
 

 

 صبصٍخداء ثعغ انًهبراد األأرمىٌى 

ثكزح  نزعبٌخ انًىهىثٍٍ انزخظظً زكزنالعجً انً

 انضهخ فً دٌبنى

 و.و . ٌبصز يحًىد وهٍت

 ساسية / جامعة ديالىكلية التربية األ 

Abstract 

     The Calendar and get to know the performance level players in 
the starting any game skills indicating the overall level of the team 
and find out what arrived to him and the rest it's up, and this is 
what the researcher wants to reach a mechanism for players 
Specialized Center for the Gifted basketball in Diyala, where the 
researcher choose the sample and the number (30) Player of the 
Specialized Center for the Gifted basketball in Diyala, and also 
have been identified basic skills and tests after a presentation to a 
group of experts, and the dish tests and received the results and 
the transfer to standard levels and select the percentages for each 
level of skills and concluded that the sample average level and 
above, which shows the effect of the applicable modules in the 
center on the research sample.                                               

 يهخض انجحث 

 ييدل لعبي  يأل االسرسيي  المهيررات في  الالعبين مستوى داءأ عمى والتعرف التقويم ان     
 يرييد مير وهياا ، يصيل أن عميي  تبقيى ومير اليي  وصيل مر ومعرف  لمفريق العرم المستوى عمى

 ، دييرلى في  السيم  بكيرة الموهوبين لرعري  التخصص  المركز لالعب  الي  التوصل البرحث
 التخصصييي  المركيييز مييين العيييب( 03) وعيييددهم البحيييث عينييي  برختييييرر البرحيييث قيييرم حييييث
 واختبرراتهيير االسرسييي  المهييررات تحديييد تييم وأيضييرً  ، ديييرلى فيي  السييم  بكييرة الموهييوبين لرعرييي 
 وقيييرم نتييير   عميييى وحصيييل االختبيييررات وطبيييق ، الخبيييراء مييين مجموعييي  عميييى عرضيييهر بعيييد



 

 

 وتوصييل المهييررات ميين مسييتوى لكييل الم وييي  النسييب وحييدد معيررييي  مسييتويرت الييى بتحويمهيير
 فيي  المطبقيي  التدريبييي  الوحييدات تيييرير يبييين مميير فييوق فميير متوسييط بمسييتوى العينيي  ان الييى

 . البحث عين  عمى المركز
 انجبة االول -1 

 :   زهيمذيخ انجحث وأهًٍ 1-1

فيي  السيينوات األخيييرة ،  كبييرق  االلعييرب الريرضييي  الجمرعييي كييرة السييم  لعبيي  ت شييهد      
عمميييت عميييى تطويرهييير بشيييكل يحفيييل برلعدييييد مييين التحيييديرت والمت ييييرات التييي   جدييييداً  عصيييراً 
هيييو الفيييرق واالنديييي  الريرضيييي  أصيييبل العرميييل الميييؤرر والحرسيييم لتطيييور وتقيييدم  إا،  ممحيييوظ

 ، اليدقيق داء العمم واأل اعتمد عمى التخطيط العمم  ايالوبنر هم العبيهم التميز ف  أداء 
ن نجييرح أي فرييق فيي  لعبي  كييرة السيم  يعتمييد عميى اةحرطيي  الشيرمم  برلمهييررات األسرسييي  فير

بييين لهييام المهييررات يسييرعد المييدرب لمعبيي  بنوعيهيير الهجييوم  والييدفرع ، ومييدى إتقييرن الالع
اةحرط  بكيل جوانيب المعبي  مين النيواح  العمميي  والعمميي  وبرلتيرل  االرتقيرء برلمسيتوى عمى 

الفريييق والوصييول إلييى تحقيييق األهييداف المنشييودة ،  رفييم مسييتوىاليياي يهييدف إلييى  لمهييرريا
 اتقرنهير خيالل فمين لمعبي  الر يسيي  المرتكيزات كيرة السيم  في  االسرسي  المهررات حيث تشكل

 تحتيرج المعبي  هيام كيون والمهرريي  البدني  القدرات تطور عن فضالً  ، االداء مستوى يتحسن
ميين اجييل الوصييول إلييى أفضييل مسييتوى و  وممررسييتهر مهرراتهيير لتنفيييا عرلييي  بدنييي  ليرقيي  إلييى
ةنجيييرح بصيييورتهر الشييرمم  بوصيييفهر الركييييزة األسرسيييي  بكيييرة السيييم   لممهييررات االسرسيييي  اداء

والتقيييويم قبيييل  تالفرييييق ارنيييرء المبررييييرت والتميييرس االداء الجييييد الييياي ييييتم بييي جراء االختبيييررا
المبرريييييرت والمنرفسييييرت لمتوصييييل الييييى مسييييتوى المتييييدربين ومييييدى اسييييتفردتهم ميييين الوحييييدات 

" ان معرفيييي  نقييييرط القييييوة والضييييعف لييييدى الالعييييب اميييير مهييييم برلنسييييب  التدريبييييي  والتعميمييييي  
مدربيي  حيييث ان التقييدم الحرصييل وبمعييدالت جيييدة سيوضييل صييالحي  كييل لمريرضيي  نفسيي  و 

  .1من الالعب والمدرب واالسرليب المنهجي  المستخدم  ف  التدريب "

وتنميييي  قدراتييي  ، الريرضيييي   لألنديييي  والفيييرقاالسرسييي  مكيييون الإن الالعيييب هيييو وبمييير        
فييييرن  ، التعميييييم والتييييدريب بييييرام تطبيييييق تهي تيييي  تييييدريجيًر بالبدنييييي  والمهررييييي  مرتبطيييي  بمييييدى 

 العمميي  الموضيوعرت مينيعيد التخطيط لتهي   وبنرء العبيين يحققيون تطيور فيرق كيرة السيم  
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 اندييي  وفييرق كييرة السييم   مسييتوىبرفييم  النهر ييي  المحصييم  فيي  كبيييرة بنسييب  تسييهم التيي  المهميي 
 عمييى تحييتم التيي  الكريييرة العممييي  المعييرن  ميين لهيير( صيي رراً  خيياوهم ) مقوليي  وان ،  المنشييود
 لمعممييي  الكرييير تعنيي  كونهيير القصييوى االهمييي  ايال هيير الريرضيي  المجييرل فيي  العييرممين جميييم

 مبييدأ هيي ( الحجيير عمييى كييرلنقش الصيي ر فيي  الييتعمم) مقوليي  فييرن الييك عيين فضييالً  التدريبييي ،
 الريرضييييون حضييي  ولقيييد.. مسيييتوام وتطيييور وتعميمييي  رشييي الن تربيييي  فييي  الحييييرة مبيييردئ مييين

فضيييال عييين بميييدنر حييييث تيييم فيييتل مراكيييز  برل ييي  برهتمرميييرت العيييرلم دول معظيييم فييي  الصييي رر
سين ( 11)دون  لألعمررلكرة السم  ركز رعري  الموهب  الريرضي  لتدريب الموهوبين سميت ب

 لهير التي  العمريي  الف   بهام االهتمرم ف  السم  بكرة المختصين يول  نأ همي األ من وان، 
فميين خييالل الوحييدات التدريبييي  والتعميمييي  التيي   سييبرقرتهر، طبيعيي  فيي  حتييى الخييرص عرلمهيير

ميين الضييروري و حتميير ان هنييرك تطييور فيي  ادا هييم المهييرري  سيييكونتطبييق عمييى هييام الف يي  ، 
ان  "والتييي  ييييتم اكتشيييرفهر مييين خيييالل اجيييراء االختبيييررات  هم المهرريييي مسيييتويرت عميييى التعيييرف

والمتمرميي  برالختبييررات المهررييي  ومنهيير كييرة السييم  لهيير دورًا ايجربيييًر  لعييرب الفرقييي اختبييررات األ
تكميين  هنييرميين و ، 1فيي  مجييرل تطييور المسييتوى وسييرع  تعمييم واكتسييرب المهييررة والتقييدم فيهيير "

المدرسيييي   عبيييي اللاء بعييييض المهييييررات االسرسييييي  اد مسييييتوىرلتعرف عمييييى بيييي اهمييييي  البحييييث
لمتوصيل اليى  االهمي  وتزداد حتم  وواجب مهم امر هوف  ديرلى   السم  كرةل التخصصي 

 الييى التوصييل ان أي ،نتيير   مييدى فر ييدة هييام المييدارس برفييد الفييرق واالندييي  فيي  المحرفظيي  
لييييدى العبيييي  المدرسيييي   السييييم  كييييرة فيييي  االسرسييييي  ممهييييرراتل و مقبييييولأداء عييييرل  أمسييييتوى 

 والميييربين دربينلممييي المال مييي  الفرصييي  سييييعط  لمموهبييي  الريرضيييي  بكيييرة السيييم  التخصصيييي 
فييرق  عييدادإ فيي  المنشييودة اهييدافهم تحقيييق الييى الوصييول فيي  تسييرعدهم عممييي  السييتخدامرت

 .ندي  تنهض بواقم كرة السم  ف  المحرفظ  أو 

 

 
 يشكهخ انجحث: 1-2

تييم تيسيييس لمنهييوض بواقييم كييرة السييم  لجميييم الفييرق واالندييي  إن الحرجيي  المطموبيي   بميير    
يتعين عمى القير مين برلتيدريب ان مدارس تخصصي  لهام المعب  ومنهر محرفظ  ديرلى ، لاا 
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فيي  الوحييدات التدريبييي  والتعييرف عمييى  ميين االهييداف اداء ميير تييم تحقيقيي  يتعرفييوا عمييى نتيير  
تتحييدد و لالعبييين لييزجهم فيي  الفييرق واالندييي  الريرضييي  الخرصيي  برلمعبيي  المهررييي  مسييتويرت ال

 دريبييي البرحييث الميدانييي  ومشييرهدت  ألومييب الوحييدات الت مالحظيي ميين خييالل   البحييث مشييكم
لمتعيرف عميى رميرة  بكيرة السيم  سرسيي المهررات االالالعبين لبعض  أداءوجوب تقويم  الحظ

الجهييد المبيياول ميين قبييل وزارة الريرضيي  والشييبرب العراقييي  لمنهييوض بواقييم منتخييب وفييرق كييرة 
 السم  العراقي .

  انجحث: فهذ 1-3

 لرعرييييي  الييييوطن  المركييييزداء بعييييض المهييييررات االسرسييييي  لالعبيييي  أمسييييتوى التعييييرف عمييييى 
 .ديرلى /  السم  بكرة الريرضي  الموهب 

 يجبالد انجحث: 4-1

ركز الوطن  لرعري  الموهب  الريرضي  العبو الم انًجبل انجشزي: 4-1-1
 . سن ( 11-6)بعمرديرلى  / كرة السم ب

 .1/13/1315ول ري   1/6/1315لممدة من  : انزيبًَانًجبل  4-1-2

الريرضيي  الم مقي  في  الشيهيد عبيرس قرعي  :  ًانًجبل انًكابَ 4-1-3
 .بعقوب  

 انجبة انثبنث

  يُهجٍخ انجحث واجزاءاره انًٍذاٍَخ  -3

 : يُهج انجحث  3-1

 دراسييتهراسيتخدم البرحيث الميينه  الوصيف  كونيي  يال يم مشيكم  البحييث الميراد         
هييو اليياي يهييدف الييى اكتشييرف الوقيير م ووصييف الظييواهر وصييفر دقيقييًر الميينه  "  هيياا انإا 

وتحديييد خصر صييهر تحديييدًا كيفيييًر او كميييًر وكميير تقييوم برلكشييف عيين الحرليي  السييربق  لمظييواهر 
 .(1) وكيف وصمت الى صورتهر الحرلي  وتحرول التنبؤ بمر ستكون عمي  ف  المستقبل "

تكيون مجتميم البحيث مين جمييم الالعبيين : يجزًع انجحث وعٍُزه  3-2
( وقيييد 50المنتميييين لممدرسييي  التخصصيييي  لكيييرة السيييم  فييي  محرفظييي  دييييرلى والبيييرل  عيييددهم )
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وعييددهم سيين  (  16-11) بيعمييررالعبيي   ف يي  النرشيي ين ميين اختييرر البرحييث عينيي  البحييث 
كرر مين ف ي  االشيبرل حييث بم يت أريبي  ي  تدالمعب  ولفترة زمن اكونهم مررسو ( العب ، 03)

 % ( برلنسب  لمجتمم البحث .56،6نسبتهم )

العميير الزمنيي  ) لبحييث تييم ضييبط المت يييرات ول ييرض تحقيييق التجييرنس بييين أفييراد عينيي  ا    
العميير التييدريب   - الكتميي  مقرسيير بييرلكيمو وييرام -الطييول مقرسيير برلسيينتمتر  -مقرسيير برلسيين  

تحميييل  ميين خيياللو ( حيييث قييرم البرحييث بييرةجراءات االحصيير ي   لتمييك المت يييرات برألشييهر 
تقيييررب ضيييمن التوزييييم الطبيعييي  واليييك مييين خيييالل  الالعبيييين يقعيييونإن جمييييم النتييير   وجيييد 

 .  اعمررهم واطوالهم فضال عن الكتم  والعمر التدريب  الاي تم ببداي  واحدة
 :)التييي  االحييرل  اسييتخدام األدوات تطمييب البحييث : أدواد انجحااث  3-3 

اختبيررات  -اسيتمررات االسيتبيرن - 6كيرات سيم  عيدد  -مييزان طبي  –شريط قيرس الطيول 
 .  شريط الصق( - صرفرة - سرع  توقيت-مهرري 

صبصٍخ انًضزخذيخ فً انجحث رحذٌذ انًهبراد األ 3-4

:  
تحدييد المهيررات االسرسيي  لة استبيرن استمرر لتحديد مت يرات الدراس  قرم البرحث بيعداد     

، وتيييم عرضيييهر عميييى بعيييض الخبيييراء والمختصيييين  بكيييرة السيييم  المال مييي  ةجيييراءات البحيييث
التحميييييل االحصيييير   لمبيرنييييرت تييييم تحديييييد هييييام المهييييررات وبعييييد اجييييراء ( 1ممحييييق )برلمعبيييي  

 ( .1بصورتهر النهر ي  وكمر موضح  ف  الجدول )
 

 

 

 

 

 (1جذول )

االصبصٍخ وَضجخ االرفبق  يٍ لجم ٌىػح انًهبراد 

 انخجزاء
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االخ

رجب

راد 

انً

صزخ

   :ديخ فً انجحث 

صين حول تحديد صختف  ضوء النتر   الت  تم التوصل إليهر من آراء الخبراء والم     
، فقد تم إعداد استمررة استبيرن الستطالع آراء الخبراء  كرة السم المهررات األسرسي  ف  

المهرري  الت  تقيس هام المهررات وكمر موضل والمختصين حول تحديد أهم االختبررات 
خبراء ف  اختصرص كرة السم  واالختبررات ، تم عرض االستمررة عمى و  (1ف  الممحق )

وبعد جمم االستمررات  ،لكل مهررة  ومال م وطمب منهم تحديد االختبررات األكرر أهمي  
البحث وبنسب   تررة لعين ين عمى ترشيل االختبررات المخصصختوتفري هر اتفق الخبراء والم

( يبين الك. 1) والجدول %( فركرر73اتفرق )  

 

 

 

 

 د
انًهبراد 

 األصبصٍخ
 د

َضجخ  االخزجبراد

 االرفبق

َضجخ ارفبق  انًهبرح  د

 انخجزاء

 %133 الطبطب  -1
 %80،00 المنرول  الصدري   -1
 %00،00 المنرول  من االعمى بيد واحدة -0
 %53 المنرول  المرتدة -4
 %91،667 التصويب  السممي  -5
 %133 التصويب من الربرت -6
 %41،667  التصويب برلقفز  -7



 

 

( الشواخص.6الطبطب  بين) .1 طجطجخان 1  75% 

م اهرب وايرب .13الطبطب  العرلي   .1  15% 

انًُبونخ  1

 انظذرٌخ
عمى مستطيل مرسوم عمى   المنرول .1

 رر 13حر ط مدة

80،00% 

سم(173المنرول  عمى حر د يبعد) .1  16،66% 

انزظىٌت  0

ثًزبثعخ 

 انكزح

 %66،66 دقيق ( 0التصويب بمتربع  الكرة خالل) .1
 %00،00  رر(03التصويب من تحت السم  خالل) .1

انزظىٌجخ  4

 انضهًٍخ
رر( 03التصويب من المنرول  خالل ) .1  75% 

دقيق  ( 5التصويب من الطبطب  ) .1  15% 

انزظىٌت يٍ  5

 انثجبد
التصويب من الرمي  الحرة نحو هدف  .1

محروالت 13كرة سم    

91،66% 

التصويب من الرمي  الحرة نحو هدف  .1
( رر13كرة سم  خالل )  

8،00% 

 (2جذول )
ل رحذٌذ ظٍٍ حىزخظٌجٍٍ َضجخ ارفبق انخجزاء وانً

 أهى االخزجبراد انًهبرٌخ

 :انزطجٍك انُهبئً نالخزجبراد 3-6

واألسرسيييي  ةجيييراء االختبيييررات تيييم  والعمميييي  بعيييد اسيييتكمرل كرفييي  المتطمبيييرت العمميييي 
ميييم  عميييى عينييي  البحيييث فييي  الموعيييد المتفيييق عميييي  المختيييررةالمهرريييي   تطبييييق االختبيييررات

 . 8/1315/ 11ف  يوم   خالل الوحدات التدريبي المدرس  التخصصي مدرب  
 انىصبئم اإلحظبئٍخ  3-7

لمتوصل إلى نتر   البحث قرم البرحث بمعرلج  البيرنيرت إحصير ير برسيتخدام القيوانين 
 تي  :آلا
 االنحراف المعيرري. -1                    الوسط الحسرب . -1

 . النسب  الم وي   -4                    معرمل االلتواء . -0



 

 

( ف  معرلج  SPSSاستخدم البرحث برنرم  الحقيب  اةحصر ي  لمعموم االجتمرعي  )
 النتر  .  

 انجبة انزاثع

 عزع انُزبئج ورحهٍههب ويُبلشزهب -4

حضبثٍخ وانىصٍط عزع االَحزافبد واالوصبط ان 4-1

نًهبراد ويعبيم االنزىاء نُزبئج اخزجبراد ا

 األصبصٍخ ثكزح انضهخ:

بعد اجراء الخطوات الخرص  بتطبيق االختبررات المهرري  عمى أفراد العيني  تيم الحصيول    
رلتعرف عميييى عميييى النتييير   التييي  جيييرءت بيييدرجرت خيييرم ، ولتحقييييق هيييدف البحيييث المتمريييل بييي

 بكيرة االسرسي  لالعب  المركز التخصصي  لرعريي  الموهيوبينمستوى أداء بعض المهررات 
وصول البرحث الحصول عمى الدرجرت الخرم لالختبيررات إا" يعيد  ، وبمر انديرلى /  السم 

الحصييول عمييى الييدرجرت الخييرم ميين األمييور الميسييورة برلنسييب  لمقيييرس اال ان وجيي  الصييعوب  
عطر هير معنيى وداللي  واليك الخيتالف وسير ل القييرس مين  يكمن في  تفسيير هيام اليدرجرت وائ

تحوييل اليدرجرت الخيرم اليى درجيرت اختبرر إلى آخر ومن أجيل الوصيول اليى معيريير يجيب 
معيررييي  ، التيي  تعييد وسيييم  لتحديييد الحرليي  النسييبي  لمييدرجرت الخييرم ، وميين رييم يمكيين تفسييير 

 . (1)هام الدرجرت وتقويم نتر جهر" 
ومييييين خيييييالل قييييييرم البرحيييييث بمعرلجييييي  إحصييييير ي  لنتييييير   االختبيييييررات قيييييرم برسيييييتخراج 
 االوسييييييييييييرط الحسييييييييييييربي  واالنحرافييييييييييييرت المعيررييييييييييييي  ، وأختييييييييييييرر طريقيييييييييييي  توزيييييييييييييم كييييييييييييروس
) التوزيييييييم الطبيعييييييي ( ةيجييييييرد اليييييييدرجرت المعيرريييييييي  ، إا أفتييييييرض البرحيييييييث إن اداء أفيييييييراد 

 طبيعيًر . العين  ف  نتر   االختبررات جميعهر يتوزع توزيعرً 
ولمحصول عمى المعريير يجب تحويل الدرجرت الخرم ) اات الوحدات القيرسي      

المختمف  ( إلى درجرت معيرري ) اات وحدات قيرس موحدة( ، إا تعد هام الطريق  وسيم  
 .(1)لتحديد الحرل  النسبي  لمدرجرت الخرم ومن رم تفسير هام الدرجرت وتقويم نتر جهر

قيييييق هييييدف البحييييث المتمرييييل بييييرلتعرف عمييييى مسييييتويرت اداء عينيييي  وميييين أجييييل تح    
البحييييث فيييي  االختبييييررات المهررييييي  بكييييرة السييييم  ، والتيييي  نحصييييل عميهيييير ميييين خييييالل تحديييييد 

أعتميييييييد البرحيييييييث طريقييييييي  توزييييييييم  مسيييييييتويرت معيرريييييييي  ليييييييدرجرت اختبيييييييررات العينييييييي ، حييييييييث
ان التربيي  الريرضيي  التوزيم الطبيع ( والاي يعد من أكرر التوزيعيرت شييوعر في  مييدكروس)

                                                           
القااهر  ) القياس في التربية الرياضية وعلم النفسس الرياضنيمحمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان ؛    1))

 .  109( ص 1191، دار الفكر العربي 
 . 38ص ، 0212 ،1ط اربيل، ، الرياضي المجال في واالختبار اإلحصاء:  وآخرون الصميدعي غانم لؤي • – (0)



 

 

الن كريرًا من السمرت والخصر ص الت  تقرس ف  هاا المجرل يقترب توزيعهر مين المنحنيى 
، وقيد تيم اسيتخراج قيمي  الوسيط الحسيرب  والوسييط واالنحيراف المعييرري ومعرميل (0)الطبيع 

( ، واليياي ظهييرت فيهيير أومييب 0االلتييواء الختبييررات عينيي  البحييث وكميير مبييين فيي  الجييدول )
أفراد العين  بمستوى متوسط فمير فيوق في  جمييم االختبيررات المهرريي  ، ممير يبيين أن العيني  
قيييد ميييرت بفتيييرة تدريبيييي  أريييرت فييي  تطيييوير أدا هيييم المهيييرري الييياي أنعكيييس فييي  انجيييرزاهم بعيييد 

ييييرت كيييرة السيييم  لترب تمشييررك  بعيييض الالعبيييين مييين أفيييراد عينييي  البحيييث فييي  بطولييي  منتخبييير
 فريق .  16المحرفظرت وحصولهم عمى المركز الررن  من بين 

كميير تييم تحديييد الجييداول المعيررييي  الخرصيي  بيييفراد عينيي  البحييث ، فضيياًل عيين تحديييد  
المستويرت المعيرري  المقربم  لمدرجرت التر يي  ، واليك لتقيويم أداء مسيتوى عيني  البحيث لكيل 

ممسيييتويرت المعيرريييي  التييي  ل يمييير يمييي  عيييرضفو مهيييررة مييين المهيييررات االسرسيييي  عميييى حيييدا ، 
 حققتهر عين  البحث.

 ( 3انجذول ) 

  يانىصط انحضبثً واالَحزاف انًعٍبر ٌجٍٍ انىصٍط و

 فً انًزغٍزاد انًخزبرحانجحث نعٍُخ واالنزىاء 
 
 
 

                                                           
 . 181، 0222،  مصدر سبق ذكره  ؛مروان عبد المجيد ابراهيم – (8)

 االخزجبراد انًزغٍزاد د

 وحدة

القيا

 س

 انىصط 

انحضب

 ثً

انىصٍ

 ط

االَحزا

ف 

انًعٍب

 ري

االنزى

 اء

 الطبطب  1
الطبطب  بين خمس  

 شواخص  
 5،55 ررني 

6 1،7 -3،055 

 3.407- 1،31 9 8،6 عدة رر(13المنرول  عمى حر ط ) المنرول  الصدري  1

0 
التصويب 
 برلمتربع 

التصيييويب مييين تحيييت السيييم  
 13،70 عدة رر ( . 03خالل)

11 1،18 -3،031 

4 
التصويب من 

 6،30 عدة رر ( 13التصويب خالل ) الربرت
6 1،77 3،353 

 التصويب  السممي  5
 03التصييييوب ميييين المنروليييي )

 رر(
 19،70 عدة

13 4،31 -3،13 



 

 

عزع َزبئج اخزجبر انطجطجخ ورحهٍههب  4-1-1

 ويُبلشزهب:

 
اخزجبر 

انطجطجخ ثٍٍ 

 انشىاخض

وحذح 

 انمٍبس

انًضزىٌبد 

 انًعٍبرٌخ

 

عذد انطالة 

 انًخزجزٌٍ

انُضت 

 انًئىٌخ %

 5555 س  

 ررني 

 % 0،00 1 جداً جيد  13،65
 % 16،66 8 جيد 8،95

 % 46،66 14 متوسط 7،15

 157 ع

 %   13  6 مقبول 0،85
 % 0،00 1 ضعيف 1،15

 صفر صفر ضعيف جدا 3،45

 %133  03    المجموع
 (4انجذول )

ٌجٍٍ انًضزىٌبد انًعٍبرٌخ وانزكزاراد وانُضجخ انًئىٌخ 

 انطجطجخالخزجبر 
( 5،55( درجييرت عينيي  الختبييرر الطبطبيي  ، حيييث كييرن الوسييط الحسييرب  )4يبييين الجييدول ) 

( ميينهم 8( ميينهم فيي  مسييتوى متوسييط و)14( فكييرن اداء العينيي  )1،7واالنحييراف المعيييرري )
ف  مسيتوى جييد والعيب واحيد في  المسيتوى الجييد جيدًا، أمير المسيتوى المقبيول فكيرن عيددهم 

احييد فيي  المسيييتوى الضييعيف ، ويعييزو البرحيييث هيياا االداء الييى عيييدد سييت  العبييين والعيييب و 
الوحيدات التدريبيي  وممررسي  افيراد العيني  لمهيررة الطبطبي  والتي  تيرتبط بيوميب المهيررات فيي  

"ان الممررس  وبيال الجهيد برلتيدريب والتكيرارات المسيتمرة ضيروري  في  عمميي  اليتعمم ادا هر ،
عمميييي  تفرعيييل الفيييرد ميييم المهيييررة والسييييطرة عميييى ، والتيييدريب عرميييل مسيييرعد وضيييروري فييي  

حركرت  وتحقيق التنرسق بين الحركيرت المكوني  لممهيررة في  أداء متتيربم سيميم وزمين منرسيب 
تقرنهر "  . (1)، والتدريب المستمر وحدم يزيد من تطور المهررة وائ

 
 
 
 

                                                           
1)

 ، (  1195البصر  ، جامعة البصر  ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ) :  التعلم الحركينجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي ؛  
 . 182ص 

  



 

 

 
عزع َزبئج اخزجبر انًُبونخ انظذرٌخ  4-1-2

 ورحهٍههب ويُبلشزهب:
اخزجبر 

انًُبونخ 

 انظذرٌخ

وحذح 

 انمٍبس

انًضزىٌبد 

 انًعٍبرٌخ

 

عذد انطالة 

 انًخزجزٌٍ

انُضت 

 انًئىٌخ %

 8،6 س  

 عدة

 صفر صفر جيد جداً  14،6
 %16،67 5 جيد 11،6

 %66،67 13 متوسط 13،6

 1،31 ع
 %13 0 مقبول 6،6

 %6،66 1 ضعيف 4،6

 صفر صفر ضعيف جدا 1،6

  03    المجموع
 (5انجذول )

ٌجٍٍ انًضزىٌبد انًعٍبرٌخ وانزكزاراد وانُضجخ انًئىٌخ 

 الخزجبر انًُبونخ انظذرٌخ
( 8،6( درجيييرت عينييي  الختبيييرر الطبطبييي  ، حييييث كيييرن الوسيييط الحسيييرب  )5يبيييين الجيييدول )

 ( ميينهم5( ميينهم فيي  مسييتوى متوسييط و)13( فييين اداء العينيي  )1،31واالنحييراف المعيييرري )
ف  مستوى جيد ، أمر المستوى المقبول فكرن رالث العبين والعبين في  المسيتوى الضيعيف 

%( مينهم بمسيتوى فيوق المتوسيط ، داللي  83، ويعزو البرحث ان أداء الالعبين اكرر مين )
عميييى اكتسيييربهم خبيييرات وانسييييربي  بييييداء مهيييررة المنرولييي  والتييي  لهييير أهميييي  كبييييرة فييي  احيييراز 

منرفسييرت ، ميين خييالل ايصييرل الكييرة الييى أقييرب نقطيي  ميين سييم  الخصييم أفضييل النتيير   فيي  ال
وتعييد المنروليي  الوسيييم  األكريير  والتيي  تعطيي  فرصيي  كبيييرة فيي  التصييويب واحييراز النقييرط ، "

استخدامًر في  نقيل الكيرة داخيل الممعيب واألسيرع في  إيصيرلهر ) أي الكيرة ( إليى منطقي  سيم  
 يرات داخيل دفيرع الفرييق المنيرفس لكي  يسيهل الخصم ، برةضرف  إلى المسرعدة ف  خمق ر

       (1)"  استرمررهر ف  زيردة رصيد الفريق المهرجم من النقرط
 
 
عزع َزبئج اخزجبر انزظىٌت ثبنًزبثعخ  4-1-3

 ورحهٍههب ويُبلشزهب:

انُضت عذد انطالة انًضزىٌبد  وحذح اخزجبر 

                                                           
1)

 . 68ص. 5991عمي فهمي البيك ، سفيان ابراهيم محمد : تخطيط التدريب بكرة السمة ، االسكندرية ، منشأة المعارف ،  

  



 

 

انزظىٌت 

 ثبنًزبثعخ

 انًعٍبرٌخ انمٍبس

 

 % انًئىٌخ انًخزجزٌٍ

 17573 س  

 
 
 
 عدة

 %3 صفر جيد جداً  17،57

 %10،00 4 جيد 15،19

 %60،00 19 متوسط 10

 2522 ع

 %10،00 7 مقبول 8،45

 %3 صفر ضعيف 6،17

 %3 صفر ضعيف جدا 08،9

 %133 03  المجموع
 (  6انجذول ) 

ٌجٍٍ انًضزىٌبد انًعٍبرٌخ وانزكزاراد وانُضجخ انًئىٌخ 

 انزظىٌت ثبنًزبثعخالخزجبر 
( نتييير   اختبيييرر التصيييويب برلمتربعييي  ، ونالحيييظ أن المسيييتوى جييييد جيييدا 6يبيييين الجيييدول)   

%( ألربعييي  10،00حصيييل عميييى نسب )صيييفر%( بينمييير المسيييتوى جييييد حصيييل عميييى نسيييب ) 
%( بعييدد تسييع  عشيير العييب بينميير 60،00العبييين والمسييتوى متوسييط حصييل عمييى نسييب ) 

%( بواقييم سييبع  العبييين أميير المسييتوى ضييعيف 10،00)حصييل المسييتوى مقبييول عمييى نسييب 
والمسيييتوى ضييييعيف جييييدًا فقييييد حصييييل عمييييى نسييييب  )صييييفر%(  ، ومميييير تقييييدم يظهيييير لنيييير أن 
المستوى )المتوسط( قد حصل عمى اكبر نسب  وتبع  المستوى)المقبول( ريم المسيتوى) جييد( 

 م الطبيع  .، وتمركزت نتر   عين  البحث ف  الوسط وهاا يعن  االستمرار ف  التوزي
فرن هام المهررة لهر أهمي  كبيرة ف  انجرح عممي  الهجيوم عميى سيم  الخصيم وخصوصيًر    

التهييديف و " فيي  حرليي  الييدفرع القييوي واسييت الل الفييرص لتحقيييق التصييويب فيي  سييم  الخصييم 
ن مييعتبر نقط  النهري  لهجوم الفريق ، فكل مر يقيوم بي  الفرييق المهيرجم  المنرفس سم عمى 
تقرن لممهررات األسرسي  الهجومي  والخطط ، هو لتحقيق هدف أسرسي  إال مرربرة  وجهد ، وائ

فييي   المنييرفسعيين مراقبييي   اً ليكييون بعييييد افيييرادم  ألحييدوهييو إيجييرد أحسييين الظييروف المال مييي  
سيييم  فييي   وم الفرييييق برلتهيييديف وتسيييجيل النقيييرطلحظييي  خرطفييي  السيييت اللهر بينهييير عمميييي  هجييي

 (1)" المنرفس
 
زبئج  4-2-4 جبدعزع َ يٍ انث ظىٌت  جبر انز  اخز

 ورحهٍههب ويُبلشزهب:

                                                           

 . 140، ص 1987التعميم العرل  ، ب داد : مطبع  .  المهررات الفني  بكرة السم  عررف : كمرلرعد جربر ، ( 1)



 

 

اخزجبر 

انزظىٌت يٍ 

 انثجبد

 وحذح 

 انمٍبس

انًضزىٌبد 

 انًعٍبرٌخ

 

عذد انطالة 

 انًخزجزٌٍ

انُضت 

 انًئىٌخ %

 653 س  

 
 
 
 عدة

 %3 صفر جيد جداً  11،61

 %0،00 1 جيد 9،84

 %70،00 11 متوسط 8،37

 1577 ع

 %10،00 6 مقبول 4،50

 %0،00 1 ضعيف 1،76

 %3 صفر ضعيف جدا 3.99

 %133 03  المجموع
 (  7انجذول ) 

ٌجٍٍ انًضزىٌبد انًعٍبرٌخ وانزكزاراد وانُضجخ انًئىٌخ 

 الخزجبر انزظىٌت يٍ انثجبد
، ونالحييظ أن المسيييتوى )جيييد جيييدا(  اختبييرر التصيييويب ميين الربيييرت( نتييير   7يبييين الجييدول)

%( والمسييتوى 0،00حصييل عمييى نسب )صييفر%( بينميير المسييتوى جيييد حصييل عمييى نسييب ) 
%( بررنتييييرن وعشييييرين العييييب بينميييير حصييييل 70،00)متوسييييط( حصييييل عمييييى اعمييييى نسييييب ) 

%( بواقييييم سييييت  العبييييين أميييير المسييييتوى )ضييييعيف( 10،00المسييييتوى )مقبييييول( عمييييى نسييييب )
أميييير المسييييتوى )ضييييعيف جييييدًا( فقييييد حصييييل عمييييى نسييييب  %(  و 0،00فحصييييل عمييييى نسييييب  )

كبير نسيب  وتبعي  أوممر تقدم يظهير لنير أن المسيتوى )متوسيط( قيد حصيل عميى ،  )صفر%(
المسييييتوى)مقبول( ، والعينيييي  فيييي  هيييياا االختبييييرر برتجييييرم التجمييييم فيييي  الوسييييط ضييييمن توزيييييم 

رءة  جييدة في  ن عيني  البحيث تتمتيم بدقي  وكفيأ المنحنى الطبيع  ، ويعزو البرحث الك إلى
ان  ( "1997الجهيييرز العضيييم  والعصيييب   وهييياا مييير اشيييرر اليييي  محميييد صيييبح  حسيييرنين )

توجييييي  الحركييييرت االرادييييي  نحييييو هييييدف محييييدد يتطمييييب كفييييرءة عرلييييي  ميييين الجهييييرز العضييييم  
والعصب  ، الدق  تتطمب سيطرة كرمم  عمى العضالت االرادي  لتوجيههر حيول هيدف معيين 

ن تكييييون االشييييررات العصييييبي  الييييواردة الييييى العضييييالت ميييين الجهييييرز أ، كميييير يتطمييييب االميييير 
العضييييالت  أوالعصييييب  محكميييي  التوجييييي  سييييواء ميييير كييييرن منهيييير موجهييييًر لمعضييييالت العرمميييي  

 (5). "المقربم  لهر حتى تؤدى الحرك  ف  االتجرم المطموب برلدق  الالزم  الصرب  الهدف 
 
 اخزجاابر انزظااىٌجخ انضااهًٍخعاازع َزاابئج  4-2-5

 ورحهٍههب ويُبلشزهب:

                                                           
1
 .  251، ص  1191، القاهر  .  1، دار الفكر ، ط التقويم والقياس في التربية البدفيةمحمد صبحي حسانين :  - 



 

 

اخزجبر 

انزظىٌجخ 

 انضهًٍخ

 وحذح 

 انمٍبس

انًضزىٌبد 

 انًعٍبرٌخ

 

عذد انطالة 

 انًخزجزٌٍ

انُضت 

 انًئىٌخ 

 17573 س  

 
 
 
 عدة

 %0،00 1 جيد جداً  01،76

 %16،66 5 جيد 17،75

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      %                                                                                                                            56،66 17 متوسط 10،74

 4.71 ع

 %10،00 4 مقبول 15،71

 %13 0 ضعيف 11،71

 % 3     صفر ضعيف جدا 7،7

 %133 03  المجموع
 (  2انجذول ) 

ٌجٍٍ انًضزىٌبد انًعٍبرٌخ وانزكزاراد وانُضجخ انًئىٌخ 

 الخزجبر انزظىٌجخ انضهًٍخ
، ونالحظ أن المسيتوى )جييد جيدا( حصيل التصويب  السممي   ( نتر   اختبرر8يبين الجدول)

%( والمسييييتوى 16،66%( بينميييير المسييييتوى )جيييييد( حصييييل عمييييى نسييييب )0.00نسييييب )عمييييى 
%( بينميييييييير حصييييييييل المسييييييييتوى )مقبييييييييول( عمييييييييى 56،66)متوسييييييييط( حصييييييييل عمييييييييى نسييييييييب )

%(  وأمييييير المسيييييتوى 0%( أمييييير المسيييييتوى )ضيييييعيف( فحصيييييل عميييييى نسيييييب  )10،00نسيييييب )
)ضيعيف جيدا ( فقيد حصيل عميى نسيب  )صيفر%( ، ويظهير أن المسيتوى) متوسيط( حصييل 

 أكبيير نسييب  وتبعيي  المسييتوى )جيييد( رييم المسييتوى )مقبييول( ، فييرن نتيير   العينيي  فيي  هيياا عمييى
وبمير ان هيام المهيررة تتطميب  ،توزييم المنحنيى الطبيعي  االختبرر تتمركز ف  الوسيط ضيمن 

يتمتعيون ممير يشيير اليى ان افيراد العيني  ، تركيز وتوافق وانسيربي  ف  حرك  الالعيب المنفيا 
هييم أيعتبيير ميين  هيياا النييوع ميين التصييويبو عيين الرقيي  العرلييي  بييرألداء بهييام الصييفرت فضييال 
 المبيييدأ االسرسييي  " هيييو( 1991خرليييد محميييود ) اشيييرر اليييي   ميييروهييياا المهيييررات بكيييرة السيييم  

همييييي  ميييين بييييين المهييييررات االسرسييييي  االخييييرى اا ان نتيجيييي  المبييييرراة تتحييييدد بعييييدد أكريييير واأل
 (1). "النرجح  الت  يحرزهر احيييد الفريقين ف  سم  الفريق المنرفس التهديفرت

 

 

 انجبة انخبيش 

 االصزُزبجبد وانزىطٍبد  -5

                                                           
خالد محمود عزيز : دراسة تحليلة في حاالت التصويب بكر  السلة ، رسالة ماجستير غير منشور  ، كلية التربية الرياضية  - 1
 .  09 ، ص 1111الموصل ، جامعة  –



 

 

 االصزُزبجبد  5-1

ف  ضوء النتر   الت  توصل إليهر البرحث من خيالل التجربي  الميدانيي  وبرسيتخدام الوسير ل 
   -اةحصر ي  المنرسب  استنت  البرحث مر ييت  :

 لرعريي  اليوطن  المركيز لالعبي  االسرسي  المهررات بعض أداء مستوى عمى التعرف تم -1
 .ديرلى/  السم  بكرة الريرضي  الموهب 

داء متوسيط فمير فيوق في  جمييم المهيررات أظهرت النتر   ان عين  البحث في  مسيتوى أ -1
 االسرسي  المختررة ف  اجراءات البحث.

 انزىطٍبد 5-2
 

 االستنترجرت الت  تم التوصل اليهر يوص  البرحث بمر يم :من خالل 
في   السيم  بكيرة الموهيوبين لرعري  التخصص  المركزتقويم أداء العب   ضرورة اعتمرد -1

 جميم المراكز العراقي  .
 لرعريييي  التخصصييي  المركيييز لالعبييي تقيييوم بتقيييويم القييدرات البدنيييي  اجييراء دراسييي  الحقييي   -1

 . / ديرلى السم  بكرة الموهوبين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًالحك

 
 (1يهحك )

ٌجٍٍ اصًبء انخجزاء انذٌٍ عزػذ عهٍهى انًهبراد 

 واخزجبرارهب

انهمت  االخزظبص اصى انخجٍز د

 انعهًً

 يكبٌ انعًم

 كمي  التربي  االسرسي /جرمع  ديرلى أ . د كرة سم  نبيل محمود شركر 1
 االسرسي /جرمع  ديرلىكمي  التربي   أ . م. د كرة سم  ظرهر ونروي محمد 2



 

 

 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى أ . م. د اختبررات بشرر ورلب شهرب 3
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى أ . م. كرة سم  تحرير عموان 4
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى م . د كرة سم  يسرر صبرح جرسم 5
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى م . د كرة سم  عدي عبد الحسين 6
 كمي  التربي  االسرسي /جرمع  ديرلى أ . م. د تدريب عبد المنعم حسين 7
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى أ . م. د اختبررات محمد وليد شهرب 2
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى أ . م. د كرة سم  سهى عبرس  7
 كمي  التربي  الريرضي /جرمع  ديرلى م . م كرة سم  نزار عم  جبرر  17
 كمي  التربي  االسرسي /جرمع  ديرلى م . م اختبررات كمرل جرسم محمد 11
 كمي  التربي  االسرسي /المستنصري  م . م كرة سم  محمد مظموم 12
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