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حركي لمسافة التصويب في كرة  -بناء اختبار لقياس مستوى اإلدراك الحس
 السلة

 
 سعد ياسين سعيد العبيدي  

 معلم جامعي في مديرية تربية نينوى 
 ( 2021/ 9/ 15، قبل للنشر في  2021/ 6/ 23)قدم للنشر في 

 

 ملخص البحث: 
يدين تعد أصلح من غيرهاا التاي ياتم بناءهاا وتقنينهاا لمستفتمع اتعد االختبارات التي يتم بناءها وتقنينها على عينات تمثل مج

علااى عينااات تمثاال مجتمعااام  خاار مهمااا بلااا  ير اال التعااا ح بااين  المجتمعااينع ليااا اللااب البالااا ا  العمل اال التدر   اال   مااا   اا  
يق قال تنباع علاى  بات ك تادر الحركي تسير  عكل ععااايي مان خااال اال اااء التدر   ال يو  ا   كاا  هناا  –مظاهر االيراك الحس  

مساتا  ايراك مساا ل  بنااء اختباار لا اا تطا ر هذه العمل ات العقل ل  عاكل مبارارع لاذلر بارشت معاكلل البحااع و هاد  البحاا  لاى 
  .اختبارلوضع ير ات ومستا ات مع ار ل  ي لعبل كرة السلل عو  التبا ع

 فاتحع كماا واراتمل مجتماع البحاا علاى الع اي اال د ال وتبان ختبااروقد تناوال البالا  ي اإلطار النظري مرالل بنااء اال   
( العااعع و مثاال هااذا العاادي  ساابل 60 ذ بلااع عاادي عيناال التط ياا    الطر قاال الطبا اال الععااااي ل الم تااارة ع ليااا اختياارت عيناال البحااا 

با ل واالختباار باصافها الع  قابلال( العاعع واتات داا البالاا االتات  ا  والم264%( من مجتمع البحاع والبالع عديهم    22.72 
وتايل لجمع المعلاماتع وأ ر  عدي من التجارب االتتطاع لع  ضام عن اتت داا المعامات العلم ل اآلت ال  الثباات  طر قال  عااية 

ط رتباامال االالاتا  ع اال حارا  ع معا :كما واتت دا البالا الاتايل  اإللبااي ل  االختبارع البدق الظاهري والذاتيع والماضاع لع
 .  (&-6)للعينات المستقلل والمتساو لع النسبل المئا ل ع المنااالع معامل االلتااء ع الدر ل المع ار ل المعدلل المئا ل (t)عاختبار 

 ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأتي:
َل  لى  داوال خاصل  المستا ات المع ار ل والدر ات المع ار ل  لا -1  ر .ختباُتاصَّ

 وكانت أهم التوصيات:    
 االعتماي على الجداوال المع ار ل التي أظهرها البحا  ي تقي م مستا  الاع ين وتقا مح. -1
 .المدربيناالتتفاية من هذه االختبار من ق ل  -2
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the skill of scoring in the game of basketball 
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University teacher at Nineveh  

Education Directorate  
Abstract: 

  Tests that are constructed and codified on samples representing the beneficiary community 

are more appropriate than others that are constructed and codified on samples that represent another 

community, where the researcher noticed that the training process with regard to the manifestations 

of sense – motor perception proceeds randomly through the training environment without there being 

precise exercises focused on the development of these mental processes directly, so the research 

problem arose, the research aims to test to measure the performance the level of perception of the 

shooting distance in the game of basketball , setting a standard for test scores and levels.       

  The researcher dealt with the theoretical framework of the stager of building the test and its 

classifications. included on players selected students , the research sample was selected by stratified 

random method, where the number of application sample (60) player, this number represents 

(22.72%) of the research community, the number of player (264), the researcher used the 

questionnaire, interview and test as a means of collecting information, as well as the use of the 

following scientific coefficients: persistence method re-test virtual honesty and subjectivity, and 

objectivity, and the researcher used statistical methods: mean, deviation scoring coefficient, test(t) 

for independent and equal samples, percentage ,loom, torsion coefficient, adjusted standard 

percentage score (6-&) . 

 

*Some of the main findings of the researcher are as: 

      

1 - Reach the tables of the standard levels and test scores. 

 

*The most important recommendations were: 

  

 1 – Reliance on the standard tables revealed by the research in evaluating and   evaluating 

the level of  players . 

2 – Take advantage of this test by coaches. 

 
 
 
 

 :البحثالمقدمة وأهمية   1-1
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 ي الترب ل  بارة عامل      تقدا أي علم  قا  بدر ل الدقل التي  بل  ليها  ي ذلر الا ا  ععلمام أ  عمل ل الا ا    
والترب ل الر اض ل  بارة خاصل أعقد منها  ي أي علم  خرعأل  الذي  قاا  ح ها اإل سا  وها كاين لي يتأثر  عاامل 

علذا اشياي االهتماا  ي مجاال االختبارات التي لها يور ك ير  ي مجاالت الح اة التي ترمي  لى    ياخل ل وأخر  خار  ل
 الت ط   السل م أو التطار  "ترت خ العمل الم رمج باصفها وتيلل تقا م ل تساعد  ي تع    مااطن القاة والضعف ع

ال أ ح  ع"كما  الدقي   التقا م  أتا   على  ال  كا   ال  األ ضل  االختبار     مكن  لى  من  الدقي   ال  التقا م  يتحق    أ  
 . (1979،2)حسانين، " الماضاعي والا ا  العلمي

وتعد االختبارات وتيلل من وتايل التقا م  ي المجاال الر اضي التي تعاي على المدربين  فايدة ك يرة تمكنهم من ر ع كفاءة    
 العمل ل التدر   ل .

وتقنينها على عينات تمثل مجتمع المستفيدينع هي تعد أصلح من غيرها التي يتم بناءها  كما وأ  االختبارات التي يتم بناءها   
                                             .                   (181ع1995 لسا ينعوتقنينها على عينات تمثل مجتمعام  خر مهما بلا  ير ل التعا ح بين المجتمعين

ةم على األتس التي تحديها أهدا ها ومحتا اتها وطراي  تنفيذها عالتي تساعد ا بدورها  ي تقا م األياء وتقاا االختبارات عاي    
  ال د ي و المهاري ومقار ل المستا ات  األهدا  الماضاعل "أي تحديد مد  التطاب    ما بين األياء واألهدا ". 

 ( 10ع1983 عيدع                                        
الحديثل      المجتمعات  خاصل  ي  تحظى  عنا ل  التي  القطاعات  أهم  من  والدام  أصبح  التعل م  أ   للنهاض كما  المتقدمل 

 ي التقدا واالشيهارع  إذا كا  ينظر   مستا ات رعابها  ي مجاالت الح اة كا ل على  حا  ستط ع   ح مسايرة الاتاير العال ل  
 ع المدر  أ  ي دع   ح من يو   عداي خاص لحع و ع ر عنح  عبارات مثل الحر ل  لى التدر س تا قام على ا ُح ماهبل  ستط 

 ي الترب ل اتضح ا  التدر س عمل علمي معقد وا  المدر  المتمكن من  الفري ل أو طر قتي اال ا   عد ارتقاء م تلف العلاا  
ن ا   كا  ملمام للماقف التعل مي من  اا بِح  مايتِح وت ببح العلمي لم  عد كا  ام من ا ل ا جاح عمل ل التدر س بل ال بد م

      .كا ل

من خاال    الحركي  –يراك الحس  االومن هنا برشت أهم ل البحا  ي تا ير وتايل تقا م ماضاع ل لا ا  مستا   
 .العمل ل التدر   لعلم ل تهد   لى تطا ر   لومحاولل من البالا  ي تقد م خدماألياء المهاري بناء اختبار لا ا  

  البحثمشكلة   1-2

ماان األتااس المهماال والضاارور ل لعمل اال التاادر س هااي االتااتفاية ماان التط  قااات والمبااايي والمفاااه م لهااذه العمل اال       
وغيرهااا والااارض منااح اتااتعمالح  ااي العمل اال  واإلمكا  ااات والطر قاال  األتاالاب واالتااتفاية ماان كاال مااا هااا  ديااد ماان ليااا 
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ع وتعاد لعبال كارة السالل مان االلعااب الر اضا ل التاي  عتماد تطا رهاا الهد  التعل مي لى التعل م ل واخت ار أ ضلها للتاصل  
والتااي باادورها تعتمااد  عااكل اتاتااي علااى  تااايج االياء المهاااريع وا  عمل اال  تقااا  علااى تطااا ر االتاااليع التدر   اال الحديثاال 

عمل اااات العقل ااال واالياء المهااااري مااان  هااال الاصااااال ال اااح اال مااان خااااال التااارا   الجاااهري باااين ال ناالياء المهاااري ال  مكااا
والعااملين  اي المجااال التادر  ي  ك ق ال ق اا  مساتا  واالياء ال د ي من  هال اخار ع اذ تنمان معاكلل  اي اهمااال المادربين 

لركي واعطاء معلامات يق قل عن الحالل التدر   ل و عاي الس ع  ي ذلر الى قلل االختباارات التاي تساتند   -االيراك الحس
لذا و ع على البالا ال ااض  اي المجااال مان خااال تبام م ع ى اتس علم ل من ا ل تقا م مستااهم المهاري وال د يال

 ااي خلااا  أ ناااار  ديااادة  المااادربينومسااااعدة الحركاااي  ااي لعبااال كااارة الساالل  -وتقنااين اختباااار لا اااا  مسااتا  االيراك الحاااس
تاا ير اختباارات مايمال مان خااال اتاتثمار   لاى ضا ل  والتدر بل من السل  ل  لى اال جاب ل   ي العمل ل التعل م ل  اال تقاالو 

 .هذه االختبارات تقر أو ت لا من أ  المكتبل العرب ل تناي تفالت ما  عد لا لهذه المعكلل و و  عاألمثل للاق  
 :هدفا البحث 1-3

 الحركي لعينل البحا  ي لعبل كرة -االيراك الحس  مستا  اختبار لا ا   بناء1-3-1
 .لل الس   
 الحركي  -مستا  االيراك الحسختبار ق ا   الوضع ير ات ومستا ات مع ار ل   1-3-2
 . ي لعبل كرة السلل    

 :مجاالت البحث 1-4

 . محا ظل  ينا  ومنتد ات ا د ل الع ي  المجال البشري : 1-4-1

 . 2021/ 6 /1لاا ل   2021 / 3/ 1الفترة من لزماني :االمجال  1-4-2

 القاعات الداخل ل لأل د ل  ي محا ظات  ينا . المكاني:المجال  1-4-3  
 
 :المصطلحاتتحديد  1-5
 لبناء:ا 1-5-1
 (.60, 2006  اهي واألشهري,   خطاات التنفيذ إلعداي وتيلل التقا م وإخرا ها  ي ركلها النهايي   

 . و تقا مح  ح و ق اتح   مكن مالظتوها "بدا ل تنفيذ التبم م وتحا لح  لى ريء ملما   التعر ف اال رايي
 :االدراك 1-5-2
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عمل ل  فس ل تساعد الناين العضاي على اتتاباال وتجهيز المعلامات من ال يئال تاااء كا ا  هاذه ال يئال ثابتال اا متايارة   
  .(Eysenck,&others,1974,775و تم ذلر بااتطل اعضاء الحس.  

 :االحساس 1-5-3
ت جل اال عكاتات لل يئل الر اض ل الى لاالت رعار ل خاصال  اإللساا   االقاة الحاالت الداخل ل الذي يتر مها االعع    

 (.  105, 1983 محمد ,  ايايها او المسا ل اثناء االختبار.  المطلاب 
 :حركي -االدراك الحس 1-5-4
 ايراك الفري بين اوضاع ولركات الجسم على اتا  المعلامات غير الببر ل والسمع ل واللفظ ل"  

                                                                  sage,v,No,299  ) 
  :النظري  اإلطار -2
 بناء االختبارات: 2-1

هندتل العيء  طر قال وراكل معاين للحديا عن بناء االختبارات البد من التطرق  لى مبطلح التبم م الذي  عني"    
(ع وهاااذا ينط ااا  علاااى 33ع 2005أهدا ح" صاااليااهع حياااا  حقااا   و ااا  مباااايي وأتاااس ياااتم  يهاااا وضاااع عناصااار التبااام م

 .لمركب االر اضي تااء أكا   منفرية أ تبم م اختبارات المهارات  ي المجاال
 هااذا  عنااي أ  التباام م  ل  راي اا لعمل ااباصاافح  عنااي التباام م ضاامنام والمقباااي أ ااح عنااد ذكاار ال ناااء   هاااأمااا ال ناااء   

عان  لإل جااي اختباارات  ديادة  هاذا  حاتم علاى البالاا اإل ا ا لعمل ال   راي اا اح  نااء كما اي  عامعوعند الحديا عان ال
 التساؤال الذي ين  على   لماذا   ني ؟

 الحاالت التي تتطلب بناء االختبارات: 2-1-1
  اه عند الضرورة وتتل    ي النقاط أي  وبنايها يلجأ البالثا   ي المجاال الر اضي  لى تبم م اختبارات  ديدة    

  .لل يئل المحل ل عندما تنا  االختبارات المنعارة  ي المرا ع والدور ات العلم ل المت ببل غير مناتبل 
أيوات أو  عنادما تتطلاع االختباارات المنعاارة اتات داا  عاا األيوات واأل هازة ال اصال المعقادة والمكلفال الاثمن 

 أو مسالات أرض غير متالل.ة أ هز 

 .حوتعل مات منعارة عن االختبار غير مستا اة لنل  اا ع االختبارعندما تنا  المعلامات ال 

التاي  ت المحكااوالاى أ اااع  عحوثباتا عندما ال تتضمن المعلامات المنعارة ما  عير  لباي ام  لى صادق االختباار 
 .هاولجم اتت دم  لحساب البدقعوالى ط  عل العينل المر ع ل عينل التقنين(

طا ر وتايل الا ا  المتالل والعمل على ابتنار وتاايل وأيوات  ديادة لاتاتفاية عندما تنا  هناك لا ل  لى ت 
 ال يئل المحل ل.  ي منها

 وتنط   النقطل األخيرة على   راءات الدراتل الحال ل.
 :خطوات بناء االختبارات 2-1-2
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حاديا هناا عان االختباارات وال لمعينا للالا ما م   بناء االختبارات يتطلع خطاات ت ادأ مان ظهاار معاكلل  اي ق اا  وتن
وتنتهاي باضاع المعاايير التاي تعاد ألاد أتاس اتاتنماال ال نااء لساع و هال   عاليد( معاام السلل القداع كرة    المدمجلالمهار ل  

معظاام المباااير وال   تلااف مباادرا   ااي  اوهااذه ال طاااات تطرقاا  لهاا  ظاار معظاام المت ببااين  ااي الا ااا  والتقااا م.
قااد ت تلااف  ط  عاال تااري الفقاارات أو األمثلاال المساات دمل ومااا راااكل ذلرعولقااد ل اا   ولننهااا لال طاااط العر ضاال األتاتاا 

 ( هذِه ال طاات  العكل  ي أي اه 2006رضاا  
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 ر 
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 إعداد المعايير       

      

 ار ليل االختب إعداد د 

      

 تعديل 

 تعديل 

 

 تعديل 

 

 . االختبار  ( خر طل التد   ل ناء  1العكل  
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 االدراك الخاص بالنشاط الرياضي : 2-2
مكا ام مهماا  اي تنم ال وتطاا ر الجسام  عنادما  متلار الفاري مهاارات ايراك ال لرك ال  مساتا    لركي  –لحس   عد االيراك ا  

                                                 ياااااااد  اااااااذلر  عناااااااي  ماااااااا الجهااااااااش العبااااااا ي الاااااااذي يااااااانعكس علاااااااى الجاا اااااااع االخااااااار  و كاااااااا   مثا ااااااال م رااااااار لاااااااح.
  ( 199, 1982, راتع و  ال الي  
النعاط الر اضي   أ ااع عديدة مان المادركات التاي  مكان تنميتهاا وتطا رهاا  اي غضاا  عمل اات الاتعلم والتادر ع تب   ير   

ومن هذه المدركات  ايراك االلسا   النرة عايراك االلسا   المااء عايراك االلساا   البسااط عايراك االلساا   اإل قااع 
ايراك االلسا   السرعل عايراك االلسا   المسا ل االلسا   الزمن ع  الحركي عايراك الحركي عايراك االلسا   التاقي

عايراك االلساااا   اااالقاة العضااال ل عايراك االلساااا   المكاااا  عايراك االلساااا   العارضااال( ع وعل اااح  اااا  التمااار ن ياتاااع 
اال عااطل لا اال لمجماعاال ماان  ااي عناصاار االيراك الحسااي التااي لهااا لاا  االو االيراك الحسااي عليااا هناااك عناصاار تعااا ح 

والتي ينتج عنها مظاهر عديادة وهاي وش  النارة تارعل النارة تارعل االرتاداي االتجااه  وااللعاب مثل   كرة السلل (  الر اض ل
 .وشاو ل االرتداي .....الخ

 اضاات كارة هناك اتترات ج ات وقااعد وا نار واررايات متعابهل  ي عدة  عاطات م تلفل وخير يليال علاى ذلار ر لذلر    
عكاااذلر  مكااان تعر اااف اصااانا  اخااار  ذات مفااااه م  اعاااد متعاااابهل عواعمااااال الجمناتاااتر الم تلفااالالم تلفااال لهاااا قا  المضااارب 

 متعابهل أل ااع م تلفل من المهارات والر اضات التي يتطلع من الر اضيين تعلمها.
  والتمار ن منها  السمات والمظاهر وخاصل القاال ا  معظم أو ح التعا ح بين المهارات يتطلع ير ات متناعل من  

 عناصر تبا ر ل او اتترات ج ل مألا ل. •

  ماذج لركل مألا ل .  •

 (169, 2001اليراك الحسي المألا ل.                           محجاب, عناصر ا •

 

 :  لالعبي كرة السلة  الحركي -الحساالدراك  2-2
لار ايراك لساي لركاي عاالي لناي لاى السالل يتطلاع ذ   الرم ال الحارة عمهارة التباا ع مان خاكرة السلل  العع   اثناء اياء  

تركيااز ياتمكن مان االياء  االقاة والساارعل والدقال المطلابال وبادو ها  كااا  االياء غيار صاح ح عو كاا  ال طاااء واضاحام لعادا 
يا قاء عوا ضام من لعند االرت او  ي الهااء من الثبات  الاعع  ي تا  ح ا زاء  سمح التا  ح البح ح اثناء التبا ع 

عضااات العاملاال اثناااء التبااا ع والتااي تساااعد  ااي اتماااا لركاال التبااا ع بنجاااح ماان ليااا القاااة والساارعل قاااة ا اباااض ال
والدقل ع  اإليراك الحسي الحركي تظهر اهميتح ا ضام لاع ي كرة السلل لتى  مكنهم تحديد القرب او البعد  النسبل للهد  
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 ات كااارة الساالل الحديثاال يو  تمتعاااح  ااايراك لسااي لركاااي عت ااار ألااد متطلباا لفناااي الراقااي الااذيعكمااا  بااعع عل ااح االياء ا
     متميز.

 المهارة :  2-3
تعد لركل اال سا   م تلف أ ااعها وأركالها مظهر من مظاهر االتتجا ل لمتطلبات ال يئل التي  ع ش  يهاا لياا أ هاا    

لحركالع    الحركال اذا ماا كاررت المهاارة هاي صافل لكل هاي مظهار عااا و تعزش من مقامات تن فح مع تلر ال يئلع    الحر 
  مسار والد واتجاه معين وقاة معينح ولها بدا ل ولها  ها ل تسمى مهارة.

المهارة  ي الح اة العامل هي القدرة الفن ل او الناع ل على ا جاش عمل ما وعل ح  جد هنالار العدياد مان المسام ات التاي    
 ع مهارة المعلمع مهارة المهند  ....الخ.على ت يل المثاال ح  المهارة ومنهاتحتاي على مبطل

   لفااب مهااارة  عااير الااى األياء المتميااز ذو المسااتا  الر  ااع  ااي كا اال مجاااالت الح اااة وهااا بااذلر  عاامل كا اال األياءات    
  ا ااع مهارات هي  قلع وهنالر ثاث  النا حل للتاصل الى االهدا  ت   تحديدها رر   ا  يتميز هذا االياء  اإلتقا  والث

 مهارات معر  ل   مثل مهارات الحاتبل.
 مهارات ايراك ل   مثل مهارات ايراك ار اء معينل.

 مهارات لرك ل   مثل مهارات الر اض ل.
 المهارة الرياضية : 2-3-1

تعاار ح ل الم كا  ك ال وال    مباطلح مهاارة ر اضا ل  عااير الاى تسلسال لركاي محاادي اتفا  علاى صااليتح  ماان النال ال   
والقا ا  اال(  ااي ا جاااش وا ااع لركااي معااين  اانحن  قاااال مااثام مهااارة التبااا بل الساالم ل  ااي كاارة الساالل وتعنااي بهااا  الفساالج ل

الجري لثاث خطاات ثم االرتقاء ثم التبا ع ها تسلسال لركاي  طلا  عل اح التباا بل السالم لع وللمهاارة الر اضا ل عادة 
   عاامل م ثرة  يها وهي

ذكاءع االتاتعدايع التمار ن والممارتالع العارح والتاضا حع اتات داا الاتاايل وااليوات التعل م الع ع الاراثالع الا الجنسع العمر
 (26ع 2017 االع يدي ع السهالل والتدرجع االتقا ع االتت عاب(.

 خصائص المهارة الرياضية : 2-3-1-1
 وهي    عل ح ا ح مهارةهنالر عدة خباي   جع تا رها  ي االياء لتى  طل   

  اال س اب لع السرعلع الدقلع التاقي ع القدرة على االياء تح  ضا ع اقل طاقل مستنفذة(.
 ( ا  ي المعايلل االت ل  1961وهذه ال باي  وضعها  ا سن 

 المهارة = السرعل × الدقل × العكل × القدرة على التن ف.
ياء المهااارة  ااي الظاارو  قاادرة علااى أن ااف   قبااد  ااِح ال القاادرة علااى التو قبااد  العااكل هااا االقتباااي  ااي بااذال المجهااايع ااَ 

 الم تلفل 
 المراحل التي تمر بها المهارة الرياضية : 2-3-1-2
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ا  المرالاال التااي تماار بهااا عمل اال تعلاام المهااارة الحرك اال هااي ثاااث مرالاال اتاتاا ل تاارتب    مااا بينهااا وتاا ثر والاادة  ااي   
 االخر  وتتأثر بها والمرالل هي  

 كتساب التاا   االولي للمهارة الحرك ل .المرللل االولى   مرللل ا
 حرك ل  النف(.المرللل الثا  ل   مرللل اكتساب التاا   الجدي للمهارة ال

 المرللل الثالثل   مرللل اتقا  المهارة الحرك ل  االتتثارةع والنف(.
 منهج البحث : 3-1
 ذ " عاااد هاااذا المااانهج بهاااذا األتااالاب ألاااد المنااااهج التاااي تتقباااى مساااحي  األتااالاب الاتااات دا البالاااا المااانهج الاصااافي   

 (51ع 1988  اتم و خرا ع .الحقاي  وتست ل  النتايج الاشمل لحل المعاكل  ي مجتمع معين"

 : مجتمع البحث وعينته   3-2
أ د اال  يع ااعوقااد راامل  العيناال ال2021-2020 كاارة الساالل للعاااا  الماصاالأ د اال  يارااتمل مجتمااع البحااا علااى الع اا 

 (ومنتاد  راباب الحاد اءع منت اع ترب ال  يناا   عو ايي المستق ل عاال دلس ومنتد  رباب  ع ينا   عماال ايي   ومنتد ات  
والجدوال  ع( العبام 264 كرة السلل البالع عديهم   المحا ظلأ د ل  ( من% 22,72(العبام وهم  مثلا   60بالع عديهم  ال
 ل البحا.( ي ين أتماء األ د ل وعدي عين1 

 (1جدول )ال                                        
 ندية يبين توزيع عينة البحث على األ                              

 العدد الكلي  النادي  ت

 12 عمال نينوى  1

 12 شباب االندلس 2

 12 المستقبل  3

 12 شباب الحدباء 4

 12 تربية نينوى  5

 60 المجموع

 .المعلوماتجمع وسائل  3-3
 وهي   من أ ل الحباال على النتايج التي ت دا البحا عاتتعا  البالا  عدي من وتايل  مع المعلامات      

 مقابالت الشخصية  ال 3-3-1
 ل االطمئنا  على  نرة البحا وط  عل العمل اإل رايي للبالا للتاصل  لى  تايج  حثح  قد قاا  إ راء عدي أمن      

ال المقابات  ال  رة واالختباصعمن  ذوي  المقابات عدي   ع ب ل مع عدي من  هذِه  أهمها  ام وأ رشت  المالظات      من 
 

   تواجدها لقد تم اختيار هذِه األندية بسبب توفر الظروف المالئمة إلجراء االختبارات عليهم وحسب ظروف   . 
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عن عد   عأهم ل ماضاع الدراتل    بممح البالا من ليا مطا قتح ت  لظات عن ط  عل االختبار التيي من الما ضا م
 عع  ي أثناء المبار ات الحا ا ل. اا لألياء المهاري ل و ايدتح

 الخبراء في االختبار. آراءيان استب 3-3-3-1
هاذِه االتات  ا ات  ولاات  ختبار وشع  على السااية ذوي ال  ارة واالختبااص بتاش ع اتت  ا ات خاصح  االقاا البالا      

 ساابل  تاام الحباااال علااىوبعااد  مااع اإل ا ااات  عاالختبااار  ضااا عاان الهااد  وط  عاال األياء وط  عاال التسااجيل تساام لعلااى 
"علااى البالااا الحباااال علااى  لااى أ   عااير بلاااا و خاارو    ذ  تحقاا  العاارط العلمااي لماا قاال ال  ااراءوعل ااح  (%88,8اتفاااق  

   ضام عن ذلر مراعاة مالظات ال  راء اي اه  (126ع 1983بلاا و خرو ع)ة" (  أكثر لق اال الظاهر %75 سبل اتفاق  
  .تث ي  عدي المحاوالت  •

 .لك ق ل التساب النتايج من خاال الدر ات المع ار  •
 .االستطالعية ربةالتج 3-3-4

اع ل بتاااااار خ قااااااا البالاااااا  اااااإ راء التجربااااال االتاااااتط عاااااد ا  عرضااااا  اتاااااتمارة االتااااات  ا  و يهاااااا االختباااااار المقتااااارح    
    ياء وطر قل التسجيل.ألتامل التط ي  من ليا اعلى  ( كا  الاا ل منها التعر 27/2/2021 

  .المواصفات العلمية 3-3-5

 .الختبارصدق ا 3-3-5-1
 لاااى  ااااية  و عاااير مفهااااا البااادقع  اااي الحكااام علاااى صااااليتِحع المهماااللاااد الاتاااايل أ"   صااادق االختباااارع  مثااال      

الذي  ا س ما ها االختبار  و عر   أ ح"،(132ع2002 الظاهر و  خرو عياة لا ا  ما وضع أصا م لا اتح"االختبار كأ
 .(110ع1989 تماره و خرا عوضع أل ل ق اتِح"

 
 
 
 . الصدق الظاهري   3-3-5-1-1

لَ      ا  وصااادقح  ااي ق ااا علااى البااادق الظاااهري مااان خاااال اتااتطاع أراء ال  اااراء لاااال ماااد  صااال ل االختبااار ُلبااِ
 لح ع و عر   أ ح" هاا االختباار الاذي يادال علاى صادقِحع أي صاايق  اي صاارتِح أاالختبار من    األتا  التي بنية  المهار 

 .(122ع2001  رلاتعالظاهرة"
 الذاتي. الصدق    3-3-5-1-2

  لمعاماال ثبااات لترب عااي  ا   الااذي  قااا   حساااب الجااذر الااذاتي     اال الاادعم العلمااي لاختبااار قاااا البالااا  اتاات داا الباادق أ "ماان       
 .ذلري ين  (2والجدوال  االختبار"  
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   . ( 123ع  2001  رلاتع          معامل الثبات                  2  =    الصدق الذاتي 
 

 .الختباراتثبات ا 3-3-5-2
  للحبااال اياقاا البالا  إ جاي الثباات عان طر ا  االختباار وإعااية تط  قاح "وتعاد هاذه الطر قال والادة مان أتاهل الطر     

                                               ." ها فس على الثبات وها عبارة عن تط ي  االختبار  فسح مرتين على العينل

 (257ع2000 ملحمع                                              
أماا (2021/ 3/  3  بتاار خ العباام  (12والباالع عاديهم   ايي العماال الر اضي  التط ي  األوال لاختبار على   ذ ُأ ري     

( أ ااا باين كال تط يا  و خار 4ع وقد راعى البالا  عطاء مدة  (  2021/ 3 / 8  التط ي  الثا ي لاختبار  نا  بتار خ 
 ع وقااد تاام   جاااي الثبااات عاان طر اا  لساااب معاماال االرتباااط بااين ير ااات التط ياا  األوال وير ااات التط ياا  الثااا يعللطاااب 

 .ذلرن ي ي (2والجدوال  
 

 (2الجدول )
 صدق وثبات وموضوعية االختبار المختار يبين 

 

 .     االختبار قد لبل على معامل ثبات عاال  أ ( يت ين  2من الجدوال          
 
 

   . الموضوعية   3-3-5-3
قااا  البالاااا مااان ماضااااع ل االختباااار مااان وضااااح العاااروط والتعل ماااات ال اصااال  اااالتط ي  التاااي عرضااا  علاااى السااااية  َتحَ       

عن تط  قهاا ميادا  ا م  اي التجربال االتاتطاع ل وعناد لسااب ثباات االختباارع  ض ع ال  راء  وتعار  ماضااع ل االختباار" ماد     ا م
 .( 369ع  1988 عاوي ورضاا  ع  اصل بتط ي  االختبارعولساب الدر ل" وضاح التعل مات ال 

اماا  باضاع الادر ات لمجماعال والادة   ق   ثناين مان المحكماين ا تعني"االرتبااط باين ير اات     إ هاا   المحكماين   أما ماضااع ل       
عامال االرتبااط ماا   قد تحق  البالاا منهاا مان خااال   اراء م ، ( 420ع1988 عاوي ورضاا  ع " ح  فس   من األ راي  ي الاق  

عوكا   أكثار مان    بين محكمين من  ر   العمل المساعدع  (  2ع والجادوال   ( % 85وت ين أ  معامات االرتباط مرتفعل   دا م

 
  / كل ل الترب ل الر اض ل /  امعل الماصل.  /طالع يكتاراه غزوا  لاشا يا س 
 ر اض ل /  امعل الماصل. كل ل الترب ل ال / ا. يكتار/  محمد لاشا  

 الموضوعية الذاتي الصدق الثبات معامل القياس  وحدة اسم االختبار ت

 0.90 0.94 0.89 درجة / تهديف ادراك مسافة التصويب من الثبات اختبار  1
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(  اااأكثر  اااي  % 85ير ااال الثبات معامااال الثباااات( وير ااال الماضااااع ل ت لاااع  " أ   لاااى    الطالاااع والساااامرايي و عاااير  ي اااين ذلرع 
             . (141ع1981سامراييع الطالع وال  " االختبارات الر اض ل 

                                                     
 .التنفيذ النهائي لالختبار 3-4

علااى عيناال البحااا وات اااذ  م ااع  ال ل االختبااار الم تااار قاااا البالااا بتط ياا  االختبااار عااد أ  تاام التأكااد ماان صاا  
 .اإل راءات اإليار ل بذلر

  أتي  وراعى البالا ما   -
 .  م عهم    راي عينل البحا أل اتت داا النرات القا ا  ل   -
 . ها  فس   مراعاة تط ي  االختبار تح  الظرو   -

 .األجهزة واألدوات المستخدمة 3-5
 .ل تل كرات   -
 تاعات تاقي . -
 صا رة.. -
 عبا ل عين -

 الوسائل اإلحصائية  3-6
 اتايل اإللباي ل اآلت ل   اتت داا ال  من أ ل تحقي  هد  الدراتل قاا البالا      

 الات  الحسابي.   -
 اال حرا  المع اري.   -
 معامل االرتباط البس  .   -
 معامل االلتااء.            -
   المنااال.   -
 . النسبل المئا ل   -
 (Kirkendall DR,et al,1987,29)      كما  أتي    (δ-6) در ل المع ار ل المعدلل المئا ل ال   -

  ( SPSS  بايي  النظاا اإلل  واْتُتِعينَ      
 عرض وتحليل النتائج .  -4

ط   على عينل البحا  ضام عن ذكر الدر ات  الذيختبار التيتناوال البالا  ي هذا الباب وصف ا   

  اآلتيوعلى النحا ختبار لار ل والمستا ات المع ا
 المقترح االختبار 4-1
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 اسم االختبار:  
 .ايراك مسا ل التبا ع من الثبات اختبار   

 ختبار:هدف اال
 مستا  ايراك مسا ل التبا ع للرم ل الحرة من الثبات واالعع معباب العينين .ق ا     

 االدوات:
 .ع صا رةتاعل تاقي  عبا ل عينع  ع تللكرة   

 األداء: وصف 
خلف خ  الرم ل الحرة و ر  الهد   يدام وها ماتر  النرة و قاا بتقدير المسا ل عوبعادها تعباع  قف الم ت ر    

نااين  حيااا ال يتجاااوش خاا  الرم اال الحاارة وعنااده تااماع صااا رة ال اادء  قاااا الم ت اار  التبااا ع ماان الثبااات لحااين العي
 ثا(.   5اولل ها  ا تهاء المحاوالت الععرة مع مالظل شمن أياء المح

 التسجيل:
 تعطى ثاث  قاط عن كل محاولل  ا حل تدخل النرة مباررتام الحلقل. ▪
  عد أ  تلمس النرة الحلقل. النرة  ا حل تدخلتعطى  قطتا  عن كل محاولل  ▪
 الحلقل ولم تدخل.النرة تعطى  قطل والدة عن كل محاولل تلمس  ▪
 مس الحلقل.النرة ال تدخل وال تلتعطى صفر عن كل محاولل  ▪
 ولنل العع محاولتا  تحسع لح األ ضل. 

 الشروط:
 المطلاب منح  ي االختبار. على الم ت ر اتباع-1
 .لرم ل اثناء االختباردا لمس خ  اع-2
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 (2الشكل )
 لتصويب من الثبات ادراك مسافة ااختبار 

 الباحث 

 تهديف من  

 الثبات ا   

 خط البداية 

 الالعب ممسكاً بالكرة 

 على خط الرمية الحرة 

 وهو معصوب العينين 
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 .ادراك مسافة التصويب من الثباتالوصف اإلحصائي الختبار: 
 (3الجدول )

 .ادراك مسافة التصويب من الثباتيبين الوصف اإلحصائي الختبار 
 االلتواء المنوال  ع+ س   وحدة القياس

 0.47 18 2.25 19.07 درجة / تهديف 

  

ختبار مالئم لمستوى العينة، ويقترب من التوزيع الطبيعي مما  يستدل الباحث: على أن اال (  3من الجدول )       
   يجعله اختبارًا يمكن االعتماد عليه في تعميم النتائج. 

 (4الجدول )
 . ادراك مسافة التصويب من الثباتفي اختبار  لدقة التهديفالمستويات المعيارية 

 النسبة المئوية  رات التكرا الدرجة المعيارية القيم المستوى 
 % صفر صفر  83.34 -  100.01 فما فوق  24 جداً  جيد

 % 16.66 10 66.67  - 83.35 32 –22 جيد
 % 23.33 14 50.01  - 66.68 21 –20 متوسط
 % 51.66 31 33.33  - 50.00 19 –18 مقبول 
 % 6.66 4 16.66  - 33.34 17 –16 ضعيف 

 % 1.66 1 ( 0.01-)  – 16.67 دون فما  15 ضعيف جداً 

( العدب وبنسدبة مئويدة قددرها  صدفر لباحث: أن عددد الالعبدين بمسدتوى جيدد جددًا ) ( يلحظ ا 4من الجدول )  
(، وكدان عدددد  % 16.66( العبدين وبنسددبة مئويدة قددرها ) 10%(، بينمدا كدان عددد الالعبددين بمسدتوى جيدد ) صدفر) 

ن عددد الالعبدين بمسدتوى  (، فدي حدين كدا % 23.33( العبًا وبنسدبة مئويدة قددرها ) 14الالعبين بمستوى متوسط ) 
  ين ( العبدد4(، فيمددا كددان عدددد الالعبددين بمسددتوى ضددعيف ) % 51.66( العبددًا وبنسددبة مئويددة قدددرها ) 31قبددول ) م 

العددب وبنسددبة مئويددة قدددرها  (  1(، وكددان عدددد الالعبددين بمسددتوى ضددعيف جدددًا ) % 6.66وبنسددبة مئويددة قدددرها ) 
 (1.66 % ) .
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 (5الجدول )
 . ادراك مسافة التصويب من الثباتختبار لدقة التهديف في ايارية الدرجات الخام والدرجات المع   

 الدرجة المعيارية الدرجة الخام  الدرجة المعيارية الدرجة الخام  الدرجة المعيارية الدرجة الخام 
12 1     
  17 36   
    22 71 
      
      
      

13 7     
      
  18 43   
      
    23 79 
      
      

14 14     
      
  19 50   
      
    24 86 
      
      

15 21     
      
  20 57   
      
    25 93 
      
      
      

16 29     
  21 64   
      
    26 100 
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 االستنتاجات 5-1

َل ماااان ارات وبنايهااااا م م االختباااا ت جاااال التباااااع الاتااااايل العلم اااال ال اصاااال  بتباااا -5-1-1 ُلبااااِ
 .أتس علم ل من صدق وثبات وماضاع ل وتاش ع ط  عي مناتع على االختبار 

َل  لى  داوال خاصل  المستا ات المع ار ل والدر ات المع ار ل لاختبار 5-1-2  .ُتاصَّ

 التوصيات   5-2
  ي لدوي عينل البحا ياصي البالا  ما  أتي 

تااي لققاا  األتااس العلم اال ماان صاادق لا  ل التبااا ع ماان الثبااات ايراك مسااااختبااار  اعتمااي  -أ
 تقا م القدرات العقل ل لاع ي كرة السلل .وتاش ع ط  عي  ي  وثبات وماضاع ل

 الاع اايناالعتماااي علااى الجااداوال المع ار اال التااي أظهرهااا البحااا  ااي تقياا م مسااتا  مهااارة  -ب 
 وتقا مح.

 ة من البحا.المستفيد اال د ل على  تعم م  تايج االختبار -ج
 ربية واألجنبيةالمصادر الع

أدوات التقددددددويم فددددددي البحددددددث ( 2006 اااااااهيع مبااااااطفى لسااااااين واالشهااااااريع منااااااى المااااااد  .1
 ال ناء(عمكتبل اال جلا المبر ل.- التبم مالعلمي

ع تر ماال  محمااد تقيدديم تعلددم الطالددب التجميعددي والتكددويني(  1983بلااااع بن ااامين و خاارو    .2
 وهيلع القاهرة.أمين المفتي و خرو ع يار ماكر 

طددددرق البحددددث العلمددددي ومناهجدددده فددددي التربيددددة (  1988 ااااح محجاااااب و خاااارا   ع و  اتاااام .3
 ع مطبعل التعل م العالي والبحا العلميع  اداي.الرياضية

ع يار الفنااار 1عطالتقدددويم والقيددداس فدددي التربيدددة البدنيدددة(  1979محماااد صااابحي   لساااا ينع .4
 العربي للنعرع القاهرة.

ع يار الفناار العرباايع 1عطختبدداراتطددرق بندداء وتقنددين اال(  5199محمااد صاابحي   لسااا ينع .5
 القاهرة.

(  الترب ااال الحرك ااال, يار الفنااار العرباااي 1982ال اااالي, اماااين ا اااار وراتاااع , اتاااامل كامااال     .6
 ,القاهرة.

ع المدددخل إلددى القيدداس فددي التربيددة البدنيددة والرياضددية(  2006رضاااا عمحمد  باار الاادين   .7
 اهرة.ع مركز النتاب للنعرع الق1ط



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

890 

 

ع يار الفنااار للنعااار مبدددادل القيددداس والتقدددويم فدددي التربيدددة ( 1989   عز اااز و خااارا عةتااامار  .8
      والتاش عععما . 

عيار صفاء 1عطتصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة(   2005صلياةعتهى  ا ا  .9
 للنعرععما .

ع ات البدنية والرياضيةمبادل اإلحصاء واالختبار (   1981الطالعع زار والساامراييعمحماي   .10
 امعل الماصلعيار النتع للطباعل والنعر. 

عالاااادار العلم اااال للنعاااار مبددددادل القيدددداس والتقددددويم فددددي التربيددددة( 2002الظاااااهر و خاااارو    .11
      .األري والتاش عع

نسب مساهمة مؤشرات التصنيف في بعض عناصر اللياقدة ( 2017الع يديع تعد  اتين  .12
( 15-13من طدالب المددارس بأعمدار) رة السلة وغير الممارسينالبدنية والمهارية لممارسي ك

 سنة.
القيداس فدي التربيدة الرياضدية (   1988عاويع محماد لسان ورضااا ع محماد  بارالدين   .13

 ع يار الفنر العربيع القاهرة.وعلم النفس الرياضي
عربيع عمطبعل مكتبل الترب ل لدوال ال ل ج المفاهيم التقويم(  1983عيدعمحمد ع د العز ز   .14

 النا  .

مركز النتاب للنعرع  عالقياس واالختبار في التربية الرياضية(   2001ى السيد   رلاتعليل .15
 القاهرة.

,يار وايااال للنعااار ,  1, طالدددتعلم وجدولدددة التددددريب الرياضدددي(   2001محجااااب, و  اااح   .16
 عما .

 مطابع الفرزدق التجارية. , االتصاالت االدارية(   1983محمد, لطفي رارد   .17
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