء ا خعرين عمعى االختبعار
مئينععات ولعينععات كبيععرة الحجععم كمعيععار بنععاء جععداول المعععايير عععن طريععق حسععاب الدرجععة الزائيععة او الععدرجات التائيععة أو ال

 .(473/ص12)مرجعي ليا
وقد قام عدد من الخبراء والمختصون في التنس األرضي بوضع اختبارات وبنائيا بأسس عممية فضبل عن 
-تقنينيا بإيجاد درجات معيارية ليا تقيس القدرة الميارية العامة لضربات كرة التنس عمى الجدار كما فعل)داير

م( بقياس القدرة الميارية في الضربات 3331-م(, في حين قام )بروير وميممر3333-كوت وفرنشم , وس3312
األرضية األمامية والخمفية وأعتمد عمى تقسيم ممعب التنس إلى مناطق تقيس دقتيا داخل وخارج الممعب ,أما 

دار فضبل عن بناء اختباره الشيير م( فقد قام بتعديل اختبار )داير( بزيادة المسافة بين خط البدء والج3363-)ىوايت
م(لقياس التحصيل في التنس األرضي لميارات الدقة في اإلرسال والضربات األرضية األمامية والخمفية 3366عام)

 . (333-311/ص4)مع سرعة)قوة(اإلرسال
 الدراسات المتشابهة -2-2
من بطارية اختبار لالعبين الشباب ( )تصميم االختبارات المهارية المركبة كجزء 2113دراسة )كريم ,  2-0-0

ىدف البحث إلى تصميم بعض االختبارات الميارية المركبة ووضع معايير لبطارية بكرة القدم في مدينة أربيل( :
( 316( سنة والبالغ عددىم)33اختبار كرة القدم , وقد شممت عينة البحث العبي شباب مدينة اربيل لؤلعمار دون )

اختيارىم بالطريقة العمدية وقد استخدم الباحث أدوات بحثية متعددة وشمل البحث ( العبا تم 313من أصل )
( اختبارًا مياريًا مصممًا وتم تطبيقيا عمى عينة البحث وقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية الوسط 31عمى)

ء والتحميل العاممي بطريقة الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل االرتباط البسيط  ومعامل االلتوا
المكونات األساسية بأسموب التدوير المتعامد ومن ابرز النتائج التي توصل الييا البحث ما تم إيجاده من الصدق 
العاممي لبعض االختبارات المصممة من خبلل التشبعات الكبرى عمى العوامل المقبولة وىذه االختبارات ىي : 

انية والمناولة القصيرة الجانبية بعد الدحرجة والدحرجة ذىابا وايابا بين الشواخص ( ث11السيطرة عمى الكرة خبلل )
( دوائر والمناولة الطويمة بعد الدحرجة والتحكم بايقاف حركة 1لمختمف المسافات ومناولة الكرة من الحركة عمى )

وامل منيا اربعة اختبارات مرشحة ( ع6الكرة داخل دائرتين , كما تم استخبلص بطارية االختبار الميارية وىي تضم )
 . (5)واختبارين مصممين

حركي في لعبة كرة -( )تصميم وتقنين اختبارات لقياس مستوى االدراك الحس2116دراسة )العامري ,  2-0-2
حركي الفراد العينة في لعبة كرة اليد, -ىدف البحث إلى وضع اختبارات لقياس مستوى االدراك الحساليد( :

حركي الفراد العينة في لعبة كرة اليد, وقد شممت عينة -جات المعيارية لقياس مستوى االدراك الحسواستخبلص الدر 
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 3116-3113البحث عدد من طبلب السنة الدراسية الرابعة/كمية التربية الرياضية/جامعة القدسية لمعام الدراسي 
( 1حث أدوات بحثية متعددة وشمل البحث عمى)( تم اختيارىم بالطريقة العشوائية, وقد استخدم البا21والبالغ عددىم)

اختبارات مصممة وتم تطبيقيا عمى عينة البحث وقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية ا تية , الوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل االرتباط البسيط ومعامل االختبلف واختبار)ت( لمعينات المتساوية, ومن 

( وحس 3531نتائج التي توصل الييا البحث ما تم إيجاده من اختبلف في الحس حركي لممناولة المرتدة بمغ)ابرز ال
أمتار 3( وأخيرا لمحس حركي لمطبطبة والتصويب من 36513أمتار بمغ)2حركي لمطبطبة والتصويب من 

  . (1) (31512بمغ)
جراءاته الميدانية –3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث -3-0

ر الباحث المنيج الوصفي بأسموب مسحي لحل مشكمة دراستو وتحقيق أىدافيا وفقا لما تتطمبو اختا
 اإلجراءات الميدانية في تنفيذ بحثو  .

 مجتمع البحث وعينته -3-2
شمل مجتمع البحث لطبلب كمية التربية الرياضية بجامعة االنبار وعمى عينة من طبلب السنتين الثالثة 

%( تقريبا من المجتمع األصمي كمو , 16(طالبًا ليشكموا نسبة )132( طالبًا من مجموع)333دىم )والرابعة والبالغ عد
 ( طالبا .21( طالبا لعينة البناء , أما عينة التقنين فقد بمغت )16إذ كان)

 أدوات البحث والوسائل المساعدة-3-3
تبارات المصممة وجداوليا المعيارية شممت أدوات البحث : المبلحظة والمقابمة الشخصية واالستبانة واالخ -

 واستمارات تسجيل والمراجع العممية العربية واألجنبية .
(مضرب تنس 16(كرة تنس و)16شممت الوسائل المساعدة : ممعبان قانونيان لمتنس األرضي مع مستمزماتيما و) -

 وسمتان لجمع الكرات وشريط قياس وشريط الصق.
 تصميم االختبارات-3-4

ث إلى تصميم اختبارات خاصة بقياس دقة بعض الضربات األساسية بالتنس األرضي والتي عمد الباح
تشمل)ضربة اإلرسال والضربة األرضية األمامية والضربة الساحقة الطائرة(, وذلك بعد إطبلعو عمى بعض مصادر 

ارات بعض بحوث طبلب ومراجع القياس والتقويم فضبل عن خبرتو البسيطة في الجانب الميداني عند إجرائو الختب
عند (*)م, مع أخذ أراء بعض السادة الخبراء والمختصين3113الدراسات العميا في كميتو كونو يدرس المادة منذ عام 

جراء مقاببلت شخصية مع كل منيم عمى حدا حتى ظيرت االختبارات في صيغتيا المبينة  عرض االختبارات عمييم وا 
 ( .1و3و3في األشكال)

                                      
 * بعض أساتذة وتدريسي كمية التربية الرياضية بجامعة االنبار وهم كل من :

 ذ مادتي اإلدارة والتنظيم واالختبارات الرياضية( أستا-أ.د صالح شافي ساجت) فمسفة في التربية الرياضية - 
 أستاذ مادة التدريب الرياضي( .–أ.د موفق أسعد محمود ) فمسفة في التربية الرياضية  -
 أستاذ مادتي البحث العممي والفسمجة الرياضية (. -أ.د جمعة محمد عوض) فمسفة في التربية الرياضية -
 أستاذ مادتي اإلحصاء والتعمم الحركي (. -في التربية الرياضيةأ.د خميل إبراهيم سميمان) فمسفة  -
 أستاذ مادتي طرائق التدريس وعمم النفس الرياضي(.-أ.د حامد سميمان حمد ) فمسفة في التربية الرياضية -
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 مناطق الدقة في اختبار ضربات اإلرسال مع وقفة المختبر ( يوضح3شكل )

 
 ( يوضح مناطق الدقة في اختبار الضربات األرضية مع وقفة المختبر3شكل )
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 ( يوضح مناطق الدقة في اختبار الضربات الساحقة الطائرة مع وقفة المختبر1شكل )

 التجربة االستطالعية وتصحيح االختبارات-3-5
( 31:11( طبلب في السنة الدراسية الثالثة وفي تمام الساعة )2بة االستطبلعية عمى)تم إجراء التجر  

وبإشراف الباحث لمتعرف إلى معوقات ( *)( من قبل فرق العمل المساعد33/3/3133صباحا ليوم األحد الموافق )
 إجراء االختبارات وتصحيحيا وفق ما يأتي :

 .تبين أن مدة أداء التمرين يقارب الدقيقتين  -
 احتساب الدرجة األعمى عند لمس الكرة لخط بين أكثر من منطقة . -
 أداء اإلرسال بظروف مطابقة لئلرسال في حالة المعب القانوني . -
 وقفة المسجبلن كل منيم مقابل لآلخر وبموازاة خط اإلرسال . -
 حذف اختبار قوة الضربات ونتائجيا . -
 طقة اإلرسال بالتناوب)يمين ويسار( .أداء االختبار عمى جيتي نصف الممعب المقابمة لمن -
 التأكيد عمى المسجل الذي لم يتأكد من رؤية سقوط الكرة بالذىاب إلى مكانيا وتعقب األثر . -

 تجربة بناء االختبارات المصممة إليجاد األسس العممية-3-6
ألسس العممية (عمى عينة البناء من أجل إيجاد ا36/3/3133-31تم تنفيذ االختبارات المصممة لممدة من )

 ليا وكما يأتي :
عمد الباحث إلى إيجاد صدق التمايز لمقوة التميزية بين الطرفين العموي والسفمي وكانت قيمة)ت(المحسوبة لمعينات  -

( لكل من اختبارات ضربات 3.163( وجميعيا اكبر من الجدولية) 6.331,  1.223,  2.133المتساوية قد بمغت) 
(  33.616,  33.212,  31.21ية والساحقة الطائرة عمى التوالي وبنسب حرجة بمغت ) اإلرسال واألرضية األمام

( لتجانس العينة مما يعني إمكانية تمييزىا لمفروق بين 1±عمى التوالي أيضا ولما كانت النسبة الحرجة ىي اكبر من)

                                      
لعينععة (, طالبععا الماجسععتير عمععر حمععدي جامعععة االنبععار والععذي قععام بععإدارة تنظععيم أداء ا-كميععة التربيععة الرياضععية-السععيد حميععد حمععاد خمععف )مععدرس مسععاعد -*

 جامعة االنبار والمذان قاما بتسجيل الدرجات(.-عبدالرحمن ومحمد عبيد جميل, )كمية التربية الرياضية
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ن وجود اختبلفا في سمة ما لئلفراد وانعكاسو الفعمي في المقياس يعد مؤشرا لصبلحية  عينتين غير متجانسة , وا 
, ولكون االختبارات تتمتع بالصدق الظاىري ألراء الخبراء والمختصين ومع القوة التميزية (330/ص6)االختبار وصدقو

 ليا فيذا يحقق األساس العممي لصدقيا في قياس فاعمية بعض الضربات األساسية بالتنس األرضي .
( مما  1.212,  1.213,  1.233عادة لبلختبار والذي ظير أنو يساوي)وتم إيجاد الثبات باستخدام طريقة اإل -

( مما يؤكد وجود درجة 1.321يعني معنوية معامل االرتباط لبلختبارات الثبلثة عند مقارنتو بالقيمة الجدولية البالغة)
ن معامل االختبار ىو في الحقيقة رقم تقريبي لدرجة الثبات ومع امل ارتباط النتائج يسمى عالية لثبات االختبارات , وا 

, ويمكن استخراجو بطرائق عدة منيا إعادة االختبار والتجزئة النصفية والصور المتكافئة (70/ص7)معامل الثبات
 . ( p32/16)ومعادالت)الفاكرونبخ ورولون وجمكسون وكيودر ريتشاردمون( وتحميل التباين

ن درجات المحكمين)المسجمين( الذين قاما بتسجيل درجات أما موضوعيتيا فقد تحققت من خبلل عبلقة االرتباط بي -
( ليبين معنوية معامل االرتباط بين  1.326,  3.11,  1.361االختبارات في استمارة التسجيل والتي كانت ) 

(, وأن من صفات االختبار الجيد أن يكون 1.321درجات حكمين)مسجمين لمدرجات( عند مقارنتو بالقيمة الجدولية)
في قياس الظاىرة التي اعد لقياسيا بتفسير واحد مع نسبة اتفاق عالية بين ممتحنين مختمفين عمى الدرجة  موضوعيا

, كما وىي إعطاء الدرجات نفسيا دون تأثر االختبار بالعوامل الذاتية فضبل عن أن ليا ذات (321/ 14)لبلختبار نفسو
يجاد األسس العممية ليا كان البد من كتابتيا , وبعد بناء االختب(323/ 8)المعنى لجميع أفراد االختبار ارات المصممة وا 

بصيغتيا النيائية ووضع تسمية خاصة بيا لذا تم ووضعيا تحت مسمى )اختبارات الشاكر هلل لقياس دقة الضربات 
 األساسية بالتنس( وكما يأتي:

 اختبار التحصيل لضربة اإلرسال بالتنس األرضي اسم االختبار األول :
 قياس دقة ضربة اإلرسال  الغرض من االختبار :

م( وذلك 3.12م*3.31تقسيم كل جية من منطقتي اإلرسال إلى تسعة مستطيبلت طولية بأبعاد) اإلجراءات واألداء:
يقف البلعب عند جية اليمين خمف خط القاعدة ليرسل اإلرسال  (, وعندىا3لقياس دقتو وكما ىو موضح في شكل)

حاولتين قانونيتين لكل إرسال( , ثم ينتقل إلى جية اليسار ليرسل اإلرسال الثاني , ثم اإلرسال األول)ولو الحق بم
 الثالث من جية اليمين لينيي االختبار عند اإلرسال الرابع من جية اليسار .

فتكون  عند لمسة الكرة لؤلرض تسجل القيمة المؤشرة لممناطق المرسومة كعبلمة لدقة اإلرسال التسجيل والتقييم: 
( ولثماني محاوالت, عمما بأن فشل أي إرسال يعطى صفرا كما تعطى 23نتيجة حاصل جمع أعمى درجة لمدقة ىي)

 الدرجة األعمى لخط أي منطقة. 
 اختبار التحصيل لمضربات األرضية بالتنس األرضي اسم االختبار الثاني :
 قياس دقة الضربات األرضية الغرض من االختبار :

م( لمعبلمععععات 3.12م*1.36تقسععععيم ممعععععب المسععععتقبل إلععععى ثمانيععععة عشععععر مسععععتطيل طععععولي بأبعععععاد) ألداء:اإلجررررراءات وا
(لقيععععاس دقتيععععا وكمععععا ىععععو 35252م(لمعبلمععععات)3.12م*1.26(وبعععععدىا)65351م(لمعبلمععععات)3.12م*1.36(ثععععم)15353)

ألعمعى ويتركيعا حتعى ( , واألداء معن جيعة اليمعين خمعف خعط القاععدة ممسعكا بعالكرة ثعم يرمييعا إلعى ا3موضح فعي شعكل)
ترتد من األرض ليؤدي الضربة األولى, ثم ينتقل إلى جيعة اليسعار ليعؤدي الضعربة الثانيعة , ثعم الضعربة األرضعية الثالثعة 

 من جية اليمين لينيي االختبار عند الضربة الرابعة من جية اليسار .
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المرسععومة كعبلمععة لدقععة الضععربة األرضععية  عنععد لمسععة الكععرة لععؤلرض تسععجل القيمععة المؤشععرة لممنععاطقالتسررجيل والتقيرريم: 
( ولثمعاني محعاوالت, عممععا بعان ععدم نجععاح أي ضعربة يعطعى عبلمععة 23وتكعون نتيجعة حاصعل جمععع أعمعى درجعة لمدقععة)

 صفر أما التي تممس الخط فتحسب العبلمة لممنطقة األعمى 
 ضياختبار التحصيل لمضربة الساحقة الطائرة بالتنس األر  اسم االختبار الثالث :
 قياس دقة الضربة الساحقة الطائرة الغرض من االختبار :

تقسيم ممعب المستقبل كما في اختبار الضربة األرضية لقياس دقتيا عدى تغير مكان وقفة  اإلجراءات واألداء:
المختبر الذي يكون عمى طول خط اإلرسال, وعندىا يقف البلعب عند جية اليمين عمى خط اإلرسال وىو يضع 

ى المضرب ثم يقوم برمييا عاليا ليؤدي الضربة الساحقة الطائرة في أعمى نقطة وقبل أن تممس األرض, ثم الكرة عم
ينتقل إلى جية اليسار ليؤدي الضربة الثانية , ثم الضربة الساحقة الطائرة الثالثة من جية اليمين لينيي االختبار عند 

 الضربة الرابعة من جية اليسار .
ند لمسة الكرة لؤلرض تسجل القيمة المؤشرة لممناطق المرسومة فتكون كعبلمة لدقة الضربة عالتسجيل والتقييم: 

( ولثماني محاوالت. مع مبلحظة أن االختبار يصمح 23الساحقة الطائرة وتكون نتيجة حاصل جمع أعمى درجة لمدقة)
في األداء الذي يتم والمختبر لقياس الضربات الطائرة من األماكن نفسيا وطريقة التسجيل ولكن االختبلف يكون 

ممسك بالكرة في أعمى نقطة ثم يسقطيا إلى الجانب )وليس إلى األعمى( ألداء الضربة الطائرة األولى قبل أن تممس 
الكرة لؤلرض, وعند جية اليسار يؤدي الضربة الثانية فالضربة الثالثة من جية اليمين لينيي االختبار عند الضربة 

 ار, عمما بأن فشل الضربة يعطى صفرا وعند لمس الكرة لخط أي منطقة تعطى الدرجة األعمى.الرابعة من جية اليس
يجاد الدرجات المعيارية -3-7  تجربة تقنين االختبارات وا 

بعد االنتياء من عممية بناء االختبار ووضعو في صيغتو النيائية تم إجراء تجربة استطبلعية ثانية ثم القيام 
(, وذلك من اجل وضع معايير قياسية عند 33/3/3133-6(طالبا لممدة من )21نة من)بتطبيقو عمى عينة مكو 

 تحويل الدرجة الخام إلى معيارية.
 الوسائل والمعالجات اإلحصائية-3-8

بعد جمعع البيانعات تعم معالجتيعا باسعتخدام الوسعط الحسعابي واالنحعراف المعياريعة وقيمعة)ت( لمعينعات المتسعاوية 
مبلت االرتباط البسيط ودرجة)ت(المعيارية والرتبعة المئينيعة والوسعيط, والمنعوال وأعمعى قيمعة وأوطعئ والنسبة الحرجة ومعا

 قيمة والمدى ومعامل االلتواء.
 عرض نتائج البحث ومناقشتها –4
 في االختبارات المصممة بالتنس األرضيعرض ومناقشة موصفات عينة التقنين  -4-0

 ل واالنحراف المعياري وأعمى واقل قيمة مع معامل االلتواء( يبين الوسط والوسيط والمنوا0جدول)
 المعالجات اإلحصائية

 االختبارات 
 الوسط
 الحسابي

 الوسيط
 لمعينة

 المنوال
 لمعينة

 االنحراف
 المعياري

 اقل التواء العينة
 قيمة

 أعمى
 قيمة

 مدى
 لممنوال لموسيط العينة

 42 65 23 - 0.245 - 0.127 11.026 46 44 43.301 ضربة اإلرسال
 38 60 22 - 0.144 - 0.087 10.021 43 42 41.566 ضربة أرضية أمامية
 36 62 26 - 0.065 - 0.129 9.339 45 45 44.398 ضربة ساحقة طائرة
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(, أما -0.129 ,  -0.087,  -0.127( إن االلتواء وفقا لمتعامل مع الوسيط كان يساوي )3من جدول) 
ن تحديد االلتواء يكون من خبلل االختبلف بين الوسط -0.065,  -0.144, -0.245مع المنوال فكان ) (, وا 

الحسابي والوسيط والمنوال مع إدخال االنحراف المعياري كمقسوم عميو كي تقاس درجتو بالنسبة إلى تشتت المجموعة 
تبعا لقيمة مقياس ( ليكون موجبا أو سالبا 1±عمى شكل عدد بحت خالي من الوحدات والذي يقع بين الحدين)

تجانس عينة التقنين التي كانت حصرا من طبلب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية  , ويتبين(078/ص15)االلتواء
 .الرياضية بجامعة االنبار 

 نتائج التقنين لالختبارات المصممة بالتنس األرضيومناقشة  عرض -4-2
 ية والرتبة المئينية في االختبارات المصممة بالتنس األرضي( يبين الدرجة الخام والمعيارية التائ2جدول)

 الدرجة 
 الخام

الدرجة التائية 
 المعدلة

 لضربة اإلرسال 

الرتبة المئينية 
 لضربة اإلرسال

الدرجة التائية 
المعدلة لمضربة 
 األرضية األمامية

الرتبة المئينية 
 لمضربة األرضية

الدرجة التائية 
المعدلة لمضربة 

 طائرةالساحقة ال

الرتبة المئينية  
 لمضربة ساحقة

65 69.680 % 100 ---- ---- ---- ---- 

64 68.773 % 97.6 ---- ---- ---- ---- 
63 ---- ---- ---- --- ---- ---- 
62 ---- ---- ---- ---- 68.848 % 100 
60 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
61 65.145 % 95.2 68.395 % 100 66.706 % 98.8 
59 ---- ---- 67.397 % 98.8 65.636 % 96.4 
58 63.331 % 90.4 66.399 % 96.4 64.565 % 94 
57 ---- ---- 65.402 % 92.8 63.494 % 91.2 
56 61.152 % 85.5 64.404 % 91.6 62.423 % 88 
55 60.610 % 80.7 63.406 % 87.9 61.353 % 85.5 
54 ---- ---- 62.408 % 86.7 60.282 % 81.9 
53 ---- ---- 61.410 % 84.3 59.211 % 79.5 
52 57.890 % 77.1 60.412 % 81.9 58.14 % 78.3 
50 ---- ---- 59.414 % 75.9 57.069 % 74.7 
51 ---- ---- ---- ---- 55.999 % 72.3 
49 55.169 % 72.3 ---- ---- ---- ---- 
48 ---- ---- ---- ---- 53.857 % 66.3 
47 53.355 % 71.1 ---- ---- ---- ---- 
46 52.448 % 68.7 54.969 % 73.5 51.715 % 63.9 
45 51.541 % 57.8 53.429 % 72.3 50.645 % 56.6 
44 50.634 % 50.6 52.429 % 69.9 49.574 % 48.2 
43 49.727 % 44.6 51.431 % 65.1 48.503 % 42.2 
42 48.820 % 42.2 50.433 % 54.2 47.432 % 37.3 
40 47.913 % 39.8 49.435 % 49.4 46.361 % 33.7 
41 ---- ---- 48.438 % 41.0 45.291 % 30.1 
39 ---- ---- ---- ---- 44.22 % 27.7 
38 ---- ---- 46.441 % 33.7 43.149 % 25.3 



 ..... لقياس اختبارات وتقنني صميمت

 

 11 

37 44.285 % 37.0 ---- ---- ---- ---- 
36 43.378 % 31.3 ---- ---- ---- ---- 
35 42.471 % 30.1 ---- ---- 39.937 % 22.9 
34 ---- ---- 42.449 % 30.1 38.866 % 20.5 
33 40.658 % 25.3 41.452 % 28.9 37.795 % 18.1 
32 39.751 % 24.1 40.454 % 24.1 36.724 % 14.5 
30 38.844 % 21.7 39.456 % 19.3 35.745 % 12.0 
31 ---- ---- 38.458 % 15.6 34.583 % 9.6 
29 37.030 % 16.9 ---- ---- 33.512 % 7.2 
28 36.123 % 12.0 36.462 % 12.1 32.441 % 4.8 
27 35.216 % 7.2 35.465 %10.8 31.37 % 2.4 
26 ---- ---- 34.467 % 7.2 30.30 % 1.2 
25 ---- ---- 33.469 % 4.8 ---- ---- 
24 ---- ---- 32.471 % 2.4 ---- ---- 
23 31.588 % 2.4 ---- ---- ---- ---- 
22 ---- ---- 30.475 % 1.2 ---- ---- 
( الدرجات الخعام والتائيعة المعدلعة والمئينعات والتعي حعرص الباحعث عمعى اسعتخراجيا معا بعين إطعار 3يبين جدول)        

يععة اسععتخداما مرجعععي تنسععب ليععا مععن خععارج وداخععل العينععة بصععيغة كميععة, إذ تعععد الدرجععة التائيععة أكثععر الععدرجات المعيار 
( بتحويعل العدرجات الخعام إلعى درجعة 31( وانحعراف معيعاري)31كدرجة تبنعى عمعى أسعاس المنحنعى اإلعتعدالي لمتوسعط )

,  كما وأن الدرجة التائيعة ىعي تفسعير لمدرجعة الخعام عمعى أسعاس مقارنعة (056/ص10)يمكن مقارنتيا بدرجات معيارية مقننة
حعععععدات متسعععععاوية لععععععدد االنحرافعععععات المعياريعععععة فعععععوق وتحعععععت متوسعععععط أداء الفعععععرد بمجموععععععة مرجعيعععععة يعبعععععر عنيعععععا بو 

, كما وتستخدم المئينات لمعرفة مكان الفرد من العينة كدرجعة معياريعة لنقطعة تقسعم التوزيعع التكعراري (036/ص2)المجموعة
عميععو االختبععار إلععى أجععزاء مئويععة وترتععب الفععرد بالنسععبة إلفععراد جماعععة ومقارنععة أفععراد المجموعععة بمئععين تمميععذ معععين طبععق 

, , وأن تحويعل العدرجات الخعام إلعى مئعين ىعي طريقعة عمميعة جيعدة لممقارنعة بعين أفعراد المجموععة الواحعدة (011/ص13)نفسو
 .(261/ص7)( وال تكون المسافات بين العبلمات متساوية311وىي ذات مدى مئيني مقداره )

من خعبلل وضععو بخمعس مسعتويات مقترحعة كما ويمكن إصدار الحكم عمى ما تم قياسو بصيغة كيفية)نوعية( 
(, ويميععو 11-31%(, ويععأتي ثانيععا مسععتوى ضعععيف بععين)31-تشععمل أوال مسععتوى ضعععيف جععدا وبنسععبة مئويععة بين)صععفر

( وأخيعععرا مسعععتوى جيعععد جعععدا لمنسعععبة المئويعععة 21-61(, ثعععم رابععععا مسعععتوى جيعععد بعععين)61-11ثالثعععا مسعععتوى مقبعععول بعععين)
بميا من درجات معيارية وخام في المقياس المرجعي لكل معن ضعربة اإلرسعال ( عمى أن يعتمد كل ما يقا311-21بين)

 والضربة األرضية األمامية والضربة الساحقة الطائرة .
 االستنتاجات والتوصيات لمبحث –5
 االستنتاجات -5-0
اإلرسال  مع الصدق الظاىري في قياس دقة ضرباتوصدقيا إن لبلختبارات المصممة قدرة تمييزية تثبت صبلحيتيا -

 واألرضية األمامية والساحقة الطائرة بالتنس األرضي .
إن لتحقيق الثبات بطريقة إعادة االختبار والموضوعية بطريقة عبلقة االرتباط بين درجات مسجمين تأكيد عمى -

 سبلمة األسس العممية في بناء االختبارات المصممة بالتنس األرضي .
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معايير قياسية بتحويل الدرجات الخام إلى معيارية تائية ورتبة مئينية كتقييم كمي  تقنين اختبارات الشاكر هلل بإيجاد-
 مع مستويات خمسة كتقييم كيفي .

 التوصيات -5-2
إيجاد األسس العممية لمضربة األرضية الخمفية والطائرة ودرجاتيا المعيارية عمى وفق تصميم اختبارات الشاكر هلل -

 لعممية والمعايير لبلختبارات المصممة بطرائق أخرى .بالتنس األرضي وتحقيق األسس ا
استعمال االختبارات المصممة لقياس دقة الضربات األساسية بالتنس األرضي في البيئات المماثمة لبيئة إجراء -

 البحث مع اعتماد الدرجات المعيارية الخاصة فييا عند تقييم نتائج االختبارات المصممة .
ت أخرى بالتنس األرضي وباقي األلعاب أكثر واقعية تبعا لممجال البشري والزماني والمكاني تصميم اختبارات وقياسا-

 ليا مع وضع مستويات ومعايير لطمبة كميات التربية الرياضية في دروس التنس األرضي.
 المصادر

كرة  حركي في لعبة-(: تصميم وتقنين اختبارات لقياس مستوى االدراك الحس3116حازم موسى العامري)-3
 جامعة بابل . -, مجمة عموم التربية الرياضية3,المجمد3اليد,العدد

,ترجمة عبداهلل الكيبلني وعبد الرحمن عدس, مركز 1( : القياس والتقويم في عمم النفس والتربية, ط3323روبرت وىيجن) -3
 الكتاب ,األردن.

 مي ومحمود السامرائي,مطبعة جامعة بغداد.(:طرق اإلحصاء في التربية الرياضية,ترجمة عبد ع3321رودي شتممر) -1
 ,مطبعة التعميم العالي , بغداد.3(:موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية,ج3332ريسان خريبط ) -1
القدم في ( : تصميم االختبارات الميارية المركبة كجزء من بطارية اختبار البلعبين الشباب بكرة 3111شاخوان مجيد كريم) -3

 .مدينة اربيل , اطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة صبلح الدين , اربيل
 ( : القياس النفسي , دار الفكر العربي, القاىرة.3321صفوت فرج) -6
 , مكتبة الفبلح لمنشر, الكويت . 3( : أساسيات القياس والتقويم في التربية, ط3332فريدة كامل) -2
 ( : أسس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدم, , ب ط, بغداد  .3113قاسم لزام صبر وآخران) -2
 , اربيل .3(: اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضي ,ط3131لؤي الصميدعي وأخرون)-3

(: القيعاس فعي التربيعة الرياضعية وعمعم العنفس الرياضعي , مؤسسعة 3323محمد حسعن ععبلوي ومحمعد نصعر العدين رضعوان) -31
 , القاىرة .روز يوسف

 (: القياس النفسي التربوي , مكتبة النيضة, القاىرة .3323محمد عبد السبلم احمد ) -13
 (: المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية, مركز الكتاب لمنشر, القاىرة.3116محمد نصر الدين رضوان) -33
وث التربويععة والنفسعية واالجتماعيعة والرياضعية , مركععز (: اإلحصعاء التطبيقععي فعي مجعال البحع3333مصعطفى حسعن بعاىي) -31

 الكتاب لمنشر القاىرة.
 ,دار الكتب لمطباعة ,جامعة الموصل. 3( :عمم النفس الرياضي ,ط3111نزار الطالب وكامل الويس)-31
اضععية, دار (: التطبيقععات اإلحصععائية واسععتخدامات الحاسععوب فععي التربيععة الري3333وديععع ياسععين محمععد وحسععن محمععد عبععد)-33

 الكتب لمطباعة والنشر,الموصل.
16 –Popham(1978) W. J. ; Criterion Refereed Measurement , N.J, Prentice Hall Inc, New 

York.  
 


