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دراسة مقارنة في نتائج االختبارات المهارية بين الطالب المتقدمين لمقبول في أقسام التربية الرياضية
في جامعتي الموصل وكركوك

م.م .وئام عامر عبد اهلل

جامعة كركوك  /كمية التربية
-1

م .احمد مؤيد حسين العنزي

جامعة الموصل /كمية التربية األساسية

التعريف بالبحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث

يزداد االهتمام يوماً بعد يوم بوسائل التقويم والتي تتطور بسرعة إذ كان لها دو اًر كبي اًر في كل مجال من مجاالت حياة

اإلسنسان يستعين بها في حياته اليومية وقد استخدمت كذلك في مجال التربية الرياضية من أجل الوقوف عمى مستوى
القدرات البدسنية والحركية والمهارية لكوسنها وسيمة من وسائل التقويم من أجل اإلحاطة بالمستوى الشامل لمفرد الرياضي ومن
ثم وضع البرامج التعميمية أو التدريبية المسناسبة له لغرض التوصل إلى تحقيق األهداف المسنشودة.
إن االهتمام بالتربية الرياضية في المرحمة الجامعية دفع الدول المتقدمة إلى وضع برامج واختبارات لمطالب أثسناء
تقديمهم إلى كميات وأقسام التربية الرياضية وان مدرسي التربية الرياضية هم الذين يشرفون عمى هذه االختبارات األمر الذي
يتيح بسهولة الكشف عن الطالب الجيدين.

ان معرفة قدرات المتقدمين لمقبول في قسم التربية الرياضية ال تقل أهمية عن كيفية تطوير هذه القدرات وان من

االساليب المتبعة في اكتشاف هذه القدرات ومعرفة مستوياتها هي االختبار والقياس فاالختبار يعطي سنتائج موضوعية
موثوق بدقتها وصحتها إذا ما استخدمت استخداماً مبسنياً عمى األسس العممية.

"وعسندما تكون هذه االختبارات قد خضعت إلى جممة هذه الشروط فإن استخالصها وتطبيقها عمى عيسنة األفراد في

ضوئه سنستطيع أن سنقرر قبول البعض واستبعاد البعض األخر أي إسنسنا سوف سنتمكن من الحصول عمى أفراد يتميزون بقدرات
واستعدادات معيسنة غير متوفرة في اآلخرين مما يسهل عميسنا معرفة األفراد الذين يمتمكون إمكاسنية ممارسة السنشاط الرياضي".
(عالوي ورضوان )34 8433
لذا ومن خالل خبرة الباحثان باعتبارهما جزءاً من االختبارات المهارية لمطالب المتقدمين لمقبول في اقسام التربية

الرياضية اذ يقومان بعممية تقييم الطالب في االختبارات لمفعاليات الجماعية ككرة القدم وكرة اليد الحظا عدم توفر صفة

الموضوعية في عممية التقييم هذه بشكل جيد اذ ان المدرس يعطي الدرجة لمطالب في االختبارات المهارية بشكل غير

موضوعي يعتمد فيه عمى المالحظة الذاتية لممدرس وال يوجد أي معيار ثابت يمكن استخدامه من قبل جميع المدرسين.
من هسنا ومما تقدم ظهرت أهمية البحث لدى الباحثان في اسنه ماذا لو تغير المدرس الذي يقوم بعممية التقييم هل
ستكون السنتائج متساوية او متقاربة ام ستختمف السنتائج باختالف المحكمين (المدرسين) الذين يقومون بعممية التقييم وذلك
من خالل التعرف عمى الفروقات في سنتائج تقييم المدرسين لمطالب المتقدمين لمقبول في اقسام التربية الرياضية في

االختبارات المهارية (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة) بين جامعتي الموصل وكركوك.
 2-1مشكمة البحث

تعتمد كميات وأقسام التربية الرياضية في القطر ومسنها كميتي التربية والتربية األساسية بجامعتي الموصل وكركوك

في القبول لمطالب المتقدمين عمى برسنامج اختبارات خاصة بذلك الذي يقبل عمى أساسه الطالب المتقدمين إلى الكميات
واالختصاصات األخرى.

ومن خالل ما تقدم في أهمية البحث تبرز مشكمة البحث لدى الباحثان في عدم وجود المعايير الثابتة الخاصة

باالختبارات المهارية كما هو الحال في االختبارات البدسنية التي تطبق في االختبارات الخاصة بالقبول اذ اسنه لو توفرت
المعايير العممية الصحيحة في التقييم لالختبارات المهارية لسنتج عن ذلك اختيار الطالب ذوو الكفاءة المهارية العالية هذا
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لو افترضسنا تساوي جميع الطالب في بقية المتغيرات كالعمر والمواصفات الجسمية والبدسنية التي ستؤثر في سنتائجهم

لالختبارات المهارية.

 3-1هدف البحث

ويهدف البحث إلى- :

 8-4-8التعرف عمى الفروقات االحصائية بين الطالب المتقدمين لمقبول في اقسام التربية الرياضية بين جامعتي الموصل
وكركوك في أدائهم لالختبارات المهارية (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة).
4-1

فرض البحث

ويفترض الباحثان ما يأتي- :
 8-3-8عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين الطالب المتقدمين لمقبول في اقسام التربية الرياضية في جامعتي
الموصل وكركوك في أدائهم لالختبارات المهارية لمفعاليات (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة).

5-1

مجاالت البحث

 8-5-8المجال البشري :الطالب المتقدمين لمقبول في قسمي التربية الرياضية في كمية التربية /جامعة كركوك وكمية
التربية االساسية /جامعة الموصل لمعام الدراسي .2184/2182

 2-5-8المجال الزماسني :الفترة من  2182/4/8ولغاية .2182/81/8
 4-5-8المجال المكاسني :المالعب والقاعات التي اجريت فيها االختبارات المهارية في جامعتي الموصل وكركوك.
 -2اإلطار النظري والدراسة السابقة
 1-2اإلطار النظري
 1-1-2التحصيل

يقصد بالتحصيل حدوث عمميات التعمم التي سنرغبها وهذه العمميات يجب أن تتضمن أفضل ما يمكن أداؤه من قبل

المتعمم بحيث يكون قاد اًر عمى إسنجاز أعمال تتطمب جهداً ومهارة تمكسنه من القيام بمهمات أفضل من غيره أقل تعمماً

(الصميدعي .)83 8441

ويرتبط التحصيل الدراسي بعدد من المتغيرات البعض مسنها يتدرج تحت المتغيرات العقمية (المعرفية) والبعض اآلخر

يتضمن المتغيرات (الدافعية) التي تمعب دو اًر هاماً في دفع الفرد وتوجيهه إلى الحرص عمى التحصيل الدراسي ومحاولة

الوصول إلى مستوى مرتفع ويعتبر مستوى التحصيل الذي يصل إليه الطالب محصمة لما يحدث من تفاعل بين هذه

المتغيرات جميعا وبالرغم من أهمية هذه المتغيرات إال أن هسناك احتماالً كبي اًر في تفاوتها من حيث األهمية السنسبية لكل

مسنها (عبد الغفار  .)23-22 8438أما التحصيل الحركي فيشير (عبد اهلل  )2182سنقال عن ( " )Goodبأسنه مدى
إتقان األداء في معارف ومهارات معيسنة يكتسبها الطالب من خالل المادة الدراسية عن طريق مقارسنته بالطالب أو في ضوء

معايير معيسنة "( .عبد اهلل )84 :2182

وهو مستوى كفاءة اإلسنجاز في العمل التعميمي بحيث يمكن تحديده بواسطة االختبارات المعيسنة لتقويم عمل الطالب
(الحريقي .)88 8434
ويشير (مسنصور  )2112سنقال عن (كالرسي وكوروين) بان العوامل المؤثرة في التحصيل هي:

 خصائص المتعمم /والتي توضحها الفروق الفردية بين المتعممين. -خصائص المعمم  /من حيث كفاءته وقيمته وشخصيته.

 سموك المعمم والمتعمم  /التفاعل المستمر والمؤثر المتبادل بيسنهما. سمات مجموع الطمبة في الصف الواحد  /من حيث استعداداتهم الفطرية أو المكتسبة. -الصفات الطبيعية لمكمية /ما يتوفر فيها من وسائل معيسنة.
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 -المادة الدراسية  /تفضيل مادة عمى غيرها بالسنسبة لممتعممين.

 القوى الخارجية  /التي تؤثر عمى فاعمية التحصيل الدراسي وتضم البيئة الثقافية والبيت والجيران وسنظرة األهل إلى دورالمدرسة " (مسنصور .)412 2112
 2-1-2أهمية المياقة البدنية لمطالب المتقدمين لمقبول في قسم التربية الرياضية

تعتمد الدراسة بكمية التربية األساسية قسم التربية الرياضية عمى استعدادات وقدرات الممتحقين بها لكي تفي بمتطمبات

الدراسة بكافة جواسنبها السنظرية والعممية والتطبيقية األمر الذي يتطمب اختيار أفراد لهم القدرة عمى القيام بتحمل أعباء الجهد
البدسني الذي يقع عمى كاهمهم من خالل دروس ومسناهج الكمية ليتم إعدادهم كمخرجات تعميمية سناجحة تؤهمهم لمقيام وتحقيق

أفضل المستويات الصالحة لمعمل في مجال التربية الرياضية وبهذا الجاسنب أشار(سالم وآخران  )2181أن المياقة البدسنية
تمثل دو اًر مهماً في قبول الطالب في كميات التربية الرياضية فضالً عن الجاسنب المهاري الذي يرتبط بالمياقة البدسنية (سالم
وآخران .)812 2181

كما أن عممية إعداد مدرس التربية الرياضية في كمية التربية األساسية وتهيئته ليمارس دوره القيادي في المدرسة في
تعميم الطمبة الفعاليات واألسنشطة الرياضية ا لمختمفة يتطمب مسنه أن يكون عمى درجة مقبولة من المياقة البدسنية إذ إن توافرها

يعسني تسهيل أداء عممه وعمى أتم صورة إذ إن عممه يرتكز بجزء كبير مسنه في أداء السنموذج الحركي الصحيح أمام الطمبة
وعرض المهارات وخاصة عسند تعميمها لممبتدئين واألطفال الصغار وهذا بدوره يتطمب توافر المياقة البدسنية لتساعده في ذلك
(الشربيسني ومتولي .)43 8431
وعمى هذا األساس فأسنه يمكن السيطرة عمى األداء المهاري أو االسنجاز من خالل مكوسنات المياقة البدسنية فضالً عمى ما

يؤثر ذلك من خالل عممية التعمم وهسنا يمكن اإلشارة إلى أن الدروس العممية التي يتمقاها الطالب في دروس التربية
الرياضية عبارة عن فعاليات رياضية تتباين فيها الحاجة إلى مكوسنات المياقة البدسنية (اوغسطين .)81-4 2113
إذ أن تحسين مستوى المياقة البدسنية ال يقتصر تأثيره في تحسين مستوى األداء المهاري والخططي فحسب واسنما يساعد
أيضاً عمى تعمم المهارات الجديدة والحركات المعقدة بسرعة(.الحيالي )24 8434

كما أن هسناك عالقة بين القدرات واالستعدادات البدسنية لممتعمم وعممية التعميم إذ أن كل فرد له مستوى مختمف من

المياقة البدسنية حيث تأخذ المياقة البدسنية مكاسنة هامة كأساس لمسنشاط التعميمي في دروس التربية الرياضية (محجوب
.)244 2118
 2-2الدراسة السابقة

 1-2-2دراسة العنزي2112 ،

(تقويم التحصيل البدسني والمهاري الختبارات القبول في قسم التربية الرياضية لألعوام )2182 – 2113
ويهدف البحث إلى:
 التعرف عمى المستوى الكمي لسنتائج االختبارات البدسنية والمهارية لمطالب المتقدمين لمقبول في قسم التربية الرياضية فيكمية التربية االساسية لالعوام .2182 – 2113

 التعرف عمى الفروقات في سنتائج االختبارات البدسنية والمهارية لمطالب المتقدمين لمقبول في قسم التربية الرياضية بيناالختبارات العشرة لالعوام .2182 – 2113
وافترض الباحث ما يأتي:
 وجود فروقات ذات داللة احصائية في سنتائج االختبارات البدسنية والمهارية لمطالب المتقدمين بين االعوام االربعة –2113.2182

واستخدم الباحث المسنهج الوصفي التتبعي بأسموب المسح المستعرض.
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وقام الباحث بالتعرف عمى العدد الكمي لمطالب المتقدمين لمقبول في قسم التربية الرياضية لالعوام 2182 – 2113

والبالغ عددهم ( )421طالباً وطالبة خالل السسنوات االربعة.

اما عيسنة البحث فقد تم اختيارها عشوائياً من سنتائج االختبارات الخاصة بالقبول (استمارات الطالب) والتي تم الحصول

عميها من شعبة التسجيل في الكمية اذ تم اختيار ( )25استمارة خاصة باختبارات الطالب الذكور من كل سسنة دراسية

وبذلك تم الحصول عمى ( )811استمارة خاصة بسنتائج الطالب الذكور فقط لالختبارات البدسنية والمهارية وذلك بعد استبعاد

استمارات الطالبات وبذلك بمغت سنسبة عيسنة البحث ( )%48.25من المجتمع الكمي لمبحث.
واستخدم الباحث الوسائل االحصائية التالية:

الوسط الحسابي السنسبة المئوية االسنحراف المعياري معامل االلتواء تحميل التباين قيمة اقل فرق معسنوي .L.S.D
واستسنتج الباحث ما يأتي:

 كان مستوى الطالب المتقدمين لمقبول الى قسم التربية الرياضية في العام الدراسي  2181/2114افضل من اقراسنهم فيبقية السسنوات في االختبارات البدسنية (ركض 531م السحب عمى العقمة شسناو بطن الطفر العريض من الثبات كرة
القدم).

وأوصى الباحث بما يأتي:
-

ضرورة استخراج معايير ثابتة ومحددة لممهارات االساسية لفعاليات (كرة السمة كرة اليد كرة القدم الكرة الطائرة

الجمسناستك) من اجل التخمص من خطأ التحيز وخطأ الصدفة الذي قد يط أر عمى سنتائج التقييم والتقويم.
إجراءات البحث

-3

 1-3منهج البحث

استخدم الباحثان المسنهج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمته وطبيعة البحث الحالي.

 2-3مجتمع البحث وعينته

اشتمل مجتمع البحث عمى الطالب المتقدمين لمقبول في قسمي التربية الرياضية في كمية التربية بجامعة كركوك وكمية

التربية االساسية بجامعة الموصل والبالغ عددهم ( )344طالباً.

اما عيسنة البحث فقد اشتممت عمى الطالب الذين حضروا االختبارات واستكمموا جميع االختبارات المطموبة لمبحث في

المهارات االساسية لمفعاليات (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة) والبالغ عددهم ( )344طالب فقد استخدم
الباحثان اسموب الحصر الشامل في اختيار افراد عيسنة البحث وبهذا بمغت سنسبة عيسنة البحث ( )%811من المجتمع الكمي
لمبحث والجدول ( )8يبين مجتمع البحث وعيسنته.

جدول ()8

يبين مجتمع البحث وعيسنته
ت

الكمية والجامعة

المجتمع

العيسنة

السنسبة المئوية

.8

التربية  /كركوك

231

231

%11.15

.2

التربية االساسية /الموصل

832

832

%44.45

344

344

%811

المجموع

 3-3وسائل جمع البيانات

اذ اعتمد الباحثان عمى سنتائج الطالب في االختبارات المهارية لفعاليات (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة)

والتي تم وضعها من قبل مدرسين متخصصين في الفعاليات اعاله في جامعتي الموصل وكركوك وذلك من خالل مشاهدة
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الطالب في اداء المهارات االساسية ذاتياً ومن ثم تقييمه عمى وفق ادائه في هذه المهارات اذ يكون التقييم لمطالب في كل

فعالية من ( )1درجات كحد اعمى ودرجة (صفر) كحد ادسنى تعطى له من قبل المدرس ولكل طالب حسب امكاسنياته
المهارية في الفعاليات الفرقية.
وتتكون االختبارات المهارية من التالي:
 .8كرة القدم :يقوم الطالب بالدحرجة بين الشواخص والسيطرة عمى الكرة واإلخماد ومن ثم التصويب البعيد عمى
الهدف.

 .2كرة السمة :ويقوم الطالب باداء بعض اسنواع المسناوالت بكرة السمة وحسب طمب المدرس مسنه ومن ثم الطبطبة بين
الشواخص ذهاباً واياباً ثم التصويب من الرمية الحرة والقيام بالتهديفة السممية.

 .4كرة اليد :يقوم الطالب باداء اسنواع من المسناوالت بكرة اليد وحسب طمب المدرس ومن ثم الطبطبة بين الشواخص
ذهاباً واياباً ومن ثم التصويب عمى المرمى من خط الـ(4م) ثم التصويب من رمية الجزاء.

 .3الكرة الطائرة :يقوم الطالب باداء المسناولة من االسفل والمسناولة من االعمى واالعداد في الكرة الطائرة وعمل حائط
الصد ثم يقوم بعمل االرسال حسب طمب المدرس.
تقريباً هذه االختبارات التي تستخدم في جميع كميات واقسام التربية الرياضية في عموم العراق من قبل السادة

التدريسيين ويكون وضع الدرجة عمى وفق المشاهدة بالسنسبة لمتدريسي والمالحظة الذاتية التي ال تخضع ألية شروط عممية

او موضوعية.

 4-3المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة في البحث

جميع االختبارات التي عرضت سابقاً هي اختبارات شخصية ذاتية يكون االعتماد فيها بصورة كاممة عمى الخبرة

الذاتية لممدرس الذي يقوم بعممية التقييم وال تممك أي معامالت صدق وثبات وموضوعية واسنما هي تستخدم مسنذ أكثر من
خمسة وعشرون عاماً في اسنتقاء الطالب الذين سيقبمون في اختصاص التربية الرياضية في الجامعات العراقية.

 5-3التجربة الرئيسية لمبحث

حسب خصوصية البحث في الحاجة الى سنتائج االختبارات المهارية في الفعاليات الفرقية لمطالب المتقدمين لمقبول في

قسمي التربية الرياضية في كمية التربية بجامعة كركوك وكمية التربية االساسية بجامعة الموصل فقد استحصل الباحثان
عمى سنتائج هذه االختبارات من المجان الخاصة بالقبول في الكميتين المذكورتين اعاله والتي سبق وان تم إجراؤها خالل فترة

االختبارات والتي امتدت في الكميتين لمفترة من  2182/4/8ولغاية 2182./4/81
 6-3الوسائل االحصائية

استخدم الباحثان الوسائل االحصائية التالية:

 8-1-4السنسبة المئوية.
 2-1-4الوسط الحسابي.
 4-1-4االسنحراف المعياري.
 3-1-4المسنوال.

 5-1-4معامل االلتواء.
 1-1-4قاسنون (ت) لمفروقات بين مجموعتين مستقمتين غير متساويتين بالعدد.
(الكسناسني )225 -818 :2114

 2-1-4معامل االختالف.
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 -4عرض النتائج ومناقشتها
 1-4عرض النتائج

بعد استحصال البياسنات الخاصة بالبحث وادخالها الى البرسنامج االحصائي ( )SPSSقام الباحثان باستخراج سنتائج

البحث وكما مبين في الجدول (.)2
جدول ()2

يبين المواصفات االحصائية لالختبارات المهارية لمطالب المتقدمين في جامعتي الموصل وكركوك
الكمية والجامعة
كمية التربية
جامعة كركوك

كمية التربية األساسية
جامعة الموصل

الفعاليات

س-

±ع

المسنوال

معامل االلتواء

معامل االختالف

كرة القدم

2.452

8.283

8.5

1.214

%58.12

كرة السمة

2.518

8.841

2

1.383

%32.32

كرة اليد

2.838

8.831

2

1.852

%53.42

الكرة الطائرة

2.543

8.854

8.5

1.411

%35.32

كرة القدم

2.144

8.234

2

1.583

%32.81

كرة السمة

4.133

1.252

2

8.342

%23.58

كرة اليد

4.145

8.231

2

1.323

%31.25

الكرة الطائرة

4.213

8.131

2

8.858

%42.13

اذ يتبين من الجدول ( )2وان االوساط الحسابية لجميع اختبارات الفعاليات الفرقية المهارية تتراوح (– 2.838
 )4.213من الدرجة الكمية لالختبارات والبالغة ( )1درجات مما يعسني ضعف مستوى افراد العيسنة في الكميتين بصورة عامة
في جميع االختبارات المهارية لمفعاليات الفرقية المدروسة وكذلك قيمة المسنوال لجميع االختبارات فقد تراوحت ()2 - 8.5
لجميع االختبارات وهي اقل من درجة السنجاح والبالغة ( )4درجات من كل ما تقدم يظهر لسنا ضعف مستويات الطالب
المتقدمين لمقبول في كميتي التربية بجامعة كركوك والتربية االساسية بجامعة الموصل في اختبارات المهارات االساسية او

من جاسنب اخر ضعف مستوى التقييم بالسنسبة لمتدريسيين وعدم مصداقيته مع مستويات الطالب كوسنه تقييم ذاتي من قبل

المدرس.
ومن اجل استكمال سنتائج البحث وتحقيق هدفه قام الباحثان بإيجاد الفروقات بين الطالب المتقدمين لمقبول في
الكميتين في االختبارات المهارية لمفعاليات الفرقية وكما مبين في الجدول (.)4
جدول ()4

يبين الفروقات االحصائية في االختبارات المهارية بين الطالب المتقدمين الى جامعتي الموصل وكركوك
الفعاليات

قيمة (ت) المحسوبة

كرة القدم

2.882

كرة السمة

5.381

كرة اليد

2.355

الكرة الطائرة

5.315

قيمة (ت) الجدولية

الفرق
معسنوي

8.41

معسنوي
معسنوي
معسنوي

 الفرق معنوي عند مستوى معنوية (.)1.15

اذ يتبين من الجدول ( )4وجود فروقات ذات داللة احصائية بين سنتائج االختبارات المهارية لمطالب المتقدمين في

كميتي التربية والتربية االساسية بجامعتي الموصل وكركوك.
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 2-4مناقشة النتائج

من خالل ما تم عرضه في أهمية ومشكمة البحث ومن خالل الجداول ( 2و )4تبين وجود فروقات ذات داللة

إحصائية بين االختبارات المهارية لمطالب المتقدمين لمقبول في قسمي التربية الرياضية في كميتي التربية والتربية االساسية

بجامعتي الموصل وكركوك لأللعاب الفرقية (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة) ويعزو الباحثان سبب ظهور هذه

السنتائج الى عدم وجود معايير ثابتة موضوعية يمكن االعتماد عميها لجميع التدريسيين القائمين بعممية االختبارات المهارية
في كميات وأقسام التربية الرياضية في الجامعات العراقية مما يؤدي هذا بالسنتيجة إلى ظهور فروقات بين التدريسيين
القائمين بعممية االختبارات وذلك لالختالف الكبير في وجهات السنظر الذاتية المستخدمة في التقييم اذ اسنه لو كاسنت هسناك
لجسنة موحدة من مجموعة من التدريسيين يقومون بعممية االختبارات المهارية لجميع الطالب المتقدمين في كميات وأقسام

التربية في الجامعات العراقية لوجدسنا هسنالك اختالفاً كبي اًر في سنتائج البحث حيث اسنه من المفترض ظهور سنتائج مغايرة لمسنتائج

الحالية بما ان الطالب المختبرين هم من فئة واحدة وعمر واحد تقريباً وال توجد أي فروقات بيسنهم (عمى اعتبار ان اغمب
الطالب هم من غير الممارسين لمفعاليات الفرقية او المتخصصين بفعالية فرقية معيسنة) وهذا ما أراد الباحثان إثباته في
البحث الحالي وهو الحاجة الفعمية والممحة إليجاد اختبارات عممية وموضوعية موحدة ومقسنسنة خاصة لمطالب المتقدمين

لمقبول في كميات واقسام التربية الرياضية في العراق ووضع درجات ومستويات معيارية خاصة ثابتة لهذه االختبارات كي
تكون المرجع األساسي لمتقويم وسنتخمص من خطأ التحيز وخطأ الصدفة وبالتالي الحصول عمى سنتائج صادقة ومعبرة
حقيقية عن مستوى الطالب المتقدمين لمقبول في كميات واقسام التربية الرياضية في العراق.
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

استسنتج الباحثان ما يأتي:

 8-8-5ظهور فروقات في التقييم بين مدرسي كميتي التربية بجامعة كركوك والتربية األساسية بجامعة الموصل لمفعاليات
الفرقية (كرة القدم كرة السمة كرة اليد الكرة الطائرة) لمطالب المتقدمين لمقبول.
 2-5التوصيات

يوصي الباحثان ما يأتي:

 8-2-5ضرورة تصميم اختبارات مهارية خاصة لمفعاليات الفرقية خاصة بالطالب المتقدمين لمقبول في كميات واقسام
التربية الرياضية في الجامعات العراقية ووضع المعايير الخاصة بهذه االختبارات.

المصادر
-

القران الكريم.

 .8اوغسطين ثائر عبد األحد ( :)2113بسناء بطاريتي اختبار المياقة البدسنية وقدرتهما عمى التسنبؤ بمستوى التحصيل
العممي في بعض الدروس لطمبة كمية التربية الرياضية اطروحة دكتوراه غير مسنشورة كمية التربية الرياضية جامعة
صالح الدين.

 .2الحريقي سعد محمد ( :)8434أثر ممارسة الطالب لمهارات التعمم المصغر في التحصيل الدراسي مجمة الخميج
العربي العدد 48السسنة األولى مطبعة التربية العربية في دول الخميج بالرياض.
 .4الحيالي سنوفل محمد محمود ( :)8434وضع مستويات معيارية ألهم عسناصر المياقة البدسنية الخاصة لالعبي الدرجة
األولى بكرة اليد رسالة ماجستير غير مسنشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.

 .3سالم محمد ذاكر وآخران ( :)2181استخدام الدالة التمييزية في قبول الطالبات المتقدمات إلى كمية التربية الرياضية
لمعام الدراسي  2181-2114بحث مسنشور في مجمة الرافدين لمعموم الرياضية المجمد  1العدد  55كمية التربية
الرياضية جامعة الموصل.
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 .5الشربيسني سامي ومتولي بهايم ( :)8431وضع مستويات معيارية لطرق السباحة لطمبة كمية التربية الرياضية لمبسنين
مجمة دراسات وبحوث المجمد 4العدد 2جامعة حموان.

 .1الصميدعي وضاح غاسنم ( :)8441أثر األسموب التبادلي في مستوى األداء الفسني في السباحة الحرة رسالة ماجستير
غير مسنشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.
 .2عبد الغفار محمد عبد القادر ( :)8438دراسة تحميمية لمعوامل المهمة في التحصيل الدراسي مجمة كمية التربية
بالمسنصورة العدد 3الجزء.8

 .3عبد اهلل عمر هاسني مصطفى ( :)2182الصدق التسنبؤي لبطاريتي االختبارات البدسنية المعتمدة والمقترحة في
التحصيل العممي لطالب الصف االول في كمية التربية االساسية /قسم التربية الرياضية رسالة ماجستير غير
مسنشور كمية التربية االساسية /جامعة الموصل /الموصل العراق.

 .4عالوي محمد حسن ورضوان محمد سنصر الدين ( :)8433القياس في التربية الرياضية وعمم السنفس الرياضي ط2
دار الفكر العربي القاهرة.
 .81الكسناسني عايد كريم عبد عون ( :)2114مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات  spssدار الضياء لمطباعة والتصميم
السنجف العراق.
 .88محجوب وجيه ( :)2118التعمم وجدولة التدريب الرياضي ط 8دار وائل لمسنشر عمان األردن.

 .82مسنصور حازم عموان ( :)2112بعض السمات السنفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي في كرة اليد بحث مسنشور في
المؤتمر العممي الثالث عشر لكميات التربية الرياضية في العراق ديالى.
 .84العسنزي احمد مؤيد حسين ( :)2182تقويم التحصيل البدسني والمهاري الختبارات القبول في قسم التربية الرياضية
لألعوام  2182 – 2113بحث مقبول لمسنشر في مجمة كمية التربية الرياضية كمية التربية الرياضية جامعة بابل

بابل العراق.
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