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 الملخص:
لق�اس األداء المهارA عند تهدف هذه الدراسة إلى تقنین اخت6ار مر5ب مصمم     

الناشئین في أند�ة 5رة القدم الجزائرMة مصمم ووفقا لم6ادK ومراحل تصم�م االخت6ارات، 
وعلى هذا األساس افترضنا أن االخت6ار المهارA یتمتع 6أسس علم�ة  سل�مة من الصدق 
والث6ات والموضوع�ة، وللتحق[ منه استخدمنا المنهج الوصفي  ، حیث تمثلت عینة 
ال6حث في ناشئي 5رة القدم الناشطین ضمن األند�ة الجزائرMة المحترفة للرا6طتین األولى 

الع6ا، تم اخت�ارهم 6طرMقة عشوائ�ة، ولجمع  70والثان�ة 6الجهة الغر	�ة لل6الد قدر عددهم 
الب�انات استخدمنا أداة تمثلت في اخت6ار مهارA  6عد جمع النتائج ومعالجتها احصائ�ا تم 

6مجموعة من النتائج 5ان أهمها أن االخت6ار المهارA المصمم یتمتع بدرجات  الخروج
عال�ة من الصدق والث6ات والموضوع�ة  وعل�ه أوصینا 6اعتماد االخت6ار المهارA المصمم 

  والوثوق بنتائج في ق�اس االداء المهارA المر5ب عند ناشئي 5رة القدم
االخت6ار   -األداء المهارA  -ت6ار االخ تصم�م -الكلمات األساس�ة: :  الق�اس  

 Aالمهار  
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THE STANDARISATION OF A SKILL TEST DESIGNED TO 

MEASURE COMPOSITE SKILL PERFORMANCE OF JUNIOR 

FOOTBALL PLAYERS 

 

 

Astract:  

 The study aimed to standardization a combined test to measure skills 

performance among the Algerian junior football players. The researchers 

hypothesized the test has scientific foundations validity, stability and 

objectivity we used the descriptive approach on a sample of 70 players after 

processing the results statistically we reached the following conclusions the 

skill test is characterized by high results of validity, stability and objectivity 

and that the test was designed according to a set of correct and scientific 

methods 

Key words:   Measurement – Designed Test - Technical performance – 

skill test 

 

 

LA STADARISATION D’UN TEST TECHNIQUE EST CONCU 

POUR MESURER LAPERFORMANC TECHNIQUE CHEZ LES 

JEUNNE JOUEURS 

 

Résumé : 

 

     Le but de cette étude est de rationnement un teste technique 

conçu  pour évaluer la performance technique chez les jeunes  

selon  les principes et les étapes de la conception des tests 

l’hypothèse de recherche dit que le test fondé sur des bases 

scientifiques solides  le test a été appliqué à l'échantillon de 70 

joueurs dans les clubs professionnels de la première et deuxième 

division  algérienne, après le traitement des résulta 

statistiquement nous avons conclu que   le test technique conçu 

dispose   des degrés élevé de validité ,et stabilité , et objectivité  

il peut être  appliquée avec confiance  

Mots clé : Mesures – Conception du Test - Performance 

technique  -  test Technique  
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   مقدمة: -
إن تصم�م االخت6ارات في المجال الرMاضي وتقنینها من األمور الهامة و التي تعود      

على 5ل من المدرس و المدرب 6الفائدة ، فالوقوف على مستوe األفراد ال �م5ن أن یتم 
دون اخت6ار و من هنا لعلنا نتف[ على أن التصم�م الناجح لالخت6ار الذA �حق[ أهدافه 

ى و یخطh 6الصورة التي تحق[ غرضا موضوع�ا معینا 5ما یجب أن تتسم یجب أن یبن
أن  61996الوضوح الكافي 6النس6ة لجم�ع األطراف المعن�ة 6ه، حیث یرe الخاطر، 

االخت6ار المقنن هو ذلك االخت6ار الذA إذا ص�غت مفرداته و 5تبت تعل�ماته 6طرMقة 
السمة أو الظاهرة التي وضع تضمن ث6اته إذا ما 5رر 5ما تضمن صدقه في ق�اس 

لق�اسها و �مر االخت6ار المقنن في خطوات متعددة قبل أن �ظهر في صورته النهائ�ة 
   )30،  1996التي تسمح بتطب�قه و تعم�مه. ( الخاطر، 

�عني أن االخت6ار اذ ما تم تطب�قه على عینات  2016والتقنین في رأA الجنابي      
علیها االخت6ار 5انت النتائج متشابهة من حیث الصدق مماثلة الى العینة التي صمم 

والث6ات والموضوع�ة، و	ذلك �م5ن القول ان االخت6ار المقنن هو االخت6ار الذA تم بناؤه 
بخطوات علم�ة دق�قة وتعل�مات واضحة وتم تطب�قه على عینة التصم�م واستخرجت 

هة لعینة التصم�م تحت األسس العلم�ة له، وٕاذا ما تم تطب�قه على عینة اخرe مشاب
الظروف نفسها 5انت النتائج متشابهة من حیث االسس العلم�ة (الصدق والث6ات 
والموضوع�ة)، و�م5ن بذلك استخراج المعاییر والمستو�ات له ,وعل�ه یجب تقنین 
االخت6ارات لتكون صالحة االستخدام للعینات التي تحمل صفات عینة التصم�م , اذ أن 

�عود لتأثر األسس العلم�ة لالخت6ار 6العینة والظروف التي �طب[ فیها  تقنین االخت6ارات
  ).2016.18وخصوصًا معامل صدق االخت6ار الذA یخضع العت6ارات متعددة (الجنابي 

و5رة القدم واحدة من األلعاب التي حضیت 6اهتمام وافر، ودراسات 6الغة األهم�ة      
لرغم من هذا فإن ال6حث مازال مستمرا في من اجل االرتقاء بها نحو األفضل، وعلى ا

سبیل إیجاد أفضل الص�غ التدرMب�ة التي �م5ن من خاللها مجارات الفرق المتقدمة سواء 
على مستوe ال6طوالت المحل�ة أو الدول�ة ، وهي من األلعاب التي لها متطل6ات خاصة 
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تلعب فیها فهي تمیزها عن غیرها من األلعاب، وهذه المتطل6ات فرضتها الظروف التي 
من ناح�ة تحتاج إلى الل�اقة البدن�ة التي لها دور مهم في تحقی[ متطل6ات اللعب ، ومن 

 .Aة ، والخطط�ة والنفس�ة. ( الراوMمنها المهار eلها متطل6ات أخر e1989ناح�ة أخر .
16  (  

رة ، وMرe أمر هللا ال6ساطي أن طب�عة األداء خالل الم6ارMات 6مواقفها المتغی        
والمتنوعة تفرض على الالعبین استخدام أش5ال مر65ة و5ثیرة للمهارات ( المهارات 
 eالمر65ة) أو المندمجة وهي تمثل ش5ل من البناء یتكون من عدة مهارات مترا6طة تؤد

  )114. 2004بتتال وتؤثر 5ل منها في األخر تأثیرا مت6ادال( ال6ساطي.
عما 5انت عل�ه سا6ًقا وفرض هذا التطور على  ولقد تطورت اللع6ة 6ش5ل 5بیر        

الالعبین واج6ات خطط�ة دفاع�ة أو هجوم�ة 5ثیرة، 5ما أن تقارب المستو�ات البدن�ة 
والمهارMة والخطط�ة لالعبین قد أدe إلى صعو6ة أداء 6عض المهارات والواج6ات في 

ت التي من شأنها أن أثناء الم6اراة مما دفع المدر	ین إلى االهتمام 6ال6حوث  والدراسا
تطور مستوe اللع6ة، و5ذلك في استخدام أسالیب متنوعة في التدرMب و5ذا إیجاد 

 Aاألداء المهار eره االخت6ارات التي  تساعد على ق�اس مستوMبهدف تحسینه وتطو.  

  المش�لة:  -
أص6ح التدرMب الرMاضي عمل�ة موجهة للنهوض 6مستوe الالعب من خالل 

تنم�ة 5فاءته في ألداء المتطل6ات الحدیثة للع6ة 5رة القدم  مؤشرات مخططة لغرض 
و5أساس لبناء ل�اقة بدن�ة عال�ة التي تؤهله للق�ام األداة المهارA والواج6ات الخطط�ة 
6صورة أكثر فعال�ة وایجاب�ة لما یتطل6ه األداء خالل الم6اراة  والنشاy الحر5ي لالعب 

�س مجرد مجموعة من المهارات 6قدر ما هو  أداء 5رة القدم أثناء الم6ارMات والتدرMب ل
حر5ي متعدد ومتصل ومتراh6 وعلى عالقة عضو�ة منظمة تتم في ظل نظام دینام�5ي 
یخضع لمبدأ االتصاالت المرتدة، و�م5ن أن نضمن االحتفاz 6األداء الوظ�في لالعبین 

ة في المواقف بدرجة من االستقرار والث6ات والدقة في االتجاه الصح�ح لألداء وخاص
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) 5ما أن المهاره هي قدرة الفرد على الق�ام 12. 1989المتغیرة والمفاجئة.  ( خاطر.
  )  314. 62012أعمال 56فاءة عال�ة من اإلتقان، بدون ارتكاب أخطاء. ( 5تشوك .

وتتحدد القدرة المهارMة لالعبي المستو�ات العال�ة ل�س فقh 6امتالكهم لمهارات     
لكن 6قدرتهم على االخت�ار المناسب لتلك المهارات ودمجها مع 6عضها اللعب منفردة و 

ال6عض وأدائها وف[ متطل6ات اللع6ة من حیث المساحة المتاحة والخصم ، والزمیل ، 
 والوقت المتاح. ( أمر هللا أحمد ال6ساطي) 

6أن نجاح األداء الحر5ي لالعب خالل الم6اراة  1989وMذ5ر مفتي إبراه�م     
على درجة ومستوe ث6ات واستقرار المهارات الحر�5ة لد�ه ومدe إتقانه لها مهما یتوقف 

  ) 64.  1989تغیرت ظروف ومواقف اللعب أثناء الم6اراة. (مفتي.
وتعد االخت6ار من العوامل المهمة في هذا التقدم، والتطور لما لها من أهم�ة       

لمجال الرMاضي سواء 5ان 5بیرة في التعرف على العدید من خصائص التطور في ا
ذلك في عمل�ة االنتقاء أو في عمل�ة تقو�م البرامج التدرMب�ة ، أو للتعرف على مستو�ات 
الالعبین وغیر ذلك، وعل�ه فإن االهتمام 6االخت6ارات المهارMة 5أحد أنواع االخت6ارات 

مه فضال عن تعد من المسائل ال6الغة األهم�ة  ألنها تحدد ما سنقرره أو نقوم 6ه أو نقو 
ذلك فإن الكثیر من االخت6ارات قد تكون معدة لفئة معینة، أو أنها تقرب من األداء 

وتعتبر االخت6ارات البدن�ة والمهارMة حالة تفسیرMة ظاهرMة في  الفعلي من الم6ارMات.
   )76. 2004قدرة الرMاضي على األداء المتمیز في انجازه أثناء اللعب ( بن قوة. 

 في ما أقصى لكي یبذلوا المختبرMن المقترحة االخت6ارات تستهوA  أن 5ما یجب  
 ال حتى تق�سها التي 6األنشطة االخت6ارات شب�ه تكون  أن یلزم ذلك لیتحق[ و وسعهم
 الحماس لزMادة المختلفة الدافعي الحث وسائل یجب استخدام 5ما ، المختبرMن منها ینفر

 ومنطق�اً  دق�قاً  اللع6ة تحل�الً  أو المهارة لبتحلی الق�ام الخطوة هذه والدافع�ة، وتتطلب
 المهارة أو اللع6ة تتضمنها التي الم5ونات أو العوامل أو المهارات الخاصة من للتحق[

 الخاصة المهارات من مهارة 5ل التكرار واستخدام مرات عدد وجدولة المطلوب ق�اسها
 للع6ة المنظمة والقواعد القوانین تطبی[ أثناء في اللعب الفعل�ة مواقف يف األداء في
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 والتقو�م الق�اس من أسالیب 5ثیراً  استفادت التي الرMاض�ة األلعاب من القدم 5رة وتعد
والمهارات  البدن�ة القدرات لق�اس وتقنین اخت6ارات و	ناء والخبراء بوضع العلماء اهتم فقد

  )18.  1983(اسماعیل .  .األساس�ة فیها
المهارات األساس�ة لكرة القدم في مواقف تنافس�ة مما سب[ ذ5ره یتضح أن استخدام 

مشابهة لما �حدث في الم6ارMات أمرا هاما حیث قد تساعد التدر6Mات على تنم�ة 
المهارات وتطوMرها ورفع مستوe األداء البدني والمهارA لالعبین، ومما تقدم و6النظر 

تواضعة رأe الطالب تحدید لنتائج الدراسات وال6حوث السا6قة ولخبرة الطالب المیدان�ة الم
موضوع دراسته في اتجاه تقنین اخت6ار مهارA مصمم لق�اس األداء المهارA لناشئي 5رة 

  القدم الجزائرMة وعل�ه نطرح التساؤالت التال�ة:  
  التساؤل العام: 

الخت6ار مهارA مصمم لق�اس األداء المهارA  عند ناشئي ما هي األسس العلم�ة  �
 ؟. 5رة القدم الجزائرMة

o :التساؤالت الفرع�ة  

 ما ق�مة الصدق ( الظاهرA، المحك )لالخت6ار المصمم؟ �
 ما ق�مة الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) لالخت6ار المصمم؟ �
 ما ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم؟ �

  األهداف:  -
تحدید االسس العلم�ة لالخت6ار المصمم لق�اس األداء المهارA عند ناشئي  �

  5رة القدم الجزائرMة
 الكشف ق�مة الصدق ( الظاهرA،  المحك )لالخت6ار المصمم �

 معرفة ق�مة الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) لالخت6ار المصمم؟ �
 تب�ان ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم؟ �
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  الفرض�ات: -
  الفرض�ة العامة: 

االخت6ار المهارA المصمم لق�اس األداء المهارA لناشئي 5رة القدم الجزائرMة   -
 لى األسس العلم�ة الصح�حة من الصدق، الث6ات، والموضوع�ة  مبني ع

 الفرض�ة الجزئ�ة: 

 ق�م الصدق ( الظاهرA، المحك )عال�ة . -
 ق�م معامل الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة ) جیدة, -
 ق�مة الموضوع�ة لالخت6ار المصمم جیدة . -

 

  المصطلحات الواردة في ال�حث:  -
  االخت�ار: - 

     Mنات أو األسئلة واالستفسارات المبو6ة والمقننة تتناول 6عض هو مجموعة من التمر
اإلجا6ة عنها أو أنها تقف على قابل�ة الفرد وقدرته ومدe استعداده  المش5الت من خالل

  )14،  1989و5فاءته للوصول 6ه إلى زMادة في التقدم . (المندالوA ، وآخران ، 
 حلول 6أقل أخطاء مم5نة.  هو موقف �حاول الالعب من خالله ال6حث عن إجرائ�ا: -

 الق�اس: - 

الق�اس هو التقدیر الكمي لألش�اء وف[ معاییر محددة، وذلك انطالقا من القاعدة  -
التي تقول.أن 5ل شيء یوجد 6مقدار وأن 5ل مقدار �م5ن ق�اس وتتضمن ف5رة الق�اس 

،  عادة ف5رة المقارنة أ�ضا، فنحن عندما نق�س، نقوم ضمن�ا 6عمل�ة المقارنة ( 6ع6ع
2009   ،3  ( 

هو إعطاء مستوe للرMاضي مقارنة بزمالئه من خالل معالجة نتائجه  إجرائ�ا: -
 المتحصل علیها أثناء األداء.
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  األداء المهار� المر�ب:  - 

هو ش5ل من البناء یتكون من عدة مهارات مترا6طة ( مندمجة ) تؤدe بتتال  -
  )77.  2001وMؤثر 5ل منها في اآلخر تأثیرا مت6ادال ( ال6ساطي. 

هو تلك الحر5ات التي ینفذها الالعب 6الكرة 6السرعة والدقة المطلو6ة  اجرائ�ا: -
.]Mلتحقی[ انجاز معین یخدم الفر 

  االخت�ارات المهار�ة :  - 

هي إحدe الوسائل المهمة التي من خاللها نستط�ع أن نقّوم حالة الطالب أو   -
ضعف والقوة للمهارة ومن ثم الالعب أو الفرM[ و6ش5ل موضوعي بهدف معرفة نقاy ال

تحدید المؤشرات العامة عن الحالة موضوع الدراسة ومقارنة هذه الحالة مع الهدف 
،  1989المطلوب تحق�قه ضمن العمل�ة التدرMب�ة أو التدرMس�ة . (المندالوA ، وآخران ، 

271(  
هي السلو5ات التي یؤدیها الالعب في مواقف معینة للتعبیر عن ما  اجرائ�ا: -

  ملكه من مؤهالت فن�ة في 5رة القدم. �

  الدراسات المشابهة:  -
عنوانها " تصم�م و<ناء اخت�ارات مهار�ة ) 2007دراسة  زهیر قاسم الخشاب (  - 

  مر��ة لالعبي �رة القدم الش�اب "

الدراسة إلى تصم�م و	ناء اخت6ارات مهارMة مر65ة لالعبي 5رة القدم هذه هدفت     
�ارMة لالخت6ارات المهارMة المر65ة لالعبي 5رة القدم الش6اب الش6اب واقتراح درجات مع

العب من مدرسة أند�ة  104استخدم ال6احث المنهج الوصفي على العینة قوامها 
محافظة نینوe 6العراق حیث استعان ال6احث 6االخت6ارات المهارMة 5أداة من أدوات الدراسة 

ى نتائج اهمها قبول واعتماد و6عد جمع الب�انات ومعالجتها توصل من خاللها إل
االخت6ارات المهارMة المر65ة والتي بنیت على األسس العلم�ة من صدق، ث6ات، 
وموضوع�ة، وتوزMع طب�عي 5ما أوصى 6ضرورة االعتماد على االخت6ارات النهارMة 

 المصممة  .
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)عنوانها ' تحلیل الصدق لمق�اس االستجا�ة االنفعال�ة 1997دراسة فاضل (  - 

�  اضة في الر

هدفت الدراسة إلى تحلیل صدق التكوMن الفرضي لمق�اس االستجا6ة االنفعال�ة في    
الرMاضة وذلك على عینة من العبي الفرق القوم�ة المصرMة لرMاضات 5رة السلة ، 5رة 

) رMاض�ا تم 96لطائرة ، الهو5ي . و5انت عینة ال6حث قوامها (الید ، 5رة القدم ، 5رة ا
) الع6ًا لكرة الید و 15) الع6ًا لرMاضة 5رة السلة و (15اخت�ارهم 6الطرMقة العمد�ة مثلوا (

) الع6ًا للهو5ي . وقد استخدم 25) الع6ًا لكرة الطائرة و (15) الع6ًأ لكرة القدم و (26(
ي الرMاضة الذA وضعه توماس أ. تتكو واعد صورته مق�اس االستجا6ة االنفعال�ة ف

) وقد تم ایجاد صدق 61978العر	�ة محمد حسن عالوA، محمد العر	ي شمعون (
المق�اس إلى العر	�ة 6طرMقین االول 6استخدام صدق المحتوe والثاني 6استخدام صدق 

ستخدام التمایز بین الجماعات . ولغرض تطبی[ المق�اس استخدم التحلیل العاملي 6ا
طرMقة الم5ونات االساس�ة لهوتلنج الستخالص العوامل ت6عا لمحك 5ایزر . وهذا �شیر 
إلى صدق التكوMن الفرضي لمفردات المق�اس . 5ما ان هناك مفردات تش6عت بداللة على 

  .عاملین مقبولین وهذا �شیر إلى ضعف نقاء هذه الم5ونات

   منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة:  -
 ال�حث:منهج  

استخدام المنهج الوصفي الذA �عتبر أكثر مالئمة في الدراسات و ال6حوث العلم�ة من  
  هذا القبیل

تمثل مجتمع ال6حث في العبي 5رة القدم الناشئین في األند�ة المحترفة  مجتمع ال�حث:
 20سنة، أقل من  21القسم األول والثاني 6الجهة الغر	�ة لل6الد للفئات التال�ة: أقل من 

 العب 400سنة وال6الغ عددهم 17سنة، و أقل من 
 % 17,5بنس6ة   الع6ا �مثلون مجتمع ال6حث 70 عینة ال�حث:

  مجاالت ال�حث:

 تم تطبی[ إجراءات ال6حث في  م�ادین 5رة القدم الخاصة 6األند�ة المجال الم�اني:
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سنة و أقل  21الناشئین في أند�ة 5رة القدم الجزائرMة للفئات أقل من  المجال ال�شر�:
 سنة 17سنة و أقل من  20من 

الى  2014امتد انجاز هذه الدراسة ابتداء من یوم: نوفمبر  المجال الزماني:
  2017غا�ة مارس

 التجارب االستطالع�ة: - 

 التجر<ة االستطالع�ة األولى:

العبین  610عد التصم�م األولي لالخت6ار المر5ب تم تطب�قه على عینة متكونة من 
عرف على صالحیته من حیث التطبی[، وصالح�ة األجهزة والعتاد، و5ذا من أجل الت

الوقوف على الصعو6ات ، زMادة على معرفة زمن االخت6ار ومن خالل التجر	ة 
االستطالع�ة األولى تم إدخال 6عض التعد�الت على االخت6ار منها تحوMل بدا�ة االخت6ار 

فیها الالعبون 6الرجل ال�سرe  إلى منصف الملعب بدال من الجهة ال�منى التي وجد
صعو6ات و5ذالك تم وضع شواخص حتى �5ون التمرMر والتصوMب من 5رات متحر5ة 

  ول�ست ثابتة. 
 التجر<ة االستطالع�ة الثان�ة:

الع6ا �مثلون مجتمع ال6حث و5ان  70أجرMت التجر	ة االستطالع�ة الثان�ة  على     
  الهدف منها:

 ى �5ف�ة تطبی[ االخت�ار وتسجیل النتائج.تدرMب فرM[ العمل المساعد عل  -
  تحدید األسس العلم�ة لالخت6ار والتي 5انت على النحو التال -

  األسس العلم�ة لمفردات االخت�ار:

  صدق مفردات االخت�ار:

  من أجل التأكد من صدق االخت6ار استخدم الطالب ال6احث عدة أنواع من الصدق 
- (Aالظاهر ) 6المحكالصدق المر  -     صدق المح5مین h6ت 
  ث�ات مفردات االخت�ار:  - 

  ومن بین الطرق التي استعملها ال6احث في ق�اس ث6ات االخت6ار هي التجزئة النصف�ة
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 موضوع�ة االخت�ار :  

  AدMن في الح5م على شيء ما أو على موضوع معین "(الهوMوهي " عدم اختالف المقدر
.2004 .64,(  

 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج -

  ة نتائج الفرض�ة األولى:    عرض ومناقش -1
  والمحك )عال�ة ق�م الصدق ( الظاهر�،         

  الصدق الظاهر�: - 

  )4جدول (
  ) المحسو6ة لتحدید صدق االخت6ار 2یبین ق�مة اخت6ار ( 5ا

 الداللة اإلحصائ�ة ) الجدول�ة2ق�مة (�ا ) المحسو�ة2ق�مة (�ا المتغیر

 A6,63،  3,84 10 الصدق الظاهر  Aمعنو 

  )  0,01،   0,05) ونس6ة خطا  ( 1عند درجة حرMة (                 
) نتائج تحدید صالح�ة االخت6ار المبتكر حیث ظهرت ق�مة 4یبین الجدول (     
)عند 3,84،6,63) و6عد مقارنتها 6الجدول�ة التي تساوA (10)المحسو6ة تساوA(2(5ا

تضح 6أنها اكبر من الق�مة )على الترتیب ا0,01،  0,05) ونس6ة خطا (1درجة حرMة (
الجدول�ة وذات داللة إحصائ�ة معنو�ة وهذا یدل على إن االخت6ار الذA صممه الطالب 
ال6احث �صلح  لتقی�م مستوe أداء الالعب المهارA من خالل االنجاز الذA �حققه في 
االخت6ار، و الصدق الظاهرA یدل على االتفاق الكلي للمح5مین على أن االخت6ار 

) أن " 2008م في ظاهره �صلح لق�اس ما صمم ألجله حیث یرe (هادA مشعان المصم
هذا الصدق هو مجرد قراءة فقرات االخت6ار من قبل المختصین وهو �فید في معرفة 
الفقرات غیر الصادقة واست6عادها أو تلك التي ال ترتh6 6ق�اس السمة 6ش5ل م6اشر 

) 194، صفحة 2008" (ر	�ع و ختام،  و6التالي �م5ن تعدیلها أو حذفها من االخت6ار
) Aؤ5د  سعید حسن آل عبد الفتاح الغامدMالمق�اس �5ون صادقا 2001و e6أن محتو (

طالما أنه �شمل جم�ع عناصر القدرة المطلوب ق�اسها و6مثلها ولهذا فإن تقدیر صدق 
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 الظاهرA یتطلب أدلة منطق�ة ول�ست إحصائ�ة، حیث یتم التحلیل المنطقي لمحتو�ات
المق�اس ومطا6قتها مع محتو�ات الجانب السلو5ي المقاس من قبل المح5مین و�فضل 
االعتماد على أكثر من مح5م للحصول على تقدیرات متجانسة ومتسقة، حیث �قومون 
بتحدید م5ونات المجال السلو5ي سواء 5انت معارف أو مهارات أو عمل�ات تحدیدا واضح 

ع�ة واألهم�ة النسب�ة لكل منهما ثم �قوم المح5م وتحدید م5ونات المجال السلو5ي الفر 
 ،Aبتقدیر وتقی�م 5ل بند من بنود المق�اس في ضوء م5ونات المجال السلو5ي (الغامد

  )28، صفحة 2001
  : (الصدق التالزمي)  صدق المحك الخارجي - 

  )06جدول رقم ( 
  یبین االرت6اy بین االخت6ار والمحك الخارجي

  ة (ر)ق�م  درجة الحر�ة  االخت�ار

 المحسو�ة

  ق�مة (ر)

 الجدول�ة

  الداللة

 اإلحصائ�ة

  اخت�ار أبو ر�ة 
 0,49 0,87 سرعة األداء

0,62 

 دال

 دال 0,79 دقة األداء

)  0,87من خالل الجدول أعاله نجد أن ق�مة ر المحسو6ة لسرعة األداء بلغت (  
ا الجدول�ة المقدرة  ) وهي في الحالتین  أكبر من ق�مته0,79وق�مة ر لدقة األداء بلغت (

 14) على التوالي وعند درجة  0,01و 0,05) عند مستوe الداللة (  0,62،  0,49(
مما یدل على أن هناك ارت6اy قوA بین االخت6ار المصمم والمحك و6التالي فاالخت6ار 

" أن "  2008المصمم یتمتع بدرجة عال�ة من الصدق. حیث یؤ5د "هادA مشعان ر	�ع 
رMد التأكد من صدق اخت6اره الجدید عل�ه أن یجمع اخت6ارات منشورة ومقننة ال6احث الذA ی

والتي تم التأكد من ث6اتها وصدقها بدقة ثم �قوم 6حساب معامل االرت6اy نتائج ودرجات 
، صفحة 2008االخت6ار الجدید واالخت6ارات االخرe التي ثبت صدقها" (ر	�ع و ختام، 

" ودراسة " مزهر خرMب�h  2003مع دراسة " 5رMم ) وهو ما �صب في نفس االتجاه 195
2015 "  
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ق�م معامل الث�ات ( �التجزئة    :عرض ومناقشة نتائج الفرض�ة الثان�ة -2

  النصف�ة ) جیدة
  الث�ات �التجزئة النصف�ة:   - 

  ) 2جدول (
  یبین للقدرة  التمیزMة لالخت6ار بین المجموعتین العل�ا والسفلى

  مجموعة السفلىال  المجموعة العل�ا  االخت�ار
  ق�مة (ت)

 المحسو�ة

ق�مة 

  (ت)

 الجدول�ة

  الداللة

 اإلحصائ�ة
 س

 ع
 س

 ع

 1,68 7,98 0,88 24,45 0,70 22,14  سرعة األداء
2,43 

 دال

 دال 6,23 0,54 2,11 0,84 3,79  دقة األداء

   ) 0,01،   0,05) ونس6ة خطا  ( 36عند درجة حرMة (                

          
) نتائج القدرة التمیزMة االخت6ار في سرعة األداء حیث حصلت 2ن الجدول ( یبی

) Aساو� Aالحسابي واالنحراف المع�ار h0,70، 22,14المجموعة األولى على وس  (
 Aالحسابي واالنحراف المع�ار hعلى الترتیب  بینما حصلت المجموعة الثان�ة على وس

)Aلغت ق�7,98، �24,45ساو	وأكبر من 7,98مة (ت) المحسو6ة() على الترتیب و (
،  0,05) و	نس6ة خطا (  36) عند درجة حرMة ( 2,43،  1,68الجدول�ة ال6الغة ( 

) على الترتیب وأما دقة األداء فحصلت المجموعة األولى على وسh الحسابي  0,01
) Aساو� A2,11) بینما 5انا في المجموعة الثان�ة ( 0,84، 3,79واالنحراف المع�ار ،

) وأكبر من الجدول�ة وهذا یدل على إن 6,23) و	لغت ق�مة (ت) المحسو6ة(0,54
االخت6ار المهارA الذA صممه ال6احث یؤخذ بنتائجه ولد�ه القدرة على التمییز بین 

" ودراسة " مزهر  2003مستو�ات األفراد المختبرMن. وهو ما یتف[ مع دراسة " 5رMم 
 hب�M2015خر "  
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  ق�م معامل الموضوع�ة جیدة فرض�ة الثالثة:عرض ومناقشة نتائج ال  -3
    موضوع�ة االخت�ار: - 

  ) 07جدول ( 
  یبین داللة معنو�ة االرت6اy لموضوع�ة االخت6ار

 الداللة اإلحصائ�ة ( ر) الجدول�ة ( ر) المحسو�ة  المتغیر

 دال 0,765،  0.632 0,98 الموضوع�ة

  ) 0,01،   0,05) ونس6ة خطا  (  8عند درجة حرMة ( 
و6عد الحصول على الب�انات الخاصة 6اخت6ار الموضوع�ة قام الطالب ال6احث        

6معالجتها إحصائ�ا . وذلك 6استخراج ق�مة معامل االرت6اy بین درجات الح5مین . والتي 
) وهي اكبر من الق�مة ألجدول�ه ال6الغة 0,98بلغت ق�مة (ر) لمعامل االرت6اy المحسو6ة (

)على الترتیب 0,01،  0.05)و6مستوe داللة (8درجة حرMة () عند  0,765،  0.632(
وهي ذات داللـة إحصائـ�ة معنو�ة بین تقو�م الح5مین وMدل ذلك على موضوع�ة االخت6ار 

  المصمم أA أن االخت6ار الذA وضعه ال6احث یؤخذ بنتائجه و	درجة عال�ة من الثقة. 
  

  مناقشة الفرض العام: -
لق�اس األداء المهار� لناشئي �رة القدم الجزائر�ة مبني  االخت�ار المهار� المصمم     

  على األسس العلم�ة الصح�حة من الصدق، الث�ات، والموضوع�ة  

ت6عا لألدوات التي استعملت لجمع الب�انات من عینة ال6حث، ومن خالل     
المعط�ات الرقم�ة الواقع�ة للب�انات المتحصل علیها، و6عد إخضاعها لمجموعة من 

سائل اإلحصائ�ة توصلنا في النها�ة إلى تحق[ فرض�ات ال6حث الجزئ�ة، حیث نصت الو 
الفرض�ة األولى ق�م الصدق ( الظاهرA، االتساق الداخلي، والمحك )عال�ة والفرض�ة 

جیدة في حین جاءت الفرض�ة الثالثة تقول  الثان�ة ق�م معامل الث6ات ( 6التجزئة النصف�ة )
یدة ومن خالال النتائج سالفة الذ5ر وانطالقا من تحق[ أن ق�م معامل الموضوع�ة ج

الفرض�ات الجزئ�ة �م5ننا القول 6أن الفرض�ة العامة قد تحققت وهو ما یؤ5ده سلمان 
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" أن هناك أمور 5ثیرة �م5ن أن تؤخذ 6عین االعت6ار عند تقو�م جودة  2016الجنابي 
ات والموضوع�ة)، لذا فان االخت6ار المصمم ومن أهمها األسس العلم�ة (الصدق والث6

  على مصمم االخت6ار حساب المعامالت العلم�ة الخت6اره المقترح.
  

  استنتاجات : -
  6عد دراسة النتائج ومناقشتها تم التوصل إلى االستنتاجات التال�ة:

االخت6ار المصمم مبني على األسس العلم�ة الصح�حة من صدق وث6ات  �
 .وموضوع�ة

 ة ق�م عال�ة �م5ن الوثوق فیهاق�م الصدق والث6ات والموضوع� �
�  

  التوص�ات: -
   :یوصي ال6احثون 6ما یلي

االعتماد على االخت6ار المصمم في ق�اس األداء المهارA المر5ب عند  �
 ناشئي 5رة القدم.

 االهتمام 6األداء المهارA المر5ب 6ما یتماشى وما حدث في المنافسة. �
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