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  التعریف بالبحث  – 1  
   -المقدمة و أھمیة البحث : 1 – 1 

لیات الریاضیة من مواكبة التطور الحضاري و العلمي الحاصل في العالم لتطویر البد للفعا   
ھذه  إحدىفعالیة كرة القدم ھي  إنو جعلھا مجاالً للممارسة و المتابعة و  األلعابمستوى ھذه 

الالعبون جعل اللعبة  إلیھالمستوى البدني و الخططي الذي وصل  إنالفعالیات الریاضیة حیث 
كثیراً بالكرة و عند المناطق القریبة  التأخرة و بالتالي یتطلب من الالعب عدم تكون أكثر سرع

و عدم تأخیر الھجمة و خاصة في الحاالت  أسرع األداءیكون  أنمن مرمى الفریق المنافس 
حیث یكون كل العب مدافع یالزم العب مھاجم مالزمة فردیة وھذا  الثابتة مثل الضربة الحرة

قلیل البد من استغاللھ في ضرب ب المھاجم لذا فانھ قد یحصل على فراغ ما یقید حركة الالع
 أندقیق أي  أداءهیكون  أنالكرة مباشرتاً على الھدف وھذا یلزم الالعب المنفذ للضربة الحرة 

عملیة التھدیف مباشرتاً  أداءیكون ضرب الكرة باتجاه الالعب الزمیل بكل دقة لتمكینھ من 
  على المرمى. 

الضربة الحرة بكرة  أداءالبحث في تصمیم وتقنین اختبار لقیاس دقة  أھمیةتكمن ومن ھنا 
  القدم. 

  
  مشكلة البحث  2ـ1
ن القدم واختباراتھا لم یجد الباحثامن خالل االطالع على المصادر والمراجع الخاصة بكرة    

تقھم تصمیم وتقنین لذا اخذوا على عا  الضربة الحرة بكرة القدم أداءاختباراً خاصاً لقیاس دقة 
  الضربة الحرة بكرة القدم .  أداءاختباراً خاصاً لقیاس دقة 

  
  أھداف البحث  3ـ1
الضربة  أداءاالختبار المصمم والمقنن في قیاس دقة  إمكانیةالتعرف على  إلىیھدف البحث    

  الحرة بكرة القدم . 
  
  ن فروض البحث : یفترض الباحثا 4ـ1
  الضربة الحرة بكرة القدم .  أداءدر على قیاس دقة ـ ان االختبار المصمم قا1
  
  مجاالت البحث :ـ  5ـ1
   جامعة القادسیة  –كلیة التربیة الریاضیة  –طالب المرحلة الرابعة ـ المجال البشري / 1
  .  2009/    5/    1ـ  /    2009/    3/     1/    ألزمانيـ المجال 2
   ة الریاضیة بكرة القدم .     ـ المجال المكاني / ملعب كلیة التربی3
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الن،ریة : – 2   الدراسات 
  -أھمیة األختبارات  والقیاسات في التربیة الریاضیة : 1 – 2

تعد األختبارات  والقیاسات من أدوات التقویم المھمة في المجاالت كافة التي یراد 

،ھر أھمیة ذلك في إعطا ء مؤشر واضح وحقیقي قیاسھا وخصوصاً في مجالنا الریاضي ، إذ ت

ً أم سلبیاً  عن مستوى حالة التدریب للفریق أو الالعب في مراحلھ سواء أكان ذلك إیجابیا

وإظھار الخلل إن وجد ، ثم العمل على إجراء التصحیح للمراحل الالحقة وھذا ما أكده 

الذي المندالوي بأن األختبارات  والقیاسات تعد " إحدى الوسائل المھمة لتقویم المستوى 

  . )1(وصل الیھ الریاضي كما تبین مدى صالحیة أي منھاج تدریبي " 

یبنى التدریب الریاضي الناجح یبنى على أسس علمیة ، وھذه األسس تستند الواحدة 

على االخرى وألستكمال ھذه العملیة ومعرفة مدى نجاحھا ، البد أن تكون ھناك أختبارات  

الخوض في تنفیذ المنھاج التدریبي أو في أثنائھ أو بعده تجري ویتم قیاسھا ، یعتمد علیھا قبل 

وھذا یعني أن تكون ھناك مراقبة لمدى صالحیة المنھاج والتقدم الذي یتم الوصول الیھ ، وإن 

  مستوى التطور الذي حصل في أثناء التطبیق یدل على المراقبة الدوریة المستمرة .

ي ضروریة ومن مستلزمات التدریب ومن ھنا تظھر أھمیة األختبارات  والقیاسات فھ

الھادف وھذا ما اشارت الیھ لیلى فرحات بأن األختبارات  تعبر عن " استجابات الفرد في 

ً وذات صفات محددة ومقدمة للفرد بطریقة خاصة  موقف یتضمن منبھاً منظمة تنظیماً مقصودا

  . )2(تمكن الباحث من تسجیل وقیاس ھذه االجابات تسجیالً دقیقاً " 

  

  -أنواع األختبارات  : 2 –  2

ھناك نوعان رئیسان من األختبارات  یمكن استخدامھما في مجال القیاس في التربیة 

  - : )3(الریاضیة ھما

  أختبارات  مقننة . .1

 أختبارات  یقوم بوضعھا الباحث . .2
                                                 

، بغ داد ، مط ابع التعل یم الع الي ،  1، ط ألختب ارات  والتق ویم والقی اس ف ي التربی ة الریاض یةاقاسم المندالوي وآخ رون :  )1(

  .11، ص  1989

  .68، ص  2001، القاھرة ، مطابع امون ،  1، ط القیاس واالختبار في التربیة الریاضیة) لیلى السید فرحات : 2(
، القاھرة ، دار  التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضيالقیاس في ) محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدین رضوان : 3(

  . 317، ص  2000الفكر العربي ، 
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  -. األختبارات  المقننة :1

في القیاس وھذه ویقصد باألختبارات  المقننة األختبارات  التي یقوم بھا خبراء 

األختبارات  تتیح الفرصة الستخدام طرائق وادوات الحصول على عینات من السلوك 

باستخدام إجراءات منتظمة التي تعني أن محتوى االختبار نفسھ یطبق بالتعلیمات والتوقیت 

نفسھ المحدد لألداء   ، كما أن طریقة أحتساب النتائج تتضمن إجراءات منتظمة وثابتة 

موضوعیة فضالً عن توافر المؤشرات األساسیة لالختبار الجید مثل الصدق والثبات وبصورة 

، كما أن ھذه األختبارات  تكون في الغالب قد جرى تطبیقھا على مجموعة معیاریة (أو 

  مجموعات معیاریة) حتى یمكن تفسیر أداء   الفرد في ضوء ھذه المعاییر .

لكثیر من وجھات النظر المختلفة إال إن  ویمكن تصنیف األختبارات  المقننة طبقاً 

  -التصنیف الشائع ھو التصنیف وفقاً لما یقیسھ االختبار وفي ضوء ذلك یمكن تصنیفھا :

  أختبارات  القدرات (القدرة العامة والقدرات الحركیة والقدرات الخاصة) .  .أ 

 أختبارات  التحصیل (أختبارات التنبؤ واألختبارات  المرتبطة بنشاط معین)   .ب 

  أختبارات  المیول والشخصیة واإلتجاھات .  .ج 

ً ما تتضمن أختبارات لقیاس األداء االقصى أما  وأختبارات  القدرات والتحصیل غالبا

  أختبارات الشخصیة فإنھا تتضمن أختبارات األداء  الممیز .

ومن ناحیة أخرى یرى بعض العلماء أن أختبارات القدرات وأختبارات  التحصیل أنھا 

عرفیة أما أختبارات  المیول والشخصیة واالتجاھات فھي أختبارات غیر معرفیة أختبارات م

الن ھذه األختبارات ال تتمیز بوجود إجابات صحیحة أو خاطئة على بنود أو عبارات االختبار ، 

وفي الوقت الحالي توجد الكثیر من األختبارات  المقننة مثل أختبارات القدرات الحركیة العامة 

نوعیة كالقوة والسرعة والتحمل ... الخ ، وأختبار التحصیل المھاري لمختلف والقدرات ال

األلعاب الریاضیة واإلختبارات الخاصة بقیاس سمات الشخصیة واالتجاھات نحو النشاط 

  الریاضي والمیول الریاضیة .

  

  - . األختبارات  التي یقوم بوضعھا الباحث :2

اإلختبارات المقننة غیر مناسبة  في بعض االحیان قد یجد الباحث الریاضي أن

لإلستخدام في البیئة المحلیة أو غیر مناسبة لقیاس حصیلة عملیة التدریس أو التدریب أوال 
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تسمح بتحدید نقاط القوة والضعف حینئذ یصبح من الضروري وضع بعض األختبارات أو 

  بنائھا الستخدامھا في تحقیق األھداف التي ینشدھا الباحث .

أن من االسباب األخر التي تؤدي الى بناء وتصمیم أختبارات  غیر مقننة  ویرى الباحث

ھي التجدید في األختبارات  ووضع أسس علمیة أكثر دقة كذلك تصمیم أختبارات أكثر واقعیة 

من المقننة التي تكون ذات فائدة أكثر ، فضالً عن التفكیر في دمج اختبارین أو أختبارات عدة 

وظیفیة) یصب في الھدف نفسھ  –مھاریة  –مھاریة) أو (بدنیة  –ة في أختبار واحد (بدنی

والموضوع المراد قیاسھ اختصاراً للوقت والفائدة ودافع العمل المراد قیاسھ فضالً عن التنویع 

  والتشویق .

  
   1الضربة الحرة : 3 – 2

ت ي تح دث الضربات الحرة المباشرة وغیر المباشرة ھي جزء من الجزاء عل ى المخالف ات ال    
  أثناء اللعب وھي نوعین كما ذكر : 

الضربة الحرة المباشرة ، وھي التي یصح لالعب م ن خاللھ ا التس دید عل ى المرم ى مباش رة  -
  واحراز ھدف لفریقھ . 

الض  ربة الح  رة الغی  ر مباش  رة ، وھ  ي الت  ي الیص  ح لالع  ب م  ن خاللھ  ا التس  دید عل  ى مرم  ى  -
  العباً اخراً غیره .  خصمھ واحراز ھدفاً قبل ان یلمس الكرة

  
  2التعلیمات الخاصة بالضربات الحرة : 

  ـ یتم بدء اللعب في الضربة الحرة من مكان حدوث المخالفة بالنسبة للفریق المضاد . 
  ـ یعطى للفریق المدافع حریة اختیار مكان بدء الضربة المباشرة ضمن منطقة المرمى . 

  بل ان تقطع مسافة طویلة تعادل طول محیطھا . ـ الیجوز ألي العب لمس الكرة بعد ضربھا ق
م ض من خ ط مرم اھم ب ین  9,15ـ یقف اف راد الفری ق المض اد ف ي الض ربة المباش رة عل ى بع د 

الق  ائمین والیج  وز لح  ارس المرم  ى ح  ال ح  دوثھا بمس  ك الك  رة بی  ده وعل  ى الفری  ق الالع  ب                
   قبل التسدید على المرمى .  ( المضاد ) اخراج الكرة خارج منطقة الجزاء اولً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 89، ص 2004، دار االسراء للنشر و التوزیع ، عمان ،  1، ط تعلم كرة القدم  القانون الدولي للعبةمحمود بدیع :  - 1
  .  89،ص  2004،  المصدر السابق نفسھمحمود بدیع :  - 2
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  منھجیة البحث و إجراءاتھ المیدانیة :  – 3  

  منھج البحث  1 – 3    
  استخدم الباحثان المنھج الوصفي وذلك لمالئمة وطبیعة المشكلة المدروسة .  
  

  مجتمع وعینة البحث  1 – 3    
 جامعة القادسیة –تربیة الریاضیة كلیة ال -من طالب المرحلة الرابعة شمل مجتمع البحث   

وتم اختیار عینة البحث من المجتمع بالطریقة العشوائیة مع   طالب )121والبالغ عددھم  (
نسبة العینة  وكانت طالب)  97استبعاد حراس المرمى . وبذلك تكون عینة البحث من ( 

  ) % .  82.645 للمجتمع االصلي ( 
  
  ) 1جدول ( 

  ت التي تمت على عینة البحثیبین اعداد و  الجراءا
    

   
مجتمع   العینة

البحث 
  االصلي

عینة األسس العلمیة 
  لالختبار

الطالب 
  المستبعدون

المجموع الكلي لعینة 
  التقنین

النسبة   العدد  الثبات  الصدق
  المئویة

طالب 
المرحلة 

كلیة  - الرابعة
التربیة 
   –الریاضیة
جامعة 
  القادسیة

  
  
124  

  
  
10  

  
  
10  

  
  
4  

  
  
100  

  
  

80,645%  

  
  

  : المستخدمة و الوسائل   ادوات البحث 3 – 3    
   
تتضمن  ∗على الخبراء والمختصین ـ االستبیان / قام الباحثان بتوزیع استمارة استبیان  1  

  تصمیم االختبارات المقترحھ .
  ). 5كرة قدم قانونیة عدد (  – 2  

                                                 
  ھمالمختصین  ∗

  جامعة بابل  –ا.د. محمد جاسم الیاسري / كلیة التربیة الریاضیة  -1
  جامعة القادسیة  –ا.د. عبد هللا حسین الالمي / كلیة التربیة الریاضیة  -2
  جامعة القادسیة  –ا.د.  حسین مردان عمر / كلیة التربیة الریاضیة  -3
  ادسیة جامعة الق –ا.د. عقیل مسلم عبد الحسین / كلیة التربیة الریاضیة  -4
  جامعة القادسیة  –م.د. مي علي عزیز / كلیة التربیة الریاضیة    - 5
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  شریط قیاس . – 3  
  مسحوق للتخطیط . – 4  
  
  

  االختبار المقترح 4 – 3    
  
   - إختبار دقة أداء الضربة الحرة بكرة القدم :   
  
  قیاس دقة أداء الضربة الحرة  -الغرض من اإلختبار :  
  
ترسم ثالث مناطق في منطقة الجزاء كل منطقة عبارة عن دائرتین  - طریقة األداء :  

لوضع الكرة اثنان على  م وترسم ثالث مناطق2م والصغیرة بقطر 3متداخلتین الكبیرة بقطر 
م عن خط المرمى والمنطقة 25م من الخط الجانبي وتبعد 3جانبي الملعب كل واحدة على بعد 

  م من خط المرمى وفي منتصف الملعب مباشرتاً ( كما في الشكل ) . 25الثالثة على بعد 
كل منطقة توضع الكرة في احدى المنطقتین الجانبیتین ویقوم الالعب بأداء ثالث ضربات على 

ثانیة بین ضربة واخرى وراحة  30من المناطق المرسومة في منطقة الجزاء مع فترة راحة 
  دقیقة واحدة بین كل منطقة واخرى . 

  ومن ثم اداء الضربة الحرة من منطقة الكرة المرسومة في وسط الملعب وبنفس الشروط . 
  
  التسجیل :ـ   
  درجة .  2حصل المختبر على ـ عند سقوط الكرة على الدائرة الصغیرة ی 1
  درجة .  1ـ عند سقوط الكرة على الدائرة الكبیرة یحصل المختبر على  2
  ـ عند سقوط الكرة خارج الدوائر تكون درجة المختبر صفر درجة .  3
ـ تكون درجة االختبار النھائیة بأحتساب اعلى درجة لكل منطقة ومن ثم حساب معدل  4

  ثالث . الدرجات الثالث للمناطق ال
  
  
  االجھزة واالدوات المستخدمة :ـ   
  
  .  2ـ كرة قدم عدد  1
  ـ مسحوق التخطیط .  2
  ـ استمارة تسجیل الدرجات .  3
  
  :ـ  إداریة مالحظة  
ـ یقدم المختبر بأداء الضربة الحرة من احدى الجانبین حسب طبیعة الرجل الضاربة الیھ أي  1

  باختیاره .  
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     2منطقة                                                   1منطقة                               
   3منطقة   

           م 1,5        م1                                            م 1,5     م1                      
  

  م  1,5م    1                                                   
  م 25       

  
  
  
  
  م  3  
  

  مكان الكرة                         مكان الكرة                                        مكان الكرة       
    
  
  
  
  

  االسس العلمیة لالختبار .  5 – 3    
  صدق االختبار  1 – 5 – 3    
  االختبار على االختبار المقترح .  استخدم الباحثان نوعین من صدق  
ـ صدق المحتوى :ـ حیث قام الباحثان بعرض االختبار المقترح على الخبراء والمختصین  1  

 ∗في مجال االختبارات وكرة القدم على شكل استمارة استبیان وكانت اجابة الخبراء 
  % )  80بان االختبار صادق في قیاس ما وضع من اجلھ وبنسبة (  ∗∗والمختصین 

  

                                                 
  الخبراء :  ∗

  جامعة بابل  –ا.د. محمد جاسم الیاسري / كلیة التربیة الریاضیة  - 1 
  جامعة القادسیة  –ا.د.  حسین مردان عمر / كلیة التربیة الریاضیة   - 2

 جامعة القادسیة  –بیة الریاضیة م.د. مي علي عزیز / كلیة التر   - 3  
  
  المختصون :  ∗ ∗

  جامعة القادسیة  –ا.د. عبد هللا حسین الالمي / كلیة التربیة الریاضیة  1
  جامعة القادسیة  –ا.د. عقیل مسلم عبد الحسین / كلیة التربیة الریاضیة  2
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حیث اجري االختبار على عینتین متساویتین في العدد تتكون كل ـ الصدق التمایزي :ـ  2  
االختبار  امن خارج عینة البحث . وبعدھا تمت معالجة نتائج ھذ ) طالب 10منھا من ( 

) وھي اكبر من  8,299 () المحسوبة لالختبار  T) حیث بلغت قیمة (  Tبأستخدام اختبار ( 
  .  ) 0,05 ) ومستوى داللة (9 ) عند درجة حریة (2,262غة ( الجدولیة البالقیمتھا 

  
  
  

  ثبات االختبار .  2 – 5 – 3    
طریقة اعادة االختبار من اجل التأكد من ان االختبار المقترح ثابت قام الباحثان باستخدام   

احثان باجراء من خارج عینة البحث حیث قام الب طالب)  10وتمت على عینة مكونة من ( 
  31وبعد سبعة ایام قام الباحثان باجراء االختبار بتاریخ   2009/  3 / 24االختبار بتاریخ    

ومن ثم تم حساب معامل االرتباط البسیط ( بیرسون ) حیث بلغت قیمة ( ر )  2009/  3/ 
رجة حریة ) عند د0,63 من قیمتھا الجولیة البالغة () وھي اكبر 0,843المحسوبة لالختبار ( 

  ) وبذلك یكون االختبار ثابت .  0,05) وتحت مستوى داللة (  8 (
  

  موضوعیة االختبار  3 – 5 – 3    
( االختبار الموظوعي ھو االختبار الذي یعطي نفس النتائج مھما اختلف المصححون أي ان   

   1النتائج التتأثر بذاتیة المصحح او شخصیتھ ) 
ووضع  طالب)  10على عینة من خارج عینة البحث تكونت من (  قام الباحثان باداء االختبار

حساب معامل االرتباط البسیط بین المسجلین ظھر ان ھنالك ارتباط عالي  ∗الباحثان مسجلین
  % ) أي االختبار موظوعي .  100بین درجات المسجلین بلغ ( 

  
  التجربة االستطالعیة :  6 – 3    
االستطالعیة على عینة من خارج عینة البحث بتاریخ                                      قام الباحثان باجراء التجربة   

وكان الغرض منھا التعرف على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجھ  2009/  4/   14    
  الباحثان في التجربة الرئیسیة وكذلك عدد الكادر المساعد المطلوب 

  
  

  : التجربة الرئیسیة  7 – 3    
 حدفي یوم اال طالباً )  100اجرى الباحثان التجربة الرئیسیة على عینة البحث والبالغة (   

  م الساعة التاسعة صباحاً . افي تم 2009/   4/   19الموافق    
  

  الوسائل االحصائیة :  8 – 3    
  استخدم الباحث الوسائل االحصائیة التالیة .   

  ـ الوسط الحسابي 
  عیاري ـ االنحراف الم

                                                 
 .  154، ص 1988ر العربي ، القاھرة ، ، دار الفك البحث العلمي مفھومھ اسالیبھ ادواتھـ ذوقان عبیدان واخرون :  1
  المسجلین ھم :   ∗
  جامعة القادسیة . –م.م. حازم علي غازي / كلیة التربیة الریاضیة  
  جامعة القادسیة .  –م.م. ولید سمیر ھادي / كلیة التربیة الریاضیة  
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  ـ النسبة المؤیة 
  ـ معامل االرتباط البسیط 

  ـ معامل االختالف 
  ) للعینات المتساویة  Tـ اختبار ( 

  
  عرض النتائج ومناقشتھا : 4
  
  عرض ومناقشة النتائج 1ـ 4
بعد االنتھاء من التجربة الرئیسیة ارتأى الباحثان عرض النتائج على شكل جداول لیسھل    

  درجات معیاریة لالختبار المستخدم .  التعامل معھا وایجاد
  
  )  2 جدول (

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االختالف واعلى درجة وادنى درجة 
  حققتھا عینة البحث في اختبار قیاس دقة الركلة الحرة لكرة القدم . 

  
  الوسائل        
  االختبار

الوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  االختالف 

  ادنى درجة   اعلى درجة 

اختبار قیاس 
دقة اداء 

الركلة الحرة 
  بكرة القدم 

  
  

  1,532  
  

  

  
  

  0,488  
  

  
  

  25.831  

  
 

2,144  

  
  

  0,456  

  
)  1.532) یب   ین لن   ا ان قیم   ة الوس   ط الحس   ابي االختب   ار بل   غ (   2م   ن خ   الل الج   دول (    

) ام ا اعل ى درج ة 25.831 الختالف فقد بل غ () اما معامل ا0.488  وبانحراف معیاري قدره (
  ) .  0,456 ) وادنى درجة بلغت (2,144بلغت (
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  عرض ومناقشة المستویات المعیاریة الختبار قیاس دقة اداء الركلة الحرة بكرة القدم .  2ـ4
  ) 3جدول ( 

  الدرجات المعیاریة الختبار قیاس دقة اداء الضربة الحرة بكرة القدم 
  

الدرجات   الدرجة الخام  ت
  المعیاریة

الدرجات 
المعریة 
المعدلة 

  بطریق التتابع

الدرجات   الدرجة الخام  ت
  المعیاریة

الدرجات 
المعریة 
المعدلة 

  بطریق التتابع
1  0,456  2,192 28,082  26  1,156  0,763 42,367 

2  0,456  2,192 28,082 27  1,156  0,763 42,367 

3  0,456  2,192 28,082 28  1,156  0,763 42,367 

4  0,456  2,192 28,082 29  1,156  0,763 42,367 

5  0,456  2,192 28,082 30  1,156  0,763 42,367 

6  0,856  1,376 36,245  31  1,156  0,763 42,367 

7  0,856  1,376 36,245 32  1,156  0,763 42,367 

8  0,856  1,376 36,245 33  1,156  0,763 42,367 

9  0,856  1,376 36,245 34  1,156  0,763 42,367 

10  0,856  1,376 36,245 35  1,156  0,763 42,367 

11  0,856  1,376 36,245 36  1,156  0,763 42,367 

12  0,856  1,376 36,245 37  1,156  0,763 42,367 

13  0,856  1,376 36,245 38  1,156  0,763 42,367 

14  0,856  1,376 36,245 39  1,156  0,763 42,367 

15  1,156  0,763 42,367  40  1,156  0,763 42,367 

16  1,156  0,763 42,367 41  1,156  0,763 42,367 

17  1,156  0,763 42,367 42  1,156  0,763 42,367 

18  1,156  0,763 42,367 43  1,156  0,763 42,367 

19  1,156  0,763 42,367 44  1,156  0,763 42,367 

20  1,156  0,763 42,367 45  1,156  0,763 42,367 

21  1,156  0,763 42,367 46  1,156  0,763 42,367 

22  1,156  0,763 42,367 47  1,156  0,763 42,367 

23  1,156  0,763 42,367 48  1,156  0,763 42,367 

24  1,156  0,763 42,367 49  1,156  0,763 42,367 

25  1,156  0,763 42,367 50  1,156  0,763 42,367 
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الدرجة   ت
  الخام

جة الدر
  المعیاریة

الدرجات 
المعریة 
المعدلة 

  بطریق التتابع

الدرجة   ت
  الخام

الدرجة 
  المعیاریة

الدرجات 
المعریة 

المعدلة بطریق 
   التتابع

51  1,444  0,176 48,245  76  1,744  0,437 54,367 

52  1,444  0,176 48,245 77  1,744  0,437 54,367 

53  1,444  0,176 48,245 78  2,144  1,253 62,531  
54  1,444  0,176 48,245 79  2,144  1,253 62,531 

55  1,444  0,176 48,245 80  2,144  1,253 62,531 

56  1,444  0,176 48,245 81  2,144  1,253 62,531 

57  1,444  0,176 48,245 82  2,144  1,253 62,531 

58  1,444  0,176 48,245 83  2,144  1,253 62,531 

59  1,444  0,176 48,245 84  2,144  1,253 62,531 

60  1,444  0,176 48,245 85  2,144  1,253 62,531 

61  1,444  0,176 48,245 86  2,144  1,253 62,531 

62  1,444  0,176 48,245 87  2,144  1,253 62,531 

63  1,744  0,437 54,367  88  2,144  1,253 62,531 

64  1,744  0,437 54,367 89  2,144  1,253 62,531 

65  1,744  0,437 54,367 90  2,144  1,253 62,531 

66  1,744  0,437 54,367 91  2,144  1,253 62,531 

67  1,744  0,437 54,367 92  2,144  1,253 62,531 

68  1,744  0,437 54,367 93  2,144  1,253 62,531 

69  1,744  0,437 54,367 94  2,144  1,253 62,531 

70  1,744  0,437 54,367 95  2,144  1,253 62,531 

71  1,744  0,437 54,367 96  2,144  1,253 62,531 

72  1,744  0,437 54,367 97  2,144  1,253 62,531 

73  1,744  0,437 54,367 98  2,144  1,253 62,531 

74  1,744  0,437 54,367 99  2,144  1,253 62,531 

75  1,744  0,437 54,367   100  2,144  1,253 62,531 

  
  
  
  



 

 13

  ) 4 جدول (
المعیاریة و الدرجات المعیاریة المعدلة بطریقة التتابع و عدد الالعبین و یبین المستویات 

  النسب المئویة 
  

المستویات المعیاریة   االختبارات
والنسب المقررة لھا في 
  منحنى التوزیع الطبیعي 

الدرجات المعیاریة المعدلة 
  بطریقة التتابع 

عدد 
  الالعبین 

النسبة 
  المئویة

اختبار قیاس 
 أداءدقة 

لركلة الحرة ا
  بكرة القدم 

  % 5   5   34,971 – 28,082  ضعیف 

  %9   9    41,862 – 34,972  مقبول 

  %48  48    48,753 – 41,863  متوسط 

  %15  15   55,644  - 48,754  جید 

 َ   %23  23  62,531 – 55,645  جید جداً◌

  
ع  دد الط  الب  ان) و  34,971 – 28,082) ان المس  توى ض  عیف تح  دد ب  ـ ( 3یب  ین الج  دول ( 

   34,972، ام ا المس توى مقب ول فق د تح دد م ن ( % ) 5وبنسبة مئویة بلغت ( ) طالباً  5كان ( 
  % 9و حص لوا عل ى نس بة مئوی ة بلغ ت ( طالب )  9) فنجد ان عدد الطالب كان ( 41,862 –

      ) فنج  د ان ع  دد الط  الب ك  ان 48,753 – 41,863) ، ام  ا المس  توى متوس  ط  فق  د تح  دد م  ن (
ام ا المس توى جی د  فق د تح دد م ن  ) ، % 48) طالباً و حصلوا على نسبة مئویة بلغت (  48( 
) طالب  اً و حص  لوا عل  ى نس  بة مئوی  ة  15) فنج  د ان ع  دد الط  الب ك  ان ( 55,644 – 48,754(

)   62,531 –  55,645) ،  اما المستوى جید جداً  فقد تح دد م ن (   % 15(             بلغت 
  )     % 23) طالباً و حصلوا على نسبة مئویة بلغت (  23(     دد الطالب كانفنجد ان ع

ستویات االختبار و بنس ب و من النتائج اعاله یتبین لنا ان افراد عینة البحث قد توزعوا على م
ف ي عملی ة التق ویم  مختلفة و ھذا یدل على ان االختبار یمیز بین الفروق الفردی ة الف راد العین ة

راد العین  ة یتوزع  ون توزیع  اً طبیعی  اً " و ال یقتص  ر التق  ویم عل  ى التحدی  د الكم  ي حی  ث ان اف  
عل ى كما ھو الحال في القیاس و لكنھ یذھب الى ابعد من ذلك فھو یش یر ال ى الحك م  –للظواھر 

أي ال یكون كلھم اقوی اء   1قیمة ھذه الظواھر كأن یقدمھا بانھا ممتازة او جیدة او متوسطة " 
كما ان االختبار یجرى في ظروف مش ابھة لظ روف المب اراة كم ا ی رى ( ك اظم اء او كلھم ضعف

أن موقع االختبار یختلف على وف ق ن وع اللعب ة وحس ب حیث یؤكد على " )  1997جابر امیر 
موضوع االختب ار ، فاألختب ارات المیدانی ة ھ ي قیاس ات تج ري ف ي ظ روف تش بھ الج و الفعل ي 

باإلمك ان إج راء قیاس  ات عل ى اجھ زة تعط  ي نت ائج لك ن لیس  ت للعب ة أو المنافس ة والمختب  رین 
      2" مشابھة لظروف وبیئة اللعبة

  
  

                                                 
، مطابع التعلیم العالي ، جامعة بغداد ،  اضیةاالختبارات و القیاس و التقویم في التربیة الریقاسم المندالوي و آخرون :  - 1

 . 23، ص 1989
 .  62، ص 1997، الكویت ،  1، ط األختبارات  والقیاسات الفسیولوجیة في المجال الریاضيكاظم جابر امیر :   -2
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  االستنتاجات و التوصیات :  – 5 

  
    -االستنتاجات : استنتج الباحثان ما یلي : 1 – 5 
  تم تصمیم و تقنین اختبار لقیاس دقة اداء الضربة الحرة بكرة القدم . – 1 
جات الخام الى درجات معیاریة بطریق ة التت ابع و اع دت لھ ا ج داول ناتج ة تم تحویل الدر – 2 

عن المستوى الحقیقي و الت ي یمك ن الرج وع الیھ ا م ن قب ل الم دربین و المختص ین ف ي مج ال 
  التدریب لتقییم مستوى العبیھم . 

  
  
    -التوصیات : یوصي الباحثان بما یلي :  2 – 5 
عرفة مستویات الالعبین من قب ل م دربیھم و المتخصص ین استخدام ھذه االختبارات في م – 1 

  في عملیة التدریب . 
  اعتماد الدرجات المعیاریة التي توصل الیھا الباحثان كإحدى وسائل التقییم الموضوعي . – 2 
العمری ة كاف ة ( الناش ئین و الش باب و المتق دمین ) و  الفئ اتتقنین ھذه االختب ارات عل ى  – 3 

  لكال الجنسین . 
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  المصادر

  
، دار الفك  ر العرب  ي ،  البح  ث العلم  ي مفھوم  ھ اس  الیبھ ادوات  ھ :ذوق  ان عبی  دان واخ  رون  -1 

  . 1988القاھرة ، 

 

، بغ داد  االختبارات ومباديء االحصاء في المجال الریاض يـ قیس ناجي ـ بسطویسي احمد : 2

  . 1987، مطبعة التعلیم العالي ، 

  

القیاس في التربیة الریاضیة وعلم مد حسن عالوي ، محمد نصر الدین رضوان : مح - 3

  . 2000، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  النفس الریاضي

 

، دار االس راء للنش ر و التوزی ع  1، ط تعلم كرة القدم  القانون الدولي للعب ةمحمود بدیع :  - 4

  . 2004، عمان ، 

،  1، ط االختبارات و القیاس و التقویم ف ي التربی ة الریاض یة: قاسم المندالوي و آخرون   - 5

  . 1989مطابع التعلیم العالي ، جامعة بغداد ، 

  

،  1، ط األختب  ارات  والقیاس  ات الفس  یولوجیة ف  ي المج  ال الریاض  يك  اظم ج  ابر امی  ر :  - 6

   1997الكویت ، 

     

، الق  اھرة ، مط  ابع  1، ط ریاض  یةالقی  اس واالختب  ار ف  ي التربی  ة اللیل  ى الس  ید فرح  ات :  - 7 

  .2001امون ، 
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  المالحق
  

  ) 1ملحق رقم ( 
  
  

 بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  دقة أداء الضربة الحرة بكرة القدمقیاس   اختبار \استبیان 

  المحترم0000000000000000000000األستاذ الفاضل                           

  یة طیبة....تح                       

  ـ ( تصمیم و تقنین إختبار لقیاس  دقة أداء الضربة الحرة بكرة القدم)بینوي الباحثان أجراء البحث الموسوم         

               ونظ  را لم  ا تتمتع  ون ب  ھ م  ن خب  رة علمی  ة نك  ون ش  اكرین ل  و أب  دیتم المس  اعدة ل  ذ انرج  وا التفض  ل ب  اإلطالع عل  ى                        

  االختبار 

     -و إبداء مالحظاتكم حول كل من النقاط التالیة : المرفق                       

  *ھل االختبار المرفق طیا مناسبا لقیاس دقة أداء الضربة الحرة بكرة القدم ، إذا كنت موافق اذكر عبارة (اتفق )                     

  وافق اذكر عبارة ( ال اتفق ) .و إذا كنت غیر م                        

  *ھل طریقة تسجیل الدرجات مناسبة لالختبار المذكور ،إذا كنت موافق اذكر  عبارة (اتفق ) وإذا كنت غیر موافق                 

  عبارة ( ال اتفق )         اذكر                     

ناسبة ، إذا كنت موافق اذكر عبارة  (اتفق ) وإذا كنت غی ر مواف ق اذك ر       *ھل عدد المحاوالت المثبتة في االختبار م                

  عبارة( ال اتفق) . 

  اسم الخبیر :.......................                                   

  الـلـــقــــب :.......................                   

  .............االختصاص:.........                  

  التــاریــــخ :.......................                  

                                                                                الـتــوقـــیع :.......................                  

  الباحثان                                                                                                 
  م. د. حازم موسى عبد                                                                                        

  بد الھادي الكرويم. رأفت ع                                                                                     
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    -إختبار دقة أداء الضربة الحرة بكرة القدم :   
  
  قیاس دقة أداء الضربة الحرة  -الغرض من اإلختبار :  
  
ع  ن دائ  رتین  ترس  م ث  الث من  اطق ف  ي منطق  ة الج  زاء ك  ل منطق  ة عب  ارة -طریق  ة األداء :  

م وترسم ث الث من اطق لوض ع الك رة اثن ان عل ى 2م والصغیرة بقطر 3متداخلتین الكبیرة بقطر 
م ع ن خ ط المرم ى والمنطق ة 25م من الخط الجانبي وتبعد 3جانبي الملعب كل واحدة على بعد 

  م من خط المرمى وفي منتصف الملعب مباشرتاً ( كما في الشكل ) . 25الثالثة على بعد 
ع الكرة في احدى المنطقتین الجانبیتین ویقوم الالعب بأداء ثالث ضربات على كل منطق ة توض

ثانی ة ب ین ض ربة واخ رى وراح ة  30من المناطق المرسومة في منطقة الجزاء مع فترة راحة 
  دقیقة واحدة بین كل منطقة واخرى . 

  وبنفس الشروط . ومن ثم اداء الضربة الحرة من منطقة الكرة المرسومة في وسط الملعب 
  
  التسجیل :ـ   
  درجة .  2ـ عند سقوط الكرة على الدائرة الصغیرة یحصل المختبر على  1
  درجة .  1ـ عند سقوط الكرة على الدائرة الكبیرة یحصل المختبر على  2
  ـ عند سقوط الكرة خارج الدوائر تكون درجة المختبر صفر درجة .  3
بأحتس  اب اعل  ى درج  ة لك  ل منطق  ة وم  ن ث  م حس  اب مع  دل  ـ تك  ون درج  ة االختب  ار النھائی  ة 4

  الدرجات الثالث للمناطق الثالث . 
  
  االجھزة واالدوات المستخدمة :ـ   
  .  2ـ كرة قدم عدد  1
  ـ مسحوق التخطیط .  2
  ـ استمارة تسجیل الدرجات .  3
  
  مالحظات اداریة :ـ   
ین حسب طبیعة الرجل الضاربة الی ھ أي ـ یقدم المختبر بأداء الضربة الحرة من احدى الجانب 1

  باختیاره .  
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     2منطقة                                                   1منطقة                               
   3منطقة   

           م 1,5        م1                                            م 1,5     م1                             
  

  م  1,5م    1                                                         
  م 25       

  
  
  
  
  

  م  3      
  

  مكان الكرة                         مكان الكرة                 
      

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  


