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 ممخص البحث

تضمن عمل الباحثان في الباب االول مقدمة واهمية ومشكمة البحث فضال عن هدف البحث     
وهو التعرف عمى تأثير تكرار االختبارات المهارية في انتقال اثر التعمم لبعض المهارات االساسية 

ذات  تيناستعمل الباحثان المنهج التجريبي ذو المجموعبكرة السمة ، اما الباب الثالث فقد 
( العبا من المتدربين في المدرسة 33تبارين القبمي والبعدي ، وتكونت عينة البحث من )االخ

( سنة واستخدم الباحثان 23-9التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى لكرة السمة بأعمار)
( اسابيع بمعدل 21االختبارات المهارية وسائل لجمع البيانات. واستغرق تطبيق االختبارات )

ر واحد لمدة أسبوعين لمهارات المناولة والتصويب والطبطبة ، ففي الباب الرابع عولجت اختبا
البيانات إحصائيا باستعمال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار)ت(، وبعد تحميل 
النتائج ، توصل الباحثان الى ان عينة البحث حققت تطورًا ممحوظا في جميع المهارات قيد 

ت لالختبارات دورا فاعال وكبيرا في انتقال اثر التعمم لبعض المهارات مما تبين إلى البحث وكان
 لمجموعة االولى .اوجود فروق معنوية بين االختبارات البعدية ولمصمحة 

م.م. احمرررد  -)م.م. ياسرررر محمرررود وهيرررب ،تخصرررو قاختبرررارات ومقررراييس التربيرررة الرياضرررية -*
ميررة التربيررة تربيررة البدنيررة وعمرروم الرياضررة ، كقسرم ال لمباحثرران ق()عنرروان العمررل حسرن لطيررف، تعمررم 

 االساسية ، جامعة ديالى (
Abstract 

    The work of researchers included in the first section Introduction and 
the importance of the research problem as well as the aim of the 
research, which identify the impact of recurrence of skill tests in the 
transmission after learning some basic skills of basketball, either Part III 
The researchers have used the experimental method is the same pre 
and posttests per experimental group, the sample consisted Search (22) 
players from trainees in specialized school to take care of sports talent 
in Diyala basketball ages (8-12 years) and the researchers used the 
skill tests and means of collecting data. It took the application of the 
tests (10) weeks at the rate of one test for two weeks for the skills of 



handling and shooting and clapotement, in Part IV data were statistically 
treated using the arithmetic mean, standard deviation, t-test, and after 
analyzing the results, we found that the sample has achieved 
remarkable development in all the skills in the search for the tests an 
active and significant role in the transmission after learning some of the 
skills which show the presence of significant differences between tribal 
and dimensional tests in the interests of the post tests for the first set. 

 -التعريف بالبحث : -1
 -المقدمة وأهمية البحث :  1-1

أن البحررررث مررررازال قائمررررًا ومسررررتمرًا فرررري مجررررال الررررتعمم الحركرررري مررررع تعرررردد الطرررررق وا سرررراليب      
المسرررتخدمة فررري ذلرررك ليجررراد افضرررل الوسرررائل العمميرررة خدمرررًة لمحركرررة الرياضرررية والتطرررور العممررري 

 البدنيرررة واعرررداد الرياضررري اعررردادًا جيررردًا مرررن كافرررة النرررواحي طرررويروهرررذا يسررراعد فررري ت ، والنسررراني
وكررة ، الممارسرة والتكررار لحرداث الرتعمم الرى هرذا التطرور مرن خرالل  ، ويمكرن التوصرل المهاريةو 

الترري يعتمررد نجرراح أي فريررق فيهررا اساسررًا عمررى مررد  اجررادة افررراد   فرقيررةالسررمة تعررد مررن ا لعرراب ال
لممهارات ا ساسية لمعبرة ، اذ يعتمرد الفروز فري هرذ  المعبرة عمرى الفريرق الرذي يكسرب العردد ا كبرر 

والترري يمكررن احررراز النقرراط مررن خررالل االداا االمثررل لممهررارات االساسررية بكرررة السررمة مررن النقرراط ، 
"ان المهرررارات االساسرررية بكررررة السرررمة هررري التررري تحررردد لمياقرررة البدنيرررة فضرررال عرررن الخطرررط ومسرررتو  ا

راد  هرررذ  المهرررارات") جاسرررم ، مسرررتو  الفررررق وترتيبهرررا ، ونجررراح اي فريرررق يتوقرررف عمرررى اجرررادة افررر
هري الغايرة المهاريرة إن الالعب هو محور العمميرة التعميميرة وتنميرة قدراتر  كما  . (  8ق   3125

مرب االهتمرام الشرامل والردقيق فري تروفير مواقرف تعميميرة متنوعرة تخردم في هذ  العممية وهو ما يتط
لممهارات االساسية التي تعكس قدرة الالعب  دقيقالوتوفر فرصة تحقيق ا داا ، العممية التعميمية 

اسررراليب  إذ أدت التطرررورات الكبيرررة التررري أحرردثتها، عمررى فهررم أجرررزاا المهررارة أو الحركرررة ومكوناتهررا 
إلررى إدخررال الكثيررر مررن المفررردات العمميررة والمفرراهيم إلررى عمميررة الررتعمم بشرركل عررام الحديثررة  الررتعمم

الوصررول إلررى أفضررل مسررتو  تعميمرري  وتكمررن اهميررة البحررث فرري، ، والررتعمم الحركرري بشرركل خرراو 
ن ان يصل الالعب الرى مسرتو  افضرل كبصورتها الشاممة والتي يم بكرة السمة يةساسلممهارات اال

" ان اعرادة تكررار المهرارة وممارسرتها لمررات واختباراتهرا . باقل وقت مرن خرالل تكررار اداا المهرارة 
مسرتو  ان كمرا ،  (273ق 3118عديدة يؤدي الى اتقان المهارة بحيث يصرعب نسريانها ")شراكر ،

نجراح ودافعيرة ، و نر  يؤديهرا بقتقران وحررو مهرارة فا ي الختبرار اثنراا اداا امفررد المهاري لداا اال
  .ن افضل وبشكل مميز من ادائ  اثناا المنافسات قد يكو ادائ  



 مشكمة البحث : 1-2
طرائررق متعررددة  سرراليب و  امررن خررالل خبرررة الباحثرران فرري مجررال الترردريس والترردريب ومالحظتهمرر  

لرم تحقرق الفائردة المرجروة فري تسرريع الرتعمم  هاالتعمم وجردوا إن هنراك بعضرتستخدم في عممية  التي
عند استعمالها ، لذا فقن استعمال أساليب جديدة هي الحل ا مثل لالبتعاد عن ا ساليب التقميديرة 

فرري انتقررال اثررر الررتعمم وتسررريع  . فارتررأ  الباحثرران اسررتعمال تكرررار االختبررارات المهاريررة  لمتعرررف ،
انتقال ايجابي من تحقق لبعض المهارات في كرة السمة وال مم عمى مد  تأثيرها في انتقال اثر التع

 .لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى  لمتعمم
 البحث : هدفا 1-3
التعرف عمى تأثير تكرار االختبارات المهارية في تعمم بعض المهارات ا ساسية بكرة السمة  -2

 الموهبة الرياضية في ديالى. لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية
في تعمم بعض المهارات ا ساسية بكرة السمة  مجموعتي البحثالتعرف عمى الفروقات بين  -3

 لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى.
 فروض البحث : 4- 1
تعمم بعض في  نتيلممجموع. هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي 2

 بكرة السمة لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى.المهارات ا ساسية 
التعرف عمى مد  تأثير تكرار االختبارات المهارية في انتقال اثر التعمم لبعض المهارات االساسية . 3

 .ديالى بكرة السمة لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في
 مجاالت البحث :  1-5
المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السمة في  العبو –: المجال البشري 1-5-1 

 ديالى.
 . 21/7/3127ولغاية  2/4/3127المدة من  –:المجال ألزماني  1-5-2
  .قاعة الشهيد عباس المغمقة في بعقوبة  –:المجال المكاني  1-5-3
جراءاته الميدانية : منهج البحث -3  وا 
 منهج البحث :  3-1
" هو محاولة لضبط كل .  لمالامت  وطبيعة الدراسة الحالية تجريبين المنهج الاالباحث استعمل  

العوامل االساسية المؤثرة في المتغير او المتغيرات التابعة في التجربة سو  عامل واحد يتحكم 
في  الباحث وبغير  عمى نحو معين بقصد وتحديد وقياس تأثير  عمى المتغير او المتغيرات التابعة 

 ( :6ق 3115" )الشوك والكبيسي ،



 البحث : عينة 3-2
العبري المدرسرة التخصصرية ( سرنة مرن 23-9العينة من الالعبين ا شبال بأعمرار )تم اختيار   

( 9وتررم اسررتبعاد ) ( العبرراً 41والترري تمثمررت فرري ) لرعايررة الموهبررة الرياضررية لكرررة السررمة فرري ديررالى
( 33عرددهم ) ن بتقسريم الالعبرين البرال اقرام الباحثرثرم  لتجربرة االسرتطالعية ،ا  داامنهم العبين 
وهرم الرذين يرتم تطبيرق تكررار ( العبرا 22عشوائية إلرى مجمروعتين إحرداهما تجريبيرة وبعردد)بطريقة 

 يطبق عميهم االختبار القبمي والبعدي فقط ( العبا22وا خر  ضابطة وبعدد)، االختبارات عميهم 
يقصررد بالعينررة "ذلررك الجررزا الررذي يمثررل مجتمررع ا صررل أو النمرروذج  .وذلررك لتحقيررق هرردف البحررث ،

 ( .78ق 3113جري الباحث عمي  مجمل عمم " )محجوب،الذي ي  
 حسب االختبار القبميموعتين التكافؤ بين المج 3-3
الفروقات إلى أدنى ما يمكن بين أفراد العينة ، ولكون الالعبين من فئة من لغرض تقميل     

بعممية تكافؤ بين ن فقد قام الباحثا قميمة وبفترات متفاوتةمدة  سمةكرة اللعبة  مارسواا شبال 
( من الثبات ، التصويبالمناولة الصدرية  ،طبطبة العاليةالمجموعتين في المتغيرات المهارية )ال

 (2باالعتماد عمى نتائج االختبارات القبمية  فراد العينة البحث كما هو مبين في جدول )
 (1جدول )

 عمى وفق االداء المهاريتكافؤ بين المجموعتين ال
 المتغيرات ت
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( دلررت نتررائج البحررث عرردم وجررود فررروق ذوات داللررة معنويررة بررين مجمرروعتين فرري 2مررن الجرردول )  
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 واألدوات المستخدمة في البحث :وسائل ال 3-4
التي يستطيع بها الباحث حل مشكمة ما ، إذ مهما كانت الطريق ادوات البحث "هي الوسيمة أو 

 (274ق 3114)محجوب، تمك ا دوات من بيانات وعينات وأجهزة" 
 واالدوات هيق س وسائل لجمع البياناتمقايياالختبارات وال نااستخدم الباحث

 م(41جمدي)شريط قياس  -
 (21)عدد  7حجم  سمةكرات  -
  ة ممونةأشرطة الصق -
 ساعة توقيت –
 (3افرة عدد )ص –
 (21شواخو عدد) -
 تحديد متغيرات البحث : - 3-5
 : االساسيةالمهارات بعض تحديد  3-5-1 

في كرة التعمم التي اهتمت بموضوع والمراجع  ن عمى مجموعة من المصادرالباحثابعد اطالع    
تم عرضها عمى ن المهارات االساسية بكرة السمة والتي تتضم استبانة بقعدادقام الباحثان  السمة

الئمة لمدراسة ات الموذلك لتحديد المهار ، ( 2بعض الخبراا من ذوي االختصاو ممحق )
% فما 91االتفاق عمى بعض المهارات والتي حصمت عمى نسبة  وقد تمالبحث  وتحقيق هدفا
" لمباحث الحق في ( والتي سيتم االعتماد عميها في الدراسة من قبل الباحثان3فوق ممحق )

 ( 477ق :2:8.)عالوي ورضوان،  "اختيار النسبة التي يراها مناسبة عند اختيار المؤشرات
 تحديد االختبارات الخاصة بالمهارات المحددة: 3-5-2
راد بهرررا تحديرررد االختبرررارات ابعرررد اطرررالع الباحثررران عمرررى مجموعرررة مرررن المصرررادر والمراجرررع التررري   

 االختبرراراتبعررض تتضررمن  قررام الباحثرران بقعررداد اسررتبانةالمالئمررة لممهررارات االساسررية بكرررة السررمة 
( وترررم عرضرررها عمرررى بعرررض الخبرررراا مرررن ذوي 4ق )ممحررر دراسرررةمالتررري تخرررو المهرررارات المحرررددة ل

فررتم االتفرراق  وهرردفاها ،  ( وذلررك لتحديررد االختبررارات المالئمررة لعينررة الدراسررة2االختصرراو ممحررق )
% فما فوق والتي سيتم االعتماد عميها في 91االختبارات المالئمة والتي حصمت عمى نسبة عمى 
 اسة من قبل الباحثان .الدر 
 التجربة االستطالعية : 3-6
تعررد التجربررة االسررتطالعية " ترردريبًا عمميررا لمباحررث لموقرروف عمررى السررمبيات وااليجابيررات الترري     

ن برقجراا تجرربتهم اقام الباحثف( 25ق :::2تقابم  في أثناا إجراا االختبارات لتفاديها " )ابراهيم ، 
قاعررة فرري تمررام السرراعة العاشرررة صررباحا فرري  27/4/3127االربعرراا المصررادف االسررتطالعية يرروم 



( مررن مجتمررع البحررث 9عمررى مجموعررة مررن الالعبررين عررددهم ) الشررهيد عبرراس المغمقررة فرري بعقوبررة
ة لمبحرث وبهرذا أصربحوا خرارج تم اسرتبعادهم مرن التجربرة الرئيسر ( العب والذين41البال  عددهم )

المسرتغرق لكرل اختبرار وتشرخيو  عينة البحث وتم تطبيق االختبرارات لمتوصرل إلرى معرفرة الوقرت
المعوقرررات والسرررمبيات التررري قرررد تصرررادف الالعرررب عنرررد تنفيرررذ التجربرررة والتأكرررد مرررن سرررالمة ا دوات 

 .وا جهزة المستخدمة لمبحث 
 اجراء االختبارات : 3-7 
 االختبارات القبمية لعينة البحث : 3-7-1
 االحرررررد المصرررررادف يررررروم كالهمرررررا فررررري البحرررررث مجمررررروعتيختبرررررارات القبميرررررة لن االاأجرررررر  الباحثررررر  
، تمام السراعة العاشررة صرباحا فري قاعرة الشرهيد عبراس المغمقرة فري بعقوبرة ( وفي 24/4/3127)

ن بتثبيرررت الظرررروف الخاصرررة باالختبرررارات فيمرررا يتعمرررق بالمكررران والزمررران وأسرررموب اوقرررد قرررام الباحثررر
ممجموعرة متتاليرة لتبرارات الاالختبار من أجل تحقيق الظروف نفسها قردر المكران عنرد إجرراا االخ

 .البحث  االولى من عينة
 تكرار االختبارات عمى المجموعة االولى : 3-7-2
 تررررم الباحثرررران االختبررررارات القبميررررة لممجمرررروعتين قامررررا بتحديررررد ايررررام تطبيررررق االختبررررارات بعررررد  ان ا  

لممجموعة االولى والتي بدأت بعد اسبوعين من االختبار القبمي بواقع اختبار واحد لكل مهارة بمدة 
ليصرب  مجمروع االختبرارات لممجموعرة ( 3والمبينة تفاصيمها بالجردول )اسبوعين بين اختبار واخر 

 .( اختبارات لكل مهارة 7االولى )
 (2جدول )

 المجموعة االولى )التجريبية(يبين تفاصيل تطبيق االختبارات عمى 
 التاريخ اليوم االختبارات ت
 24/4/3127 االحد القبمي االختبار 2
 38/4/3127 االحد الثاني االختبار 3
 21/5/3127 االحد الثالث االختبار 4
 35/5/3127 االحد الرابع االختبار 5
 9/6/3127 االحد الخامس االختبار 6
 33/6/3127 االحد البعدي االختبار 7
 االختبارات البعدية : 3-7-2



 لمجمروعتيالوحردات التعميميرة بعد اتمام االختبارات الخاصة بالمجموعة االولرى ورغرم اسرتمرار    
صررررادف لمقررررام الباحثرررران برررأجراا االختبررررار البعرررردي لممجمرررروعتين فررري يرررروم االحررررد ا البحررررث ، عينرررة
 البحث . وذلك لتحقيق هدفا 33/6/3127
  اإلحصائية :الوسائل  3-8

 . الستخراج نتائج البحث (  SPSSاستخدم الباحثان  الحقيبة الحصائية ) 
 عرض وتحميل ومناقشة النتائج: -4
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث 4-1

 (3جدول)
 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار البعدي

 البحثلمجموعتي  لممهارات 

 المحتسبة tقيم  نوع الداللة
المجموعة االولى 

 )التجريبية(
المجموعة الثانية 

المعالم االحصائية     )الضابطة(  

 المهارات

-س ع -س ع     

 الطبطبة العالية 8:.7 1.91 8.: :1.9 5.41 معنوي

 المناولة الصدرية 31.:2 2.27 34.4 ::.1 3.91 معنوي

 معنوي
6.23 1،53 9.9 1.76 7.61 

 التصويب من الثبات

 (31( وتحت درجة حرية )1.16( عند مستو  داللة ) 3.31الجدولية = )  tقيم 

 ،قيرررد البحرررث  البعديرررة مهاريرررةختبرررارات الال( المحسررروبة لtإن قررريم )يتبرررين ( 4مرررن الجررردول)       
 داللرررةو  ( وعنرررد مسرررت31) تحرررت درجرررة حريرررة (3.31جررراات اكبرررر مرررن قيمتهرررا الجدوليرررة البالغرررة)

القبميرررة معنويرررة بررين االختبرررارات  فررروقوجرررود  تحقيرررق هرردفي البحرررث وهررو ( ممررا يررردل عمررى1.16)
االختبررارات البعديررة اذا مررا قورنررت بنتررائج االختبررارات  ولصررال  المطبقررة عمررى المجمرروعتينوالبعديررة 

ارات المجمرروعتين تفوقررت بنتررائجهم فرري االختبررارات البعديررة عمررى االختبرر القبميررة ممررا يرردل عمررى ان
حصررررمت المجموعررررة االولررررى القبميررررة ، ويبررررين الجرررردول السررررابق نتررررائج االختبررررارات البعديررررة  حيررررث 

عمرى وسرط حسرابي بمر  ثرا (  –الرزمن  /)وحردة القيراسمهارة الطبطبرة العاليرة اختبار  التجريبية في
( 8:،7الحسرابي ) التري وسرطها ( متفوقة عمى المجموعة الثانية:1،9( وبانحراف معياري )8،:)

فكرررران الوسررررط العرررردات( /)وحرررردة القيرررراس(امررررا مهررررارة المناولررررة الصرررردرية 1،91)وبررررانحراف معيرررراري



( والمجموعة الثانية ان وسرطها ::،1( بانحراف معياري قدر  )34.4الحسابي لممجموعة االولى )
ات )وحردة ، والمهارة االخيرة هي التصويب من الثبر( 2،27( وبانحراف معياري )3.:2الحسابي )
( 9،9فرران المجموعررة االولررى )التجريبيررة( كرران لهررا وسررط حسررابي )التصررويب النرراج  ( / القيرراس 

( ، فمررن خررالل هررذ النتررائج تمكررن الباحثرران مررن التأكررد مررن تحقررق هرردف 1،53بررانحراف معيرراري )
والتعرررف عمررى الفررروق بررين االختبررارين القبمرري والبعرردي لممجمرروعتين فرري تعمررم بعررض  االول البحررث

لمهارات ا ساسية بكرة السمة لالعبي المدرسة التخصصية لرعايرة الموهبرة الرياضرية فري ديرالى ، ا
ويعررزو الباحثرران الررى التفرروق الواضرر  لممجمرروعتين فرري االختبررار البعرردي عمررى االختبررار القبمرري هررو 

ريرري " الغتأثير الوحدات التدريبية الخاصة بالمدرسة ومنهاجها التدريبي ، وهذا ما اكرد  هدف من 
الفني لمرياضي المختو في تمرك المعبرة  با دااالمهمة والحتمية هي الوصول ان اهداف التدريب 

 ( :2ق  3121)الغريري، " المهارات االساسية لها أداابواتقان الشكل المثالي 
عرض وتحميل ومناقشة يبين االوساط الحسابية ومقدار ونسبة انتقال اثر  4-2

 تعمم المهارات لالختبار البعدي لممجموعتين:
 (4جدول)

 االوساط الحسابية ومقدار ونسبة انتقال اثر تعمم المهارات 
 لالختبار البعدي لممجموعتين 

 المعالم االحصائية

 المهارات

المجموعة 
الثانية 
 )الضابطة(

 -س 

المجموعة 
االولى 
 )التجريبية(

 -س 

 تعمملمقدار افرق 
 بين المجموعتين

النسبة المئوية 
 عمملمقدار الت

% 39،25 3،84 8.: 8:.7 الطبطبة العالية  
% :28،6 5،2 34.4 31.:2 المناولة الصدرية  

%42،92 3.9 9.9 7.61 التصويب من الثبات  
( يبين االوساط الحسابية ومقدار ونسبة انتقرال اثرر تعمرم المهرارات لالختبرار البعردي 5الجدول )   

لممجمررروعتين نترررائج االختبرررارات البعديرررة فتفوقرررت المجموعرررة االولرررى )التجريبيرررة(  عمرررى المجموعرررة 
يررد الثانيررة )الضررابطة( مررن خررالل الفررروق الواضررحة فرري نسرربة الررتعمم وانتقررال اثررر  لممهررارات الترري ق

الدراسة ، مما يثبت تحقق الهدف الثاني وهو التعرف عمرى مرد  ترأثير تكررار االختبرارات المهاريرة 
فرري انتقررال اثررر الررتعمم لرربعض المهررارات االساسررية بكرررة السررمة لالعبرري المدرسررة التخصصررية لرعايررة 

المجموعة ( لصال  3،84الموهبة الرياضية في ديالى ، حيث تبين الفرق لمهارة الطبطبة العالية )
( لصرال  5،2االولى )التجريبية( ، اما مهارة المناولة الصدرية فكان فرق التعمم بين المجموعتين )



المجموعررة االولررى )التجريبيررة(، وفرررق الررتعمم بررين المجمرروعتين لمهررارة التصررويب مررن الثبررات فكرران 
ا أكررد  شرراكر " ان ( ويعررزو الباحثرران الررى ان التكرررار فرري اداا االختبررارات لممهررارات وهررذا مرر3،9)

تكرار المهارة واستعادة  المعمومات حرول المهرارة سروف يرؤدي الرى تحسرين كفرااة الرتعمم " )شراكر، 
 (242ق 3118

 االستنتاجات و التوصيات:   -5
 -إلىق الباحثان توصل في ضوا هدفا البحث وعينت  -االستنتاجات: 5-1
بعررض المهررارات ا ساسررية بكرررة السررمة لالعبرري ان لتكرررار االختبررارات المهاريررة تررأثير فرري تعمررم  -2

 المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى.
هناك فروق بين نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث في تعمم بعض المهارات ا ساسرية  -3

 بكرة السمة لالعبي المدرسة التخصصية لرعاية الموهبة الرياضية في ديالى.
      -بما يأتيق يوصي الباحثانفي ضوا النتائج التي تم التوصل إليها البحث  -التوصياتق 6-3
المهارات  تعممتعميمية لما لها تأثير في تسريع تكرار االختبارات اثناا الوحدات الضرورة تطبيق  -2

 .وانتقال اثر التعمم االساسية بكرة السمة 
م البنائي ( بين فترات الوحدات التعميمية لما لها اهمية في رفع ضرورة استعمال االختبارات )التقوي -3

 مستو  االداا من خالل انتقال اثر لتعمم . 
ر االختبارات تكرامختمفة وباستعمال فرقية او فردية  العابإجراا بحوث ودراسات مشابهة أخر  وعمى  -4

 تقال اثر التعمم .نفي ا تأثيرهاوالتعرف عمى 
 المصادر

  ،2، ديررالى ، مطبعررة جامعررة ديررالى ،ط التدددريب الريا ددي اساسدديات منهجيددةليررث ابررراهيم جاسررم الغريررري  ،
3121  . 

  ،القياس في التربية الريا ية و عمم النفس محمد حسن عالوي و محمد نصر الدين رضوان
 .  :2:8، القاهرة ، ب.م ،2،طالريا ي

  ، والطرق االحصائية لالختبارات والقياس في التربية الريا يةاالسس العممية مروان عبد المجيد ابراهيم  ،
 .:::2عمان ، دار الفكر لمطباعة ، 

  ،2،  ديالى ، مطبعة جامعة ديالى ، طمعالم الحركة الريا ية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر ،
3118 . 

  ، 3115، 2، بغداد ، ط لريا يةدليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية انوري الشوك ورافع الكبيسي . ) 
  ، 2،3113، وزارة التعميم العالي ، مطبعة جامعة بابل ، ط البحث العمميوجي  محجوب . 
  ، 3114، بغداد، دار الكتب لمطباعة والنشر،البحث العممي ومناهجه وجي  محجوب. 
  ، 2، ديررالى ، مطبعررة جامعررة ديررالى ،ط اساسدديات كددرة السددمة تعمدديم تدددريب تحكدديميسررار صررباح جاسررم  ،

3125 . 



 المالحق
 (1ممحق )ال

 أسماء الخبراء الذين تم عرض عميهم المهارات واختباراتها

 
 

 
 
 

المقب  االسم ت
 العممي

 مكان العمل التخصو

 كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى تعمم حركي أ.م نبيل محمود شاكر 2
 كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى سمةكرة حركي/تعمم  ا.م .د ظاهر غناوي محمد 3

 بشار غالب شهاب 4
التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة  اختبارات / مبارزة ا.م .د

 ديالى

كمية التربية االساسية/ الجامعة  اختبارات/كرة يد ا.م .د حردان عزيز 5
 المستنصرية

 يسار صباح جاسم 6
التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة  تعمم حركي/كرة سمة ا.م .د

 ديالى

 عدي عبد الحسين 7
التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة  اختبارات /كرة سمة ا.م .د

 ديالى

التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة  تدريب /كرة سمة أ.م تحرير عمون حسون 8
 ديالى

 االساسية/ جامعة ديالىكمية التربية  طرائق تدريس ا.م رشوان محمد جعفر 9

التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة  اختبارات /كرة سمة م نزار عمي جبار :
 ديالى

 كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى اختبارات/كرة يد م . م كمال جاسم محمد 21



 (2ممحق)ال 
 الخبراء اتفاقونسب  االساسية بكرة السمة المهارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الممحق )
 اتفاق آراا الخبراا والمختصون لالختبارات المرشحةيوض  نسبة 

 

 نسبة االتفاق المهارات ت
 %91 الطبطبة العالية -2
 %21 الطبطبة الواطئة -3
 %86 المناولة الصدرية -4
 %31 المناولة من االعمى بيد واحدة -5
 %21 المناولة المرتدة -6
 %41 التصويبة السممية -7
 %81 التصويب من الثبات -8
 %21 التصويب بالقفز -9

 نسبة االتفاق االختبارات المرش  لممهارة المهارات

 المناولة الصدرية
  

 ثانية 41مناولة الكرة نحو الحائط خالل 
 مناولة عمى الحائط بأقصى سرعة واقل زمن  26
 مناوالت عمى الحائط بأقصى سرعة واقل زمن   21

91% 
31% 
1% 

 الطبطبة العالية
 م21الطبطبة بين أربع حواجز مسافة 

 م21الحواجز مسافة  9الطبطبة بين 
 م9حواجز مسافة  9الطبطبة بين 

21% 
91% 
21% 

التصويب من 
 الثبات

 

 محاوالت 4التصويب  من خمف خط الرمية الحرة 
 محاوالت 21التصويب  من خمف خط الرمية الحرة 

31% 
81% 
 


