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مامًا عمى المرمى تصميم اختبار دقة التصويب القريب من الجناح بالقفز ا يهدف البحث إلى    
وضع درجات ومستويات معيارية الختبار دقة الشمالية، و لالعبي كرة اليد الشباب لممنطقة 

  ة الشماليةالشباب لممنطق التصويب القريب من الجناح بالقفز امامًا عمى المرمى لالعبي كرة اليد
والتصويب القريب من الجناح بكرة اليد  خطوات بناء االختباروقد تناول اإلطار النظري     
، وتحقيقًا ألهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي عن الدراسات المشابهة فضالً 

واقع ، برة اليد الشباب لممنطقة الشماليةباألسموب المسحي فيما تكونت عينة البحث من العبي ك
، وتم تأكد من الشروط العممية لالختبارتم إجراء تجربتين استطالعيتين لمالعبًا، و ( 105)

، الدرجة معامل االرتباط البسيط )لبيرسون(، الوسط الحسابي، االنحراف المعيارياستخدام 
  معيارية( لمعينات المستقمة ، معامل االلتواء ،الدرجة الt، النسبة المئوية ، اختبار )Z المعيارية 

اختبار لقياس تحمل األداء البدني التوصل إلى أما أهم نتائج البحث  ،، كوسائل إحصائية  6
الشباب  لدقة التصويب القريب من الجناح بالقفز امامًا عمى المرمى لالعبي كرة اليدالمهاري 

القريب من التصويب  دقة درجات ومستويات معيارية الختبار التوصل إلى، و لممنطقة الشمالية
 . الشباب لممنطقة الشمالية الجناح بالقفز أمامًا عمى المرمى لالعبي كرة اليد
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Abstract 

  The current research aims at the following Designing a test of short shooting 
accuracy from the wing from forward jumping status to the goal for the young 
handball players in the northern region.  
Developing standard degrees and levels to test short shooting accuracy from 
the wing from forward jumping status to the goal for the young handball 
players in the northern region. 
  The theoretical framework tackled the steps of building the test and the short 
shooting from the wing in handball in addition to the similar studies. To 
achieve the objectives of the research, the researcher used the descriptive 
method with the survey technique, while the sample of the research consisted 
of the young handball players in the northern region (105) players. Two pilot 
experiments were conducted to make sure of the scientific conditions of the 
test. The arithmetic means, standard deviation,  Pearson simple correlation, 
the Z standard degree, percentage, T test for the independent samples, the 
twist coefficient and the six sigma standard degree were all used as statistical 
tools.  
   The most important findings of the research were characterized by the 
following Obtaining a test to measure the skill body endurance of the short 
shooting accuracy from the wing in the forward jumping position to the goal 
for the young handball players in the northern region. Obtaining standards 
levels and degrees to test the skill body endurance of short shooting accuracy 
from the wing in the forward jumping position to the goal for the young 
handball players in the northern region. 

 
 
 



 المقدمة:-1
لقد نالت لعبة كرة اليد الكثير من االهتمام والمتابعة من الخبراء والمتخصصين في المعبة 

وان هةاا االهتمةام كةان لة  مما أسهم في تطوير جوانبها الفنية سواء المهارية والبدنية والخططيةة ، 
ولقد برز االهتمام تأثيرا واضحًا ودورًا بارزًا في التشخيص والتصنيف والتنبؤ واالختيار والتوجي  ، 

بعممية القياس لمتقويم والوقوف عمى مستويات الالعبين في كرة اليد كعامل مكمل لعممية االهتمام 
كرة اليد عمى عدد من االختبةارات الموضةوعية لالك تنطوي أدبيات  بالنواحي التدريبية بشكل كبير

اسةةةةةتخدام االختبةةةةةارات  إلةةةةةى يميةةةةةل أالنالعةةةةةالم  انو  "التةةةةةي تتنةةةةةاول مهةةةةةارات كةةةةةرة اليةةةةةد األساسةةةةةية ،
الموضةوعية لمةا تمتةةاز بة  مةن دقةةة الحصةول عمةى النتةةائج وعةدم تةدخل مةةؤثر خةارجي والسةيما فةةي 

 أوس الموضةةةوعية كوحةةةدات التكةةةرار الرياضةةةية مةةةن خةةةالل وحةةةدات القيةةةا لأللعةةةابقيةةةاس المهةةةارات 
  (100-97 :1987 :)عالوي ورضوان    ." المسافة أوالزمن  أوالدرجة 

لةة   كةةان الةةاي ونظةةرا لمتقةةدم الممحةةوظ عمةةى مسةةتو  المهةةارات الدفاعيةةة فةةي لعبةةة كةةرة اليةةد
ممةا دفةع الفةرل المتقدمةة إلةى إيجةاد حمةول هجوميةة لمةتخمص  واضح في حسةم نتيجةة المبةاراة تأثير

 حمةةولاحةةد ال كونةة  مةةن الجنةةاح التصةةويب اسةةتخدام أهميةةةلةةاا تبةةرز  ،مةةن ضةةلط الرقابةةة الدفاعيةةة 
، " إا أصبح الجناحان في لعبة كةرة اليةد   لما ل  من تأثير فعال في تلير نتيجة المباراة الهجومية

همةةةا اخطةةةر العبةةةان فةةةي الممعةةةب الن الةةةدفاع الضةةةامط يحةةةد مةةةن حركةةةة المهةةةاجمين فةةةي منطقةةةة 
الممعب وبالتالي يزداد أهمية الجناحان في إنهاء الهجمات بعيدًا عن الكثافة الدفاعية في منتصف 

 (165: 1997 :منتصف الممعب ".)دبور 
وان المعب الحديث بكرة اليد يؤكد عمى الدقة المتناهية في التصويب فضاًل عن قوتها والك    

مصد من مى قبَل أن تكون فرصة لها إلى المر لتأمين وصول الكرة إلى المكان الصحيح ودخول
عممًا إن " التصويب هو الوسيمة الوحيدة إلحراز األهداف وهو يشكل الحد  المرمى،قبل حارس 

الفاصل بين الفوز أو الهزيمة لاا يجب أن يؤد  دائمًا بأقصى ما يمكن من التركيز القوي وبأقو  
 (37 :1993:العكيمي )  جهد" .

 األهةدافهناك العديةد مةن  أنطوالت المحمية والعالمية وجد ومن خالل متابعة الباحث لمب
الدفاعيةةة  رقابةةةنتيجةةة لقمةةة ال األيسةةر أو األيمةةنالتةةي يةةتم تسةةجيمها مةةن خةةالل العةةب الجنةةاح سةةواء 

 األهةدافكثيةرًا ماتحسةم هةا   إن إالوبالرمم مةن صةعوبة الزاويةة التةي يصةوب منهةا العةب الجنةاح 
هنةةاك  أن الباحةةث العمميةةة الواقعيةةة الحةةظ إلةةىالعممةةي المسةةند  ومةةن خةةالل البحةةث المبةةاراة،نتيجةةة 

الباحث في تصةميم وتةوفير  ارتئنقصًا في اختبارات موضوعية تقيس هاا النوع من التصويب لاا 
 وسائل تقيم موضوعية لهاا النوع من التصويب بكرة اليد .

ال في تليير نتيجة المبةاراة ، تعد مهارة التصويب من الحمول الهجومية التي لها تأثير فعو         
ونظةةراً لمتقةةدم الممحةةوظ فةةي لعبةةة كةةرة اليةةد وخاصةةًة فةةي المهةةارات الدفاعيةةة التةةي تزيةةد مةةن صةةعوبة 



إيجاد الحمول الهجومية ، ونتيجًة لمرقابة الدفاعية الشديدة عمى العبي الخط الخمفي اتجهت الفرل 
التصةةويب مةةن مركةةز الجنةةاح األيمةةن أو المتقدمةةة إلةةى تطةةوير مسةةتو  العبيهةةا والسةةيما فةةي مهةةارة 

الجنةةاح األيسةةر عمةةى حةةد سةةواء واسةةتلالل  كلحةةد  هةةا  الحمةةول لتسةةجيل األهةةداف ، ومةةن خةةالل 
مالحظةةة الباحةةث وجةةد انةة  اليوجةةد اختبةةار يقةةيس مةةد  قةةدرة العبةةي كةةرة اليةةد الشةةباب فةةي أداء هةةاا 

التصويب القريةب  دقة يسالنوع من التصويب ومن هنا برزت مشكمة البحث في تصميم اختبار يق
وهةةدف البحةةث  .مةن الجنةةاح بةالقفز أمامةةًا عمةةى المرمةى لالعبةةي كةةرة اليةد الشةةباب لممنطقةةة الشةمالية

 كةةةرة اليةةةدلالعبةةةي دقةةةة التصةةةويب القريةةةب مةةةن الجنةةةاح بةةةالقفز أمامةةةًا عمةةةى المرمةةةى  تصةةةميم اختبةةةار
التصةويب القريةب مةن  دقةةوضةع درجةات ومسةتويات معياريةة الختبةار الشمالية، و الشباب لممنطقة 

 .الشباب لممنطقة الشمالية  اليد لالعبي كرة الجناح بالقفز أمامًا عمى المرمى
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسموب المسحي والك لمالئمت  وطبيعة : منهج البحث  2-1

 البحث .
لبحث عمى العبي كرة اليد الشباب لممنطقة أشتمل مجتمع ا وعينته:مجتمع البحث  3-2

( العبًا موزعين 94( العب أما عينة البحث فقد بمغ حجمها )105الشمالية ، البالغ عددهم )
عمى أندية )الفتوة، أربيل، سوالف، السميمانية، سيروان(، فضاًل عن استبعاد حراس المرمى 

 %( من مجتمع البحث ،89عدد نسبة )لكونهم مير مشمولين بتطبيل االختبارات ، ويمثل هاا ال
 وقد راعى الباحث بان تكون عينة البحث ممثمة لمفئة العمرية لمشباب .

 ( عدد الالعبين موزعين عمى انديتهم لفئة الشباب1الجدول رقم )
 عدد المختبرين حراس المرمى العدد الكمي اسم النادي

 22 3 23 الفتوة
 19 2 21 سوالف
 19 2 21 اربيل

 18 2 22 يمانيةالسم
 18 2 22 سيروان

 وسائل جمع البيانات : 2-3
قام الباحث باالستعانة بعدد من وسائل  البحث،من اجل الحصول عمى النتائج التي تخدم     

 جمع البيانات وكما يأتي :
قام الباحث بلجراء المقابالت الشخصية مع مجموعة من الخبراء المقابمة الشخصية :  2-3-1

عمى المعمومات التي في مجال كرة اليد والقياس والتقويم وعمم التدريب لمحصول  نوالمتخصصي
 تخدم البحث .



  :انةاالستب 2-3-2
عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال كرة  انةقام الباحث بعرض استمارة استب   

لباحث عمى نسبة اتفال اعتمد ا انةاليد والقياس والتقويم وعمم التدريب وبعد جمع استمارات االستب
 %( لقبول االختبار .75)

%( 75" إا يشير )بموم( بهاا الخصوص إلى أن عمى الباحث الحصول عمى الموافقة بنسبة )   
وقد بملت نسبة اتفال السادة الخبراء ، ( 126 : 1983 :فأكثر من أراء المحكمين )بموم وآخرون 

%( وها  النسبة بالتأكيد هي اكبر من 100والمتخصصين في تحديد مد  صالحية االختبار )
 النسبة التي أعتمدها الباحث لقبول االختبار .

 : التجربة االستطالعية 2-4
( 6أجريت التجربة االستطالعية عمى عينة من العبي نادي الفتوة الرياضي والبالغ عددهم )   

مد  صالحية تعرف ، )ما يأتيوهدفت ها  التجربة إلى  2014/  1/  2بتاريخ  العبين،
 االختبار من حيث األبعاد والقياسات ومد  مالئمت  لممختبرين من حيث التطبيل وصالحية

  .األجهزة واألدوات وزمن االختبار
، تم تعديل ابعاد ا الباحث من خالل ها  التجربة هيومن اهم االمور التي توصل اليه   

( 40×40ة مربعات أبعاد كل مربع )إلى أربع ةمقسمواليد الهدف كرة  الموجودة عمىالمربعات 
، والك لصعوبة زاوية التصويب بالنسبة ( سم50×50ح ابعاد ها  المربعات )، لتصبسم 

في  والمتخصصين مقابالت شخصية مع مجموعة من الخبراء بأجراء، وقد قام الباحث لممختبرين 
عات المقسمة عمى مجال كرة اليد والقياس والتقويم من اجل تحديد مد  صالحية ابعاد المرب

الهدف بعد التعديالت التي قام بها الباحث عمى ابعاد ها  المربعات وقد اتفل الخبراء عمى مد  
 . صالحية ها  االبعاد ومالئمتها لقياس دقة التصويب 

 : المعامالت العممية لالختبار 2-5
قام الباحث تبرين خبعد ان اكدت التجربة االستطالعية مد  صالحية االختبار بالنسبة لمم     

عمى عينة عن طريل االختبار واعادة تطبيق  حيث تم اجراء التطبيل االول بايجاد ثبات االختبار 
/  9وللاية  2014/  1/  5 اربيل( بتاريخ سوالف، الفتوة،يمثمون اندية ) ( العب30مؤلفة من )

)الفتوة،  بأندية والمتمثمة عينة التطبيل االول التطبيل الثاني فقد تم اجراء  عمى اما .2014/  1
مقابالت  بلجراءقام الباحث و  .2014/ 4/ 19وللاية  2014/ 15/4، اربيل( بتاريخ سوالف

مجال القياس والتقويم من اجل مد   والمتخصصين في شخصية مع مجموعة من الخبراء
عينات الكبيرة العدد يعتبر من الاكد الخبراء ان هاا  اا( 30صالحية عينة الثبات والبالغ عددهم )

 لالختبار.معامل الثبات  إليجاد
 



" يعد صدل االختبار واحدًا من أهم معايير جودة االختبار حيث  صدق االختبار : 2-5-1
يشير إلى الحقيقة أو مد  الثقة التي تقيس بها أداة القياس الشيء أو الظاهرة التي وضع 

 (177 : 2006 :لقياسها"  )رضوان
تستهدف ها  الطريقة تقدير صدل االختبار عمى أساس قدرت  عمى  :التمييزيالصدق  3-5-2

التمييز بين أصحاب الدرجات المرتفعة وأصحاب الدرجات المنخفضة في السمة أو القدرة التي 
 (244-221 :2006 رضوان:) االختبار.يقيسها 

ريل بين ويمكن تعريف القدرة عمى التمييز عمى إنها " قدرة االختبار المقترح عمى التف  
األشخاص الاين يتمتعون بدرجة مرتفعة بالصفة أو السمة من ناحية وبين من يتمتعون بدرجة 

                                                        ( 265 : 2008 :)عالوي ورضوان منخفضة من الصفة أو السمة من ناحية أخر " .  
مستقمة إليجاد قوة أو قدرة االختبار عمى التمييز بين لمعينات ال (tاستخدم الباحث اختبار )و    

اإلفراد حيث تم ترتيب الدرجات واخا النصف األعمى كمجموعة اات درجات مرتفعة والنصف 
واعتمدت قيمة  العباً ( 15وقد تضمنت كل مجموعة ) منخفضة،األدنى كمجموعة اات درجات 

مجموعتين لمعرفة فيما إاا كان االختبار ( المحتسبة لداللة الفرول بين متوسطات الtاختبار )
  ( يبين الك.2والجدول رقم ) ال،يميز بين المجموعتين أم 

( والقيمة المعنوية tقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (2الجدول رقم )
 لالختبار

 العدد المتغيرات
 المعالم اإلحصائية

t المحتسبة t المعنوية الجدولية 
 ع± -س

 2.35 13.87 15 معنوي 2.25 7.822 2.56 15.22 15 الدقة

 الزمن
15 49.89 1.28 

 1.17 52.77 15 معنوي 2.25 7.233
( 2.05( الجدولية والباللة )t( المحتسبة أكبر من قيمة )t( إن قيمة )2يتبين من الجدول رقم )   

لتصويب القريب من الجناح بالقفز أمامًا عمى دقة ا، مما يدل عمى وجود فرول معنوية الختبار 
 .ولصالح المجموعة العميا اليد كرةبالمرمى 

  االختبار:ثبات  2-5-3
يقصد بالثبات هو: درجة االتسال أو التجانس بين نتائج مقياسين في تقدير صفة أو سموك ما    

الف إاا ما أعيد عمى أو قدرة االختبار عمى إعطاء نتائج مشابهة تحت ظروف قياس قميمة االخت
وقد تم استخراج معامل الثبات عن طريل االختبار   ( 229 : 2004 :نفس األفراد " . )النبهان 



عادة تطبيق  ، " إا تعد ها  الطريقة واحدة من أسهل الطرل لمحصول عمى الثبات وهو عبارة وا 
 (252 : 2002 :)ممحم   عن تطبيل االختبار نفس  مرتين عمى نفس العينة " .

عن طريل  العباً ( 30تم إيجاد الثبات عمى عينة التجربة االستطالعية والبالغ عددهم )و    
 حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيل األول ودرجات التطبيل الثاني . 

 الصدق الذاتي : 4- 2-5
راج  تم الحصول عمى الصدل الااتي من خالل الجار التربيعي لمعامل الثبات والاي تم استخ  

 عن طريل المعادلة اآلتية: 

 (123 :2001 :)فرحات    الصدل الااتي =   

  معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبار (3الجدول رقم )
 الصدق الذاتي الثبات المتغيرات

 2.922 2.851 الدقة
 2.918 2.842 الزمن

 الموضوعية : 2-5-5
المقدرين في الحكم عمى شيء ما أو عمى موضوع  يقصد بالموضوعية هي " عدم اختالف  

وقد تم إيجاد الموضوعية من خالل احتساب معامل االرتباط  (،65-64 :1999 " )باهي:معين 
إا إن " معامل االرتباط بين المحكم األول والمحكم الثاني هو  المحكمين،بين درجات اثنين من 

 (25 :1996 :البيكو  )خاطر .معامل موضوعية االختبار في الك العنصر
 قيم الموضوعية لالختبار  (4الجدول رقم )

 المتغيرات
 الحكم الثاني الحكم األول

 الموضوعية
-س  ع± -س ع± 

 1 2.96 14.92 2.96 14.92 الدقة
 2.91 1.55 51.24 1.75 52.65 الزمن

 مالئمة االختبار لمعمر والجنس والمستوى لعينة البحث :  2-5-6
، وزيع الخاص مماثاًل أو اعتيادياً ت مالئمة لمعمر والجنس والمستو  إاا كان التتعد االختبارا  

ويتحقل الك عندما تتطابل قيم الوسط الحسابي والمنوال والوسيط إا يمثل المتوسط نقطة التوازن 
، أما الوسيط فيمثل القيمة يمة التي تحدث عندها قمة التوزيعالتوزيع في حين يمثل المنوال الق

 (86 : 1980 : االطرقجي) متساويين.تقسم التوزيع إلى نصفين التي 
 
 



 لالختبار:التنفيذ النهائي  2-6
ية ومالئمة االختبار لعينة بعد التأكد من صالحية االختبار من خالل إيجاد المعامالت العمم   

ثمون يم العب( 64، قام الباحث بلجراء التنفيا النهائي لالختبار عمى عينة مؤلفة من )البحث
 . 2014/ 2/ 15 وللاية 2014/ 1/2لمفترة منالعبي كرة اليد الشباب ألندية المنطقة الشمالية 

 االجهزة واالدوات المستخدمة : 7 -2
( 2شواخص عدد ).( 2ساعة توقيت عدد ) .( 8كرات يد قانونية عدد ) .ممعب كرة يد  -

  . شريط قياس.
 الوسائل اإلحصائية : 2-8

. Zالمعيارية  (. الدرجةاالرتباط البسيط )لبيرسون المعياري. معاملاالنحراف  الحسابي.الوسط 
،  1999)التكريتي والعبيدي ،  االلتواء. المستقمة. معامل( لمعينات t) المئوية. اختبار النسبة
101- 209) 

 ( Donr& Others . 1987 . 31)    6الدرجة المعيارية 
 ا:ومناقشتهالنتائج  عرض-3
   المصمم:االختبار  3-1

 دقة التصويب القريب من الجناح بالقفز أمامًا عمى المرمى بكرة اليد . االختبار:اسم 
 . من الجناح قياس تحمل األداء البدني المهاري لدقة التصويب القريب  االختبار:الهدف من 
مقسم إلى أربعة مربعةات هدف كرة يد  (،8كرات يد قانونية عدد ) يد،ممعب كرة  الالزمة:األدوات 

 ، صندول خشبي .( ، شريط قياس 2ساعة توقيت عدد ) سم،( 50×50أبعاد كل مربع )
( متةةر مةةن 3( أمتةةار عمةةى بعةةد )6يةةتم تحديةةد مسةةافة ارتقةةاء لمتصةةويب عمةةى خةةط الةةة ) اإلجةةراءات:

ة تحةةدد نقطةة ( أمتةةار مةةن جهةةة اليمةةين ومةةن جهةةة اليسةةار،6نقطةةة التقةةاء خةةط المرمةةى مةةع خةةط الةةة )
( أمتةار عمةى بعةد 9( أمتار ، يتم وضع شاخصةين عمةى خةط الةة )6البداية عمى منتصف خط الة )

عمةةى  (4( متةةر مةةن الخةةط الجةةانبي مةةن جهةةة اليمةةين وجهةةة اليسةةار ، توضةةع كةةرات يةةد عةةدد )2)
تقسةةيم هةةدف كةةرة اليةةد إلةةى أربعةةة  بةةالقرب مةةن الشةةاخص جهتةةي اليمةةين واليسةةار ، صةةندول خشةةبي

 ( سم .50×50ربع )مربعات أبعاد كل م
( أمتةار نقطةة البدايةة وعنةد سةماع إشةارة البةدء يقةوم 6طريقةة أألداء : يقةف المختبةر عمةى خةط الةة )

الصةةندول  أمتةةار والتقةةاط الكةةرة مةةن (9باتجةةا  الشةةاخص الموجةةود عمةةى خةةط الةةة )المختبةةر بةةالتحرك 
دة والتصةويب عمةى والدوران حول الشاخص من جهة اليمةين واالرتقةاء مةن المسةافة المحةد الخشبي

، ثةةم يعةةود المختبةةر الةةى نقطةةة البدايةةة ويقةةوم ( القريةةب لمةةاراع الراميةةة1ع رقةةم )المرمةةى عمةةى المربةة
( أمتةار 9بالتحرك عكس االتجا  الاي بدء من  االختبار باتجةا  الشةاخص الموجةود عمةى خةط الةة )

تقةةةاء مةةةن ر االوالةةةدوران حةةةول الشةةةاخص مةةةن جهةةةة اليسةةةار و  الصةةةندول الخشةةةبي والتقةةةاط الكةةةرة مةةةن



( القريةةب لمةةاراع الراميةةة ثةةم يكةةرر المختبةةر االداء 2المسةةافة المحةةددة والتصةةويب عمةةى المربةةع رقةةم )
لحين االنتهاء من المحاوالت االربعة االولى ، اما بالنسبة لممحاوالت االربعة الثانية يقوم المختبةر 

 رامية . بنفس االداء ولكن التصويب يكون عمى المربعات البعيدة لماراع ال
 التسجيل: 
يتم احتساب الزمن منا لحظة بدء المختبر بالتحرك إلى أخر كرة تخرج من يد المختبر وتنطمل -

 ( ثا .10/1باتجا  المرمى وألقرب )
حسب قيم المربعات المرسومة عمى بو  الثمانيةيتم احتساب درجة الدقة من خالل الكرات -

،  بينما المربع )الثاني( درجتين لكل مربعألول( و تكون قيمة درجة الدقة لممربع )ا اا ،الهدف
تكون قيمة درجة الدقة لممربع )الثالث( والمربع )الرابع( ثالثة درجات لكل مربع ، عممًا الدرجة 

 . ة( درجعشرونالكمية لمدقة هي )
( 2ويقسم )يحول الزمن ودرجة الدقة إلى درجتين معياريتين ويأخا المجموع المعياري لهما -

 . لدرجة االختبار كممثل
 مراعاة المختبر تسمسل المربعات أثناء القيام بعممية التصويب وكما مبين في الشكل . -
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 الوصف االحصائي لالختبار: 4-2
الوصف اإلحصائي الختبار دقة التصويب القريب من الجناح بالقفز أمامًا  (5الجدول رقم )

 عمى المرمى بكرة اليد
 معامل االلتواء المنوال االنحراف المعياري الوسط الحسابي لعينةعدد ا المتغيرات

 2.211 14 1.422 14.216 64 الدقة
 2.748 49.342 1.726 52.615 64 الزمن

( إن االختبار مالئم لمستو  العينة ويقترب من التوزيع الطبيعي مما 5يتبين من الجدول رقم )  
 عميم النتائج .              يجعم  اختبارًا يمكن االعتماد عمي  في ت

المستويات المعيارية الختبار دقة التصويب القريب من الجناح بالقفز أمامًا  (6الجدول رقم )
 عمى المرمى بكرة اليد

 النسبة المئوية التكرارات  6الدرجة المعيارية  المستوى
 1.56 1 فما فوق  - 82.988 جيد جدا

 14.26 9 66.492 - 82.988 جيد
 37.52 24 33.499 - 66.492 متوسط
 31.25 22 17.223 - 33.499 مقبول
 12.52 8 2.527 - 17.223 ضعيف

 3.13 2 فما دون  - 2.527 ضعيف جدا
( وجود ستة مستويات إا نالحظ إن عدد الالعبين بمستو  جيد جدًا 5يتبين من الجدول رقم )   
( 9بينما كان عدد الالعبين بمستو  جيد ) (،1.56( العب واحد وبنسبة مئوية قدرها )1)

عبًا ( ال24، فيما كان عدد الالعبين بمستو  متوسط )(14.06درها )العبين وبنسبة مئوية ق
( العبًا وبنسبة مئوية 20، وكان عدد الالعبين بمستو  مقبول )(37.50وبنسبة مئوية قدرها )

عبين وبنسبة مئوية قدرها ( ال8  ضعيف )( ، في حين كان عدد الالعبين بمستو 31.25قدرها )
( 3.13وبنسبة مئوية قدرها ) العبين( 2، وكان عدد الالعبين بمستو  ضعيف جدًا )(12.50)
. 
 
 
 
 
 
 
 



 لمدقة  6( الدرجة الخام والدرجة المعيارية والدرجة 7الجدول رقم )
  6الدرجة  الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت  6الدرجة  الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت
1 17 2.121 85.232 33 14 -2.211 49.812 
2 16 1.397 73.291 34 14 -2.211 49.812 
3 16 1.397 73.291 35 14 -2.211 49.812 
4 16 1.397 73.291 36 14 -2.211 49.812 
5 16 1.397 73.291 37 14 -2.211 49.812 
6 16 1.397 73.291 38 14 -2.211 49.812 
7 16 1.397 73.291 39 14 -2.211 49.812 
8 16 1.397 73.291 42 14 -2.211 49.812 
9 16 1.397 73.291 41 14 -2.211 49.812 
12 16 1.397 73.291 42 14 -2.211 49.812 
11 15 2.693 61.552 43 14 -2.211 49.812 
12 15 2.693 61.552 44 13 -2.715 38.273 
13 15 2.693 61.552 45 13 -2.715 38.273 
14 15 2.693 61.552 46 13 -2.715 38.273 
15 15 2.693 61.552 47 13 -2.715 38.273 
16 15 2.693 61.552 48 13 -2.715 38.273 
17 15 2.693 61.552 49 13 -2.715 38.273 
18 15 2.693 61.552 52 13 -2.715 38.273 
19 15 2.693 61.552 51 13 -2.715 38.273 
22 15 2.693 61.552 52 13 -2.715 38.273 
21 15 2.693 61.552 53 13 -2.715 38.273 
22 15 2.693 61.552 54 13 -2.715 38.273 
23 15 2.693 61.552 55 12 -1.422 26.333 
24 15 2.693 61.552 56 12 -1.422 26.333 
25 14 -2.211 49.812 57 12 -1.422 26.333 
26 14 -2.211 49.812 58 12 -1.422 26.333 
27 14 -2.211 49.812 59 12 -1.422 26.333 
28 14 -2.211 49.812 62 12 -1.422 26.333 
29 14 -2.211 49.812 61 12 -1.422 26.333 
32 14 -2.211 49.812 62 12 -1.422 26.333 
31 14 -2.211 49.812 63 11 -2.124 14.594 
32 14 -2.211 49.812 64 12 -2.828 2.854 



  لمزمن  6( الدرجة الخام والدرجة المعيارية والدرجة 8الجدول رقم )
  6ة الدرج الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت  6الدرجة  الدرجة المعيارية الدرجة الخام ت
1 46.1 2.647 94.118 33 52.47 2.285 51.417 
2 46.91 2.172 86.223 34 52.56 2.232 52.537 
3 47.45 1.855 82.926 35 52.61 2.223 52.249 
4 47.89 1.597 76.627 36 52.63 -2.229 49.853 
5 47.72 1.697 78.288 37 52.65 -2.221 49.658 
6 48.16 1.439 73.989 38 52.72 -2.262 48.974 
7 48.73 1.125 68.419 39 52.76 -2.285 48.583 
8 48.76 1.287 68.126 42 52.83 -2.126 47.899 
9 49.34 2.747 62.459 41 52.94 -2.191 46.824 
12 49.34 2.747 62.459 42 51.16 -2.319 44.675 
11 49.42 2.722 61.677 43 51.24 -2.366 43.893 
12 49.47 2.671 61.188 44 51.31 -2.427 43.229 
13 49.55 2.624 62.427 45 51.33 -2.419 43.213 
14 49.56 2.618 62.329 46 51.42 -2.472 42.134 
15 49.56 2.618 62.329 47 51.56 -2.554 42.766 
16 49.66 2.562 59.332 48 51.63 -2.595 42.282 
17 49.66 2.562 59.332 49 51.75 -2.665 38.929 
18 49.73 2.519 58.648 52 51.89 -2.747 37.541 
19 49.76 2.521 58.355 51 52.24 -2.835 36.276 
22 49.8 2.478 57.964 52 52.12 -2.882 35.294 
21 49.86 2.443 57.377 53 52.37 -1.229 32.851 
22 49.89 2.425 57.284 54 52.41 -1.252 32.462 
23 49.95 2.392 56.498 55 52.56 -1.142 32.995 
24 49.96 2.384 56.422 56 52.63 -1.181 32.311 
25 49.95 2.392 56.498 57 52.71 -1.228 29.529 
26 52.11 2.296 54.935 58 52.88 -1.328 27.868 
27 52.19 2.249 54.153 59 53.19 -1.529 24.839 
28 52.2 2.243 54.255 62 53.38 -1.621 22.982 
29 52.25 2.214 53.567 61 53.61 -1.756 22.735 
32 52.28 2.196 53.273 62 53.78 -1.855 19.274 
31 52.34 2.161 52.687 63 54.12 -2.255 15.751 
32 52.39 2.132 52.199 64 54.19 -2.296 15.267 

 
 



 ةلمدقة والزمن ودرجة االختبار النهائي  6( مجموع الدرجة المعيارية 9الجدول رقم )

 6مجموع الدرجة المعيارية  ت
 لمدقة والزمن

الدرجة النهائية 
 6مجموع الدرجة المعيارية  ت لالختبار

 لمدقة والزمن
الدرجة النهائية 

 لالختبار
1 179.148 89.574 33 121.229 52.615 
2 159.494 79.747 34 122.352 52.175 
3 154.218 77.129 35 99.861 49.931 
4 149.918 74.959 36 99.666 49.833 
5 151.579 75.792 37 99.472 49.735 
6 147.282 73.642 38 98.786 49.393 
7 141.712 72.855 39 98.395 49.198 
8 141.417 72.728 42 97.711 48.856 
9 135.752 67.875 41 96.636 48.318 
12 135.752 67.875 42 94.487 47.243 
11 123.228 61.614 43 93.725 46.853 
12 122.742 61.372 44 81.282 42.641 
13 121.958 62.979 45 81.286 42.543 
14 121.862 62.932 46 82.227 42.123 
15 121.862 62.932 47 78.839 39.419 
16 122.883 62.442 48 78.155 39.277 
17 122.883 62.442 49 76.982 38.491 
18 122.199 62.122 52 75.614 37.827 
19 119.926 59.953 51 74.148 37.274 
22 119.515 59.758 52 73.367 36.683 
21 118.929 59.465 53 72.924 35.462 
22 118.636 59.318 54 72.533 35.267 
23 118.252 59.225 55 57.328 28.664 
24 117.952 58.976 56 56.644 28.322 
25 126.312 53.155 57 55.862 27.931 
26 124.747 52.373 58 54.221 27.121 
27 123.965 51.983 59 51.172 25.586 
28 123.867 51.934 62 49.315 24.658 
29 123.379 51.689 61 47.268 23.534 
32 123.286 51.543 62 45.427 22.723 
31 122.499 51.252 63 32.345 15.173 
32 122.211 51.225 64 17.922 8.961 

 



 الخاتمة:-4
اختبةةار  تيجةةة إلتبةةاع الوسةةائل واألسةةس العمميةةة الخاصةةة ببنةةاء االختبةةارات تةةم الحصةةول عمةةىن   

لقياس تحمل األداء البدني المهةاري لدقةة التصةويب القريةب مةن الجنةاح بةالقفز أمامةًا عمةى المرمةى 
صةل إلةى درجةات ومسةتويات معياريةة الختبةار تةم التو ، و الشباب لممنطقة الشةماليةلالعبي كرة اليد 

الشةةباب لممنطقةةة دقةةة التصةةويب القريةةب مةةن الجنةةاح بةةالقفز أمامةةًا عمةةى المرمةةى لالعبةةي كةةرة اليةةد 
 الشمالية.

 فادة من االختبار الاي تةم التوصةل إلية  ليسةاعد المةدربين فةي تقيةيم مسةتو االوأوصى الباحث    
ا البحةث فةي العتماد عمى الجداول المعياريةة التةي أظهرهةا، و لالعبين في هاا النوع من التصويبا

جةراء بحةوث ، و تقويم مسةتو  الالعبةين  أوفئةة المتقةدمين  ودراسةات مشةابهة عمةى مسةتويات أخةر ا 
 مى فرل النساء .ع أوالناشئين 
 :والمراجعالمصادر 

 ،روت.بي الطميعة،، دار 1ط اإلحصائية،الوسائل التطبيقية  (:1980محمد عمي ) االطرقجي  
 ،مركز 1ط والتطبيل،المعامالت العممية بين النظرية  (:1999مصطفى حسين ) باهي ،

 القاهرة. لمنشر،الكتاب 
 ،( : تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة محمد 1983بنيامين ، وآخرون ) بموم

 المفتي وآخرون ، دار ماكرو وهيني ، القاهرة . أمين
 ،واستخدامات  ( : التطبيقات اإلحصائية1999)حسن محمد  العبيدي،و وديع ياسين  التكريتي

 الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل .
 ،دار  ،4ط الرياضي،القياس في مجال  (:1996عمي فهمي ) والبيك،احمد محمد  خاطر

 الحديث، مصر.الكتاب 
  ،يم وبناء اختبار لقياس القدرة عمى التهديف من خالل دقة ( : تصم2011ربيع جميل ) خمف

الرياضية ، وتحمل االداء لالعبي كرة القدم لمصاالت ، بحث منشور في مجمة الرافدين لمعموم 
 جامعة الموصل ، الموصل . 2011لسنة  58، العدد 18المجمد 

 ( كرة اليد الحديثة ، مطبعة االنتصار 1997دبور ، ياسر محمد حسن : ) ، لطباعة االوفست
 االسكندرية ، مصر.

 ( المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضة ، 2006رضوان ، محمد نصر الدين : )
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاهرة . 1ط
 ( سماعيل ، سعد محسن ( : كرة اليد ، مديرية دار الكتب 1989ظاهر ، كمال عارف وا 

 لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل.



 الخمفي  ( : تقويم فاعمية مستو  األداء الفني لالعبي الخط1993لعكيمي ، محمود مرسي )ا
 بكرة اليد ، رسالة ماجستير مير منشورة ، جامعة البصرة .

 ( القياس في التربية1979عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدين : )  الرياضية
 لقاهرة .العربي ، ا ، دار الفكر1وعمم النفس الرياضي ، ط

 ( االختبارات المهارية والنفسية 1987عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدين : )
 في المجال الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

 ( القياس في التربية الرياضية 2008عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدين : )
 اهرة .وعمم النفس الرياضي ، دار الفكر العربي ،الق

 ،( : القياس واالختبار في التربية الرياضية ، مركز الكتاب لمنشر .2001ليمى السيد ) فرحات 
 ( القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ، ط2002ممحم ، سامي محمد : )دار المسيرة  2 ،

 لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن .
 ( االخت1989المندالوي ، قاسم وآخران : ). بارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية 
 ( أساسيات القياس في العموم السموكية ، ط2004النبهان ، موسى : )دار الشرول لمنشر  1 ،

 والتوزيع ، عمان ، األردن .
 18 . Donr. Kikerd  all &others (1987) : Measurement & Evaluation 

for physical  education . second edition . human . kineties . 
publishers . ine  

 


