
 
 

 ملخص الرسالة باللغة العربية

  بناء وتقنني مقياس املعرفة العلمية ملدرسي الرتبية الرياضية  العنوان :
 

 املشرف    أ. م. د. عامر سعيد اخليكاني                           الباحث : عايد كريم عبدعون    
 

 :  فصولاحتوت الرسالة على مخسة 

ل�حث وأهمیته في التعرف على المستوى أحتوى الفصل األول على مقدمة ا

المعلوماتي الذي یتمتع �ه المدرسون وكذلك الوقوف �شكل م�اشر على قابل�ة المدرس 

المعرف�ة لتحدید أهم المعوقات في هذا االتجاه. أما مشكلة ال�حث فقد تمثلت بإهمال 

ضافة إلى عدم المدرسین لدرس التر��ة الر�اض�ة وكذلك عدم المتا�عة وتقصي المعلومات إ

وجود مق�اس �سهم في تحدید مستوى المدرس المعرفي في األلعاب التي هو ملزم بتنفیذها 

 في درس التر��ة الر�اض�ة. 
 وهدف البحث إىل:

  مق�اس المعرفة العلم�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ةوتقنین بناء. 
 .اشتقاق المعاییر وتحدید المستو�ات لمق�اس المعرفة العلم�ة 

 على واقع المعرفة العلم�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ة. التعرف 
 أما فرض البحث فكان:

  هناك أفضل�ة تصاعد�ة في المعرفة العلم�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ة ط�قًا للخبرات
 المتراكمة.

 أما جماالت البحث فكانت: 

 التر��ة الر�اض�ة  مدرسو اال البشري :  .١

 إلجراءات ال�حث المیدان�ة ٢٠٠٧/  ٧/  ١ولغاية      ٢٠٠٧/  ٢/  ١ اال الزماني :  .٢

٣. المدارس المتوسطة واألعداد�ة في محافظات الفرات األوسط  ي : ـال املكانـا 

وتناول ال�احث في الفصل الثاني كل ما له عالقة �المادة النظر�ة المتعلقة 

المعرفي الر�اضي ،  مفهوم المعرفة ، دور المعرفة الر�اض�ة ، الق�اس ((�ال�حث فقد شمل 

أما ف�ما  ))أهم�ة االخت�ارات المعرف�ة ، الع�ارات المستخدمة في المق�اس، الق�اس واالخت�ار 



 
 

یخص الدراسات المشابهة فقد تناول ال�احث أر�ع دراسات، وما تضمنتها الدراسات المشابهة 

الدراسة الحال�ة عن  من أوجه التشا�ه واالختالف بینهما و�ین الدراسة الحال�ة وما انفردت �ه

 الدراسات األخرى .

واستخدم ال�احث في الفصل الثالث المنهج الوصفي �أسالیب المسح والدراسات  

المع�ار�ة ودراسات المقارنة السبب�ة لمالئمته لطب�عة المشكلة، وتضمن هذا الفصل وصفًا 

جاالت في ضوء آراء م )٥(لمجتمع ال�حث وٕاجراءات بناء وتقنین المق�اس، التي بدأت بتحدید 

 الخبراء والمختصین.

فقرة وحددت أر�عة أسالیب لإلجا�ة  )١٧٥(وفي ضوء تلك المجاالت تم إعداد 

عن الفقرات هي الصواب والخطأ واالخت�ار من متعدد والتكمیل واألشكال والصور. وقد 

اس فقرة منها لتمثیل مق� )١٥١(عرضت الفقرات جم�عها على الخبراء والمختصین ورشحت 

المعرفة العلم�ة. وأجر�ت التجر�ة االستطالع�ة والرئ�سة. وكذلك تم تحلیل المق�اس من حیث 

صعو�ة الفقرات والقدرة التمییز�ة، وٕایجاد األسس العلم�ة. كما تضمن هذا الفصل اجراءات 

تقنین المق�اس واستخراج المعاییر فضًال عن الوسائل اإلحصائ�ة التي اعتمدها ال�احث في 

 ة ب�اناته .معالج

وتضمن الفصل الرا�ع عرض النتائج التي توصل إلیها ال�احث فضًال عن عرض 

نتائج تقنین المق�اس، وعرض نتائج المقارنات بین مدرسي التر��ة الر�اض�ة من حیث الخدمة 

للمعرفة العلم�ة كدرجة كل�ة وكمجاالت، وكذلك تحدید المستو�ات لمق�اس المعرفة. وأظهرت 

) و�هذا لم یتحقق فرض ال�حث، فضًال عن تمیز ٥-١المدرسین ذوي الخدمة ( النتائج تفوق 

 مدرسي التر��ة الر�اض�ة �معرفة علم�ة تقع في المستوى (ضعیف).

 
 
 
 
 

أما في الفصل الخامس فقد تم التوصل من خالل ما أفرزته نتائج الدراسة إلى 

 االستنتاجات اآلت�ة:



 
 

 .ي التر��ة الر�اض�ة بناء مق�اس المعرفة العلم�ة لمدرستم  •

في منطقة الفرات تم وضع معاییر لمق�اس المعرفة العلم�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ة  •

 األوسط.

في منطقة تم تحدید المستو�ات لمق�اس المعرفة العلم�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ة  •

 الفرات األوسط.

 اما التوص�ات فكان من أهمها:

ین خر�جي التر��ة الر�اض�ة كمدرسین في المدارس األستعانة �المق�اس الحالي في تعی •

 المتوسطة واألعداد�ة.

 األهتمام بدرس التر��ة الر�اض�ة وز�ادة عدد حصصه. •

 إدخال المادة النظر�ة في درس التر��ة الر�اض�ة. •

توطید العالقة مع كل�ات التر��ة الر�اض�ة لإلستفادة من الخبرات الموجودة في  •

 الكل�ات لتطو�ر المدرس.

 إجراء اإلخت�ارات الدور�ة لمدرسي التر��ة الر�اض�ة. •
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Abstract 

The thesis contains five chapters. Chapter one includes an 
introduction to the research, its importance in finding out the informational level 
of teachers. Also, it aimed clearly to clearly find out the knowledge ability of all 
the teachers in order to pinpoint the most important obstacles in this direction. 
The problem of the research that the teachers neglect the subject of their 
specialization, physical education. They also do not follow up and research for 
new information. There is also no scale which would contribute to finding out 
the teachers' knowledge level in games which are to be taught in the lessons of 
physical education. 

 The research aims at: 

1. Building and standardizing a scientific knowledge scale for the teachers of 
physical education. 

2. Finding out criteria and levels for the scientific knowledge scale. 

3. Finding out the level of scientific knowledge for the teachers of physical 
education. 

The hypothesis was that there is an increase in the scientific 
knowledge of the teachers of physical education according to their accumulated 
experience. 

The domains of the study included: 

1. The human domain: the teachers of physical education in the mid-
Euphrates region. 

2. The time domain: from 1/2/2007 to 1/7/2007. 

3. The place domain: Intermediate and Secondary School in the mid-
Euphrates region. 

The second chapter gave a theoretical background on the concept of 
knowledge, the role of sports knowledge, sports knowledge measurement, the 
importance of cognitive tests, the terminology used in scales, measurement and 
testing, the concept of scale. The chapter also includes a section on previous 
studies. 

 

 



 
 

The research used the descriptive method in the third chapter (using 
survey, standardizing studies, and causative comparison studies). It also 
included a description of the society of the research, the steps of building and 
standardizing the scale which started with specifying five domains according to 
the opinions of the jury and the specialists. 

The number of items was (175) falling into four categories: 
right/wrong, MCQ, completion, and figures. After consulting the jury, (151) 
items were chosen to measure scientific knowledge. A pioneer and main 
experiment were carried out. Statistical analysis of the scale was carried out too. 

Chapter four was a survey of the results which, after analysis, 
showed that teachers with an experience of (1-5) years scored high which defied 
the hypothesis of the research. However, teachers generally were gathered in the 
level (Weak). 

Chapter five is the conclusion of the research which are: 

1. Building and standardizing a scientific knowledge scale for the 
teachers of physical education in the mid-Euphrates. 

2. Identifying criteria for the scientific knowledge scale for the teachers 
of physical education in the mid-Euphrates. 

3. Identifying the level of scientific knowledge for the teachers of 
physical education in the mid-Euphrates. 

The recommendations are: 

1. Paying more attention to the physical education lesson and increasing 
its weekly hours in the timetable. 

2. Including a theoretical part in the lesson. 

3. Strengthening the link with the colleges of physical education in order 
to make use of experiences there to develop the teachers in schools. 

4. Carrying out periodical tests for the teachers of physical education. 
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