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وبعد اطالعهما على بعض المصادر والمراجع انه عدم وجود إن مشكلة البحث تكمن بحسب اعتقاد الباحثان 

 اختبار معرفً للمهارات األساسٌة بكرة السلة ، مما حذا الى دراسة هذه المشكلة، حٌث حددا هدفٌن للبحث هما:

 بناء اختبار معرفً لبعض المهارات األساسٌة بكرة السلة. -

بكرة السلة لطلبة المرحلة األولى قسم التعرف على المستوى المعرفً لبعض المهارات األساسٌة  -

 جامعة دٌالى . –التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌة التربٌة األساسٌة 

وقد تم استخدام المنهج الوصفً باألسلوب المسحً وذلك لمالءمة طبٌعة المشكلة المراد بحثها، حٌث بلغ مجتمع 

 األساسةٌةة الرٌاضٌة فً كلٌةة التربٌةة لقسم التربٌ األربعة( طالب وطالبة موزعٌن على المراحل 842) األصل

طلبة المرحلةة األولةى فةً قسةم التربٌةة الرٌاضةٌة فةً  (  وهم28فً جامعة دٌالى ،واشتملت عٌنة البحث على )

( طالبا ، والذٌن تم اختٌارهم بالطرٌقةة العمدٌةة كةونهم 26جامعة دٌالى والبالغ عددهم ) – كلٌة التربٌة األساسٌة

 فً هذه المرحلة بحسب المنهج المقرر. ٌدرسون هذه المهارات

 وتوصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتٌة :

 ان االختبار ٌقٌس المعرفة العلمٌة لبعض المهارات األساسٌة بكرة السلة لدى عٌنة البحث. -

 مستوى المعرفة العلمٌة لبعض المهارات األساسٌة بكرة السلة لدى عٌنة البحث مقبول . إن -

 فتاحية :الكلمات الم

 بناء اختبار معرفً .-1

 بكرة السلة. األساسٌةبعض المهارات -8

 . 8114-8113للعام الدراسً  األساسٌةفً كلٌة التربٌة  األولىطلبة المرحلة -3

Abstract 

Test Building of Cognitive test for Some Fundamental Skills of Basketball, 

and Measurement of Sport Department Students Levels in Basic College – 

University of Diyala. 
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When the authors see some literatures, they believed there is lacking of 

cognitive test for fundamental skills in basketball.   Therefore the purpose of 

this study are: 

- building test of cognitive for some fundamental skills in basketball for the 

first year students. 

- Measurement of  cognitive scientific for some fundamental skills in the first 

year students, Sport Department. 

In this study description program was conducted, its suitable for the aim of 

this study. The original population of this study was 248 male and female 

students, distribution in four years for Sport Education Department students. 

The sampling included (72) students, first year/ Sport Education, Basic 

Education College, this number from the whole student were (76) students, 

which was chosen by selected method, which represent (94.73%)  from the 

whole original population. 

The conclusions of this study were: 

- This test was measure the scientific cognitive for some fundamental skills in 

basketball for sample research. 

- The level of scientific cognitive of some fundamental skills in basketball was 

accepted. 

 البحث  وأهميةالمقدمة  1-1

المعسفيت العلمُيت ف ين عيه ان االخخباز والقُاض وظائل علمُت حعاعد فيٍ الىويىإ ىليً الخقيىَص ال يبُل ولالخيالٍ زفي   عيخىي 

هيص ليي  ط  فييٍ االخخ يال السَاضييٍ الخقيىَصالخييدزَط وليرا فييان القيائمُه علييً عملُيت  ، السَاضييُت األوشيةتفيٍ  تخليي   األداء 

  نئميت و بىُيت عليً وظيط علمُيت دقُقيت قُياض العلمُت والعملُيت لاظيختداأ ودواث و عخىي الةلبت الباجت ىلً حةىَس وزف  كفاءة

 واألظيطلمتخبسَه حعيخىد عليً حيىفس الشيسو  لُه  جمىعت  ه ا حقىَص  عخىي كل عملُت ظىاء كاوج اخخُاز وو وظاضوذلك الن 

حُي   وهيدافهص يه الخىويل ىليً الخعلُمُت العلمُت الدقُقت فٍ وظائل القُاض ،  ما َجعلها ادواث دقُقت حعاعد القائمُه علً العملُت 

عيادة  يا حت يي  حقيىَص ذاحيٍ ان الخقيىَص لاظيختداأ ادواث القُياض المىضيىعُت والعلمُيت حتخلي  وخائجيع كلُييا عيه اظيختداأ وظيائل 

"ىن االخخبازاث الخب يُلُت هيٍ وك يس األدواث عيُىعا فيٍ الخقيىَص الخسليىٌ وهيٍ فيٍ لندويا الىظيُلت  للخبُص الشت ٍ والراحٍ .

الىحُدة الخٍ حعختدأ فٍ حىجُع الةلبت واوخقائهص وحعختدأ علً  يداز العياأ الدزاظيٍ لااَياث  تخلفيت كالخشيتُل وو الخ يىُ  وو 

ص وو لخبدَد  عخىي  عُه وو لنوخقاإ  ه  سحلت الً وعلً " الخىجُع وو الخقىَ
(1)

    

فعاإ وثىاء المبازاة وهى احد وظيبا  الفيىش المبىز الكىوع ، وحكمه وهمُت البب  فٍ وهمُت الجاوب المعسفٍ لنعب كسة العلت     

ظاظيُت وان َمخليك  يه المعسفيت  يا َألهليع ألداء فٍ المبازاة وو التعازة. فن لد ون َكىن علً دزاَت حا ت ل هص و ىز المهيازاث األ

وف ل   ىاإ المبازاة . فالمعسفت هٍ " حىظُص وحسحُب المدزكاث ىلً وفكاز ولىُياث  على ياث كيٍ َعيختد ها السَاضيٍ فيٍ حليع 

لمىاق  اللعب المتخلفت " 
(2)

مبيُ  لمعسفيت ون َخفاعل     بُةع  ا لص حكه لدَع القدزة عليً فهيص ذليك ال ه. وان وٌ العب ال َمك

 فُع والخعا ل  عع فكسَا ولدوُا. وحقىقع حقُقت واجباحع

                                                           

)جامعة بغداد ،كمية التربية بن 1مجيد وياسين حميد عيال؛  القياس والتقويم لمطالب الجامعي،ط عبد الحسين رزوقي - 1
 .25( ص2112الرشد.

 .16( ص 1999)القاىرة، دار الفكر العربي،  1أمين أنور الخولي؛ المعرفة الرياضية، ط(2)



 مشكلة البحث  1-2

االخخبييازاث والمقيياَُط  ووييىا  وف ييلَمكييه ان َييخص عييه  سَييم اظييختداأ المعييخىَاث العلمُييت والمعسفُييت  وف ييلان الىوييىإ ىلييً 
 فإوىيا وهيداف الخعليُصولخبقُيم  المعخىي المعسفٍ  كيل  اليبوحبدَد  للةلبت المعسفُت القدزاثزف  ظىف وخمكه  ه  فإوىاولالخالٍ 

، ولبعيب اعخقياد الباح يان ولعيد ا نعهميا ولج  ىلً اظختداأ اخخبازاث حمخلك  يه المىاويفاث العلمُيت  يا َجعلهيا فعاليت ونَجب 
لعيلت لةلبيت الكلُياث علً لعض الم ادز والمساج  حىون ، الً عدأ وجىد اخخباز حب ُلٍ  عسفٍ للمهازاث األظاظُت لكيسة ا

 ذوٌ االخخ اواث السَاضُت .   

 الباب الثالث

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث : 3-1

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي باالسموب المسحي وذلك لمالئمتو لمشكمة البحث ودراستو .

 عينة البحث : 3-2

تحدد مجتمع البحث بطمبة المرحمة االولى في قسم التربية الرياضية / كمية التربية االساسية / جامعة ديالى 
( طالب 74( من جنس الذكور واالناث،حيث تم اختيار )78والبالغ عددىم ) 2114 – 2113لمعام الدراسي 

%( من المجتمع 94،87حث نسبة )( من الطمبة، وبذلك تشكل عينة الب4وطالبة كعينة لمبحث وتم استبعاد )
 االصمي .

 ادوات البحث: 3-3

 وسائل جمع البيانات: 3-3-1

تاريخ المقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص،حيث تمت مقابمتيم في كمياتيم التي مبينو في الممحق،وب-
3/11/2113 . 
 .إجراءات البحث االستبانة الستكمال البعض من خطوات  -
 (. 1لبعض ميارات كرة السمة، ينظر الممحق)اختبار المعرفة العممية  -
 إجراءات البحث الميدانية: 3-4   

 خطوات بناء اختبار المعرفة العممية لبعض مهارات كرة السمة: 3-4-1

   تحديد مجاالت المحتوى )المهارات(: 3-4-1-1

استمارات استبانو الستطالع المعرفة العممية ، فتم توزيع اختبار  بغية الشروع بعممية تحديد مجاالت       
في ىذا المجال ، بشان بيان صالحية المجاالت المقترحة لتمثيل اختبار المعرفة  ( خبيرًا ومختصاً 16)  أراء

( عمى احد البديمين √( مجاالت، وذلك بوضع عالمة ) 7البالغ عددىا )لبعض ميارات كرة السمة و العممية 
 ( يبين نتائج صالحية المجاالت .1لجدول )وا .قترح )نعم،كال(التابعين لممجال الم



 

 

 

   

 (1جدول )

وعدد التكرارات)نعم ، كال( والنسبة المئوية  ،بكرة السمةلمعرفة العممية ا اختبار يبين صالحية المجاالت المقترحة لتمثيل
 (5،،،عند )الداللة  وقيمة )مربع كآي( ونوع

المهارات  ت
 األساسية

التكرا
رات 
 )نعم(

التكرا
رات 
 )كال(

قيمة مربع 
 كآي

 المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة 
مربع 
كآي 

 ألجدوليه

الداللة عند 
مستوى 
،،،5 

مسك  1
 الكرة

 معنوي 3.84 1 * 9 2 14

 معنوي *12.25 1 15 الطبطبة 2

 معنوي * 12.25 1 15 المناولة  3

 معنوي * 16 ، 16 التصويب 4

حركة  5
 القدمين

 )االرتكاز(

 معنوي * 9 2 14

استالم  6
 الكرة

 غير معنوي 25.، 9 7

 غير معنوي ، 8 8 الخداع 7

 

 تحديد أهمية مجاالت المحتوى)المهارات( المختارة:  3-4-1-2

، قام لبعض ميارات كرة السمةمعرفة العممية ال اختبار بعد االنتياء من عممية تحديد مجاالت)ميارات(      
( خبير ومختص في لعبة كرة السمة، وذلك بوضع عالمة 13الباحثان بإعداد استمارة استبانو الستطالع أراء)



( في مربع الدرجة المختارة لكل من مجاالت المعرفة العممية المعروضة من المدّرج آالتي  √)
، والصفر يعني عدم وجود (1( ، وأدناىا ىي )7( عمما أنو أعمى درجات المدّرج ىي )1،1،2،3،4،5،6،7)

وبعد أن تم جمع البيانات وتفريغيا جرى حساب األىمية لكل من المجاالت والفقرات المختارة ، ، األىمية
 ( .2كما مبين في جدول )(، 49وقبمت جميعيا ألنيا حققت درجة األىمية المطموبة والبالغة )

 (2جدول )

 بكرة السمةلمعرفة العممية ا اختبار يبين األهمية واألوزان النسبية لمجاالت

 المجاالت)المهارات( ت

 

 

 األهمية النسبية لممجاالت

النسبة  درجة األهمية
المئوية 
 لممجال

 درجة القبول

 نعم %16,66 55 مسك الكرة 1

 نعم %،2 66 الطبطبة 2

 نعم %91.،2 69 المناولة 3

 نعم %27.58 91 التصويب 4

 نعم %14.85 49 حركة القدمين )االرتكاز( 5

 ----- ،،1 ،33 ----- المجموع

 

 :ختبارمية فئات المعرفة العممية لالتحديد أه 3-4-1-3

( متخصصا في المعبة بشأن بيان 17قام الباحثان بإعداد وتوزيع استمارة استبانو الستطالع أراء ) لقد      
، وذلك عن طريق وضع ألفراد عينة البحث كرة السمة  لبعض ميارات معرفة العمميةال اختبار أىمية فئات

عالمة )     ( في مربع الدرجة المختارة لكل من فئات المعرفة العممية المعروفة من المدرج 
( والـ)صفر( يدلل عمى انعدام 1( وأدناه)7( عممًا إن أعمى درجات المربع ىي )1،1،2،3،4،5،6،7األتي:)
. عرفة العمميةالماختبار يا جرى حساب األىمية لكل من فئات وبعد عممية جمع البيانات وتفريغ ، األىمية

( فأكثر إذ أن ىذه الدرجة تشكل أكثر من نصف الدرجات ونصف 63وقبمت الفئات التي درجة أىميتيا )



( 3متوسطيا التي يمكن أن يأتي بيا الترتيب األول لفئات المعرفة العممية من المختصين جميعًا الجدول )
 بولة وغير المقبولة لفئات المعرفة العممية المعنية بتحديد جدول المواصفات .يبين النسب المق

 (3جدول )

 يبين النسب المقبولة وغير المقبولة لفئات المعرفة العممية بتحديد جدول المواصفات

 األهمية النسبية لمفئات بكرة السمةلمعرفة العممية فئات ا ت

الدرجات 
 الكمية

الوزن 
النسبي 

 لمفئة

درجة 
 القبول

معرفة أمور وأشياء  1
 محددة وتضمنت:

معرفة -أ
 المصطمحات

 نعم 18.59% ،9

 نعم %21.48 1،4 معرفة الحقائق-ب

معرفة الطرق  2
والوسائل المتعمقة 

بالمعمومات 
 المحددة،وتضمنت:

معرفة النزعات -أ
 وأشكال التتابع

 نعم 21.48% 1،4

معرفة -ب
 التصنيفات والفئات

 نعم 4%،.،2 97

معرفة التقاليد -ج
 واألعراف

 كال 6.81% 33

 نعم %18.38 89 معرفة الطرق-د

 كال %7.85 38 معرفة المعايير-هـ

معرفة الكميات  3
 والتجريدات،وتضمنت:

معرفة النظريات -أ
 والتراكيب

 كال 7.64% 37

معرفة المبادئ -ب  
 والتعميمات

 كال 6.4% 31

 ----- ،،1 484 ----- المجموع الكمي 

 



  إعداد جدول مواصفات: 3-4-1-4

وبعد االنتياء من جدول  ،بتحديد عدد األسئمة  )الفقرات( لكل من مجاالت المقياس  انولغرض قيام الباحث
، والذي  ختبارت مع العدد الكمي ألسئمة االالمواصفات يجب أن يتساوى المجموع الكمي ألسئمة المجاال

 (.4يتساوى بدوره مع المجموع الكمي ألسئمة األىداف السموكية وكما مبين في الجدول )

 (4جدول )

 يبين جدول مواصفات

المهارات 
 األساسية

 ()المجاالت

األهمية 
النسبية 
 لممجاالت

مجموع  فئات معرفة العممية

 األسئلة

معرفة أمور وأشياء -1
 محددة

المتعمقة معرفة الطرق والوسائل -2
 بالمعمومات المحددة

معرفة  -أ
 المصطمحات

18.97
% 

-ب
معرفة 
 الحقائق

21.26
% 

-أ
النزعات 
وأشكال 
 التتابع

21.16
% 

-ب
التصنيفات 
 والفئات

2،.43
% 

-ج
معرفة 
 الطرق

 

18.24
% 

مسك 
 الكرة

16,66
% 

2 2 2 2 1 9 

 ،1 2 2 2 2 2 %،2 الطبطبة

91.،2 المناولة
% 

2 3 2 2 2 11 

27.58 التصويب
% 

3 3 3 3 3 15 

حركة 
 نالقدمي

14.85
% 

1 2 2 2 1 8 

المجموع 
 الكمي

1،،% 1، 12 11 11 9 53 



 

 المعرفة العممية: اختبارتحديد أسموب صياغة فقرات  3-4-1-5

حيث اختار الباحثان فقرات االختيار من متعدد في صياغة أسئمة مقياسو،إذ تعد فقرات االختيار من      
متعدد أكثر أنواع األسئمة الموضوعية مرونة وأقل تأثرا بعامل التخمين من أسئمة الصواب والخطأ،ألنيا 

بارات أو مقاييس تحريرية أو تصمح لتقويم التحصيل ألي من األىداف التعميمية التي يمكن قياسيا باخت
 كتابية .

 وتجميعها: ختبارفقرات االإعداد  3-4-1-6
كل وترتيبيا وتجميعيا طبقا لميدف السموكي ، وبالش االختبارفي تصنيف فقرات  اعتمداأن الباحثان        

 معتمدا بذلك عمى المصادر والمراجع العممية في مجال التخصص .الذي يراه محققا ألىداف بحثو 

 :  ختبارصالحية فقرات االتحديد  3-4-1-7
( خبيرًا 12( فقرة تم عرضيا عمى )53بصيغتيا األولية والبالغ عددىا ) ختبارت االبعد إعداد فقرا       

وبعد  ، ا كانت تحتاج إلى تعديل أو إضافةومختصًا ، ولتمثيل المجاالت والفئات التي تنتمي إلييا ، وما إذ
( لمتعرف عمى الفقرات الصالحة من غيرىا ، إذ أظيرت 2جمع البيانات وتفريغيا استخدم الباحث اختبار )كا

( عند درجة حرية 3.84( الجد ولية والبالغة )2النتائج قبول الفقرات كميا ألنيا حققت قيمًا اكبر من قيمة )كا
( فقرة متبقية،والجدول 53) ختبارن عدد فقرات االوبيذا يكو ( ، ولم تسقط أي فقرة 1.15( ومستوى داللة )1)
 . ختبار( يبين صالحية فقرات اال5)

 (5جدول)

 ( ونوع المعنوية لفقرات االختبار ألتحصيمي التي تم ترشيحها من قبل الخبراء المختصين2يبين قيم النسبة المئوية و)كا

رقم 
 الفقرة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الموافقين

 قيمة

)مربع كآي(   
 لمحسوبةا

 نوع الفرق

 معنوي 5,33 ،1 83,33% 1

 معنوي 12 12 %،،1 2

 معنوي 8,33 11 91,66% 3

 معنوي 12 12 %،،1 4



 معنوي 12 12 %،،1 5

 معنوي 12 12 %،،1 6

 معنوي 8,33 11 91,66% 7

 معنوي 8,33 11 91,66% 8

 معنوي 8,33 11 91,66% 9

 معنوي 8,33 11 91,66% ،1

 معنوي 5,33 ،1 83,33% 11

 معنوي 8,33 11 91,66% 12

 معنوي 12 12 %،،1 13

 معنوي 12 12 %،،1 14

 معنوي 12 12 %،،1 15

 معنوي 12 12 %،،1 16

 معنوي 8,33 11 91,66% 17

 معنوي 12 12 %،،1 18

 معنوي 8,33 11 91,66% 19

 معنوي 12 12 %،،1 ،2

 معنوي 8,33 11 91,66% 21

 معنوي 12 12 %،،1 22

 معنوي 8,33 11 91,66% 23

 معنوي 12 12 %،،1 24

 معنوي 12 12 %،،1 25



 معنوي 12 12 %،،1 26

 معنوي 12 12 %،،1 27

 معنوي 8,33 11 91,66% 28

 معنوي 12 12 %،،1 29

 معنوي 12 12 %،،1 ،3

 معنوي 8,33 11 91,66% 31

 معنوي 8,33 11 91,66% 32

 معنوي 8,33 11 91,66% 33

 معنوي 12 12 %،،1 34

 معنوي 12 12 %،،1 35

 معنوي 8,33 11 91,66% 36

 معنوي 8,33 11 91,66% 37

 معنوي 12 12 %،،1 38

 معنوي 12 12 %،،1 39

 معنوي 12 12 %،،1 ،4

 معنوي 12 12 %،،1 41

 معنوي 12 12 %،،1 42

 معنوي 12 12 %،،1 43

 معنوي 8,33 11 91,66% 44

 معنوي 12 12 %،،1 45

 معنوي 12 12 %،،1 46



 معنوي 12 12 %،،1 47

 معنوي 5,33 ،1 83,33% 48

 معنوي 12 12 %،،1 49

 معنوي 12 12 %،،1 ،5

 معنوي 12 12 %،،1 51

 معنوي 12 12 %،،1 52

 معنوي 12 12 %،،1 53

 

 : ختباروضع تعميمات اال 3-4-1-8
 :ختبارتنفيذ شروط إجراء اال   

ضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر في  تم استجابات صادقة من المختبرين لكي يتم الحصول عمى      
 .سالمة اإلجراء قدر المستطاع 

 المعرفة العممية: اختبارإجراء تجربة  3-4-1-9
 والتي تكونت من: ختباريأتي دور القيام بتجربة اال ختبارعد اكتمال الصيغة األولية لالب    

 التجربة االستطالعية: 1-،3-4-1-1

صباحًا  العاشرة والنصفالساعة   23/11/2113بتاريخ  االستطالعية قام الباحثان، بإجراء تجربتيم     
، تم اختيارىم بطريقة عشوائية من مجتمع البحث،وقد حدد في ىذه وطالبة طالب( 21عمى عينة مكونة من)

ب عن طريق تسجيل زمن أول مختبر أنيى اإلجابة، التجربة الزمن المستغرق ألداء االختبار، والذي احتس
( دقيقة، وعن طريق حساب متوسط الزمن التجريبي، تم 47( دقيقة، وزمن آخر مختبر كان )21وقد كان  )

احث في اإلجابة ( دقيقة، فضاًل عن الزمن الوضعي الذي استغرقو الب34التوصل إلى زمن االختبار، وىو )
( دقيقة، وقد كان فريق العمل المساعد حريصين إتمام 26( وقد بمغ )2في ) ، مضروباً ختبارعمى فقرات اال

واإلجابة عمى  ختباراء الطالب بخصوص االالتجربة واالختبار المعرفي عمى أتم وجو،والقيام عمى تقبل أر 
ا من إنجاح أسئمتيم واستفساراتيم،ومحاولة إيجاد الحمول المناسبة ليا وتالفييا في التجربة الرئيسة حتى يتمكنو 

 االختبار.

 



 التجربة الرئيسة: 2-،3-4-1-1

( فقرة عمى أفراد 53باشر الباحثان بتطبيق اختبار المعرفية العممية في لعبة كرة السمة المكونة من )     
( 74جامعة ديالى  والبالغ مجموعيم )-عينة البناء من طالب قسم التربية الرياضية في كمية التربية االساسية

( طالب 72( طالبين منيم لعدم صدقيم في إجابة أثر التخمين ليتبقى )2البة حيث تم استبعاد)طالب وط
التعميمات المعنية ( وتحت الشروط و 11/12/2113ولغاية  – 31/11/2113فقط، خالل المدة من ) 

 .ختباربتطبيق اال

اصة بعينة البناء جميعيم وترتيبيا وبعد أن تم االنتياء من التجربة الرئيسة قام الباحث بجمع البيانات الخ    
خمس فقرات،بواقع فقرة واحدة لكل  )*(في جداول تمييدًا لتحميميا إحصائيا، وقد عمل الباحث عمى تكرار

 .( فقرة 53البالغة ) ختباريارة أضيفت إلى فقرات االم

 :تصحيح اختبار المعرفة العممية  3-4-1-11

بعد االنتياء من جمع استمارات اإلجابة الخاصة بمجتمع البناء تم استخراج درجاتيم الكمية باستخدام      
عمى اإلجابة  و)صفرًا(عمى اإلجابة الصحيحة  درجة واحدة(مفتاح التصحيح، وتم إعطاء المختبرين )

 .( دقائق8 -6الخاطئة، واستغرقت عممية تصحيح االستمارة الواحدة من )

 : ختبارالتحميل اإلحصائي لفقرات اال 3-4-1-12

 : ختبارعاممي صعوبة وسهولة فقرات االاستخراج م  3-4-1-12-1
البالغ  ختبارتستبعد أي فقرة من فقرات اال بعد معالجة الدرجات الخاصة بأفراد عينة البناء إحصائيًا لم 

الصعوبة والسيولة لفقرات  يبين معامل( 6( فقرة ألن معامالت صعوبتيا طبيعية ،والجدول )53مجموعيا )
 .ختباراال

 (6جدول)

 بكرة السمةلمعرفة العممية يبين معاممي صعوبة وسهولة فقرات مقياس ا

رقم 
 الفقرة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

تقويم 
 الفقرة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

تقويم 
 الفقرة

 صالحة 75.، 25.، 29 صالحة ،5.، ،5.، 1

 صالحة 89.، 11.، ،3 صالحة ،6.، ،4.، 2

 صالحة ،6.، ،4.، 31 صالحة 78.، 22.، 3



 صالحة 42.، 58.، 32 صالحة 67.، 33.، 4

 صالحة 78.، 22.، 33 صالحة 67.، 33.، 5

 صالحة 53.، 47.، 34 صالحة 64.، 36.، 7

 صالحة 85.، 15.، 35 صالحة 67.، 33.، 8

 صالحة 71.، 29.، 36 صالحة 53.، 46.، 9

 صالحة 75.، 25.، 37 صالحة 67.، 33.، ،1

 صالحة 32.، 68.، 38 صالحة 71.، 29.، 12

 صالحة 35.، 65.، 39 صالحة 67.، 33.، 13

 صالحة 75.، 35.، ،4 صالحة 67.، 33.، 14

 صالحة 82.، 18.، 41 صالحة 53.، 47.، 15

 صالحة 85.، 15.، 42 صالحة 71,، 29.، 16

 صالحة 71.، 29.، 43 صالحة 67.، 33.، 17

 صالحة 67.، 33.، 44 صالحة ،6.، ،4.، 18

 صالحة 64.، 36.، 45 صالحة 39.، 61.، 19

 صالحة 71.، 29.، 46 صالحة 57.، 43.، ،2

 صالحة 82.، 18.، 47 صالحة 75.، 25.، 21

 صالحة 57.، 43.، 48 صالحة 64.، 36.، 22

 صالحة 67.، 33.، 49 صالحة 78.، 22.، 23

 صالحة 82.، 18.، ،5 صالحة 32.، 68.، 24

 صالحة 85.، 15.، 51 صالحة 71.، 29.، 25

 صالحة 78.، 22.، 52 صالحة 53.، 54.، 26



 صالحة 82.، 18.، 53 صالحة ،6.، ،4.، 27

 --- --- --- -- صالحة 75.، 25.، 28

 

 :ختبارراج معامل التمييز لفقرات االاستخ 3-4-1-12-3
ستبعاد أي فما فوق( وبذلك لم يتم ا 1.21قام الباحثان باعتماد الفقــرات التـي يكـون دليـل تمييـزىـا مـن)      

وبيذا أصبحت   ،إذ كمما زادت قيمة معامل التمييز كانت أفضل من ناحية الجودةفقرة بحسب معايير أيبل
 الذي يبين قيم معامل التمييز لمفقرات. (7(، كمـا في الجدول )53مكونة من ) ختبارفقرات اال

 (7جدول)

 يبين معامالت تمييز الفقرات الختبار المعرفة العممية بكرة السمة والمطبق عمى عينة البناء

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم  تقويم الفقرة
الف
 قرة

معامل 
 التمييز

 تقويم الفقرة

 مميزة 78.، 29 مميزة 21.، 1

 مميزة 28.، ،3 مميزة 42.، 2

 مميزة 28.، 31 مميزة 35.، 3

 مميزة 78.، 32 مميزة 28.، 4

 مميزة 21.، 33 مميزة 28.، 5

 مميزة ،5.، 34 مميزة 64.، 7

 مميزة 28.، 35 مميزة 28.، 8

 مميزة 42.، 36 مميزة ،5.، 9

 مميزة 28.، 37 مميزة 28.، ،1

 مميزة 71.، 38 مميزة 35.، 12

 مميزة 64.، 39 مميزة 42.، 13



 مميزة 78.، ،4 مميزة 21.، 14

 مميزة 71.، 41 مميزة 35.، 15

 مميزة 78.، 42 مميزة 57.، 16

 مميزة 64.، 43 مميزة 35.، 17

 مميزة ،5.، 44 مميزة 28.، 18

 مميزة 35.، 45 مميزة ،5.، 19

 مميزة 35.، 46 مميزة 28.، ،2

 مميزة 35.، 47 مميزة 78.، 21

 مميزة 35.، 48 مميزة 21.، 22

 مميزة ،5.، 49 مميزة ،5.، 23

 مميزة 42.، ،5 مميزة 21.، 24

 مميزة 21.، 51 مميزة 64.، 25

 مميزة 42.، 52 مميزة ،5.، 26

 مميزة 57.، 53 مميزة 57.، 27

 --- --- -- مميزة 28.، 28

 

 : ختبارساب األسس العممية لفقرات االح 3-4-1-13

  الصدق:  3-4-1-13-1

 : الصدق الظاهري 3-4-1-13-1-1
( من المتخصصين في ميدان البحث 12عمى ) االختبار نوع من الصدق عندما عرضقد تحقق ىذا ال

 . تيا التي ينتمي إلييالتحديد صالحية مفردا

 صدق المحتوى: 3-4-1-13-1-2



مما سبق يتضح إن صدق المحتوى يقوم عمى أساس مدى تمثيل االختبار أو االختبار لمكونات القدرة      
أو السمة أو الشيء أو الظاىرة التي يقيسيا حيث يكون محتوى االختبار أو االختبار شاماًل لجميع عناصر 

وفئاتو  ختبارارات مجاالت االفقد عرضت استمالشيء أو الصدق التي يقيسيا كشرط لمصدق ، وتحقيقًا لذلك 
 (.7عمى مجموعة من المختصين في مجال البحث لتحديد صالحية كما ورد ذلك في الجداول )

 صدق التكوين الفرضي:   3-4-1-13-1-3

وىذا النوع من الصدق يعد أىم أنواع الصدق الذي ييتم باني االختبار بو إذ انو يشكل اإلطار النظري       
 بالطرائق اآلتية: الحالي اختبارهمن صدق التكوين الفرضي في  انتحقق الباحث وقد،(1)لالختبار

 االتساق الداخمي: 3-4-1-13-1-3-2

 : ختبارة والدرجة الكمية لالمعامل االرتباط بين درجة الفقر  -أ

الواحدة ة إليجاد صدق االتساق الداخمي،تم استخدام صيغة معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين درجة الفقر 
( طالب وطالبة ، ولمعرفة نوع الداللة 72وألفراد عينة البناء جميعيم والبالغ عددىم ) ختباروالدرجة الكمية لال

    ( فقرة لكون قيم 53اإلحصائية أستخدم الباحث معادلة )ت ر( التي أظيرت معنوية معامالت االرتباط لـ )
(، كما 71( ودرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )1،23اكبر أو تساوي ألجدوليو والبالغة ))ت ر( كانت 
( والذي يبين معامالت االرتباط ما بين درجة الفقرة والدرجة الكمية الختبار المعرفة العممية 8في الجدول )
 بكرة السمة.

 (8جدول)

 ، ونوع الداللة اإلحصائية بقيمة )ت ر( ختبارجة الفقرة والمجموع الكمي لاليبين معامل االرتباط بين در 

رقم 
 الفقرة

قيمة )ر( 
 المحتسبة

 قيمة

)ت ر( 
 المحسوبة

معنوية 
االرتباط 
عند 

مستوى 
،.،5 

رقم 
 الفقرة

قيمة )ر( 
 المحتسبة

 قيمة

)ت ر( 
 المحسوبة

معنوية 
االرتباط 
عند 

مستوى 
،.،5 

 معنوي 5.925 65.، 29 معنوي 2.259 31.، 1

 معنوي 5.196 ،6.، ،3 معنوي 8.101 76.، 2

 معنوي 3.999 ،5.، 31 معنوي 3.394 44.، 3

                                                           
1
 .  384ص (،1985اليرموك،،: )االردن ،جامعة القياس في العممية التدريسية  أحمد سميمان عودة ؛ ( (



 معنوي 2.673 36.، 32 معنوي 6.425 68.، 4

 معنوي 2.934 39.، 33 معنوي 3.589 46.، 5

 معنوي 2.934 39.، 34 معنوي 5.770 64.، 7

 معنوي 2.340 32.، 35 معنوي 4.107 51.، 8

 معنوي 2.846 38.، 36 معنوي 3.394 44.، 9

 معنوي 3.394 44.، 37 معنوي 3.999 ،5.، ،1

 معنوي 2.759 37.، 38 معنوي 4.445 54.، 12

 معنوي 3.394 44.، 39 معنوي 3.491 45.، 13

 معنوي 2.421 33.، ،4 معنوي 5.770 64.، 14

 معنوي 4.107 51.، 41 معنوي 5.062 59.، 15

 معنوي 3.790 48.، 42 معنوي 4.330 53.، 16

 معنوي 5.062 59.، 43 معنوي 3.023 ،4.، 17

 معنوي 3.894 49.، 44 معنوي 4.562 55.، 18

 معنوي 4.562 55.، 45 معنوي 5.620 63.، 19

 معنوي 3.999 ،5.، 46 معنوي 5.925 65.، ،2

 معنوي 5.062 59.، 47 معنوي 4.932 58.، 21

 معنوي 4.562 55.، 48 معنوي 2.759 37.، 22

 معنوي 8.101 76.، ،5 معنوي 2.934 39.، 23

 معنوي 2.588 35.، 51 معنوي 5.770 64.، 24

 معنوي 5.925 65.، 52 معنوي 4.806 57.، 26

 معنوي 2.504 34.، 53 معنوي 3.894 49.، 27



 --- --- --- -- معنوي 5.333 61.، 28

 

 

 

 معامل االرتباط بين درجة الفقرة والمجموع الكمي لممجال الذي تنتمي إليه الفقرة: -ب

( مجاالت ، وليذا كان البد من استنتاج العالقة التي 5تضمن اختبار المعرفة العممية بكرة السمة )        
ولتحقيق ذلك تم حساب  تربط بين درجة الفقرة الواحدة والمجموع الكمي لممجال الذي تنتمي إليو تمك الفقرة ،

المجموع الكمي لكل من المجاالت الخمسة ودرجات الفقرات التي تنتمي لتمك المجاالت ثم استخراج معامل 
 ( طالب وطالبة .72االرتباط البسيط )بيرسون( بينيما وألفراد عينو البناء جميعيم والبالغ عددىم )

معادلة )ت ر( التي أظيرت معنوية معامالت االرتباط  ولمعرفة نوع الداللة اإلحصائية استخدم الباحث      
( عند مستوى داللة 1،23( فقرة لكون قيم )ت ر( المحسوبة كانت أعمى أو تساوي ألجدوليو البالغة )53لـ)
( يبين معامل االرتباط بين درجة الفقرة والمجموع الكمي لممجال 9(، والجدول )71( ودرجة حرية )1.15)

 فقرة ونوع الداللة اإلحصائية لـ )ت ر( .الذي تنتمي إليو ال

 (9جدول)

 يبين معامل االرتباط بين درجة الفقرة والمجموع الكمي لممجال الذي تنتمي إليه، ونوع الداللة اإلحصائية بقيمة )ت ر(

رقم 
 الفقرة

قيمة )ر(  أسم المجال
 المحتسبة

قيمة )ت ر( 
 المحسوبة

معنوية االرتباط 
عند مستوى 

،.،5 

 معنوي 3.023 ،4.، الكرةمسك  1

 معنوي 3.894 49.، مسك الكرة 2

 معنوي 4.107 51.، مسك الكرة 3

 معنوي 4.562 55.، مسك الكرة 4

 معنوي 4.107 51.، مسك الكرة 5

 معنوي 2.588 35.، مسك الكرة 6



 معنوي 2.259 31.، مسك الكرة 7

 معنوي 2.340 32.، مسك الكرة 8

 معنوي 2.504 34.، مسك الكرة 9

 معنوي 2.934 39.، الطبطبة ،1

 معنوي 2.934 39.، الطبطبة 11

 معنوي 5.062 59.، الطبطبة 12

 معنوي 3.894 49.، الطبطبة 13

 معنوي 3.999 ،5.، الطبطبة 14

 معنوي 2.340 32.، الطبطبة 15

 معنوي 2.504 34.، الطبطبة 16

 معنوي 3.999 ،5.، الطبطبة 17

 معنوي 5.620 63.، الطبطبة 18

 معنوي 3.790 48.، الطبطبة 19

 معنوي 2.099 29.، المناولة ،2

 معنوي 3.114 41.، المناولة 21

 معنوي 3.999 ،5.، المناولة 22

 معنوي 2.259 31.، المناولة 23

 معنوي 8.101 76.، المناولة 24

 معنوي 2.673 36.، المناولة 25

 معنوي 4.562 55.، المناولة 26

 معنوي 2.504 34.، المناولة 27



 معنوي 3.299 43.، المناولة 28

 معنوي 5.620 63.، المناولة 29

 معنوي 5.333 61.، المناولة ،3

 معنوي 3.894 49.، التصويب 31

 معنوي 3.299 43.، التصويب 32

 معنوي 3.394 44.، التصويب 33

 معنوي 5.925 65.، التصويب 34

 معنوي 4.682 56.، التصويب 35

 معنوي 4.217 52.، التصويب 36

 معنوي 4.107 51.، التصويب 37

 معنوي 6.425 68.، التصويب 38

 معنوي 3.114 41.، التصويب 39

 معنوي 5.333 61.، التصويب ،4

 معنوي 4.445 54.، التصويب 41

 معنوي 2.673 36.، التصويب 42

 معنوي 4.107 51.، التصويب 43

 معنوي 3.114 41.، التصويب 44
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 معنوي 3.589 46.، حركة القدمين 47
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 معنوي 3.894 49.، حركة القدمين 49
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 :ختبارالمجاالت والمجموع الكمي لال معامل االرتباط بين درجات -ج
المجاالت  باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الستخراج معامالت االرتباط بين درجات انقام الباحث

ولمعرفة نوع الداللة ،( طالب وطالبة72، وألفراد عينة البناء والبالغ عددىم )ختباروالدرجة الكمية لال
التي أظيرت معنوية معامالت االرتباط جميعيا لكون قيم )ت  )اإلحصائية استخدم الباحث معادلـة ) ت ر

 ( ومستوى داللة )71( عند درجة حرية )1،23ر( المحسوبة كانت أكبر من قيمتيا ألجدوليو والبالغة )
عممية وبين الدرجة المعرفة ال اختباراط بين درجات مجاالت ( يبين معامالت االرتب11والجدول )، ( 0.05

 ونوع الداللة اإلحصائيـة ) ت ر(.  ختبارالكمية لال

 (،1جدول)

 يبين معامالت االرتباط بين مجاالت المقياس وبين درجات المقياس الكمي الختبار المعرفة العممية بكرة السمة

معامل  اسم المجال ت
 االرتباط

 المعنوية قيمة)ت ر(

 الجدولية المحسوبة

 معنوي 1،.2 *11.179 85.، مسك الكرة 1

 معنوي *14.3،4 ،9.، الطبطبة 2

 معنوي *17.529 93.، المناولة 3

 معنوي *11.179 85.، التصويب 4

 معنوي *12.224 87.، حركة القدمين 5

 الثبات:  3-4-1-13-2



 ولمتحقق من ثبات اختبار المعرفة العممية بكرة السمة تم استخدام الطرائق اآلتية :

 طريقة التجزئة النصفية:       3-4-1-13-2-1

(، فقرة عمى 53، قام الباحثان بتقسيم فقرات مقياسو الـ) 6/11/2113بأجراء الثبات بتاريخ  اأن الباحثان قام
إضافية الفقرة لكي يتساوى عدد الفقرات في المجموعتين الفردية حيث تم إضافة فقرة واحدة  نصفين،

والزوجية، ثم قام الباحث باستخراج معامل االرتباط البسيط)بيرسون( بين مجموع النصفين فقد بمغ 
 -، وألجل الحصول عمى ثبات كامل تم تطبيق معادلة )سبيرمان ختبار(،وىذا يعني ثبات لنصف اال1.81)

وىذا  (،1.15(، ومستوى داللة )71(، وعند درجة حرية )1،89متو أي معامل الثبات )براون(،إذ بمغت قي
 .مؤشر عمى ثبات عال لممقياس

 .ختبار( وىو مؤشر جيد لثبات اال1.89ريتشارد سون معامل الثبات ىو )-وبمغ بطريقة كيودر 

 الموضوعية: 3-4-1-13-3
ختيار من متعدد أو الصواب والخطأ أو... الخ، إن تصحيح االختبارات التي تشتمل عمى فقرات اال     

ران بذاتية المصححين ويكون عادة موضوعيًا سواء كان يدويًا أو آليًا ألن تصحيحيا واستخراج نتائجيا ال يتأث
مفاتيح التصحيح الخاصة بكل اختبار، وليذا ال يحتاج الباحث ىنا إلى استخدام موضوعية الستخداميم 

 لمقياس طريقة تصحيحو واحدة ال يختمف عمييا اثنان. المقياس المعرفي ألن ا

 الوسائل اإلحصائية:  3-5

 لغرض إنجاز مشروع البحث استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:     

 .1النسبة المئوية -1

                          . (2)الوسط الحسابي -2

 . (3)االنحراف المعياري-3

        . (1)الوسيط  -4
                                                           

1
(،  2111: ) عمان، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، 1، طاألساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربويةمحمد جاسم الياسري ، مروان عبد المجيد؛  
 .32ص
 
2
 .112ص( ، 1981: )عمان، مكتبة األقصى، 2،جمبادئ اإلحصاء في التربية وعمم النفسعبد الرحمن عدس؛ (  (

3
 124(، ص  2113،المكتب الجامعي الحديث: ) اإلسكندرية،  التقويم والقياس النفسي والتربويأحمد محمد الطي؛ (  (

 

     



  . (2)معامل االلتواء -5

 . (3)لخطأ المعياريا-6

 . (4)معامل التفمطح -7   

 . (5)معامل االرتباط البسيط )بيرسون(-8
 
 . (6)معامل صعوبة الفقرة -9

 . (7)معامل التمييز-11

 . (8)لمعنوية االرتباط  Tأختبار  -11

         
                                                  . (9)(  2إختبار) كا-12

 
 . (،1)ريتشاردسون –معادلة كيودر -13

 
       . (11)براون -معادلة سبيرمان-14

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1
 . 59( ، ص2111: )عممن ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، 1،ط القياس النفسي والتربويمحمود احمد عمر )وآخرون( ؛(  (

2
 .97( ، ص2119: )عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،4،ط م في التربية وعمم النفسالقياس والتقويسامي محمد ممحم ؛ (  (

(، ص 2111: )القاىرة، دار الفكر العربي ،2، طالقياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان؛(  (3
294 . 

 
4
 . 32( ، ص 1991: )الموصل ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،   اإلحصاء الرياضيأمير حنا ىرمز ؛ ( (

5
 .51( ، ص 2115: )عمان، دار الحامد لمنشر والتوزيع ،   اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين دالل القاضي )وآخرون( ؛ ( (

6
 .194( ، ص2114والتوزيع ، : )عمان، دار الشروق لمنشر1،ط أساسيات القياس في العموم السموكيةموسى النبيان ؛ (  (
)

 .193( ، ص2119: )النجف االشرف ، دار الضياء لمتصميم والطباعة والنشر ،  spssمقدمة في اإلحصاء وتطبيقات يد كريم عبد عون ؛ اع(  7
8
 .422( ، ص2119: )عمان ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، الطرق اإلحصائيةمحمد صبحي أبو صالح ؛ (  (

9
 .122( ،ص2111: )عمان ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، 1، ط االختبارات اإلحصائيةحسن ياسين طعمو ؛ (  (

:)القاىرة، دار الفكر العربي،أميرة  1، طوتوجياتو المعاصرة-أساسياتو وتطبيقاتو-القياس والتقويم التربوي والنفسي صالح الدين محمود عالم)وآخرون(؛(  (11
 . 162ص  ، (2111لمطباعة،

11
 .196ص ،2119،ابق سالمصدر العايد كريم عبد عون ؛ (  (

 

 

 

   

 

                   

     

 

 



 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:    -4

 العممية لبعض مهارات كرة السمة:التقديرات اإلحصائية الختبار المعرفة  4-1

بعد التطبيق النيائي الختبار المعرفة العممية لبعض ميارات كرة السمة عمى طالب السنة االولى في       
جامعة ديالى حصل الباحثان عمى نتائجو النيائية وجد انو  -كمية التربية االساسية -قسم التربية الرياضية

 ( يبين ذلك.11االختبار المعرفي ، والجدول )من الالزم عميو أن يصف إحصائيا 

 (11جدول)

 يبين التقديرات اإلحصائية الختبار المعرفة العممية لبعض مهارات كرة السمة

وسط  المتغيرات
 حسابي

انحراف 
 معياري

الخطأ 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

التفرط
 ح

- 15،، 29 1،15 9،78 28،64 المعرفة الكمية
،،6،

3 

     

يبين الجدول في أعاله قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار المعرفة العممية لبعض ميارات   
 ( .9،78( وبانحراف معياري )28،64كرة السمة حيث بمغ  الوسط الحسابي بمقدار )

هارات مستوى طالب قسم التربية الرياضية في كمية التربية الرياضية في المعرفة العممية لبعض م 4-2
 كرة السمة:

حتى يتمكن الباحثان من تحقيق المستويات التي عمييا مفردات عينة البحث في المعرفة العممية ،       
( طالب وطالبة في قسم 74طبق المقياس المعرفي عمى العينة الرئيسية لمبحث الحالي،والبالغ عدد أفرادىا )

-2113السنة الدراسية االولى لمعام الدراسي -ديالىجامعة -التربية الرياضية في كمية التربية االساسية
، وبعد معالجتو لمبيانات التي حصل عمييا إحصائيا، أظيرت النتائج إن الوسط الحسابي لدرجات  2114

( بينما كان الوسط 9،78( وبانحراف معياري مقداره )28،64مفردات العينة في اختبار المعرفة العممية بمغ )



(، وباستعمال االختبار التائي لمعرفة الفروق بين المتوسطين تبين إن القيمة التائية 26،5الحسابي الفرضي )
( 1.15( عند مستوى الداللة )2ة )( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغ37،61المحسوبة بمغت )

ين قيمة ( وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية التي تؤكد عدم وجود فروق معنوية ب73درجة حرية )عند 
الوسط الحسابي المحسوب من العينة والوسط الفرضي،مما يعني إن مستويات الطالب في المعرفة العممية 

 (.12كانت بمستويات مقبولة ،  وكما يبينيا الجدول )

 (12جدول)

المحسوبة والوزن ( Tيبين االقيام اإلحصائية لممعرفة العممية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي وقيمة )
 النسبي والترتيب والداللة اإلحصائية

وسط  المتغيرات
 حسابي

انحراف 
 معياري

الوسط 
 الفرضي

 Tقيمة
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

المعرفة العممية 
 الكمية

28،
64 

9،7
8 

26،
5 

37،6
1 
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السنة  المعرفة العممية بكرة السمة عند طمبة إن ما تبينو النتائج أنفة الذكر وبشكل عام ىو إن مستويات     
جامعة ديالى جاءت بمستويات متوسطة –الدراسية االولى بقسم التربية الرياضية في كمية التربية االساسية 
ات األساسية الخاصة في لعبة كرة السمة،إذ دلمت عمى تمتع الطمبة بمستوى معرفي واضح فيما يعنيو بالميار 

جاءت المعرفة العممية معنوية ذات داللة إحصائية جيدة، تعبر عن تمتع مفردات العينة بمستوى متوسط في 
( 9،78( وانحراف معياري )28،64المعرفة العممية بالميارات ليذه المعبة، حيث بمغ الوسط الحسابي )

وىي أعمى من  (73عند درجة حرية ) (2يمة )ت( المحسوبة )( في حين بمغت ق26،5ووسط فرضي )
 قيمتيا الجدولية مما يدلل عمى انو يتمتعون بدرجة متوسطة من المعرفة العممية في كرة السمة.

( " أن اإلعداد المعرفي يحدد مدى اكتساب الطالب لممعارف 1999حيث يؤكد )عادل عبد البصير 
لعممي الذي يسيم في ربط التصورات السمعية والبصرية التي اكتسبيا والمعمومات وىي قدرتو عمى األداء ا

 .(1)بالتصورات الحركية "

                                                           
1
 .265( ، ص1999: )القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ، 1،ط التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق( عادل عبد البصير ؛  (



( حيث يقول " أن اإلعداد المعرفي يؤدي إلى إنضاج تفكير 1998كما يؤكد ىذا )عبد الوىاب غازي 
تحتاج إلى  الالعبين أو)الطالب( وخمق القدرات ليم مثل التحميل والتركيب والتقويم وىي عمميات عقمية

التفكير المستمر في حل متطمبات المنافسة بما يتناسب والموقف ، إذ إن األداء العممي ما ىو إال تطبيق 
 .(1)لممعارف والمعمومات المكتسبة"

ويالحظ ىناك عالقة بين التعميم والتدريب عمى الميارات والتفكير في مستوى األداء المياري )التدريب 
( حيث يقول "يصعب فصل التدريب الذىني أو الفكري 1998ليو )قاسم حسن حسين الذىني( وىذا ما أشار إ

 .  (2)عن التدريب الحركي والذي يسيم في تعمم فن األداء"

حيث يؤيد الباحثان ىذه العالقة بين المعرفة واألداء الحركي حيث يؤدي اإلعداد المعرفي إلى إنضاج 
المطموبة حيث إن الترابط بين اإلعداد المعرفي والعممي سيساعد تفكيرىم وخمق القدرات ليم إلكسابيم الخبرة 

الطالب إلى حد كبير الكتساب قدرات فنية وخططية والتي بدورىا تؤدي إلى رفع مستوى األداء لدييم وكذلك 
 انجازىم بما يؤثر عمى المستوى الروحي لدييم ويعزز ثقتيم بأنفسيم ويخمق روح المنافسة بينيم.

 

 

 

 

 

 

 لخامسالباب ا

 االستنتاجات: 5-1

 األتي: اأن يستنتج انبحسب ما جاءت بو نتائج ىذا البحث، يمكن لمباحث

                                                           
1
أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، ( عبد الوىاب غازي ؛ تأثير منيج تدريبي مقترح في تطوير المعرفة الخططية ،  (

 .7، ص1998
2
: )عمان ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  1، ط الموسوعة الرياضية والبدنية الشاممة في األلعاب والفعاليات والعموم الرياضية( قاسم حسن حسين ؛  (
 .199( ، ص1998،



أسفرت عممية التحميل االحصائي لعممية بناء االختبار عن بناء اختبار معرفي لبعض الميارات  -1
 ( فقرة.53األساسية في كرة السمة مكون من )

ة لدى أفراد عينة بعض الميارات األساسيمجاالت المعرفية لالمتوسطة في ظيور مستويات معرفية  -2
ه الميارات المكونة بمجمميا لممعرفة العممية ، مما يدلل عمى انو كانت لدييم معرفة بيذمن الطمبة البحث

 .الكمية بكرة السمة

 التوصيات : 5-2

 بما يأتي: انفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث

تبارات التقويمية المختمفة بشكل مستمر ودائم ولكل موضوع لما تمتاز بو ضرورة إخضاع الطمبة لالخ -1
 من أثر في تحصيل الطمبة ، بداًل من أن تكون عمى مدى فصل ، أو عام دراسي .

مدرسين التربية الرياضية بالشكل الذي يمكنيم من استعمال أي نوع من أنواع التقويم ضرورة إعداد  -2
عادة تأىيميم عمميًا التربوي، وذلك من خالل إقا مة دورات تدريب ، وتأىيمية  لممدرسين من أجل إعدادىم ، وا 

 في كيفية استخدام أنواع التقويم المتنوعة .

ضرورة إيمان المدرسين التربويين بأىمية التقويم وحث القائمين بالعممية التعميمية عمى استخدام التقويم ،  -3
 كاًل من موقعو الذي يشغمو . 

التركيز عمى الطالب في زيادة معرفتيم العممية ألنيا تعمل عمى تحسين أداءىم المياري، وذلك  ضرورة -4
 من خالل التركيز عمى مادة القياس والتقويم.

لمواد الدراسية المعتمدة التقويم في التحصيل الدراسي في باقي ا لمعرفة أثر إجراء دراسة لممعرفة العممية -5
 كميات التربية الرياضية في الجامعات األخرى. في 

 

 واألجنبيةالمصادر العربية 

 

 ( 1985،، جامعة اليرموك األردنالقياس في العممية التدريسية: ) أحمد سميمان عودة ؛  . 



  اإلسكندرية، المكتب الجامعي  التقويم والقياس النفسي والتربويأحمد محمد الطي؛ ( :
 .(2113،الحديث

  (.1991دار الكتب لمطباعة والنشر ، : )الموصل ، مديرية   اإلحصاء الرياضيأمير حنا ىرمز ؛ 
  عمان ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع  1، ط االختبارات اإلحصائيةحسن ياسين طعمو ؛( :

،2111.) 
 لتوزيـع : )عمـان، دار الحامـد لمنشـر وا  اإلحصاء لإلداريـين واالقتصـاديين دالل القاضي )وآخرون( ؛

 ،2115.) 
  عمان ، دار المسيرة لمنشر 4،ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفسسامي محمد ممحم ؛( :

 (.2119والتوزيع،
  وتوجياتو -أساسياتو وتطبيقاتو-القياس والتقويم التربوي والنفسيصالح الدين محمود عالم)وآخرون(؛

 . (2111لمطباعة،:)القاىرة، دار الفكر العربي،أميرة  1، طالمعاصرة
  القاىرة ، مركز  1،ط التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقعادل عبد البصير ؛( :

 (.1999الكتاب لمنشر ،
  مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات عايد كريم عبد عون ؛spss  النجف االشرف ، دار الضياء( :

 (.2119لمتصميم والطباعة والنشر ، 
  ( 1981: )عمان، مكتبة األقصى، 2ج،ئ اإلحصاء في التربية وعمم النفسمبادعبد الرحمن عدس؛

. 
  عبد الوىاب غازي ؛ تأثير منيج تدريبي مقترح في تطوير المعرفة الخططية ، أطروحة دكتوراه غير

 ،.1998منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
  ة في األلعاب والفعاليات والعموم الرياضيةالموسوعة الرياضية والبدنية الشاممقاسم حسن حسين ؛  ،

 .( 1998: )عمان ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، 1ط
  1، طاألساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربويةمحمد جاسم الياسري ، مروان عبد المجيد؛ :

 (. 2111) عمان، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، 
  القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضيالدين رضوان؛محمد حسن عالوي ، محمد نصر ،

 (.2111: )القاىرة، دار الفكر العربي ،2ط
  العممية لمنشر والتوزيع  : )عمان ، دار اليازوري الطرق اإلحصائيةمحمد صبحي أبو صالح ؛

،2119). 
 مسيرة لمنشر والتوزيع ، ال: )عممن ، دار 1،ط القياس النفسي والتربويمحمود احمد عمر )وآخرون( ؛

2111 ) . 
  عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع 1،ط أساسيات القياس في العموم السموكيةموسى النبيان ؛( :

،2114.) 



 
 
 

 فقرات االختبار النهائية
 

 -س : ضع عالمة )               ( حول حرف اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً :

 عند أداء الالعب مسك الكرة هو؟ ٌكون وضع أصابع الٌد على الكرة .1

 متالصقة على جانبً الكرة.( -منتشرة على اكبر مساحة من الكرة.     ج -اإلبهامان متالصقان.   ب -)أ

 الكرة عند أداء الالعب مسك الكرة بشكل خلفٌكون وضع اإلبهامٌن   .2

 (.(2على شكل ) متالصقٌن -(.         ج2متالصقٌن على شكل) -متوازٌٌن.              ب -)أ

 الحالة التً ٌكون فٌها وضع الٌدٌن عندما ٌقوم الالعب بمسك الكرة هً .3

 مشدودتان على الكرة بقوة وبدون توتر( -مسترخٌتان بدون توتر.   ج -مشدودتان على الكرة بقوة.   ب -)أ

 ٌكون موضع الكرة بالنسبة لجسم الالعب المؤدي لمسكها .4

 قرٌبة من الجسم( -قرٌبة من الخصم.           ج -ب       بعٌدة عن الجسم.            -)أ

 ٌكون وضع القدمٌن عند أداء الالعب مسك الكرة  .5

 ( األخرىباستقامة او إحداهما متقدمة على  -واحدة متقدمة على األخرى.ج -باستقامة واحدة فقط . ب -)أ

 ٌمسك العب كرة السلة الكرة بـــ .6
 راحة الٌد واألصابع.( -أطراف األصابع.                  ج -ب    راحة الٌد.                  -)أ
 عندما ٌمسك الالعب الكرة ٌكون وضع الرأس والنظر .7
 لالعلى  ( -لألسفل.                             ج -لألمام .                                ب -)أ
 ٌسمح لالعب كرة السلة بمسك الكرة أثناء اللعب .8

 بالٌدٌن أو بٌد واحدة ( -بكلتا الٌدٌن فقط .            ج -واحدة فقط .              ب بٌد -)أ

 ٌمسك العب كرة السلة الكرة أثناء المباراة  .9

عند استئناف اللعب أو  -عند بداٌة المباراة أو إٌقاف اللعب فقط .ج -عند االنتهاء من الطبطبة فقط . ب-)أ
 انتهاء الطبطبة والتصوٌب (

 ٌقة الرئٌسٌة لنقل الكرة أثناء المباراةالطر .11

 الطبطبة( -المناولة.                     ج -مسك الكرة.                        ب -)أ

 ٌسمح باستخدام العب كرة السلة عند أدائه المناولة ألحد الزمالء  .11

 احدة او بكلتا ٌدٌه (بٌد و -بكلتا ٌدٌه فقط.            ج -أي جزء من جسمه.               ب -)أ

 ٌستخدم الالعب عند أدائه المناولة الصدرٌة  .12

 بكلتا ٌدٌه ( -بٌد واحدة فقط.                        ج -الصدر.                               ب -)أ

 تؤدى المناولة الصدرٌة أثناء المباراة .13

 العبٌن أو أكثر (بٌن  -بٌن ثالثة العبٌن فقط.    ج -بٌن العبٌن فقط.    ب -)أ

 ٌستخدم الالعب المؤدي للمناولة المرتدة أثناء المباراة .14



 بٌد واحدة أو بكلتا ٌدٌه ( -بالٌدٌن كلتاهما فقط.           ج -بٌد واحدة فقط.             ب -)أ

 تصل الكرة من الالعب المناول الى الالعب المستلم عند اداء المناولة المرتدة .15

 مباشرة وغٌر مباشرة ( -غٌر مباشرة.                    ج -ب                     مباشرة.         -)أ

 فً حالة أداء المناولة المرتدة اٌن ٌكون اتجاه  ظهر الٌدٌن  .16

 خارج ( -أعلى .                               ج -أسفل .                           ب -)أ

 ولة من فوق الرأسٌكون حال الذراعٌن عند أداء المنا .17

 ممدودتان لألسفل.( -ممدودتان لألمام .      ج -ممدودتان لألعلى.      ب -)أ

 المسافة بٌن الالعب المناول والمستلم عند أداء المناولة من الكتف بٌد واحدة هً .18

 م.(11أكثر من  -م .              ج11-م5من  -م.                ب5اقل من -)أ

 خطافٌة أثناء المباراة فً حالة    تؤدى المناولة ال .19

 من الحركة او الثبات.( -الثبات .                  ج -الحركة.                             ب -)أ

 المسافة التً ٌبعد فٌها الزمٌل عن الالعب المؤدي لمناولة الدفعة البسٌطة هً .21

 م تقرٌبا.(1 -ج                         م تقرٌبا .  11 -م تقرٌبا .                      ب5 -)أ 

 ٌكون وضع ٌدٌن الالعب المؤدي لمناولة الدفعة البسٌطة .21

 ممدودتان لألسفل.( -ممدودتان لألمام .                      ج -ممدودتان لألعلى .           ب -)أ

 ٌستخدم الالعب عند اداء مناولة الدفعة البسٌطة .22

 ٌد واحدة او الٌدٌن كلتاهما.( -الٌدٌن كلتاهما فقط .            ج -ب          ٌد واحدة فقط .        -)أ

 أنواع الطبطبة هً  .23

 القصٌرة والطوٌلة .( -العالٌة والمنخفضة .             ج -بٌد واحدة وبالٌدٌن .                 ب -)أ

 نوع الطبطبة التً ٌستخدمها الالعب لغرض الحركة السرٌعة أماما هو .24

 العالٌة.( -الطوٌلة .                        ج -ٌد واحدة.                               ب -)أ

 نوع الطبطبة التً ٌستخدمها الالعب عند وجود مدافع قرٌب لتحاشً قطعها هً .25

 المنخفضة .( -القصٌرة .                  ج -بالٌدٌن .                          ب -)أ

 باتجاه األرض عند أداء الطبطبة من قبل الالعب بواسطة تدفع الكرة .26

 حركة الرسغ وراحة الٌد.( -أصابع الٌد .               ج -راحة الٌد.                         ب -)أ

 تكون طبطبة الكرة دائما بالٌد التً تكون .27

 عن الخصم. (بعٌدة  -بمستوى الخصر.            ج -قرٌبة من الخصم.             ب -)أ

 الطبطبة التً أسهل لحماٌة الكرة من الخصم هًنوع  .28

 الواطئة والعالٌة.  ( -العالٌة .                        ج -الواطئة .                                    ب -)أ

 ع هًللكرة وتوجٌهها إلى األرض بواسطة األصاب تتم بالدفع المتتابعالمهارة التً  .29

 الطبطبة . ( -الخداع .                       ج -لة المرتدة .                    بالمناو -)  أ

 ٌسمح لالعب اداء مهارة الطبطبة بــ .31
 بٌد واحدة او كالهما. ( -بكلتا الٌدٌن فقط .                     ج -بٌد واحدة فقط.                      ب -)أ



 المباراة هو الهدف من أداء مهارة الطبطبة أثناء .31
التخلص من الخصم والتقدم نحو  -للحصول على مناوالت أكثر. ج -لفرٌق الفائز . بلإضاعة وقت -)أ   

 السلة.(
 ال ٌسمح لالعب أثناء المباراة بالسٌر بالكرة بدون اداء مهارة  .32

 الطبطبة. ( -الخداع.                          ج -المناولة.                           ب -)أ
 تحسم نتٌجة مباراة كرة السلة عن طرٌق .33

 عدد التصوٌبات الناجحة لكل فرٌق.( -عدد األخطاء لكل فرٌق . ج -عدد المناوالت الناجحة لكل فرٌق . ب -)أ
 الهدف من أداء الالعبٌن مهارات هجومٌة فردٌة أو جماعٌة أثناء مباراة كرة السلة هو .34

 خلق فرصة لظروف آمنة لعملٌة التصوٌب.( -استحواذ الكرة لوقت أكثر. ج -ألداء المناوالت الناجحة . ب -)أ 
 ٌستخدم غالبا التصوٌب من الثبات مع الالعبٌن من .35

 فئة المتقدمٌن.( -فئة الناشئٌن  .                       ج -فئة الشباب .                           ب -)أ
 عب المؤدي التصوٌب من الثبات هووضع الال .36

 مواجهاَ للسلة.( -مواجهاَ للزمٌل .                    ج -مواجهاَ للخصم .                ب -)أ
ٌكون نوع الزواٌا بٌن الكف والساعد وبٌن الساعد والعضد وبٌن العضد والكتف عند أداء التصوٌب من  .37

 الثبات هو

 زاوٌة مستقٌمة.( -زاوٌة قائمة .                 ج -ب       زاوٌة منفرجة.               -)أ

 ٌستخدم التصوٌب من الثبات أثناء المباراة  .38

 فً الرمٌات المرتدة.( -فً الرمٌات الحرة   .                 ج -فً الرمٌات الجانبٌة .              ب -)أ

تالمه الكرة عند اداء التصوٌبة السلمٌة ٌستخدم الالعب خطوات خاصة بعد انتهائه من الطبطبة او اس .39
 عند

االقتراب من  -االقتراب من الخط الجانبً للملعب .            ج -االقتراب من الخصم .                  ب -)أ
 السلة.(

 ٌراعً الالعب عند أدائه التصوٌبة السلمٌة لكً ال ٌقع بخطأ .41

 قانونٌة اتجاه الكرة.( -قانونٌة خطواته .               ج -قانونٌة المسافة بٌنه وبٌن الخصم .       ب -)أ

 ٌؤدي الالعب التصوٌبة السلمٌة فً حالة التحرك .41

 باتجاه سلة الخصم.( -باتجاه الالعب الخصم .                ج -باتجاه ساحة الخصم .      ب -)أ

 ٌكون موضع الكرة عند أداء التصوٌبة السلمٌة .42

 لألعلى قرب الكتف.( -لألعلى قرب الذقن .      ج -ب       لألعلى فوق الرأس . -)أ

 ٌتمكن الالعب من متابعة الكرة الفاشلة،حال هبوطه على األرض من أداء التصوٌبة السلمٌة .43

 بالقدم الٌسرى.( -بالقدمٌن كلتاهما فقط .            ج -بالقدم الٌمنى.            ب -)أ

 ة عند اداء التصوٌبة السلمٌةٌكون وضع اصابع الٌد المصوبة للكر .44

 خلف الكرة.( -بجانب الكرة .            ج -فوق الكرة من األعلى.           ب -)أ

 ٌستخدم الالعب المؤدي للتصوٌبة المرتدة  .45

 ٌد واحدة او الٌدٌن كلتاهما.( -الٌدٌن كلتاهما فقط .        ج -ٌد واحدة فقط .    ب -)أ

 صوٌبة المرتدة للتفوق بهاٌتطلب من الالعب المؤدي للت .46

 التنبؤ الصحٌح بموقع ارتداد الكرة .( -التنبؤ الصحٌح بموقع الزمٌل . ج -التنبؤ الصحٌح بموقع الخصم . ب -)أ

 ٌراعً الالعب المؤدي للتصوٌب من القفز بخطواته ان تكون .47



 ة.(خطوات طوٌلة وبطٌئ -خطوات قصٌرة وسرٌعة.     ج -خطوات طوٌلة وسرٌعة.     ب -)أ

 ٌؤدي العب كرة السلة حركات القدمٌن واالرتكاز فً أداء المهارات .48

 الهجومٌة او الدفاعٌة كلتاهما.( -الدفاعٌة فقط .                ج -الهجومٌة فقط.              ب -)أ

 من فوائد التوقف واالرتكاز أثناء مباراة كرة السلة هً   .49

 كسب أو إضاعة وقت للفرٌق الفائز.( -إلعادة تنظٌم الفرٌق.      ج -التخلص من مراقبة الخصم.     ب -)أ

 ٌستخدم الالعب التوقف واالرتكاز غالبا فً حالة .51

 الركض والقفز .( -المناولة والقفز.                     ج -التهدٌف والقفز.                     ب -)أ

 من انواع التوقف واالرتكاز بالقدمٌن  .51

 بعدة  واحدة وبعدتٌن.( -بعدة واحدة وبثالث عدات . ج -ث عدات      . ببعدتٌن وثال -)أ

 حال قدم الالعب المؤدي االرتكاز أثناء المباراة فً كرة السلة هً .52

 قدم واحدة او القدمٌن كلتاهما.( -القدمٌن كلتاهما فقط .          ج -قدم واحدة فقط .           ب -)أ

 االرتكاز بكرة السلة  أنواعمن  .53

 األمامً والخلفً والدوران.( -والدوران . ج والبطًءالسرٌع  -الطوٌل والقصٌر والدوران. ب -)أ

 
 
 


