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الممخص

هدف البحث إلى بناء اختبار دقة الضرربة امماميرة بترنس الطاولرة ضضرال عرن وضرج درجرات ومسرتويات معياريرة لعينرة

البحث وقد اشتمل البحث عمى طالب المرحمة الرابعة ضر كميرة التربيرة الرياضرية جامعرة الموصرل والبرال عرددهم (  )211طالرب
مثمررت عينررة البحررث مررن م ( )38طالررب وبنسرربة م ويررة مقرردارها ( )% 29.320مررن مجتمررج البحررث ق وقررد قررام الباحثرران ب تبرراع
الخطوات العممية الالزمرة ضر عمميرة بنراء االختبرار وقرد اسرتخدمت الوسرا ل اإلحصرا ية الالزمرة لتحقيرق هردض البحرث والمتمثمرة

باالت :

(النسبة الم وية – الوسط الحساب – االنحراف المعياري– اختبار  t– testضضال عن الدرجة المعيارية9سيكما )
وقد استنتج الباحثان مايات :

 -توصل الباحثون إلى بناء اختبار يقيس دقة الضربة اممامية بتنس الطاولة.

 إن االختبار الذي تم التوصل إليه توزع توزيعا طبيعيا عمى وضق معامل االلتواء ومربج كاي. تم التوصل إلى وضج درجات ومستويات معيارية لعينة البحث.وأوصى الباحثون بما ي ت :

 اعتماد هذا االختبرار ضر عمميرة تقرويم و تقيريم هرذا الم رارة مرن حيرث امخرذ بنظرر االعتبرار جرداول ا المعياريرة وعمرى عينراتمشاب ة لعينة البحث.

 القيام بإجراء وبناء بحوث أخرى عمى م ارات لم تطم ا هذا الدراسة. -محاولة التوسج ض العمل عمى عينات ذات رقج جغراضية أوسج واشمل من عينة البحث هذا .

الكممات المفتاحية :بناء -الضربة االمامية-تنس الطاولة
Constructing an accuracy test of forehand drive in table tines
Asist.dr.prof.waleeed.k.rajab
Ahmad.a.abdul aal
Ahmad.s.ismaeel
Abestract
The research aim at constructing an accuracy test of forehand drive in table tennis
and find out standard level and scors for the sample .
The population of research consist off (177) students from senior student in college of
sport education at the university of mosul the sample of study consisted of (83) students which
respresend a percentage of(%46.892) from the main research population the researchers has
statistical means such as : percentage – average –standard deviation – mode – coefficient
skwenss – chi square – t test indepented sample.
The most important conclusion which the researchers found:
- Constructing an atest of accuracy forehand drive in table tennis
- the test was normally distributed according to coefficient of skwenss and chi squarce.
The researcher recommends the following:
- Making future studies according to the restriction which the study did not mention.
Keyword: Constructing- forehand- tines
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 -2التعريف بالبحث :
 2-2المقدمة وأهمية البحث :

تعد االختبارات والمقاييس من أكثرر وارا ل القيراس والتقرويم يا ميرإ يرة اثرارع الدايعيرإ لمرو الرتعمم والتردري

لمماولرإ

الوصررول بررالإرد ال ر أ م ر الماررتويات الريا رريإج وتإررير لتا أدررا ال ر ماررتوا أداع الريا ررة يررة مدررارع معيلررإ مي ر

أن

أدراك الريا ة لمماتوا الذي وصل الير يارا دع مر تثبيرت االارتأابات الصرميمإ اللاأمرإ ومماولرإ اصرب أو تألر
الممرراوالت الخاة ررإ ج كمررا تارردم يررة المقارلررإ بررين تقرردم الريا ررة ولإا ر أو بررين الريا رريين بع رردم وبع ر

جولقررد لعبررت

االختبارات والمقاييس دو ار هاما ية مأال التربيإ الريا يإ والبدليإ خاصإ تمك التة تادم ية التعرف مر مارتوا رردرات
(.إورة ج6996ج )2ج ومما الإك يي أن اإللأازات الريا يإ العاليإ التة تمققرت يرة اآلولرإ اخخيررع

الريا ة أو الب

أرراعت بإ ررل التقرردم العممررة الررذي يإررددع العررالم بمختمررف الميررادين ومررن

ررملدا المأررال الريا ررة .ي ررب ررن اهتمررام

المعلير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين بإر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ون التربي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررإ الريا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريإ وتار ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخير العم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروم المختمإ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررإ لد ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ج
(الدبلررةج6999ج )8ج وتعررد ريا ررإ ت ررلس الةاولررإ مررن اخلإ ررةإ الريا رريإ التررة تمترراز بمد ررارات أااارريإ متلو ررإ لتيأ ررإ
لتعامل الب ر

مرا الم رر والترلس والةاولرإ مارتخدما يرة ذلرك المدرارات اخاااريإ الترة بردولدا اليبدرر الةرابا المميرز

لدررذع المعبإجوأصرربمت هررذع الريا ررإ مررن اخلع را

الإررعبيإ الممببررإ لرردا معبررم المأتمعررات العربيررإ والدوليررإ لملاارربتدا مررا

كاي ررإ اخ م ررار واخأل رراس ولع رردم ماأتد ررا الر ر ما ررامات واا ررعإ لممارا ررتدا أو امكال ررات مادي ررإ باه ر رإ التك رراليف يالتق رردم

التكلولرروأة الررذي واكر

هررذا العصررر أدا الر اهتمررام الم ااررات والإررركات ذات العبرررإ بدررذع الريا ررإ يررة تررويير أي ررل

اخدوات واخأدزع الريا يإ ذات الموصإات الإليإ والقالوليإ لتادم ية االرتقاع بالماتوا الإلة لب بين والوصرول بدرم الر

أي ل الماتوياتج ورد إددت لعبإ تلس الةاولإ العربيإ لد إ مميإ وااعإ اللةاق وتةو ار يليا كبير ار يرة اخداع المدراري
والمركررة والخةة ر ة ج ممررا أعمدررا تتب روأ مكالررإ ريا رريإ واأتما يررإ متمي رزع بررين اخلعررا
الماررتوا االولمبررة .ورررد كرران مررن لتررا

الإرديررإ والأما يررإ وخاصررإ م ر

هررذا التةررور أن أصرربمت المدررارات الدأوميررإ بدإرركالدا المتلو ررإ أكثررر درررإ واررر إ

وررروع يررة ام رراز اللقرراة أو ااررتقبالدا مررن خرربل المدررارات الديا يررإ(.الكردي 2007ج)2ج ويررة الع رراق الررذي أول ر اهتمامررا
كبي ر ار ور ايررإ متمي رزع لملاإررص والإرربا

وألعررا

بوصررإدم القا رردع اخااارريإ لمتةرروير والتقرردم يررة مختمررف اخلعررا

الريا رريإ امررإ

الم ررر خاصررإ أخررذت هررذع المعبررإ تدخررذ ةابعررا ممي ر از وتاررير بخة ر أيرردع لمررو التقرردم والتميز(.الدبلررةج6999ج

) 8وتكمن أهميرإ هرذع الد ارارإ يرة ألدرا مر مرد مرم البرامثين الوميردع الترة تلاولرت مو رول ريراس دررإ ال رربات الدايعرإ
اخماميإ والتة تاتخدم بإكل وااا خبل المع

مما يكون لدا اخثر البالغ ية اتمام المباراع بإركل لراأل لرذلك أراعت هرذع

الدرااإ لتمدد أوأ ا رصور وت إة تعديب لمبرام والخةة من خربل اارتخدام ال رربات الملااربإ ارعيا لتمقيرق أي رل

اللتا

لدذع المعبإ.

 0-2مشكمة البحث:

مررن خرربل متابعررإ البررامثين لمررا تررم الأررازع مررن د اراررات مميررإ يررة مأررال هررذع المعبررإ وأررد البررامثين أن المعبررإ تإتقررر

الختبررارات لقيرراس درررإ ال رربات ال رربات اخماميررإجاذ م ر مررد مررم البررامثين اليوأررد ارروا د اراررإ وامرردع يقررة يررة كميررإ
التربيإ الريا يإ أخذت أال

اإلراال ية ين اال تبار ية المعبإ ج ولذلك ارتص البرامثين القيرام بعمميرإ تصرميم متوا رعإ

لدذع المدارع لعمدا تكون الةبرإ لمو بمو أخرا ية مأال البلاع والتصميم الذي تإتقرع هذع المعبإ.
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 8-2هدضا البحث:
 2-8-2بلاع اختبار درإ ال ربإ اخماميإ ية تلس الةاولإ .

 2-3-6و ا درأات وماتويات معياريإ لعيلإ البم

.

 2-2مجاالت البحث:
 2-2-2المجال البشري :ةب

الالإ الدراايإ الرابعإ بتلس الةاولإ ية كميإ التربيإ الريا يإ  /أامعإ الموصل .

 0-2-2المجال الزمن  :ابتداع من  2060/66/24ولغايإ .2066 / 6/ 62
 8-2-2المجال المكان  :أامعإ الموصل  /كميإ التربيإ ال ار يإ  /را إ اخلعا

الإرديإ .

 -0اإلطار النظري والدراسات السابقة:
2-0اإلطار النظري:
 2-2-0الم ارات امساسية ض تنس الطاولة:
 -اإلراال

 ال ربإ اخماميإ (الدبلة ج  6999ج )22 -ال ربإ الخمإيإ

 -ال ربإ المولبيإ اخماميإ والخمإيإ

 ال ربإ الاامقإ (الكبس) أمامة وخمإة ال ربإ الاارةإ ال ربإ القاةعإ اخماميإ والخمإيإ الصد (بموك)-

ربإ الدوران (االةوي والزهيري ج  2009ج)269 - 256

 2-2-2-0اإلرسررال :وهررو أمررد المدررارات الر يارريإ وهررو الوارريمإ إلدخررال التررلس يررة المع ر
لتمقيق اللقةإ يإذا لم يارتةا الب ر

الإروز باللقةرإ ب رربإ اإلرارال ييأر

وبد ر ج وهررو الإرصررإ اخول ر

أن يديرص اإلرارال اذا كران أيردا يرصرإ أيردع

لمدأومج ويعد اإلراال من ال ربات اخااايإ والمدمإ ية تلس الةاولإج و م الب

المرال أن ي را الترلس يرة ارمرإ

يدع وأن يإكر ويرام ية ذهل وهو ماتقر ية مكال متديرص ل رر اإلرارال كيرف ي رر والر أي مكران اريوأ الترلسج

و لد القيام المرال بتلإيذ اإلراال مي أن ي ر التلس بم رب بعد الةبردرا مرن يردع بواارةإ ديعدرا الر اخ مر وربرل
ذلررك يأر

أن تكررون التررلس ماررتقرع يررة ارمررإ اليررد واخصررابا ممرردودع م ر أن كررون اليررد الماممررإ لمتررلس أ مر مررن ماررتوا

اررةل الةاولررإ كررة يإرراهدها المكررم والب ر

الماررتقبل وان يكررون الب ر

المراررل خمررف المررد اللدررا ة لمةاولررإ وداخررل

الخةرروة الوهميرإ الممترردع مر امتررداد الخةرروة الأالبيررإ لمةاولررإج وبعررد تلإيررذ ال رربإ بوااررةإ الم ررر يأر
التررلس ممع ر

المراررل أوال وتعبررر الإرربكإ لت ررر ممع ر

المرال.وياتمر المع

أن ت ررر

الماررتقبل وبعررد ذلررك م ر الماررتقبل أن يعيررد التررلس ال ر ممع ر

بدذع الةريقإ مت تتقرر اللقةإ لمصممإ امد الةريينج وال يمق لممرال أن يريس اخر

 أنواع اإلرسال -:أ /بحسب منطقة سقوط الكرة ض ممعب المناضس :
 اراال رصير . اراال ةويل .983
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ب /بحسب قذف الكرة :
 -اراال من رذف ال لمكرع .

 اراال من رذف واةص لمكرع .ج /إرسال بحسب دوران الكرة :

 اإلراال بالدوران الأالبة. اإلراال بالدوران الخمإة. -اراال بالدوران اخمامة.

 0-2-2-0الضررربة امماميررة:وه رة ال رربإ اخكثررر إرريو ا لررد ال بررة تررلس الةاولررإ وةريقررإ أدا دررا تكررون برردن يقررف

الب

والكتف اخيار مواأدرا لمإربكإ ورردم اليمرين متردخرع واليارار متقدمرإ مرا مريبن الأارم رمريب الر اخمرام ج اذ يكرون

مركز ثقل الأام م القدم اليمين باللابإ لب

الذي يمع

6999ج ) 29ج ية بدايإ ال ربإ ية أثلاع ام

الذرال الماممإ لمم ر ال الأال

ية خة وامد مواز لاةل اخر

بالذرال اخيمن والعكس الصميل لب ر

اخ ارر( الدبلرةج

اخيمن لمأارم يكرون الرذرال والرارغ

والم ر ما ل لألمام ج م أن تكون الزاويإ بين اليد المماركإ لمم رر والأارم برين

( )45 – 35د رأررإ لررد ذلررك يقرروم الب ر

بالمرأمررإ بصررورع ارريعإ مررن الأال ر

اخيمررن ال ر اخمررام باتأرراع الياررار ويقرروم

ب ر الكرع لدما تكون الكرع ية أ م ارتإرال لدرا مرا تمررك رارغ اليرد باتأراع ارةل الةاولرإ وبعرد االلتدراع مرن ال رربإ
االارتمرار بالمرأمرإ الر اخمرام الر أن تصرل اليرد بمارتوا الررأس ج وأثلراع مميرإ

مر الب ر

رر الكررع يلتقرل مركررز

ثقر ر ررل الأار ر ررم مر ر ررن القر ر رردم الخمقير ر ررإ – اليمر ر ررين – ال ر ر ر القر ر رردم اخمامير ر ررإ – اليار ر ررار – ثر ر ررم يتدير ر ررد ويار ر ررتعد لم ر ر رربإ التر ر ررة

تميدررا(الأمبةج6987ج .)647اللقةررإ المدمررإ يررة لقررل مركررز ثقررل الأاررم مررن القرردم الخمإيررإ الر اخماميررإ هررة االلارريابيإ مررا
مركر إ الررذرال  .و مر الب ر
الو ا الملاا

مراربررإ الك ررع أيرردا وهررة تترررك م ررر الملررايس مت ر ياررتةيا تورررا ةريقدررا وبالتررالة اتخرراذ

خداع ال ربإ اخماميإ  .ويأ

د المبالغإ ية ميل الم ر ال اخمام( الدبلةج  6999ج .) 29

 8-2-2-0الضربة الخمفيرة :يرة هرذع ال رربإ و را القردمين كرس ال رربإ اخماميرإ وتكرون الرذرال مثليرإ وتارم

مرا

الم ر ال ياار الأام و لدما ترتإا الكررع الر أ مر ارتإرال لدرا يمررك الارا د الر اخمرام وكرذلك الرارغ باتأراع اإلمرام
ال ر الأال ر

اخيم ررن مررن الأا ررم ووأر ر الم ررر ما ررل الر ر اخم ررام وبعررد االلتد رراع م ررن ممي ررإ

باالرأميرإ لمتابعررإ الكررع متر تصررل أمررام الصرردر ثررم تارم

ررر الكر ررع تتم ررر ال ررذرال

الر و ررعدا اخصررمة لمتدير لم رربإ القادمررإ.

ويكررون

و ررا الأاررم اثلرراع تلإيررذ ال رربإ الخمإيررإ وراع الك ررع البأالبدررا كمررا يررة ال رربإ اخماميررإج ويمكررن اتقرران هررذع ال رربإ مررن
خرربل الررتعمم والترردري

المميررز بالإررمول واالترزان يالب ر

لررن يصرل الر أ مر الماررتويات أال أذا أتقررن ال رربات اخماميررإ

والخمإيررإ م ر مررد ا رواع وياررتةيا الارريةرع م ر أررالبة الةاولررإج ويإ ررل تمريررك اإلبدررام اليررا رمرريب يررة اتأرراع ملتصررف

الم ررر و ررر الك ررع لررد لقةررإ ارررل رمرريب مررن أ م ر ارتررداد لدررا وتكررون الماررايإ بررين الأاررم والك ررع ارررر مررن ال رربإ

اخماميإ.

 2-2-2-0الضررربة المولبيررة  :تعررد ال رربإ المولبيررإ مررن أهررم ال رربات الدأوميررإ المديثررإ يررة ك ررع تررلس الةاولررإج ويعررد

الياباليون أول من ااتعمل هذع ال ربإ ية المباريات الدوليرإ يرة بدايرإ الارتيليات وررد تةرورت هرذع ال رربإ لمرد كبيرر مرا
تةررور المعبررإ وان مقرردار الرردوران لمك ررع رررد بمررغ مرردودا أديرردعج يررر أن كررل ذلررك يرأررا ال ر ي ررل العمررم الررذي ااررتخدم يررة
تة رروير الم ررار ورة ررا المة رراة والتكلولوأي ررا الت ررة يأربد ررا الم رردربونج ويةم ررق مر ر

(ال ربإ المولبيإ) وهة تعةة مقدا ار كبي ار من الدوران .وهلاك لو ين من ال ربإ المولبيإ:
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أ /ال ربإ المولبيإ اخماميإ وهة م لو ين :
 ال ربإ المولبيإ اخماميإ العاليإ البةي إ. ال ربإ المولبيإ اخماميإ الاريعإ والملخإ إ. /ال ربإ المولبيإ الخمإيإ

 5-2-2-0الضرررربة السررراحقة (الكررربس) :أن هررذع ال رربإ مدمررإ أرردا يدررة مررن أكثررر ال رربات الدأوميررإ الماررتخدمإ
لكولدا من ال ربات التة تقرود صرامبدا الر الإروز باللقةرإج ولررا يرة المباريرات كررع ترلس الةاولرإ اارتمرار الكبارات برين

الب بين من رويإ واريعإ اخمر الرذي يارب

المتردر اتقران الرديال والدأروم معراج

الكربس والرديال المارتمرج يعمر أال ر

والأدير بالذكر أن المدراإ اخوربيرإ ررد اارتإدت مرن المدرارإ اخاريويإ بعردم اال تمراد مر الدأروم يقرة يرة المعر ج و لرد
ااتخدام ال ربإ الاامقإ يأ

أن تكرون ال رربإ رويرإ وارريعإ دون المأروع الر المردع والتدري ج اذ أن الب ر

اللراأل هرو

الرذي يارتخدم قمر دا مرا كمررا هرة المررال مرا ألروال الريا رات اخخررا.ان الغايررإ اخاااريإ مررن اارتخدام هررذع ال رربإ هررو
الإرروز باللقةررإ أو ديررا الملررايس ماررايإ بعيرردع ررن الةاولررإ ثررم التخةررية لمإرروز باللقةررإ والب ر

الأيررد يررتمكن مررن مواأدررإ

الكرربس بررالرأول ال ر الخمررف واتخرراذ مورررف ديررا ة بعيررد ررن الةاولررإ ويمتمررك اررر إ لمعررودع ال ر الةاولررإ اذا امتررال لررذلك
وهلاك لو ان من الكبس هما :

أ /الضربة الساحقة اممامية
ب /الضربة الساحقة الخمفية
 9-2-2-0الضررربة السرراقطة  :يقصررد بال رربإ الاررارةإ التررة ي ديدررا الب ر

ويأعررل الك ررع تاررقة يررة ممع ر

ملايا ر

خمف الإبكإج ت دا هذع ال ربإ بةريإ ال ربإ الاارةإ اخماميإ التة يرارمدا الملرايس الر أدرإ اليمرين وبةريقرإ ال رربإ
الاررارةإ ال ر ممعر
الكرع ال ممع

الملررايس متكررون بوااررةإ مقابمررإ الم ررر لمك ررع اذ بعررد ارتةامدررا بالم ررر وبديعررإ خإيإررإ أرردا تعررود

الملايس بصورع بةي إ وتاقة رر الإبكإ داخل ممعر

ملاةق مختمإإ وبزوايا مختمإإ أي ا ية ممع

ملايا  .لد أداع هذع المدارع يقف الب

اليمل رر الةاولإ ولياررا متردخرع والركبتران مثليتران رمريب ل رمان
ال ربإ يخدل الب

الملرايس ويمكرن بمقردور الب ر

توأير الكررع الر

ررر الةاولرإ بمير

تكرون ردمر

رر الكررع بصرورع ملخإ رإ أمرام الرذرالج يإرة هرذع

ملايا بدرأمإ الذرال بار إ ولكل ال ي ر الكرع بل يأعل م ررب أمامدرا كرة تررتةم بر و مير

أن يماك الم رر بقروع و لرد مرس الكررع لمم رر يمرف الب ر

أارم الر اليمرين يرة ال رربإ اخماميرإ الارارةإ بمير

يقابل كتإ اخيار الإبكإ ويمف أام ال الياار يرة ال رربإ الارارةإ الخمإيرإ بمير
االلتداع من ال ربإ م الب

أن يام

ذ ار

يقابرل كتإر اخيمرن الإربكإ أمرا بعرد

لو ا التدي إل ادع الكرع القادمإ من الملايس.

 1-2-2-0الضربة القاطعة  :لقرد التإرر هرذا اخارمو مرن المعر

خربل الارلوات اخخيررع لردما بدرر المةراة الم راد

لم رربات المولبيررإج وأصررلاف كثيررع مررن المةرراة الررديا ةج وهررذع ال رربات تعررد مررن ال رربات اخااارريإ يررة أيررإ مبرراراع مررن
مباريررات تررلس الةاولررإ واذا أتقلررت أكثررر تعررد أمالررا لمعر

خلدررا لعبررإ خاليررإ مررن معبررم اخخةرراع وتاررتخدم يررة الررديال ويلرردر

ااتخدام ية الدأوم وت دا ادع ببدر الم ر أكثر من وأ الم ر ج والإارق بيلدما هرو مو را الرأرل وو را اليرد

والأاررم العكاررةج وتأرردر اإلإررارع الر أن هررذع ال رربإ تر دا بوأر الم ررر اخمررامة والخمإررة مررن يرروق الةاولررإ أو بعيرردا
لدا .وهة م لو ين :
أ  /ضوق الطاولة :

 ال ربإ القاةعإ يوق الةاولإ بوأ اليد989
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 ال ربإ القاةعإ يوق الةاولإ ببدر اليدب  /بعيد عن الطاولة :

 ال ربإ القاةعإ بعيد ن الةاولإ بوأ اليد -ال ربإ القاةعإ بعيد ن الةاولإ ببدر اليد

 3-0-2-0الصررد ( بمرروك ) :هررة امرردا المدررارات الديا يررإ لصررد الدأرروم ورررد تاررتخدم ك رربإ هأوميررإ وتاررتخدم أي ررا

لام

مر لمرو واارا مرن اتأراع الر أخرر .وتعرد

الملايس خارل الةاولإ أو تمرك

أمامة أو أالبة أو كباإ ولكن ال تاتخدم

د

رربإ أاااريإ

رد

رربإ لدرا دوران

ربإ دوران خمإرةج يرإذا اارتخدمت ال رربإ ك رربإ ديا يرإ ييرتم التلاريق

بين دوران الكرع وارر إ الكررع المارتممإ مرن الملرايس وهلرا يبدرر التردثير بإرخراع رارغ اليرد والرذرال والقب رإ مر الم رر
المتصرراا الررزخم مررن اررر إ ودوران الكررع أمررا أذا ااررتخدمت ك رربإ هأوميررإ يعم ر الب ر

أن ياررتإيد مررن دوران الك ررع

القادمإ من الملايس وإد الراغ ورب إ اليرد مر الم رر والارا د مرا مركرإ ارريعإ لمكرل ليصربل لر هأروم مرتردج والبرد
يررة المررالتين مررن التوريررت الأيررد م ر الك ررع و رربدا يررة أثلرراع صررعودها وربررل ارتإا دررا لمقمررإ و رردم تركدررا لموصررول لقمررإ
صعودها أو لزولدا من أرص ارتإال لدا .وهلاك لو ان من الصد:
أ  /الصد بوجه المضرب
ب  /الصد بظ ر المضرب
 2-0-2-0ضرربة الردوران :يقصرد ب رربإ الردوران
الملررايس وذلررك لعرردم معريتر بليررإ الب ر

أثلرراع

رر الكررع وأعمدرا تردور يرة اتأاهرات مختمإرإج الدردف ملدرا اربرراك

ررر الكررع ي ررب ررن رردم معريتر يررة أي اتأرراع ارروف تتأر الكررع بعررد

لمادا اةل المل دع(.الدبلةج  6999ج )
 0-0الدراسات السابقة:
-8إجراءات البحث:
2-8من ج البحث :ااتخدم البام

الملد الوصإة بدامو المال لمب مت وةبيعإ البم

 0-8مجتمررج البحررث وعينترره:تمثرل مأتمررا البمر

بةرب

الاررلإ الد ارارريإ الرابعرإ كميررإ التربيررإ الريا ريإ أامعررإ الموصررل

والبالغ ددهم (  )677ةالبا ولمعام الدرااة() 2066 - 2060ج وتم تلإيذ االختبرار مر

البم

.
يلرإ مرن المأتمرا مثمرت يلرإ

و ددهم( )83ةالبا تم اختيارهم بالةريقإ العمديإ وبذلك مثمت العيلإ لابإ م ويرإ مقردارها(  )% 46.892مرن مأرم

المأتما اخصمة.وييما يدتة الأدول ررم ( )6يبين تإاصيل مأتما و يلإ البم

.

الجدول رقم ( )2مجتمج وعينة البحث والعدد الكم والنسبة الم وية
العدد

النسبة الم وية

مجتمج البحث
عينة البحث

38

%29.2

عينة التجربة االستطالعية

22

%5.9
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طالب لم يكمموا االختبارات

12

%22.9

الطالبات

5

%0.3

211

%222

المجتمج الكم

 8-8وسا ل جمج البيانات:رام البامثون بااتخدام مأمو إ من الوارا ل العمميرإ لغرر
البم

أمرا البيالرات الخاصرإ بمو رول

وهة كاختة(:تمميل ممتوا -االاتبيان– االختبار والقياس  -المقابمإ).

2-8-8تحميرل المحترروى:مرن خرربل االةربل مر المصرادر العمميرإ المتعمقررإ بالمعبرإ ومررن خربل البمر

والتقصرة مررول

ةبيعإ االختبارات الموأودع ية لعبإ كرع ترلس الةاولرإ وأرد البرامثون أن المعبرإ تإتقرر الر وأرود مثرل هرذع االختبرارات ممرا
أكد

رورع القيرام بخةروع بلراع هرذا االختبارجكمرا ررام البرامثون بأمرا مراامكن أمعر مرن اخةرر اللبريرإ المتعمرق بمو رول

البم .

0-8-8االستبيان:رام البامثان بعرر

اارتمارع اارتبيان بمو رول البمر

الخراا والمتمثرل باختبرار دررإ ال رربإ الدايعرإ

اخماميإ ية لعبإ تلس الةاولإ م مأمو إ من الاادع الخبراعية مأال القيراس والتقرويم ولعبرإ ترلس الةاولرإ وبعرد أمرا
التعررديبت التررة تررم اإلإررارع اليدررا مررن ربمدمجورررد بمررغ رردد الخبرراع( )60خب ارع(المممررق

االاررتمارات ويرزهررا تررم اخخررذ برربع

ررم()2ج وايتم تإصيل ذلك ية مو ول الصدق الباهري.والمممق ررم ( )6يبين االختبار بصيغت اخوليإ.

االختبررار م ر الاررادع الخب رراع يررة

 8-8-8التعررديالت الت ر أجريررت عمررى الصرريغة اموليررة لالختبررار:بعررد أن تررم ررر

مأال المعبإ والقياس والتقويم تم اخخذ بالتعديبت التة اإارو اليدا وكما يدتة:
 -مدد ملةقإ ااقاة الكرع من ارتإال ( )30ام.

 مددت ملةقإ مبماإ الكرع لاةل المل دع (40ام 40 ام) -تم ا تماد ال

مل دع متميز لمقيام بتلإيذ ال ربإ اخول اليصالدا ال الب

المختبر.

 أ يإت التعديبت اآلتيإ لملقاة: اذا ارتةمت الكرع بالإبكإ واقةت ية أدإ المختبر خارل مدود الملاةق المقامإ يعة (صإر).
 اذا ارتةمت الكرع بالإبكإ واقةت ية الملةقإ المقامإ تمتا

 اذا اقةت الكرع م المد الإاصل بين الملاةق المقامإ تمتا

اللقةإ ما

مكان اقوةدا .

اللقةإ لمملةقإ اخ م تاأيب .

 أصبمت الدرأإ العبم لبختبار ( ) 50والصغرا لبختبار (صإر).2-8-8مواصفات بناء االختبار الم اري الن ا ية:
اسم االختبار :ال ربإ اخماميإ .
الغرض من االختبار :رياس درإ ال ربإ اخماميإ .
وصرف امداء  :يقررف المختبرر يررة الأدرإ المقابمررإ لمملةقرإ المقاررمإ ويرة أمرردا الزوايرا لمةاولررإ ومار
ملاابإ ل ( أذا كان الب

يمعر

باليرد اليملر يقرف يرة الأدرإ اليملر والعكرس صرميل باللاربإ لب ر

المختبررر بإاررقاة الك ررع مررن م ر ارتإررال( 30اررم) مررن ارتإررال اررةل الةاولررإ ررن اخر

الأدررإ الترة ي ارهررا
اخ ارر) ج يقروم

يررة ملةقررإ (40اررم 40اررم)

والمو ررمإ يررة الإرركل ررررم( )6ج بعررد ارتررداد الك ررع يقرروم المختبررر بتلإيررذ ال رربإ باتأرراع الملةقررإ اخ مر تاررأيب ويأر

يكون أداع ال ربإ بااتخدام ال ربإ الدايعإ اخماميإ وي ار
ال مين االلتداع من تلإيذ ()60

أن

اخداع القالولة لدرا ج وهكرذا يارتمر المختبرر بتلإيرذ ال رربات

ربات متتاليإ.

* السادة الخبراء مبينين ض الممحق رقم ()0
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شروط امداء:
 تلإذ ال ربات بدامو ال ربإ اخماميإ. -يعة لب

 -تعة لكل ال

المختبر مماولتان تأريبيإ ربل البدع.
( )60مماوالت تمتا

مأمو دا.

 -يقوم الزميل بااقاة الكرع من االرتإال المقتر لغر

تلإيذ االختبار ولممماوالت العإر.

 يثبت ارتإال ( )30ام بوااةإ ماةرع مررمإ . تعاد مماولإ ااقاة الكرع ية مالإ دم االلتزام باالرتإال المعتمد ومقدارع(30ام) ن اةل الةاولإ .التسجيل :

 يمصل المختبر م ( )5لقاة لد اقوة الكرع ية الملةقإ ررم(.)5 يمصل المختبر م ()4لقاة لد اقوة الكرع ية الملةقإ ررم (.)4 يمصل المختبر م ()3لقاة لد اقوة الكرع ية الملةقإ ررم(.)3 يمصل المختبر م ()2لقاة لد اقوة الكرع ية الملةقإ ررم(.)2 يمصل المختبر م ()6لقةإ لد اقوة الكرع ية ملةقإ ررم (.)6 -يمصل المختبر م صإر لقةإ لد اقوة الكرع خارل مدود الممع

.

 يمصل المختبر م صإر لقةإ اذا ارتةمت الكرع بالإبكإ واقةت ية أدإ المختبر. اذا ارتةمت الكرع بالإبكإ ثم اقةإ ية الملةقإ المقامإ تمتا -اذا اقةإ الكرع م الخة الإاصل بين الملاةق تمتا

وما

مكان اقوةدا.

اللقةإ لمملةقإ اخ م تاأيب.

الدرجة الكمية:

 أ م درأإ يموز ميدا المختبر هة( 50درأإ) ج وارل درأإ (صإر)مالحظة :

--------- -ااتوأبت مميإ الوصول ال المعايير والماتويات تمويل الدرأات الخام ال درأات معياريإ
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الشكل رقم ( )2يوضح تفاصيل االختبار الن ا

2-8التجررارب االسرررتطالعية :مررن اأررل المصررول م ر البيالررات الخاصررإ بعيلررإ البم ر

االختبار وةرق اأراعع اذ تم المأوع ال اأراع التأار االاتةب يإ لتمقيق بع

كرران البررد مررن التدكررد مررن ارربمإ

اخهداف العمميإ واإلداريإ.

 2-2-8التجربررة االسررتطالعية امولررى:أأريرت هررذع التأربررإ بترردري  2060 /66 /30 - 29جوكران الغررر

مررن اأرراع

هذع التأربإ هو التعرف ال مأمو إ من اخهداف وهة:
 التعرف م ابمإ اخدوات الماتخدمإ.

 تمديد اخبعاد والماايات المتعقمإ باالختبار.
 تإخيا الامبيات التة رد تمد

ربل وية خبل وبعد التلإيذ.

 التعرف م ااتأابإ يلإ البم

ية أداع االختبارات.

ي ب ن ذلك تم ااتخرال معامل الثبات من التةبيق اخول بعد تةبيق

والمو و يإ لكب الممكمين .

 0-2-8التجربة االستطالعية الثانية:لغر

م

يلإ م لإإ من ( )60مختبرين

اتمام الخةوات العمميإ البزمإ لموروف مر البيالرات ال رروريإ المةموبرإ

إلتمام مميإ ااتخرال المواصإات العمميإ تم اأراع التةبيق الثالة م العيلرإ لإاردا الم لإرإ مرن( )60مختبررين لممصرول
م ر معام ررل الثبررات وذل ررك بترراري  2060/ 62 / 7قو مير ر تررم اا ررتكمال كررل اإلأر رراعات المتعمقررإ بالتوصررل ال ر اخاررس
العمميإ لقبول االختبار من صدق وثبات ومو و يإ وايرد تإصيل ذلك ية الأدول ررم(.)3

987

بناء اختبار دقة الضربة...........................

8-2-8التجربررة الن ا يررة:تررم القيرام بتلإيررذ التأربررإ اللدا يررإ لعيلرإ البمر

الم لإررإ مررن( )83مختبرر يمثمررون المأمررول الكمررة

لممختبرين الخا عين لعمميإ التةبيق اللدا ة بعد أن ااتبعد كرل المختبررين الرذين أأريرت مدرم التأرار االارتةب يإ جاذ
تم المباإرع بالتلإيذ اللدا ة لبختبار م

يلإ البم

المصول م البيالات المةموبإ كايإ لغر

لمإترع مرن  2060/ 62 / 8ولغايرإ 2066/6/62ج وترم مرن خبلدرا

اخ ا دا لمتمميل اإلمصا ة.

5-8المعامالت العممية لالختبار:
2-5-8الثبات:ان ثبات المقياس أو االختبار يعلة أن الدرأات التة يعةيدا التةبيق أو الترة يرتم المصرول ميدرا تكرون
درأات دريقإ وخاليإ من اخخةراع وهرذا يعلرة الر يرة مالرإ تةبيرق أداع القيراس مر اخيرراد ألإاردم وخي ردد مرن المررات

وبالةريقإ لإادا والإروة المو و إ لدا اوف لمصل م القيمإ لإادا ية كل مرع(ر وانج98ج.)2006

2-2-5-8الثبات بطريقة إعادة التطبيق :يعرد أارمو تةبيرق االختبرار وا رادع تةبيقر مرن أكثرر ألروال الثبرات صرربميإ

ييمررا يخ ررا اختبررارات اخداع المرك ررة يررة التربي ررإ الريا رريإ والبدلي ررإجاذ تعتمررد ممي ررإ التةبيررق مر ر اخي رراد ألإارردم ويررة
البروف لإادا مرع أخرا بعد الق اع يترع زمليإ ملاابإجاذ يعبر معامل االرتبراة برين التةبيرق اخول والتةبيرق الثرالة رن

معامل الثبات أو معامرل االاتقرار(.مارالينج2004ج  )649جوررد ا تمرد البرامثون مر معامرل ثبرات اليقرل رن (80ج)0
ياكثرممررا يأعمدررا اختبررارات مقبولررإ لمتةبيررق اذ يإررير كررل مررن بررد المأيررد واليااررري( )2003يررة تمديررد درأررات الصرردق

والثب ررات والمو ررو يإ ي ررة اختب ررارات الميار ررإ البدلي ررإ بد ررذع القيم ررإ ك ررة يع ررد االختب ررار مقبوال (.ب ررد المأيدجالياا ررريج2003

ج)663ج ورد ورد تإصيل العيلإ وتواريخدا ية التأار االاتةب يإ المذكورع ألإا.
0-5-8الصدق:يعد الصردق مرن المعرامبت أو اخارس العمميرإ اخكثرر أهميرإ والترة يأر

أن تترواير يرة أي مميرإ بلراع

لبختبارات بدلوا داجوهو يإرير الر الدرأرإ الترة يمترد اليدرا يرة ريراس مرا و را خأمر ياالختبرار أو المقيراس الصرادق هرو

الررذي يقرريس بدرررإ كاييررإ البرراهرع التررة صررمم خأمدررا واليقرريس إرري ا برردال ملدررا أو باإل ررايإ اليدا (.بويجر روانج2008ج
)255-254كما أإار باهة( )6999ال أن صدق االختبار يمدد ريمإ أدوات التقرويم يرة مردا صربميتدا لقيراس الصرإإ
أو الامإ أو العلصر المراد رياا بدا ريااا دريقا ويعميا دون أن يعةة أي م إر لقياس الأوالر

اخخرا(.براهةج6999ج

)23
2-0-5-8الصرردق الظرراهري:وهررو يعلررة أن االختبررار أو المقيرراس الماررتخدم يبرردو صررادرا يررة ريرراس البرراهرع أو الصررإإ
وهو يتداس م لقةتين أااايتين:
 -6مدا ملاابإ االختبار لما يقيا .

 -2مدا ملاابإ االختبار لمن يةبق ميدم.
والبامثون يمصمون م هذا اللول من الصدق من خبل ر
من الخبراع المعرو

ميدم ابداع رأيدم مول و مي يال بمأررد رر

االختبار ية ااتبيان معرد لدرذا الغرر

ويةمر

االختبرار وا تبرارع يصرمل لقيراس المالرإ أو الصرإإ

مو ول القياس يعتبر االختبرار ررد مصرل مر هرذا اللرول مرن الصردق ومرن ثرم يةمر

مرن الخبرراع رراعتر وتقرويم االختبرار

واأراع التعديبت والتصميمات مير ويرتم ذلرك مرن خربل خةروات اأرراعع وتارأيم والرزمن الرذي خصرا لر و يرهرا مرن
اللق رراة المتعمق ررإ ببلا ر ر ي ررب ررن الرا ررم التو رريمة ل (.ر ر روانج2006ج )265جوتةبيق ررا لد ررذا الل ررول م ررن الص رردق ر ررام

البررامثون بعررر

االاررتبيان مر مأمو ررإ الخبرراع* الروارد ذكرررهم يررة المممررق ررررم ( )2والبررالغ ررددهم( )60مير

مصررل

االختبررار م ر موايقررإ الخب رراع وبلارربإ م ويررإ مقرردارها( .)%600ومت ر يررتم ربررول مررا توصررل الي ر الخب رراع مررول صرربميإ
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االختبررار يالر يأر

أن التقررل اللارربإ الم ويررإ خ ار دررم ررن()%75ج اذ يإررير بمرروم ونخرررون الر الر

مر البامر

المصررول

م الموايقإ بلابإ( )%75يدكثر من نراع الخبراع لقبول االختبار
(بموم ونخرونج6983ج .)626
0-0-5-8الصدق الذات :هو صدق الدرأات التأريبيرإ لاربإ الر الردرأات المقيقيرإ الخاليرإ مرن أخةراع الصرديإ و مير

الير صردق االختبرار ياالرتبراة الوثيرق برين الثبرات والصردق لراأم رن أن

تصبل الدرأات المقيقيإ هة الممك الذي يلار

ثبات االختبار ي اس م ارتباة الدرأات المقيقيإ لبختبرار بلإاردا اذا أ يرد االختبرار مر المأمو رإ لإاردا مرن اخيرراد
ويما

ن ةريق المعادلإ اآلتيإ  :الصدق الذات 

الثبات

 9-8صرردق التمييررز ب سررموب المجموعررات المتضررادة:يعررد صرردق التمييررز بداررمو المأمو ررات المت ررادع مررن أمررد ألروال

الصرردق الماررتخدم يررة ااررتخرال صرردق االختبررار وهررو برردورع يتمثررل يررة ررردرع االختبررار م ر التمييررز بررين أصررما

القرردرات

الملخإ إ من أول ك الذين يتمتعون بقدرات مرتإعإ ية الصإإ أو الامإ أو العلصرر مو رول القيراس وررد رير ( ربوي ج

ر وان ج )2000م أل " ردرع االختبار المقترر

مر التإريرق برين اخإرخاا الرذين يتمتعرون بدرأرإ مرتإعرإ بالصرإإ أو

الامإ من لاميإ وبين من يتمتعون بدرأإ ملخإ رإ مرن الصرإإ أو الارمإ مرن لاميرإ أخررا" (.بوي ور روان ج  2000ج
تمقيق هذا اللول من الصدق لأد البامثون ال ااتخدام ررالون(  )t- testلمعيلرات المارتقمإ لمتدكرد مرن القروع

 )265ولغر

التميزيررإ لبختب ررار وم ررن ث ررم لك ررة يك ررون االختب ررار معبر ر ار تعبي ر ار ص ررادرا ررن ري رراس الص ررإإ أو الخاص رريإ وبمررا يتلاا ر

الماتويات الموأودع ية يلإ البم

جاذ تم القيام بالتمميرل مر

م ررا

يلرإ م لإرإ مرن ( )82مختبرر رارموا الر مأمرو تين كرل

مأمو ررإ بمررغ ررددها ( )46مختبررر مثمررت المأمو ررإ اخول ر ذوي القرردرات المرتإعررإ أمررا المأمو ررإ الثاليررإ يقررد مثمررت ذوي

القرردرات الملخإ ررإج اذ تررم ااررتبعاد ريمررإ واررةيإ مررن البيالررات ليتارراوا ةريررة التمميررل لغررر
والتوصل ال اللتا
 )tلعيلإ البم

تمقيررق الدرررإ يررة التمميررل

وتاديل العمميإ اإلمصا يإج والأدول ررم ( )2يبين اخوااة الماابيإ وااللمرايات المعياريإ وريمإ(

.
الجدول رقم ( )0العدد واموساط الحسابية واالنحراضات المعيارية وقيمة(  ) tوالمعنوية لعينة البحث
المتغيرات

العدد

المعالم اإلحصا ية
س

ع

المجموعة العميا

22

85.835

8.298

المجموعة الدنيا

22

01.822

8.822

 tالمحسوبة

22.219

 tالجدولية

2.22

المعنوية
معنوي

 قيمة  tالجدولية عند درجة حرية (ن )2-ومستوى داللة  2.25بمغت (.) 2.22

يتبر ر ررين مر ر ررن الأر ر رردول ررر ر ررم( )2أن الوار ر ررة المار ر ررابة لممأمو ر ر ررإ العمير ر ررا بمر ر ررغ ( )85.835وبر ر ررالمراف معير ر رراري
مقرردارع()8.298جيررة مررين بمررغ الواررة الماررابة لممأمو ررإ الرردليا( )01.822وبررالمراف معيرراري مقرردارع( )8.822ج ومررن
خ رربل اأر رراع المقارل ررإ ب ررين المأم ررو تين تب ررين أن ريم ررإ  tبيلدم ررا بمغ ررت( )22.219وه ررة ا م ررة م ررن ريم ررإ( ) tالأدولي ررإ

البالغإ( ) 6.99وهو ماي كد وأود يرق معلوي بين المأمرو تين ومرن ثرم معلويرإ الإررق الرذي ترم التوصرل الير وهرو ماي كرد
صدق االختبار ية التمييز بين المأمو ات المت ادع.

 1-8الموضرروعية:يع رد االختبررار مو ررو يا اذا أ ة ر الرردرأات لإارردا بغ ر

اللبررر ررن الإررخا الررذي يصررمم ومررن

دون أي تدخل ذاتةجورد تم اختيار ممكمان يقومان بعمميإ التاأيل كل ملدما م مدع ويتم ايأادهرا مرن خربل اارتخرال
معامل االرتباة بين الممكمين وهرذا االرتبراة هرو الرذي يمردد معامرل المو رو يإجان مميرإ تقلرين االختبرار ترتم مرن خربل
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و ررا إ ررروة موم رردع لتةبي ررق االختب ررار مر ر أمي ررا اخير رراد كم ررا يتةمر ر

أي ررا و ررا ةريق ررإ موم رردع ي ررة ممي ررإ تق ررويم

أدا دم(.برراهةج6999ج )65-64جوالأرردول ررررم ( )3يبررين اخوارراة الماررابيإ وااللم اريررات المعياريررإ ي ررب ررن معررامبت
الثبات والصدق الذاتة والمو و يإ لبختبار .
الجدول رقم()8اموساط الحسابية واالنحراضات المعيارية والمعامالت العممية لالختبار
االختبار

العينة

دقة الضربة اممامية

22

التطبيق امول

وحدة

القياس

التطبيق الثان

الثبات

س

ع

س

ع

82.922

9.232

80.122

2.821

الصدق الذات
2.222

2.301

الموضوعية
درجة

المحكم الثان

المحكم امول
س

ع

س

ع

82.922

9.232

82.922

9.232

2.22

يتب ر ررين مر ر ررن الأ ر رردول ررر ر ررم ( )3ان الوا ر ررة المار ر ررابة لمتةبي ر ررق اخول رر ر ررد بم ر ررغ( )82.922وبرر ررالمراف معيرر رراري
مقردارع( )9.232ج يررة مررين بمررغ الواررة الماررابة لمتةبيررق الثررالة( )80.122وبررالمراف معيرراري مقرردارع( )2.821ولتيأررإ
القيررام بتةبيررق معامررل االرتبرراة بررين التةبيقررين بدررر أن ريمررإ معامررل الثبررات( )2.301وهررة ريمررإ ت هررل االختبررار لمقبررول
لمتةبيررق اللدررا ة جيررة مررين كرران الصرردق الررذاتة اللررات مررن ريمررإ الثبررات تمررت الأررذر( )2.222وهررة درأررإ اليررإ مررن
الصر ر رردق ج وييمر ر ررا يتعم ر ر ررق بقيمر ر ررإ معامر ر ررل المو ر ر ر رو يإ والبالغر ر ررإ ( )2.22يقر ر ررد بم ر ر ررغ الوار ر ررة المار ر ررابة لمممكر ر ررم اخول
والثالة( )82.922وبالمراف معياري ()9.232ج وهو معامل ي هم لمقبول ما بقيإ المعامبت المذكورع ألإا.
 3-8مال مة االختبار لعمر وجنس العينة(معامل االلتواء) (-مربج كاي):
يقرروم أارراس ربررول االختبررار أو ري ر

مر

ردع واررا ل ي ررب ررن

رررورع ترروير معررامبت (الصرردق-الثبررات-

المو و يإ)ج كدااس لقبول االختبرار يران هلراك وارا ل أخررا يمكرن أن تعةيلرا تصرور مرول رردرع هرذا االختبرار أو دمر

ية مب مت لمعيلإ المةبق ميدا ج ومن بين هرذع الوارا ل معامرل االلترواع الرذي يعتمرد مر القريم العدديرإ لموارة المارابة
وااللمراف المعياريرإ لمردرأات الترة ترم المصرول ميدراج يعمميرإ تأمرا والتقراع الوارة والوارية والملروال يرة لقةرإ يمثرل للرا

توزيعررا ا تررداليا يدخررذ إرركل الأرررس الملررتبم اخبعرراد ج ويتورررف المصررول م ر هررذا الململ ر أال ترردالة م ر مأررم العيلررإ
لمعيلرإ أدا

يكمما زادت ارتر الململ مرن الإركل الملرتبم ج وبالترالة كممرا كران االختبرار الرذي ترم بلراعع أو تلإيرذع ملاار

ذلر ر ر ر ر ررك لممصر ر ر ر ر ررول م ر ر ر ر ر ر الململ ر ر ر ر ر ر أال تر ر ر ر ر رردالة لمبيالر ر ر ر ر ررات والر ر ر ر ر ررذي يبر ر ر ر ر ررين مب مر ر ر ر ر ررإ االختبر ر ر ر ر ررار لعمر ر ر ر ر ررر وأر ر ر ر ر ررلس

العيلإجوي رب رن هررذع الواريمإ يوأررد ررالون مربرا كرراي الرذي ياررتخدم لموصرول الر الدرردف لإار والررذي اارتخدم البامر
زيررادع يررة تدكيررد هررذا القبررول لبختبارجوالأرردول ررررم( )4يبررين يلررإ البم ر
ومعامل االلتواعج (.بوي ور وانج2008ج.)645- 644

والواررة الماررابة وااللم رراف المعيرراري والمل روال

الجدول رقم( )2الوسط الحساب واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء ومربج كاي لعينة البحث
اسم االختبار

عينة البحث

الوسط الحساب

االنحراف المعياري

المنوال

معامل االلتواء

الضربة الداضعة اممامية

38

82.835

5.223

80

-2.202
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مررن الأرردول ررررم( )4يتبررين أن الواررة الماررابة لعيلررإ البم ر

البالغررإ( )83ةال ر

رررد بمررغ (385ج )36وبررالمراف

معياري مقدارع (608ج )5ج وبقيمإ ملواليإ مقدارها( )32يقرد بمرغ معامرل االلترواع لدرذا االختبرار(202ق)-2وهرة ريمرإ ت كرد
م مب مإ االختبار لمعيلإ .ولغر

والأردول رررم ()5

زيادع التدكد من مب مإ االختبار ااتخدام مربا كاي لدذا الغرر

يبين القيم المإاهدع والمتورعإ ومربا كاي لكل ماتوا والقيمإ الكميإ.

الأدول ررم ( )5الماتويات والقيم المإاهدع والقيم المتورعإ ومربا كاي لكل ماتوا ومربا كاي الكميإ
المستوى

القيم المشاهدة

القيم المتوقعة

امول

0

201ق2

الثان

22

225ق2

الثالث

82

222ق2

الرابج

03

228ق2

الخامس

2

225ق2

السادس

2

389ق2

الكم

38

055ق2

قيم مربج كاي الجدولية

22.21

*مربج كاي الجدولية تساوي( )22.21وه اكبر من قيمة كاي المحتسبة والبالغة()2.055

من الأدول ررم( )5يتبين للا أن ريمإ مربا كاي لبختبار رد بمغت()6.255وهة اصرغر مرن ريمرإ كراي الأدوليرإ
والبالغإ( )66.07ج وبذلك يتبين دم وأود يرق بين ماهو متورا وماهو مإاهد مما ي كد مب مإ االختبار لمعيلإ.
التوصرل الر التةبيقرات اإلمصرا يإ الخاصررإ باارتخرال البيالرات البزمررإ لعيلرإ البمر

2-8الوسرا ل اإلحصررا ية :لغرر

رام البامثون بااتخدام مزمإ اإلمصاع( )spssلمتوصل ال الممول اللدا يإ لمبيالات مو ول البم .
-2عرض النتا ج ومناقشت ا:
2-2عرررض جرردول الرردرجات والمسررتويات المعياريررة لالختبررار:بعررد أن تررم اتمررام المعالأررات اإلمصررا يإ والمصررول م ر
البيال ررات بإ رركمدا الخ ررام ر ررام البامر ر

بعممي ررإ تموي ررل ال رردرأات الخ ررام الر ر ال رردرأات المعياري ررإ ور ررد ت ررم االا ررتعالإ بالدرأ ررإ

المعياريإ( 6ايكما)(Donr&others .1987 .31).
0-2عرررض الرردرجات المعياريررة لالختبررار:تررم تمويررل الرردرأات الخررام ال ر الدرأررإ المعياريررإ ( 6ارريكما)ج مما أن الواررة

الما ر ررابة(647ج)4وااللمر ر رراف المعي ر رراري(244ج )20والأ ر رردول رر ر ررم( )6يب ر ررين ال ر رردرأات الخ ر ررام وال ر رردرأات المعياري ر ررإ(6

ايكما)المقابمإ لدا.

الجدول رقم( )9الدرجات الخام والتك اررات والدرجات المعيارية ( 6سيكما)المقابمة ل ا.
ت

الدرجة الخام

التك اررات

الدرجة المعيارية) ( 6سيكما

ت

الدرجة الخام

التك اررات

الدرجة المعيارية( ( 6سيكما

2

20

0

920ق32

20

82

2

232ق25

0

22

8

813ق32

28

02

9

029ق20

8

82

8

352ق12

22

03

2

258ق83

2

83

0

533ق12

25

01

8

932ق85

5

81

0

802ق93

29

09

0

209ق80

9

89

0

292ق95

21

05

0

290ق02
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1

85

1

121ق92

23

02

8

323ق05

3

82

1

582ق53

22

08

2

985ق00

2

88

5

012ق55

02

00

2

812ق22

22

80

2

221ق50

02

02

2

223ق29

22

82

9

128ق23

00

02

8

322ق20

 8-2عرض المستويات المعيارية الختبار دقة التصويب لضربة الجزاء بكرة الماء:
الجدول رقم ( )1المستوى المعياري لالختبار المصمم

المستوى

الدرجة المعيارية( )9سيكما

التك اررات

النسبة الم وية

جيد جدا

 38.82ضما ضوق

0

% 0.222

جيد

99.91-38.88

22

% 20.223

متوسط

52-99.99

82

% 89.222

مقبول

88.88 – 22.22

03

% 88.182

ضعيف

99 –88.80ق29

2

% 22.328

ضعيف جدا

95ق – 29ضما دون

2

% 2.323

الأدول ررم ( )6يبين وأود اتإ ماتويات توز ت كاختة:
 الماتوا اخول أيد أدا وبمغ دد التك اررات يي ( )2وبلابإ م ويإ 409(.ج)%2
 الماتوا الثالة أيد وبمغ يي
 الماتوا الثال

دد التك اررات ( )60ويلابإ م ويإ 048(.ج)%62

متواة وكان دد التك اررات ( )30وبلابإ م ويإ644(.ج)%36

 الماتوا الرابا مقبول وكان دد التك اررات يي ( )28وبلابإ م ويإ734(.ج)%33
دد التك اررات( )9وبلابإ م ويإ)%22.328(.

 الماتوا الخامس

عيف وبمغ يي

 الماتوا الاادس

عيف أدا وكان دد التك اررات ( )4وبلابإ م ويإ)%2.323(.

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 2-5االستنتاجات:

 توصل البامثان ال بلاع اختبار يقيس درإ ال ربإ الدايعإ اخماميإ بتلس الةاولإ. ان االختبار الذي تم التوصل الي توزل توزيعا ةبيعيا م ويق معامل االلتواع ومربا كاي. -تم التوصل ال و ا درأات وماتويات معياريإ لعيلإ البم .

 0-5التوصيات:

 -ا تمرراد هررذا االختبررار يررة مميررإ تقررويم و تقيرريم هررذع المدررارع مررن مي ر

اخخررذ بلبررر اال تبررار أررداولدا المعياريررإ و م ر

يلات مإابدإ لعيلإ البم .

 القيام بإأ ارع وبلاع بمو أخرا م مدارات لم تةمدا هذع الدرااإ. -مماولإ التواا ية العمل م

يلات ذات ررا أغراييإ أواا واإمل من يلإ البم

المصادر العربية وامجنبية:
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 االةرروي والزهيررريج وليررد و ررد او وارربدان مممررود (:)2009العررراب كررررة المضررررب ج أامعررإ الموصررلجدار ابررن
االثير لمةبا إ واللإر.

 باهةجمصةإ ماين(:)6999المعامبت العمميإ والعمميإ بين اللبريإ والتةبيق جمركز الكتا
لملإرجة6جالقاهرع.
 الأبمررةج ةررارق ممررودي أمررين ( :)6987العرراب الكرررة والمضررربج مديريررإ دار الكت ر
الموصل.

لمةبا ررإ واللإررر ج أامعررإ

 ر وانجمممد لصر الدين(:)2006المدخل ال القياس ية التربيإ البدليإ والريا إجة6جالقاهرع.
 امباون بيتر ( :)6990كرة الطاولة الناجحةج ترأمإ مممد بد المميد الدوري ج مةبعإ اللد إ .
 إورة ()6996ج مأدي اممد:بناء بطارية اختبار لقيراس الصرفات البدنيرة والم رارات امساسرية لناشر

ترنس

الطاولررررررررررررررةج أةروم ر ر ر ر ر ررإ دكت ر ر ر ر ر رروراع م لإ ر ر ر ر ر ررورعج كمي ر ر ر ر ر ررإ التربي ر ر ر ر ر ررإ الريا ر ر ر ر ر رريإ بل ر ر ر ر ر ررينج أ ر ر ر ر ر رراما الزررر ر ر ر ر ررازيقج
www.arabtabletennis.com
 بد المأيد مروانج و اليااري ج مممد أاام(:)2003القياس والتقويم ية التربيإ البدليإالريا يإجة6جالوراق
لملإر والتوزيا جاخردن.



بوي جمممد مان وجر وان مممد لصر الدين(:)2000القياس ية التربيإ الريا يإ و مم اللإس الريا ةج



ربوي جمممررد ماررن ور روانجمممد لصررر الرردين(:)2008القيراس يررة التربيررإ الريا ريإ و مررم الررتإس الريا ررةج

دار الإكر العربةج القاهرع.
دار الإكر العربةج القاهرع.

 الك ررردي()2007ج ص ررمت الك رررديجتقرررويم ضاعميرررة برنرررامج وبطررروالت االتحررراد العربررر لكررررة الطاولرررةجالأامع ررإ
اخردليإج www.arabtabletennis.com

 الدبلةج م ررار ممم ررد( :)6999أثرررر برنرررامج تررردريب مقتررررح ضررر تطررروير اإلرسرررال العرررال والرررواط بالررردوران
الجررانب والخمف ر عمررى ال جرروم بالضررربة الثالثررة بتررنس الطاولررةج راررالإ ماأاررتير يررر ملإررورع ج كميررإ التربيررإ

الريا يإج أامعإ الموصل
 DONR KIRKERD & OTHERS (1987):measurement &evaluation for physical
educator .second edition human kinitics publishers.inc.
الممحق رقم ( )2تفاصيل االختبار بصيغته امولية
كمية التربية الرياضية

جامعة الموصل

بسم اهلل الرحمن الرحيم

م /استبيان ار

الخبراء

امستاذ الخبير..........................المحترم

تحية طيبة :ض النية أجراء البحث الموسوم "بناء اختبار دقة الضربة الداضعة اممامية بتنس الطاولة " وبرالنظر لمرا تتمتعرون بره
من خبرة ودراية بمجال القياس والتقويم أو بمجال المعبة ق نضج بين أيديكم استبيان بناء االختبار المقررر عمرى عينرة مرن طرالب
كمية التربية الرياضية المرحمة الرابعة راجين مرن حضرراتكم أبرداء رأيكرم حرول تفاصريل االختبرار مرن حيرث االسرم العممر والغررض

منه والقياسات المستخدمة ووصف امداء والتسجيل وغيرها من امسس الت ترون ا مناسبة وذات أهمية ض االختبار ضضال عن

الرسم التوضيح المرضق مج االستبيان خدمة لمبحث العمم

مج ضا ق الشكر التقدير
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التوقيرررج :

االسم الثالث :
االخترصاص :

الرمقب العمم :

التاريررررخ:

اسم االختبار  :الضربة الداضعة اممامية .

الباحثون

االختبار المقترح

الغرض من االختبار  :قياس دقة الضربة الداضعة اممامية .

امدوات المستخدمة  :طاولة ق مضارب ق كرات ق شريط الصق .
وصف امداء  :يقف المختبر ض الج ة المقابمة لممنطقة المقسمة وض أحردى الزوايرا لمطاولرة وحسرب الج رة التر يراهرا مناسربة

لهق ويقف العب أخر ض ج ة منطقة التقسيم ليقروم بتنفيرذ رميرة لمكررة باتجراا المختبرر ضر المنطقرة المحرددة بمسراضة (92سرم x

 92سم) والموضحة بالشكل ق بعد ارتداد الكرة يقوم المختبر بتنفيرذ الضرربة باتجراا المنطقرة امعمرى تسرجيال ويجرب أن يكرون أداء
الضربة باستخدام الضربة الداضعة اممامية ويراعى امداء القانون ل ا ق وهكذا يستمر المختبر بتنفيذ الضربات إلى حرين االنت راء

مررن تنفيررذ ( )22ضررربات متتاليررة .ويجررب أن تسررقط الكرررة ضر داخررل المنطقررة المحررددة لكر تحتسررب محاولررة صررحيحة وضر حالررة
سقوط ا خارج المنطقة المحددة يعاد تنفيذها مرة أخرى.

التسجيل :

 يحصل المختبر عمى ( )9نقاط عند سقوط الكرة ض المنطقة رقم( )9والموضحة ض الشكل. يحصل المختبر عمى ( )5نقاط عند سقوط الكرة ض المنطقة رقم( )5والموضحة ض الشكل. يحصل المختبر عمى()2نقاط عند سقوط الكرة ض المنطقة رقم ( )2والموضحة ض الشكل. -يحصل المختبر عمى ()8نقاط عند سقوط الكرة ض المنطقة رقم()8والموضحة ض الشكل.

 يحصل المختبر عمى ()0نقاط عند سقوط الكرة ض المنطقة رقم( )0والموضحة ض الشكل. يحصل المختبر عمى ()2نقطة عند سقوط الكرة ض منطقة رقم ( )2والموضحة ض الشكل. -اليحصل المختبر عمى أي نقطة عند سقوط الكرة خارج حدود الممعب .

مالحظات :

ألالعب الذي سوف يقوم بتنفيذ الضربة امولى إليصرال ا إلرى أالعرب المختبرر يجرب أن يكرون مرن أالعبرين الممارسرين لمعبرة

ومن ذوي الكفاءة العالية
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الممحق رقم( )0أسماء السادة الخبراء والمختصين
ت

الكمية

امسماء

الجامعة

2

أ.د وليد وعد اهلل

طرق تدريس/تربية الرياضية

الموصل

0

أ.د هاشم أحمد سميمان

قياس وتقويم/تربية الرياضية

الموصل

8

أ.د مك محمود الراوي

قياس وتقويم/تربية الرياضية

الموصل

2

أ.م.د عبد الكريم قاسم غزال

قياس وتقويم /تربية الرياضية

الموصل

5

أ.م.د إيثار عبد الكريم قاسم

قياس وتقويم /تربية الرياضية

الموصل

9

أ.م.د سب ان محمود الزهيري

قياس وتقويم/تربية الرياضية

الموصل

1

أ.م.د محمود شكر صالح

قياس وتقويم/تربية الرياضية

الموصل

3

م.د سعد باسم جميل

قياس وتقويم/تربية الرياضية

الموصل

2

م.عمار محمد خميل

تدريب رياض  /تربية الرياضية

الموصل

22

أ.م طارق حمودي أمين

عمم النفس/تربية الرياضية

الموصل
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