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  بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضیة
  د سعد باسم جمیل.م

  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل 
          :٢١ 

  
  ملخص  ال                               

  :یهدف البحث إلى
  . بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضیة- 

  : أما مجاالت البحث فقد اشتملت على
  .طلبة المرحلة الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل: المجال البشري - 
 .٢٠٠٨ / ٤ / ٣٠ ولغایة ٢٠٠٨ / ١٠ / ١للفترة من :  المجال الزماني- 

 .قاعة األلعاب الفرقیة في كلیة التربیة الریاضة بجامعة الموصل: يالمجال المكان - 

  . المنهج ألوصفي باألسلوب ألمسحي لمالءمته وطبیعة البحثواستخدم الباحث
  وتمثــــــل مجتمــــــع البحــــــث بطلبــــــة المرحلــــــة الرابعــــــة بجامعــــــة الموصــــــل وللعــــــام الدراســــــي 

فقـــد  )عینـــة البنـــاء(بحـــث أمـــا عینـــة ال، طالبـــا وطالبـــة) ١٠٤( والبـــالغ عـــددهم ٢٠٠٨-٢٠٠٧
طالبــا وطالبـــة ومــن المـــستمرین علــى الدراســـة فقــط وبعـــد اســتبعاد عینـــة ) ٧٠(اشــتملت علـــى 

مـن ) ٧٣.٠٨(طـالب وبـذلك أصـبحت العینـة تمثـل ) ٦(التجربة االستطالعیة والبالغ عـددهم 
  .ت واستخدم الباحث االستبیان وتحلیل المحتوى كأداة لجمع البیانا، المجتمع الكلي للبحث
  ،معامل الصعوبة ، معامل السهولة، النسبة المئویة، الوسط الحسابي (واستخدم الباحث

  ). معادلة جتمان،  معامل التمییز
  : واستنتج الباحث

  . بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة الریاضة -
  :وأوصى الباحث

 في االمتحانات الفصلیة لكلیة التربیـة الریاضـیة فـي  اعتماد المقیاس المعد في هذا البحث كأداة-
 .مواد قانون كرة الید
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Abstract 

 
Construction of cognitive scale of the rules of handball 

for student of college of sport education 
 

Lecturer Dr. Saad Basim Jameel 
University of mosul/College of Physical Educations 

 
The researcher used descriptive method by using survey style because it 
is suitable for this study. 
The research society is (104) students (boys and girles ) from forth stage 
in the college of Sport Education , university of Mosul for 2007- 2008. 
sample of study is sample of building that consists of (70) boys and girls , 
who still continue in their study after excluding experiment sample which 
contains 6 students to make the sample 73:8 from the sample total . 
the researcher used the questioner The present study aims to: 

• Construction a cognitive scale of the rules of handball for the 
student of the college of sport education. 

The scope of the study:   
Humanely space:  senior students in the college of Sport education , 
university of Mosul    

• Time Space: from 1/10/2008 - 30/4/2008. 
•  Place space: in door Hall in the college of Sport, university of 

Mosul 
and analyzing contents as a mean to collect data:  

• Accounting mean, Percent, Easily, difficult, distinction, and 
Getman modulus. 

The researcher resulted : 
Building Gauge for Legal Knowledge for Handball for students of college 
of Sport Education    
Recommendations: 
It is recommended that the study uses this gauge as a mean in a month 
examination  for college of Sport Education in the subjects of law of 
handball.  
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  التعریف بالبحث
  المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

لقـــد تطـــورت المعرفـــة البـــشریة فـــي مختلـــف المجـــاالت والعلـــوم، ان الخبـــرات المعرفیـــة فـــي 
مجــال التربیــة الریاضــیة تراكمــت عبــر العــصور اال ان اصــبحت ذات بنیــة معرفیــة لهــا نظریاتهــا 

د نــاتج فرعـي او مــا رریاضــیة مجـومبادئهـا ومفاهیمهـا ومــصطلحاتها الریاضـیة، ولــم تعـد المعرفـة ال
ق علیه بالتعلیم المصاحب او المرتبط بـل اصـبح تعلیمـا اساسـیا فـال بـد للمـتعلم الریاضـي لكان یط

 التكوین المعرفي لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة واحدا من اهم د ثم یمارس ، ویعًن یعرف اوالأ
   .المخرجات التي تسعى العملیة التعلیمیة الى تحقیقها

  )١٩١ ، ٢٠٠٤الفرطوسي ، (
فــي قیــاس المعرفــة الــذي یعــد مــن الوســائل التقویمیــة الموضــوعیة ویتمیــز االتجــاه الحــدیث 

والمهاریـة ممــا یـسهم فــي  ةالبـد نیــوالتـي یجــب اسـتخدامها بجانــب االختبـارات التــي تقـیس الجوانــب 
 فـــضال عـــن داءاأل دراســـة المنـــاهج لكـــي تتـــضمن الجوانـــب المعرفیـــة الالزمـــة لرفـــع مـــستوى إعـــادة

 إلى ذلك یجب إعداد الریاضیین إعدادا جیدا وللوصول ،األداءلعلمیة التي تدعم  ااألسساكتساب 
ویعــد متغیــر  ،فــي جمیــع النــواحي البدنیــة والنفــسیة والمعرفیــة تبعــا لنــوع النــشاط الریاضــي الممــارس

 یـتفهم أن مـشاهدا مأ همة التـي ینبغـي علـى الریاضـي ممارسـا كـانم الاألمورالمعرفة القانونیة من 
 والموضـوعات التـي تتعلـق بالفعالیـة التـي یمارسـها الن المعرفـة األمـور مالئمـا مـن ویستوعب قـدرا

 " التعـــرف علیهـــاأو اكتـــشافها إعـــادة أو اكتـــشافا مباشـــرا أو اكتـــشافهاتـــسهل الـــوعي بالمعلومـــات "
  .)١٥، ١٩٩٩ ،الخولي وعنان(

ة والقـــدرة البدنیـــة والمهـــارة الریاضـــیة وبـــین القابلیـــبـــین  هـــو الـــذي یجمـــع والالعـــب الكـــفء
  ،المعارف النظریة فاكتساب المهارة الریاضیة بدون المعرفة المرتبطة بها تكون عملیة قاصرة

بناء مقیاس للناحیة المعرفیـة القانونیـة تـساعد فـي  البحث الحالي تتبلور في أهمیة فان لذا
ــة الممارســین للعبــة كــرة التعــرف  ــد فــي فهمهــم لمــواد القــانون مــن الناحیــة علــى مــستویات الطلب الی
ومــن خــالل العــرض الــسابق وعلــى حــد علــم ،  جانــب معلومــاتهم مــن الناحیــة العملیــةإلــىالنظریــة 
 علیه مـن أمعرفي في لعبة كرة الید یتناول قانون اللعبة وما طرمقیاس  نآلأ حتى دال یوجالباحث 

  .األخیرةتعدیالت حدیثة في الفترة 
  ثمشكلة البح ٢-١

 فـــي تنـــاول جوانـــب ًدراســـات واألدبیـــات وجـــد هنـــاك قـــصورامـــن خـــالل مراجعـــة الباحـــث لل
  .المعرفة القانونیة في فعالیة كرة الید بصورة مباشرة

ومــن خــالل ذلــك تجــسدت مــشكلة البحــث فــي عــدم وجــود مقیــاس یعكــس درجــة المعرفــة 
قانونیـة بكـرة الیـد لـدى طلبـة  المعرفـة الالقانونیة بكرة الید مما یعكس التساؤل حـول مـاهي امكانـات

  كلیة التربیة الریاضیة؟
ولعـدم تـوفر مقیـاس یقـیس هـذه الناحیـة بدقـة ارتـى الباحـث بنـاءه فـي محاولـة علمیـة جـادة 

  . السؤال اعالهنلوضع اجابة دقیقة ع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

243



  ٤

   هدف البحث٣- ١
  :هدف البحث إلىی
   الریاضیة بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة التربیة١- ٣-١
   مجاالت البحث٤- ١ 
جامعة / في كلیة التربیة الریاضیةالرابعة ة سیرادة السن طلبة ال: المجال البشري١- ٤- ١

   .٢٠٠٨-٢٠٠٧الموصل للعام الدراسي 
   .٣٠/٤/٢٠٠٨ ولغایة ١/١٠/٢٠٠٧ ًابتداء من: المجال الزماني٢- ٤- ١
  . جامعة الموصل/ربیة الریاضیةرقیة في كلیة الت قاعة األلعاب الف: المجل المكاني٣- ٤- ١

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة. ٢
   اإلطار النظري١- ٢
   مفهوم المعرفة١- ١- ٢ 

مصطلح عام یعبر عن العملیات الخاصة باإلدراك واالكتشاف والتعرف والتخیـل والتقـدیر 
ً التفـسیر تمیـزا والتذكر والتفكیر والتـي مـن خاللهـا یحـصل الفـرد علـى المعـارف والفهـم االدراكـي أو

  .)١٥، ١٩٩٩، الخولي وعنان(عن العملیات االنفعالیة لها 
ولكـــن الدراســـات ، بـــدأ اهتمـــام اإلنـــسان بموضـــوع المعرفـــة منـــذ أكثـــر مـــن ألفـــي عـــام وقـــد 

والمعرفـة مفهـوم لـه عـدة معـان فهنـاك المعرفـة التـي ، ال منـذ سـنوات قلیلـة فقـطإالعلمیة لها لم تبـدأ 
والتــي تتمثــل فــي التفكیـــر شاط العقــل وكـــذلك حــاالت العقــل الداخلیــة علــى نــ التعــرف إلــىتــسعى 

  .واالستیعاب والتركیز والتعلم والفهم والتذكر وحل المشكالت وهي عملیات كلها أساسیة
  )١١، ٢٠٠١ ،فرحات(                            

بـین  للـسلوك المتمثـل فـي التفاعـل المتبـادل اإلجمالیـةهي الـصیغة ) بیاجیه(والمعرفة عند 
 ضــوعات الخارجیــة والموألــذاتأو هــو البنــاء الــذي یحــدد شــتى الــروابط الممكنــة بــین ، الفــرد وبیئتــه

  . )١٦، ١٩٩٩ ،الخولي وعنان(
تعدادات والقــدرات  المعرفــة هــي مجموعــة متباینــة مــن االســإن) solos (وســو لــسویــذكر 

 التحــصیل وتكــوین المفــاهیم ولالكتــسابلــذلك فــأن النــاتج المعرفــي یعــد المحــصلة النهائیــة ، العقلیــة
  ولعلنا نجد أن ذلك اإلنسانیةكما تمثل المعرفة الجانب العقلي في الشخصیة ، التكوینات الذهنیةو

  .)١١، ٢٠٠١ ،فرحات( واإلرادةیقابله الجوانب الوجدانیة كالعزیمة والرضا 
  
   المعرفة الریاضیة٢-١-٢

أي ملكـة التـذكر ،  المعلومـات ختزانبـایقصد بالمعرفة الریاضیة تلـك العملیـات التـي تقـوم 
 العملیــات إلــى مــن المعلومــات لجریئــة تمتــد مــن االســتدعاء البــسیط إذ - ملكــة الفكــر–وتجهیزهــا 
  .)٣١، ٢٠٠١، فرحات( تركیب األفكار والربط بینها إلى التي تحتاج اإلبداعیة

 مـــن ئمـــا مالً یـــتفهم ویـــستوعب قـــدراإن الریاضـــي ممارســـا أو مـــشاهداویتعـــین علـــى الفـــرد 
ــاك أمــور ، المعرفــة الریاضــیة العامــة والخاصــة  للمعرفــة لهــا طبیعــة ثقافیــة عامــة وموضــوعاتفهن

 الدولیــة وبخاصــة تلــك المتــصلة ببلــده واللیاقــة البدنیــة أو األولمبیــة باإلنجــازاتكالتــاریخ المتــصل 
  . )١٢، ٢٠٠٥، نقوال( والتغذیة الصحیة وبعض قواعد اللعب

 بحیـث األهمیـةي یزخر بكم وفیـر مـن هـذه المعلومـات وهـي مـن والمجال المعرفي الریاض
 الریاضــــي علــــى مختلــــف بالمجــــال المهنیــــون فالعــــاملون،تتعــــدى مجــــرد بعــــدها التثقیفــــي التقلیــــدي

 أو یجب علیهم ذلـك –المتطورة ویسعون  المعرفة الریاضیة إلى الحاجة أمستخصصاتهم هم في 
  .)٨٥، ١٩٩٩، الخولي وعنان( حو الالئق نحو اكتساب هذه المعرفة وتوظیفها على الن–
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       المعرفیة في المجال الریاضياألهداف ٣- ١- ٢
  .معرفة تاریخ الریاضة واألبطال  •
  .معرفة المفاهیم والمصطلحات الریاضیة السائدة في النشاط الریاضي الممارس  •
  ) .التكنیك ( معرفة فن األداء الحركي الصحیح لكل نشاط ریاضي  •
  .وقواعد اللعب معرفة قوانین  •
  .والدفاعیة الخاصة بالنشاط الریاضي الممارس معرفة الخطط الهجومیة  •
   .اإلصاباتمعرفة قواعد األمن والسالمة لتفادي  •
  .معرفة المعلومات الصحیة العامة  •
  .معرفة اللیاقة البدنیة الخاصة بالنشاط الریاضي الممارس  •
  .كذلك السلوك الممیز  المكتسبة من الممارسة واالجتماعیةمعرفة القیم  •
    . وقت الفراغمعرفة المهارات الترویحیة التي یمكن أن یمارسها الریاضي في •

  ) ٣٣ – ٣٢، ٢٠٠١، فرحات(                       
   الدراسات السابقة٢ – ٢
  )٢٠٠٧( دراسة عبد القادر وآخران ١ – ٢ – ٢
ریاضــیة فــي كلیــة التربیــة  البنــاء مقیــاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الــسلة لطلبــة قــسم التربیــة(

  )األساسیة
  : إلىهدفت الدراسة

بناء مقیاس للمعرفة القانونیة بكرة السلة لطلبة قسم التربیة الریاضیة  في كلیة التربیة  - 
  .األساسیة

 طبیعـــة البحـــث  متـــهئلمال واالرتبـــاطي ألمـــسحي باألســـلوبین ألوصـــفي المـــنهج ونواســـتخدم البـــاحث
تین الثالثة والرابعة في قـسم التربیـة الریاضـیة فـي كلیـة التربیـة سنة ال مجتمع البحث من طلبوتكون

فقـد اشـتملت علـى  عینـة البحـث أمـا وطالبة طالبا) ٧٣(م األساسیة بجامعة الموصل والبالغ عدده
تین الثالثــة والرابعــة فــي قــسم سن مــن الــطالبــا) ٦٠(نــاء المقیــاس وعــددهم عینــة البنــاء الخاصــة بب

 جمــع أمــا وســائل، طالبــا) ١٣(والثبــات فبلغــت  أمــا عینــة التجربــة االســتطالعیة ،التربیــة الریاضــیة
  :آلتي إلى االستنتاج اونوقد توصل الباحث،  كأداة لجمع البیاناتاالستبیانالبیانات فقد شملت 

ـــة ال - ـــاء مقیـــاس المعرفـــة القانونیـــة بكـــرة الـــسلة لطـــالب قـــسم التربی ریاضـــیة فـــي كلیـــة التربیـــة بن
  .األساسیة

  : بما یأتيونى الباحثوأوص
اســتخدام المقیــاس المعــد كأســاس لتقیــیم مــستوى الطلبــة فــي مــواد قــانون كــرة الــسلة واســتخدامه  -

  .كوسیلة في االختبارات التحصیلیة في القسم 
 ).الفردیة والجماعیة( لبقیة المواد العملیة أخرىإجراء دراسات مشابهة  - 
  
   إجراءات البحث– ٣
   منهج البحث١ – ٣

  .مته وطبیعة البحث ئ لماليلمسحادم الباحث المنهج ألوصفي باألسلوب استخ
  مجتمع البحث وعینته ٢ – ٣

الرابعة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة الدراســیةة سنعلــى طلبــة الــ مجتمــع البحــث أشــتمل
  والذین قاموا بدراسة قانون كرة الیـد خـالل فـصل دراسـي٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الموصل للعام الدراسي 

  . وطالبةطالبا) ١٠٤(ل والبالغ عددهم كام
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اشـتملت علـى عینـة البنـاء الخاصـة ببنـاء المقیـاس اختیرت بالطریقة العمدیة وأما عینة البحث 
طالبـات ومـن المـستمرین علـى ) ٤( وطالبـا) ٦٦(وبواقـع  وطالبـة طالبـا) ٧٠(والتي اشتملت على 

مـن ) ٧٣.٠٨(مثلـت عینـة البحـث نـسبة ، ووبعد استبعاد عینة التجربة االستطالعیة، الدراسة فقط
           .   عینة البحثبینی) ١(رقم والجدول المجتمع الكلي،

  )١(رقمالجدول 
   عینة البحثبینی

  النسبة المئویة  العدد  العینة
   %٧.٨٩  ٦  التجربة االستطالعیة

   %٩٢.١١  ٧٠  عینة البناء
   %١٠٠  ٧٦  المجموع

  
  :  وسائل جمع البیانات ٣ - ٣

 لخـصوصیة البحـث ًنظـرا والباحث االستیبان وتحلیل المحتوى كاداة لجمـع البیانـاتاستخدم 
 علــى الباحــث بنــاء مقیــاس للمعرفــة القانونیــة بكــرة الیــد ًیــث اســتخدام مقیــاس جدیــد كــان لزامــامــن ح

 وصـف تفـصیلي وفیمـا یـأتي،وصیاغة فقراته منسجمة مـع مـستویات الطلبـة وقـدراتهم واسـتعداداتهم
  .لمقیاس لخطوات بناء ا

  
   بناء المقیاس١-  ٣ - ٣
   تحدید فقرات المقیاس ١ – ١ – ٣ - ٣

 *بعــرض اسـتبیان علــى عــدد مــن المختــصینمـن اجــل تحدیــد فقــرات المقیـاس قــام الباحــث 
، یوضـح ذلـك ) ١( رقمفي مجال كرة الید وذلك لتحدید األهمیة النسبیة لكل مادة قانونیة والملحق 

 یتوصـل الباحـث إلـى أي اتفـاق بـین الـسادة الخبـراء ممـا تطلـب  لـماالسـتبیان اسـتمارات وبعد جمـع
وألجل إیجاد ، مادة قانونیة ) ١٨( والذي یتضمن من الباحث القیام بتحلیل محتوى قانون كرة الید 

األهمیة النسبیة لكـل مـادة قانونیـة قـام الباحـث بحـساب عـدد األسـطر لكـل مـادة قانونیـة نـسبة إلـى 
كرة الید المعتمد في االتحاد العراقي المركزي لكرة الیـد والـذي یـتم انون  كتاب قالعدد الكلي ألسطر
 بــینی) ٢ ( رقــموالجــدول، بغیــة التوصــل إلــى األهمیــة النــسبیة لكــل مــادة قانونیــةالتــدریس بموجبــه 

          .ذلك

                                         
  كرة ید/ طرائق تدریس  د ضیاء قاسم الخیاط. أ*

  كرة ید/ قیاس وتقویم  د عبدالكریم قاسم غزال.م.  أ
  قیاس وتقویم/ علم تدریب  د نوفل محمد محمود.م.  أ
  كرة ید/ علم تدریب  د كنعان محمود.م.  أ
  كرة ید/ بایومیكانیك  د محمد خلیل.م.  أ
  حكم ومرشح للشارة الدولیة/ كرة ید/ طرائق تدریس  م نظیر جمیل.  م
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  )٢(رقمالجدول 
   األهمیة النسبیة وعدد األسئلة لكل مادة قانونیةبینی

عدد /األهمية النسبية   ألسطرعدد ا  الفقرات الخاصة  ت
  األسئلة

  ٤.٩٨  ٤٧  الملعب   ١
  ١٠.١٨  ٩٦  الوقت المستقطع ، إشارة النهاية، زمن اللعب  ٢
  ٢.٠١  ١٩  الكرة   ٣
  ١٠.٤٩  ٩٩  التجهيزات، البدالء، الفريق  ٤
  ٣.١٨  ٣٠  حارس المرمى   ٥
  ٤.٣٤  ٤١  منطقة المرمى  ٦
  ٦.٢٥  ٥٩  اللعب السلبي، لعب الكرة  ٧
  ٦.١٥  ٥٨  اء والسلوك غير الرياضياألخط  ٨
  ٢.٠١  ١٩  تسجيل األهداف  ٩
  ٢.٣٣  ٢٢  رمية اإلرسال   ١٠
  ٢.٠١  ١٩  الرمية الجانبية   ١١
  ١.٥٩  ١٥  رمية حارس المرمى   ١٢
  ٨.٨٠  ٨٣  الرمية الحرة   ١٣
  ٥.٣٠  ٥٠   أمتار٧رمية أل   ١٤

ــة اإلرســال(التعليمــات العامــة ألداء الرميــات   ١٥ ــة الجا، رمي ــةالرمي رميــة ، بي
  ٨.١٦  ٧٧  )  أمتار٧رمية أل ، الرمية الحرة، حارس المرمى

   العقوبات – ١٦  ١٦
  ١.٥٩  ١٥   اإلنذار - أ١٦  أ-١٦
  ٤.١٣  ٣٩   اإليقاف - ب١٦  ب-١٦
  ٣.٧١  ٣٥  االستبعاد   ١٧
  ٦.٢٥  ٥٩  الطرد   ١٨
  ٤.٣٤  ٤١  الحكام   ١٩
  ٢.١٢  ٢٠  ألميقاتي والمسجل   ٢٠
  *٩٣  ٩٤٣  وعـ المجم

 أن وجـــد الباحـــث األهمیـــة النـــسبیة لكـــل مـــادة قانونیـــة وعـــدد األســـئلة لكـــل مـــادة قـــام وبعـــد
) ٢ ( رقـموالملحـق ًین آنفـاروذكالمـبعرض ذلك على ذوي الخبرة واالختصاص في مجـال كـرة الیـد و

ــسادة الخبــراء أتفــق اغلــب الخبــراء علــى جمیــع ،  ذلــكبــینی وبعــد جمــع اســتمارات االســتبیان مــن ال
 األســئلة لكثــرة عــددها ولــثالث مــواد تها ماعــدا انــه تــم االتفــاق علــى تقلیــل عــددوعــدد أســئلالنــسب 

    : قانونیة وهي
  .أسئلة) ٧(الوقت المستقطع یصبح عددها ، إشارة النهایة، زمن اللعب •
  .أسئلة) ٨(التجهیزات  یصبح عددها ، البدالء، الفریق •
  .أسئلة) ٦(الرمیة الحرة یصبح عددها  •

                                         
 .النتیجة بعد اهمال الكسور  *
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  ).٨٦(للمقیاس بصورته األولیة هو ة وبذلك یكون عدد األسئل
  األولیة صیاغة فقرات المقیاس بصورته ٢ – ١ – ٣ – ٣

لبناء المقاییس المعرفیة هي تحدید شـكل االختبـار وموضـوعیته مـن االولیة من الخطوات 
فقـرة  ) ٨٦( تـم صـیاغة  ذلـك إلـىحیث عـدد فقـرات المقیـاس وكیفیـة صـیاغتها ولغـرض الوصـول 

مــستویات  األســئلةوقــد روعــي فــي صــیاغة ، الیــد مــن نــوع االختیــار مــن متعــددخاصــة بقــانون كــرة 
  فقـط األولـى وفي ضوء ذلك اعتمـد الباحـث علـى المـستویات الثالثـة )بلوم(التعلم حسب تصنیف 

  :وهي
   % .٤٥المعرفة  - 
  % .١٠ الفهم  - 
  % .٢٠التطبیق  - 

ــــذهني )  %٧٥(ومجوعهــــا یــــشكل نــــسبة   ت المجــــال الــــذهني نــــسبة تــــشكل فئــــاإذمــــن المجــــال ال
  :تيوحسب التوزیع األ) %١٠٠(
  ). %٤٥(المعرفة  -أ

 ).  %١٠( الفهم -ب
  ). %٢٠( التطبیق - ج
   %).١٠( التحلیل -د
  ). %١٠( التركیب - ـه
  .)١٥٠ -١٤٩، ١٩٨٥، حمدان( ) %١٠( التقویم -و

الــصعوبة  جــة فــي أن فئــات المجــال الــذهني متدرإلــىوالــسبب فــي اختیــار المــستویات الثالثــة یعــود 
وبلـغ عـدد ،  من التحلیل والتركیب والتقویم من دون المعرفـة والفهـم والتطبیـقنال یتمكوان الطالب 

ْوبــذلك یكـــون المقیــاس بــصیغته األولیـــة جــاهزا لعرضـــه علــى الخبـــراء فقـــرة ) ٨٦(فقــرات المقیــاس 
  .یوضح ذلك) ٣(رقموالملحق ، والمختصین للتأكد من مدى صالحیته

   األسس العلمیة للمقیاس ٣ – ١ – ٣ – ٣
  ) صدق المحكمین( صدق المقیاس ١ – ٣ – ١ – ٣ – ٣

فقــرة تــم عرضــها علــى عــدد مــن ) ٨٦(بعــد أن تــم تحدیــد فقــرات المقیــاس والبــالغ عــددها 
  فـــي اختـــصاص القیـــاس والتقـــویم وكـــرة الیـــد لغـــرض تقویمهـــا*الـــسادة ذوي الخبـــرة واالختـــصاص

                                         
  كرة سلة/ قیاس وتقویم  د هاشم أحمد سلیمان.أ *

  كرة ید/ قیاس وتقویم  د عبدالكریم قاسم غزال.م.   أ
  ألعاب مضرب/ قیاس وتقویم  لكریم غزالد إیثار عبدا.م.   أ
  قیاس وتقویم/ علم تدریب  د نوفل محمد محمود.م.   أ
  كرة ید/ علم تدریب  د كنعان محمود.م.   أ
  كرة قدم/ قیاس وتقویم  د ضرغام جاسم.م.   أ
  كرة ید/ بایومیكانیك    د محمد خلیل.م.   أ
  ألعاب مضرب/قیاس وتقویم  د سبهان محمود.م.   أ
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إذ انــه "  للمقیــاسجـراء صــدقاٍالویعــد هــذا ا، وضــح ذلـكی) ٣(رقــموالملحـق والحكـم علــى صــالحیتها 
 تم عرضه على عدد من الخبـراء مـن المتخصـصین فـي المجـال إذا صادقایمكن أن یعد االختبار 

         ."لقیاسه بكفاءة عما وض یقیس بأنهالذي یقیسه االختبار وحكموا 
  ) ١٨٤، ١٩٩٨، الزیود وعلیان(                   

 فــي اختــصاص طرائــق التــدریس * االســتبیان علــى الــسادة الخبــراءرضثــم قــام الباحــث بعــ
  .یوضح ذلك) ٤(رقملتحدید فقرات المعرفة والفهم والتطبیق والملحق 

وفـــي ضـــوء أراء المتخصـــصین تـــم تعـــدیل بعـــض الفقـــرات مـــن حیـــث الـــصیاغة اللغویـــة     
ـــدیل  ـــرات وأضـــیف ب ـــة كمـــا حـــذفت بعـــض الفق احـــث نـــسبة  واعتمـــد الباألخـــرى لإلجابـــاتوالقانونی

كحد أدنى التفاق أراء المتخصصین حول قبول الفقرة أو رفضها او تعدیلها اذ یذكر بلوم ) %٧٥(
فـأكثر مـن أراء المحكمـین فـي هـذا النـوع )  %٧٥(انه على الباحـث الحـصول علـى موافقـة نـسبة "

 ،٥٦، ٥١ ،٤٦،٤٩، ٤٢، ٣٢(وقد حذفت الفقرات ، )١٢٦، ١٩٨٣، وآخرونبلوم (" من الصدق
فقـــــرة ) ٧٣( أصـــــبح المقیـــــاس مكـــــون مـــــن اإلجـــــراء وبهـــــذا )٨٢، ٨١، ٧٤، ٧٣، ٦٩، ٦٧، ٥٧

   .)بلوم(المستوى الذهني لتصنیف وقد شملت بصورته النهائیة 
) ١٩(لتطبیـق مـستوى ا، فقرة) ١٠(فقرة ومستوى الفهم ) ٤٤(**†إذ بلغ عدد فقرات مستوى المعرفة

قـانون لعبـة كـرة والذي یتضمن جوانب مختلفـة مـن  بدائل واحدة منها صحیحة فقرة ولكل فقرة أربع
   . نسب اتفاق الخبراء على فقرات المقیاسبینی) ٣(رقمالید والجدول 

   )٣( رقمجدول                                     
   نسب اتفاق الخبراء على فقرات المقیاس بصورته األولیةبینی

مجموع   أرقام الفقرات في أصل المقياس
  تالفقرا

عدد 
  النسبة المئوية لالتفاق  المتفقين

١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،
٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧ ،
٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥ ،٣٤، ٣٣ ،٣١، ٣٠  

١٠٠  ٩  ٣٩%  

٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤١,٤٣ ،
٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ ،
٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧  

٧٧.٧٧  ٧  ٣٤%   

٤٤.٤٤  ٤  ٥  ٥١، ٤٩، ٤٦، ٤٢، ٣٢%   
٣٣.٣٣  ٣  ٥  ٧٣، ٦٩، ٦٧، ٥٧، ٥٦%   
١١.١١  ١  ٣  ٨٢، ٨١، ٧٤%   

                                         
  د ضیاء قاسم الخیاط.أ  *

  د قتیبة زكي التك.    أ
  كرة ید/ طرائق تدریس
  جمناستك/ طرائق تدریس

  ألعاب مضرب/ طرائق تدریس  د ولید وعداهللا.   أ
  طرائق تدریس  د طالل نجم.م.   أ
  طرائق تدریس  د صفاء ذنون.م.   أ

  
  : إلیجاد عدد األسئلة لكل مستوى إستخدم الباحث **

            ٢٠                                      ١٠                     ٤٥  
  ١٩.٤= ٧٣×=    ،   عدد فقرات التطبیق٩.٧= ٧٣× =    ،  عدد فقرات الفهم٤٣.٨= ٧٣× =    عدد فقرات المعرفة

                     ٧٥                                      ٧٥                                    ٧٥  
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  ١٠

   صدق التمییز٢ – ٣ – ١ – ٣ – ٣
یة، كالـذكاء والتفكیـر واالسـتدالل  االفتراضتیعد من اهم انواع الصدق المستعمل مع السما

  )١٦٤، ١٩٨٥عودة ، (شكل االطار النظري الختباراتهما یالنه 
هـو االفتـراض بوجـود ) كورنبـاخ ومیهـل(ومـن اهـم مؤشـرات صـدق التمییـز الـذي اشـار الیـه 

االختالف فیما لدى االفراد في الخاصیة والذي ینبغي ان یـنعكس علـى اسـتجاباتهم علـى االختبـار 
، وعلیـه فــان قـدرة االختبــار علـى التمییـز بــین االفـراد فــي الخاصـیة التــي ) ٣١٥ ، ١٩٨٠ فـرج ،(

  ).Anastasi , 1988 ,P154(اعدت لقیاسها تعد احد مؤشرات هذا الصدق 
وقد تم التطرق الى هذا االجراء عندما استخرجت معامالت القـوة التمییزیـة لفقـرات االختبـار 

  . على التمییز بین المستجیبین اذ تبین ان لهذه الفقرات القدرة
  

   ثبات المقیاس٣ – ٣ – ١ – ٣ – ٣
 نعنــي بثبــات المقیـــاس درجــة التماســـك والدقــة التـــي یمكــن لوســـیلة القیــاس المـــستخدمة أن

  .)٦٤ ،٢٠٠١، فرحات(نقیس بها الظاهرة موضوع القیاس 
ء بسبب كون ن اختیار الباحث لهذه المعادلة جاإ إذ )جتمان(وقد استخدم الباحث معادلة 

 فتأخـذ واحـد أو خاطئـة فتأخـذهذه المعادلة تستخدم عندما تكـون اإلجابـة علـى الفقـرة إمـا صـحیحة 
  ).٢٤٤، ٢٠٠٤، النبهان(صفر

  .وهو معامل ثبات جید لغرض اعتماده في البحث) ٠.٩٤(وقد بلغ معامل الثبات 
   الصدق الذاتي ٤ – ٣ – ١ – ٣ – ٣

 لمعامـل الثبـات وكمـا تـشیر ألتربیعـيج مـن الجـذر تم حساب الصدق الذاتي والذي یـستخر
  :تیة المصادر العلمیة وحسب المعادلة االإلیه

  الثبات     =الصدق الذاتي 
  ) ١٩٢، ١٩٩٥، حسانین(                        ٠.٩٧=٠.٩٤   ِ ِ=الصدق الذاتي

  
  
   التجربة االستطالعیة للمقیاس ٥ – ٣ – ١ – ٣ – ٣

طـالب مـن مجتمـع البحـث ) ٦(بصورته األولیة على عینة مكونة مـن تم تطبیق المقیاس 
  : وذلك لمعرفة مایاتي٢٠٠٨ / ٤ / ٦بتاریخ 
  .معرفة مدى وضوح تعلیمات المقیاس وفقراته •
  . صیاغتهاإعادةمعرفة مدى وضوح فقرات المقیاس بالنسبة للمختبر بهدف  •
  .تحدید الوقت الذي یستغرقه االختبار لتثبیت زمنه المناسب •

للمقیاس وذلك باستخراج وفي ضوء التجربة االستطالعیة تم تحدید زمن اإلجابة المناسب 
تـضح أن زمــن اإلجابـة المناســب إلكمـال االختبــار ا ،الوسـط الحـسابي لعینــة التجربـة االســتطالعیة

ــم دقیقــة ) ٤٥(دقیقــة والحــد االعلــى ) ٢٥(وكــان الحــد االدنــى لــزمن االجابــة ، دقیقــة) ٣٥(هــو  وت
جابات الطـالب علـى هـذا أسـاس إعطـاء درجـة واحـدة لإلجابـة الـصحیحة علـى كـل فقـرة تصحیح إ

أمـــا بالنـــسبة للفقـــرات التـــي لـــم یـــتم اإلجابـــة علیهـــا فقـــد عوملـــت معاملـــة وصـــفر لإلجابـــة الخاطئـــة 
اإلجابات الخاطئة وبذلك تكون الدرجة الطالب الكلیـة مـساویة لعـدد فقـرات المقیـاس والبـالغ عـددها 

  .فقرة) ٧٣(
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  ١١

   التجربة األساسیة للمقیاس ٦ – ٣ – ١ – ٣ – ٣
الرابعة فــي الدراســیةة سنطالــب وطالبــة مــن طلبــة الــ) ٧٠(وقــد أجریــت علــى عینــة قوامهــا 

  : وقد تم الحصول على٢٠٠٨/  ٤ / ١٤ – ١٣كلیة التربیة الریاضیة وللفترة من 
  . الدرجة الكلیة التي حصل علیها كل طالب وطالبة-
 یــشیر إذ) ٠.٧٠ -٠.٣٠(قــد قبلــت الفقــرات التــي تــراوح مــستوى صــعوبتها  معامــل الــصعوبة و-
إلــى أن اغلــب علمــاء القیــاس ارتــضى أن یتــراوح مــستوى صــعوبة الفقــرة مــن ) )٢٠٠٦، رضــوان(
  .) ٣٢١، ٢٠٠٦، رضوان() ٠.٧٠ – ٠.٣٠(
ــــراوح معامــــل تمیزهــــا    - ــــي ت ــــرات الت ــــت الفق ــــد قبل ــــز لكــــل فقــــرة وق ــــم حــــساب معامــــل التمیی         كمــــا ت
  .) ١٩٧،  ٢٠٠٤النبهان ،() ٠.٨٠ – ٠.٣٠(

، ١٢، ١٠، ٦، ٥، ٣، ٢، ١(ونتیجـة السـتخراج معامــل الـصعوبة فقــد اسـتبعدت الفقــرات 
٥٠ ، ٤٨ ، ٤٤ ،٣٧ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٥، ١٣ ، 
٨٤ ، ٨٣ ، ٧٩ ، ٧٦ ، ٧٥ ، ٦٨ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ٦٢ ، ٦٠ ، ٥٩ ،٥٨ ، ٥٥ ، ٥٢                           ( 

  .وذلك لعدم حصولها على النسبة المطلوبة لقبول الفقرات
 ،٢٩، ١٩، ١٣، ٦، ٤، ٢، ١(ة عامــل التمییــز حــذفت الفقــرات األتیــونتیجــة الســتخراج م

، وذلــك لعــدم حــصولها علــى القیمــة المطلوبــة لقبــول الفقــرات) ٨٥ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٤٤ ، ٣٣
) ٥(رقـــمفقــرة والملحــق ) ٣٣(قـــرات التــي تــشكل المقیــاس بـــصورته النهائیــة أصــبح عــدد الفوبــذلك 

  .معامالت الصعوبة والسهولة والتمییز) ٤(رقمویبین الجدول ، یوضح المقیاس بشكله النهائي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

251



  ١٢

  )٤(رقمالجدول 
   معامالت الصعوبة والسهولة والتمییزیبین

  

معامل   رقم الفقرة
  السهولة

معامل 
معامل   قم الفقرةر  معامل التمييز  الصعوبة

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  السهولة
٠.١١**  ٠.٢*  ٠.٨  ٤٤  ٠.٠٩- **  ٠.٠٤*  ٠.٩٦  ١  
٠.٣٤  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٤٥  ٠.١١**  ٠.٠٦*  ٠.٩٤  ٢  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٤٦  ٠.٣١  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ٣
٠.٤٩  ٠.٣٣  ٠.٦٧  ٤٧  ٠.٢- **  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٤  
٠.٣١  ٠.٢١*  ٠.٧٩  ٤٨  ٠.٣٧  ٠.١٩*  ٠.٨١  ٥  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٤٩  ٠.٠٦**  ٠.٠٩*  ٠.٩١  ٦
٠.٠٦**  ٠.٢٣*  ٠.٧٧  ٥٠  ٠.٥١  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٧  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٥١  ٠.٣٧  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٨
٠.٣١  ٠.١٩*  ٠.٨١  ٥٢  ٠.٤٩  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٩  
٠.٦  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٥٣  ٠.٣١  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ١٠  
٠.٤٩  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٥٤  ٠.٤٦  ٠.٤  ٠.٦  ١١  
٠.٢  ٠.١*  ٠.٩  ٥٥  ٠.٣٤  ٠.٢*  ٠.٨  ١٢  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٥٦  ٠.١٧**  ٠.١٧*  ٠.٨٣  ١٣
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٥٧  ٠.٣  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ١٤
٠.١٤**  ٠.١*  ٠.٩  ٥٨  ٠.٢  ٠.١٦*  ٠.٨٤  ١٥  
٠.٠٦**  ٠.٠٣*  ٠.٩٧  ٥٩  ٠.٢٩  ٠.٢٣*  ٠.٧٧  ١٦  
٠.٣١  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ٦٠  ٠.٦٦  ٠.٣٩  ٠.٦١  ١٧  
٠.٦٦  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٦١  ٠.٥١  ٠.٣١  ٠.٦٩  ١٨  
٠.٢  ٠.٢١*  ٠.٧٩  ٦٢  ٠.١٤**  ٠.١٣*  ٠.٨٧  ١٩  
٠.٦٩  ٠.٥١  ٠.٤٩  ٦٣  ٠.٣٤  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٢٠  
٠.٢٩  ٠.١٤*  ٠.٨٦  ٦٤  ٠.٤٣  ٠.٣  ٠.٧  ٢١  
٠.٦٦  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٦٥  ٠.٢  ٠.١٦*  ٠.٨٤  ٢٢  
٠.٢  ٠.١٩*  ٠.٨١  ٦٦  ٠.٢  ٠.٢٧*  ٠.٧٣  ٢٣  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٦٧  ٠.٣١  ٠.٣٦  ٠.٦٤  ٢٤
٠.٣٤  ٠.٢٩*  ٠.٧١  ٦٨  ٠.٥٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٢٥  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٦٩  ٠.٤٦  ٠.٢٦*  ٠.٧٤  ٢٦
٠.٤  ٠.٥١  ٠.٤٩  ٧٠  ٠.٢  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ٢٧  
٠.٥٤  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٧١  ٠.٣٧  ٠.٣٦  ٠.٦٤  ٢٨  
٠.٦٩  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ٧٢  ٠.٠٩**  ٠.٠٧*  ٠.٩٣  ٢٩  
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٧٣  ٠.٣١  ٠.١٦*  ٠.٨٤  ٣٠
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٧٤  ٠.٣٧  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ٣١
  ٠.٢  ٠.١*  ٠.٩  ٧٥  قطت حسب رأي الخبراءس  ٣٢
٠.٣٤  ٠.٢٣*  ٠.٧٧  ٧٦  ٠.٠٩**  ٠.٠٤*  ٠.٩٦  ٣٣  
٠.٣٤  ٠.٣٤  ٠.٦٦  ٧٧  ٠.٢٦  ٠.٢٤*  ٠.٧٦  ٣٤  
٠.٦  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٧٨  ٠.٣  ٠.٣١  ٠.٦٩  ٣٥  
٠.٢٩  ٠.٢*  ٠.٨  ٧٩  ٠.٥١  ٠.٣٤  ٠.٦٦  ٣٦  
٠.٣١  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٨٠  ٠.٣١  ٠.١٩*  ٠.٨١  ٣٧  
   الخبراءسقطت حسب رأي  ٨١  ٠.٥٧  ٠.٦  ٠.٤  ٣٨
  سقطت حسب رأي الخبراء  ٨٢  ٠.٥٧  ٠.٣٤  ٠.٦٦  ٣٩
٠.٢٩  ٠.١٧*  ٠.٨٣  ٨٣  ٠.٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٤٠  
٠.٢٩  ٠.٢٦*  ٠.٧٤  ٨٤  ٠.٣٢  ٠.٣٤  ٠.٦٦  ٤١  
  ٠.١٤**  ٠.٣٦  ٠.٦٤  ٨٥  سقطت حسب رأي الخبراء  ٤٢
٠.٤٩  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٨٦  ٠.٤٩  ٠.٥٦  ٠.٤٤  ٤٣  

  
  .الفقرات المستبعدة بسبب معامل الصعوبة  *

  .فقرات المستبعدة بسبب معامل التمییزال  **
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  ١٣

   الوسائل اإلحصائیة ٤ – ٣
   = السهولة معامل  –أ 
  
  

  =  معامل الصعوبة –ب 
  

  )٧٢ – ٧١، ٢٠٠١، رحاتف(                          
  
  )١٨٠ ،١٩٨١، الزوبعي وآخرون(        معامل التمییز                           – ج
  )١٠١، ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي        (مئویة         النسبة ال، ي الوسط الحساب– د
  )٢٤٤، ٢٠٠٤، النبهان                                           (معادلة جتمان  - هـ
  
  

  
  : االستنتاجات والتوصیات – ٤
  االستنتاجات ١ – ٤
  .لتربیة الریاضیة  بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید لطلبة كلیة ا١ – ١ – ٤
   التوصیات ٢ – ٤
ن وفي مـواد قـانعد في هذه الدراسة كأساس لتقییم مستوى الطلبة ماستخدام المقیاس ال ١ – ٢- ٤

  .كرة الید معرفیا في كلیة التربیة الریاضیة 
  ) االمتحانـــات النهائیـــة(فـــي االختبـــارات التحـــصیلیة المقیـــاس المعـــد كوســـیلة اســـتخدام   ٢ -٢-٤

  .في الكلیة
فــي القــانون الدولیــة لكــرة الیــد تتنــاول مــستویات اخــرى  أخــرى دراســات مــشابهة إجــراء ٣ – ٢ – ٤

   .مختلفةوعلى عینات ) التحلیل، التركیب، الفهم(
               
  

                                            

  عدد االفراد الذین اجابوا اجابة صحیحة على كل عبارة
 عدد االفراد الكلي

  عدد االفراد الذین اجابوا اجابة خاطئة على كل عبارة
 عدد االفراد الكلي
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  ١٤

  ادرـالمص
  

ترجمـة محمـد أمـین ، یعـي والتكـوینيتقییم تعلم الطالـب التجم): ١٩٨٣(بنیامین وآخرون ، موبل. ١
  .دار ماكجر وهیل للنشر، المفتي وآخرون

التطبیقـــات اإلحـــصائیة فـــي ): ١٩٩٩(حـــسن محمـــد عبـــد ، والعبیـــدي، ودیـــع یاســـین، التكریتـــي. ٢
  .جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، بحوث التربیة الریاضیة

، ٣ط، ١ج،  والریاضـةةي التربیـة البـد نیـالقیاس والتقـویم فـ): ١٩٩٥(محمد صبحي ، حسانین. ٣
  .القاهرة، دار الفكر العربي

دار ، الحــوار واألســئلة الــصفیة، طــرق ســائلة للتــدریس الحــدیث): ١٩٨٥(محمــد زیــاد ، حمــدان. ٤
  .األردن، عمان، التربیة  الحدیثة

  .لقاهرةا، دار الفكر العربي، ١ط، المعرفة الریاضیة): ١٩٩٩(محمود ، أمین وعنان، الخولي. ٥
،  والریاضــةةالمــدخل إلــى القیــاس فــي التربیــة البــد نیــ): ٢٠٠٦(محمــد نــصر الــدین ، رضــوان.  ٦

  .مصر، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ١ط
، مفــاهیم البحــث فــي التربیــة): ١٩٨١(احمــد ، محمــد ، والغنــام، عبــد الجلیــل إبــراهیم، الزوبعــي. ٧

  .مطبعة جامعة بغداد، ١ط
دار الكتــب ، ٢ط، مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة): ١٩٩٨(هــشام ، اننــادر وعلیــ، الزیــود. ٨

  .عمان، للطباعة والنشر والتوزیع
بنــاء مقیـاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الــسلة لطلبــة ): ٢٠٠٧(وآخــران ، ســعد فاضــل، عبـد القــادر. ٩

بحـث منــشور فـي مجلــة ، قـسم التربیـة الریاضــیة فـي كلیــة التربیـة األساســیة
  .ة التربیة األساسیةأبحاث كلی

القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة ، المطبعة الوطنیة ، ) : ١٩٨٥(عودة ، احمد سلیمان . ١٠
   ، االردن١ط

  .مركز الكتاب للنشر، ١ط، القیاس المعرفي): ٢٠٠١(لیلى السید ، فرحات. ١١
  .قاهرة ، مصر ، ال١القیاس النفسي ، دار الفكر العربي ، ط) : ١٩٨٠(فرج ، صفوت . ١٢
دار الـشروق للنـشر ، ١ط، أساسـیات القیـاس فـي العلـوم الـسلوكیة): ٢٠٠٤(موسـى ، النبهان. ١٣

  .عمان األردن، والتوزیع
بناء مقیاس المعرفة القانونیة ونموذج النمط الجسمي والمزاجي ): ٢٠٠٥(إیناس بهنام ، نقوال. ١٤

كلیـة ،  غیـر منـشورةرسـالة ماجـستیر، لالعبي أندیة القطـر بالریـشة الطـائرة
  .جامعة الموصل، التربیة الریاضیة

15. Anstasi , A (1988) : Psychological Jesting Macmillan , New York. 
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  ١٥

  المالحق
  

  كلیة التربیة الریاضیة 
  جامعة الموصل   
  

   )١( الملحق 
   المحترم.... ................................................السید الخبیر 

  
  استطالع أراء الخبراء/ م

  
  ...تحیة طیبة 

بنــاء مقیــاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الیــد لطلبــة ( ـ البحــث الموســوم بــإجــراءفــي النیــة    

  ).كلیة التربیة الریاضیة

وبــالنظر لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي مجــال كــرة الیــد یرجــى بیــان األهمیــة 

  . المعرفياالختبارقرات الخاصة ببناء النسبیة لمواد القانون وذلك لتحدید الف

  
  
  
  
  
  

  الباحث
  سعد باسم جمیل.د
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  ١٦

  
  یوضح األهمیة النسبیة وعدد األسئلة لكل مادة قانونیة

  
عدد /األهمية النسبية   عدد األسطر  الفقرات الخاصة  ت

  األسئلة
      الملعب   ١
      الوقت المستقطع ، إشارة النهاية، زمن اللعب  ٢
      الكرة   ٣
      التجهيزات، البدالء، يقالفر  ٤
      حارس المرمى   ٥
      منطقة المرمى  ٦
      اللعب السلبي، لعب الكرة  ٧
      األخطاء والسلوك غير الرياضي  ٨
      تسجيل األهداف  ٩
      رمية اإلرسال   ١٠
      الرمية الجانبية   ١١
      رمية حارس المرمى   ١٢
      الرمية الحرة   ١٣
       أمتار٧رمية أل   ١٤

ــة اإلرســال(لتعليمــات العامــة ألداء الرميــات ا  ١٥ ــة، رمي ــة الجابي رميــة ، الرمي
      )  أمتار٧رمية أل ، الرمية الحرة، حارس المرمى

   العقوبات – ١٦  ١٦
       اإلنذار - أ١٦  أ-١٦
       اإليقاف - ب١٦  ب-١٦
      االستبعاد   ١٧
      الطرد   ١٨
      الحكام   ١٩
      ألميقاتي والمسجل   ٢٠
      وعـ المجم
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  ١٧

  )٢(الملحق 
  یوضح األهمیة النسبیة وعدد األسئلة لكل مادة قانونیة

عدد /األهمية النسبية   عدد األسطر  الفقرات الخاصة  ت
  األسئلة

  ٤.٩٨  ٤٧  الملعب   ١
  ١٠.١٨  ٩٦  الوقت المستقطع ، إشارة النهاية، زمن اللعب  ٢
  ٢.٠١  ١٩  الكرة   ٣
  ١٠.٤٩  ٩٩  التجهيزات، البدالء، الفريق  ٤
  ٣.١٨  ٣٠  حارس المرمى   ٥
  ٤.٣٤  ٤١  منطقة المرمى  ٦
  ٦.٢٥  ٥٩  اللعب السلبي، لعب الكرة  ٧
  ٦.١٥  ٥٨  األخطاء والسلوك غير الرياضي  ٨
  ٢.٠١  ١٩  تسجيل األهداف  ٩
  ٢.٣٣  ٢٢  رمية اإلرسال   ١٠
  ٢.٠١  ١٩  الرمية الجانبية   ١١
  ١.٥٩  ١٥  رمية حارس المرمى   ١٢
  ٨.٨٠  ٨٣  الرمية الحرة   ١٣
  ٥.٣٠  ٥٠   أمتار٧رمية أل   ١٤

ــة اإلرســال(التعليمــات العامــة ألداء الرميــات   ١٥ ــة، رمي ــة الجابي رميــة ، الرمي
  ٨.١٦  ٧٧  )  أمتار٧رمية أل ، الرمية الحرة، حارس المرمى

   العقوبات – ١٦  ١٦
  ١.٥٩  ١٥   اإلنذار - أ١٦  أ-١٦
  ٤.١٣  ٣٩   اإليقاف - ب١٦  ب-١٦
  ٣.٧١  ٣٥  االستبعاد   ١٧
  ٦.٢٥  ٥٩  الطرد   ١٨
  ٤.٣٤  ٤١  الحكام   ١٩
  ٢.١٢  ٢٠  ألميقاتي والمسجل   ٢٠
  ٩٣  ٩٤٣  وعـ المجم

  

  .....أي تعدیل ترونه مناسبا 
 -   
-  
-  
-  
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  ١٨

  بسم ا الرمحن الرحيم
  )٣(الملحق 

  التربیة الریاضیةكلیة 
  جامعة الموصل

  
 

  
  استطالع رأي اخلرباء/ م

 
بنــاء مقیــاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الیــد ( فــي النیــة اجــراء البحــث الموســوم بـــ

 لـذا یلـتمس الباحـث .ولكـونكم مـن أهـل الدرایـة والمعرفـة ) لطلبة كلیة التربیة الریاضـیة

بــار والموافقــة علیهــا وذلــك لوضــع مــن ســیادتكم ترشــیح اهــم الفقــرات التــي تناســب االخت

تـــصلح ، ال تـــصلح ، تـــصلح بعـــد (امـــا الفقـــرة وتحـــت البـــدیل المناســـب ) صـــح(عالمـــة 

  .وارجو من سیادتكم اضافة أي فقرة اخرى ترونها مناسبة للبحث ) التعدیل

  

 
  

  :االسم الثالثي
  :االختصاص

    :اللقب العلمي
  :التاریخ

  الباحث
  م جمیلسعد باس.د
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  ١٩

  )٤(الملحق 

  بسم ا الرمحن الرحيم
  التربیة الریاضیةكلیة 

  جامعة الموصل
  

 
  

  استطالع رأي اخلرباء/ م
 

ـــ بنــاء مقیــاس المعرفــة القانونیــة بكــرة الیــد (فــي النیــة اجــراء البحــث الموســوم ب

أضــــع أمــــام  .ولكــــونكم مــــن أهــــل الدرایــــة والمعرفــــة ) لطلبــــة كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة

ـــداء رأیكـــم حـــول محـــضاراتك ـــا مـــنكم اب ـــى كتابتهـــا راجی  الفقـــرات التـــي توصـــل الباحـــث إل

 لــىمــستویات الــتعلم الــذي تتمتــع بــه الفقــرات المــصاغة مــن خــالل تحدیــدها والمــشتمل ع

  )التطبیق ، الفهم ،المعرفة (

 
 

  
  :االسم الثالثي
  :االختصاص

    :اللقب العلمي
  :التاریخ

  
 سعد باسم جمیل.د

    
جأ
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  ٢٠
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  ٢١
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  ٢٢

    
 

  
   

   
 

   

  
 
 

   

  
 

 
   

  
    

  
 

 


 
 

   

  
 

 
 

   

 
 

 
 

   

  
    

  
 

 
   

  
 
 

   

  
 

 
   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

262



  ٢٣
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  ٢٤
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  ٢٥
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  ٢٦
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  ٢٧
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  ٢٨
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  ٢٩

  )٥(امللحق 
  مقياس املعرفة القانونية بكرة اليد بصورته النهائية

  
 
 

 
 

 
 


 

  

٣ . 
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  ٣٠
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  ٣١
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  ٣٢

  )٦(الملحق
 مفتاح تصحیح مقیاس المعرفة القانونیة بكرة الید

 

  اإلجابة الصحیحة  اإلجابة الصحیحة  رقم الفقرة  رقم الفقرة
  أ  ٤١  د  ٧
  ج  ٤٣  د  ٨
  ج  ٤٥  ب  ٩
  د  ٤٧  ب  ١١
  ب  ٥٣  ب  ١٤
  ب  ٥٤  ج  ١٧
  ب  ٦١  أ  ١٨
  ب  ٦٣  ج  ٢٠
  أ  ٦٥  ب  ٢١
  ب  ٧٠  ب  ٢٤
  ب  ٧١  ب  ٢٥
  ج  ٧٢  أ  ٢٨
  ب  ٧٧  ج  ٣٥
  ج  ٧٨  ج  ٣٦
  د  ٨٠  أ  ٣٨
  د  ٨٦  ب  ٣٩
      ب  ٤٠
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