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                                               امللخص
 لالعبي الحخكية االستجابة بدخعة االساسية السيارات بعس عالقة عمى التعخف إلى البحث ىجف

 في الصائخة الخيذة لمعبة السسارسيغ الالعبيغ مغ البحث مجتسع تكػن ,  السػصل جامعة في الصائخة الخيذة
 بشدبة أي االعب( ;5) الشيائية البحث عيشة بمغتاذ  ، االعب( 63)  عجدىع والبالغ السػصل جامعة

 تدجيل استسارة ،وىي البيانات لجسع االتية الػسائل الباحث واستخجم البحث مجتسع مغ%(  6,666>)
 بالػسائل  معالجتيا وتست األساسية السيارات اختبارات نتائج لتدجيل واستسارة ، االستجابة سخعة اختبار

 عغ الشتائج وأضيخت(. البديط االرتباط معاملو  ، السعياري  االنحخافو ، الحدابي الػسط)  اآلتية اإلحرائية
 ارتباط وجػدو  ، والداحقة األمامية يغوالزخبت(  الحخكية االستجابة سخعة) مغ كل بيغ معشػي  ارتباط وجػد
 القريخ الػاشئ واالرسال الصػيل العالي واإلرسال( الحخكية االستجابة سخعة) مغ كل بيغ معشػي  غيخ

 لتشسية خاصة تساريغ عمى الصائخة الخيذة العبي تجريب عمى التأكيجب الباحث ويػصي الخمفية، والزخبة
 الخاصة البجنية الرفات بكية تتشاول مذابية ودراسات بحػث وإجخاء الحخكية، االستجابة سخعة وتصػيخ

 .لمعبة أىسيتيا وحدب األخخى  األساسية بالسيارات وارتباشيا الصائخة الخيذة لمعبة
 (.االنحخاف السعياري  )الخيذة الصائخة، الػسط الحدابي،: الكلسات السفتاحية
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ABSTRACT 
              The research aims to identify the relationship of some basic skills with the motor 

response speed of badminton players of Mosul University. The research community 

consists of the (30) badminton players from the University of Mosul. The researcher used 

the following means to collect the data such as a form of recording the speed of response, 

and the results of the basic skills tests. The data were analyzed statistically using 

(arithmetic mean, standard deviation, and simple correlation coefficient). The results 

showed a significant correlation between (motor response speed) and forehand, smash 

shots. The results also showed a non-significant correlation between (motor response 

speed), long high serve, short low serve and backhand shot. The researcher recommends 

emphasizing training badminton players on special exercises to develop the motor response 
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speed, and conducting similar research and studies dealing with the rest of the special 

physical characteristics of badminton and its association with other basic skills and 

according to its importance to the game. 

Keywords: (Badminton, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Badminton Players).   

 السقدمة واهسية البحث:   0-0        
إن التصػر الحاصل في الدشػات األخيخة في مجال لعبة الخيذة الصائخة وااللعاب االخخى  وتقارب نتائج  

الفخق , وتستع الالعبيغ بالسيارات العالية أصبح مغ الرعػبة التشبؤ بشتائج السباريات ، لحا لجأ السجربػن 
ػن إلى تصػيخ وتشسية القجرات لالعبيغ كاالنتباه والتخكيد ورد الفعل الحخكي واإلدراك  وتصػيخ ررختالس

لالعب الحي يكػن اذ ان االقجرات البجنية كالقػة والسصاولة والدخعة والخشاقة والسخونة وغيخىا مغ القجرات، 
اريات إلى جانب تستعو بأنػاع إعجاده متكاماًل يدتصيع التغمب عمى الرعػبات التي تحرل في أثشاء السب

 .عجاد يسكغ أن يكتب لو الفػزالااخخى مغ 
كسا ان سخعة االستجابة الحخكية عمى اختالف مدتػياتيا في االلعاب الخياضية تعج االساس في اداء اي 

 الصائخةيحتاج العب الخيذة  اذخاصة االلعاب الفخدية كسا في الخيذة الصائخة , بحخكة ضسغ اي فعالية , و 
مغ اجل تحقيق نتائج جيجة .)اليخىػري  سشافذالى استجابة حخكية سخيعة لكي يدتصيع التعامل مع ال

,4<<7 ,639 ) 
لحا فان سخعة االستجابة الحخكية تعج مغ القجرات البجنية السؤثخة في األداء الحخكي لجى العبي الخيذة  

لرفات لجى العبي الخيذة الصائخة وضعفيا الصائخة وان سخعة رد الفعل  أو االستجابة الحخكية مغ اىع ا
يؤدي الى عجم اداء مياراتيا االساسية برػرة متقشة , فسغ ىشا جاءت اىسية البحث في محاولة التعخف عمى 

 مدتػى العالقة بيغ سخعة االستجابة الحخكية وبعس السيارات االساسية لمعبة الخيذة الصائخة .
 مذكلة البحث : 0-0         

االلعاب الخياضية وخاصة االلعاب الفخدية ,  ألغمبة االستجابة الحخكية مغ الستصمبات االساسية تعج سخع 
وان الشػاحي السيارية والخصصية واليجػمية والجفاعية الخاصة بالخيذة الصائخة ومداحة السمعب وسخعة االداء 

حخكية سخيعة , لكي يدتصيع  خخ تحتع عمى الالعب ان تكػن لجية سخعة استجابةآواالنتقال مغ مكان الى 
مبادلة خرسو في اليجػم والجفاع , ومحاولة كدب الشقاط بدخعة مغ اجل الفػز بالسباراة باقل وقت ويحافظ 

مغ ىشا ضيخت مذكمة البحث مغ ولكػن الباحث ميتسا بالمعبة   ,فتخة مسكشة لعمى لياقتو البجنية ال شػ 
 بة الحخكية لجى اغمب الالعبيغ السسارسيغ , وىحا بجورهبان ىشاك ضعف في سخعة االستجا خالل مالحطتو

ليجف السصمػب, ومغ ىشا ارتأى الباحث الى معخفة اىسية سخعة االستجابة ا الى الى عجم الػصػل يؤدي
 الحخكية وعالقتيا بالسيارات االساسية لمعبة الخيذة الصائخة . 

 هدف البحث :  0-3        
دخعة االستجابة الحخكية لجى العبي ب األساسية السيارات بعس التعخف عمى العالقة بيغ ييجف البحث الى

 الخيذة الصائخة.
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 فرض البحث :  0-4          
سخعة االستجابة الحخكية لجى العبي الخيذة و  األساسية السيارات بعستػجج عالقة ذات داللة معشػية بيغ -

 الصائخة .
 البحث :مجاالت  5 -0          
 جامعة السػصل  والسذاركيغ في بصػلة  الخيذة الصائخة السسارسيغ لمعبة ػالسجال البذخي : العب          
 في جامعة السػصل .السغمقة لقدع الشذاشات الصالبية السجال السكاني : القاعات الخياضية           
 . 5353/   5/  53ولغاية   5353/   5/  7السجال الدمشي : لمسجة مغ           

 تحديد السرظلحات :  0-6          
 و مختار) سخعة االستجابة الحخكية : القجرة عمى االستجابة لسثيخ معيغ في اقرخ زمغ مسكغ .

 (.  ;>4 ،8;>4 إسساعيل،
 ثع المعب محيط مغ إليو  الػاردة  السعمػمات  معالجة  عمى الالعب  قجرة وىي:  " االستجابة سخعة

 (U.S.S.F., 2005, 22)   .السػقف لحلظ السالئسة لالستجابة الدخيع االختيار
 االشار الشطخي والجراسات السذابية :

 :االطار الشظري           
 :الظائرة الريذة للعبة األساسية السهارات0-0-0          

 العمسية السرادر لسحتػى  بسدح الباحث قام الصائخة الخيذة لمعبة األساسية السيارات أىع لتحجيج
 الخمف) و (5333، البكخي ) و (:;>4، الرخاف)  و (:;>4، الجمبي:)وتزسشت والخسائل واالشاريح

تع تحجيج السيارات  (9)ممحق الخبخاء آلراء باإلضافة (5335 الصائي،) ،(5334الخػلي،) و (5334،
 األمامية والزخبة القريخ، واإلرسال الصػيل، العالي اإلرسال)ي اتوكسا ياالساسية لمعبة الخيذة الصائخة 

 لكياس عالسيا السعتسجة السيارية االختبارات عغ فزال (الداحقة والزخبة الجفاعية، اإلبعاد وضخبة والخمفية،
 (. 744 ، ;;>4رضػان، عالوي،. )السياري  األداء

 سرعة االستجابة الحركية :  0-0-0         
لدخعة حخكة الالعب وانتقالو مغ وذلظ مغ الرفات البجنية السيسة لالعب الخيذة الصائخة  ىحه الرفة تعج  

 .خالل فتخة زمشية قريخة ججا  خخآلمكان 
  الدراسات السذابهة :0-0         
 الجفاعية السيارات أداء بجقة وعالقتيا الحخكية االستجابة سخعة" بعشػان (:5338) وآخخان ىادي دراسة5-4 

  " الصائخة بالكخة
 بالكخة الجفاعية السيارات أداء ودقة الحخكية االستجابة سخعة بيغ العالقة عمى التعخف: إلى البحث ىجف 

 االستجابة سخعة بيغ إحرائية داللة ذات ارتباط عالقة ىشالظ أن البحث فخض كان حيغ في الصائخة
 استخجام تع إذ البحث مشيجية عمى الثالث الباب واحتػى , الصائخة بالكخة الجفاعية السيارات أداء ودقة الحخكية
الدشة  شالب مغ شالبا( 63) مغ يتكػن  البحث مجتسع وكان,ةاالرتباشي الجراسات بأسمػب الػصفي السشيج

 الحدابي الػسط فيي السدتخجمة اإلحرائية الػسائل أما الخياضية، التخبية كمية في الخابعة الجراسية
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 ما الباحثػن  استشتج وقج(   بيخسػن ) البديط االرتباط معامل و الػسيطو  السئػية الشدبةو  السعياري  االنحخافو 
 :  ياتي

 .  اإلرسال استكبال وميارة الحخكية االستجابة سخعة بيغ معشػية غيخ ارتباط عالقة ضيػر :أوال
 .السمعب عغ الجفاع وميارة الحخكية االستجابة سخعة بيغ معشػية غيخ ارتباط عالقة ضيػر :ثانياً 
 .الجفاعي الرج حائط وميارة الحخكية االستجابة سخعة بيغ ارتباط عالقة ضيػر :ثالثاً 

 (.لخياضيةا العمػم مجمة,5338,وآخخان ىادي)                                                 
 : البحث إجراءات – 3          
 : البحث مشهج 0 – 3          
 . البحث شبيعة لسالئستو السدح بأسمػب الػصفي السشيج ثالباح استخجم         
 : وعيشته البحث مجتسع 0 -3          

 عجدىع والبالغ السػصل جامعة كميات في الصائخة الخيذة لمعبة سيغالسسار الالعبيغ  مغ البحث مجتسع تكػن 
 البحث مجتسع مغ% (  6,666>)   بشدبة أي(  االعب ;5ة ) الشيائي البحث عيشة بمغت بيشسا(  ابالع63)

 . االختبارات يغالالعب عجد مغ حزػر لعجم وذلظ
 :البيانات جسع وسائل 3 – 3         
 ما ياتي: استخجام تع فقج بالبحث الخاصة لمبيانات لمػصػل         

 ( 4) ممحق  .االستجابة الحخكية ) اختبار نيمدػن ( االختبار البجني لدخعة-
 ، والخمفية األمامية والزخبة ، القريخ واإلرسال ، الصػيل العالي اإلرسال)   : السيارية االختبارات -
   ( 8 – 5)ممحق   (الداحقة ،والزخبة الجفاعية اإلبعاد وضخبة

 :  البحث في السدتخدمة واألدوات األجهزة    6 – 3          
 . تػقيت ساعة -
 . ورقي الصق - 
                                                                  ( . 7) عجد الصائخة الخيذة مزارب - 

 ( >53 -434, 9>>4) التكخيتي والعبيجي ,
 . ريذة(  45)  عجد  الصائخة الخيذة كخات  -
 . 4 عجد(  شبكة+ قػائع)  وممحقاتو شائخة ريذة ممعب -
 : اإلحرائية الػسائل -:-6
وتع معالجتيا باستخجام البخنامج   البديط االرتباط معامل - السعياري  االنحخاف -الحدابي الػسط -

 ( spssاالحرائي )
 ( 547, >>>4)التكخيتي والعبيجي ,                                                          
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 عرض الشتائج ومشاقذتها : – 4
 عرض الشتائج : 0 – 4

 الحدابية واالنحرافات السعيارية لستغيرات البحث السهارية طيبين األوسا (0جدول )
 االنحخاف السعياري  الػسط الحدابي وحجة الكياس الستغيخات ت
 6.6 76.766 درجة االرسال العالي الصػيل 4
 7.: 866.:9  درجة القريخ الػاشئ االرسال 5
 46:.4 99>.69 درجة  الزخبة االمامية 6
 37;.5 68.399  درجة الزخبة الخمفية 7
 66>.9 4.466: درجة الزخبة الداحقة )الكبذ ( 8

 
 يبين الهسط الحدابي واالنحراف السعياري الختبار سرعة االستجابة الحركية  (0جدول  )

 السعياري االنحراف  الهسط الحدابي وحدة الكياس متغير البحث ت
 1.136 0.810 ثانية سرعة االستجابة الحركية 0

  
 يبين قيسة معامل االرتباط البديط لدرعة االستجابة الحركية مع متغيرات البحث )السهارية ( (3جدول )

 السحتدبة والجدولية ودرجة السعشهية 
 السعالجة اإلحرائية ت

 الستغيرات
قيسة معامل االرتباط                

 السحتدبة
قيسة معامل االرتباط 

 الجدولية
 درجة السعشهية

  1.006 االرسال العالي الظهيل 0
 

1.360 
 
 

 غير معشهي 
 غير معشهي  1.005 االرسال الهاطئ  القرير 0
 معشهي  1.381 الزربة االمامية 3
 غير معشهي  1.010 الزربة الخلفية 4
 معشهي  1.385 الزربة الداحقة 5

 ( 1.360/ وقيستها =    08=  0- 31( ودرجة حرية )   1015*درجة السعشهية عشد ندبة خظا )         
 

 مشاقذة الشتائج : 4-0
االرسال  واختبار الحخكية االستجابة سخعة اختبار بيغ االرتباط معامل قيسة أن لشا يتبيغ( 6) الججول مغ 

والزخبة الخمفية بمغت )  (، 3.458بمغت ) القريخ   الػاشئ االرسال, و ( 3.449) تبمغ  العالي الصػيل 
 معشػي  غيخ ارتباط وجػد عمى يجل مسا(  3.694)البالغة الججولية( ر) قيسة مغ اصغخ وىي)  (، 3.535

 (  3,694=  ;5)  حخية ودرجة(  3,38> ) معشػية مدتػى  عشج
) الزخبة  واختبار الحخكية االستجابة سخعة اختبار بيغ االرتباط معامل قيسة أن لشا يتبيغ( 6مغ الججول )و  

( دلت الشتائج عغ وجػد ارتباط  8;3.6( , ) والزخبة الداحقة ( بمغت )  3;3.6االمامية( , بمغت )
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 االستجابة سخعة( بيغ كل مغ 3,694=  ;5=  5 – 63( ودرجة حخية ) 3,38معشػي عشج ندبة خصا )
الداحقة (, حيث كانت قيسة )ر السحتدبة ( اكبخ مغ قيسة )ر  و )الزخبة االمامية والزخبة الحخكية

 الججولية ( وىحا يعبخ عغ وجػد ارتباط معشػي .
 الصائخة الخيذة لعبة في والسيسة األساسية الزخبات مغ األمامية الزخبة إن إلى ذلظ سبب ويعدو الباحث   
 والجقة القػة الالعب تعصي السيارة ىحه إنو  األمامية الزخبة باستخجام الزخبات تبادل إلى الالعبػن  يمجا إذ

 غيخ, جيج بذكل يتقشػنيا الالعبيغ غالبية إن نجج لحا السيارة ىحه لتكخار ونطخا,  الخيذة إرجاع في السشاسبة
 في مصاولة تتصمب إذ ,أحيانا الرعبة السيارات مغ تجعميا المعب ثشاءا في الخيذة وسخعة تكخارىا كثخة إن

 في والخبخة البجنية المياقة ضعف بدبب السباراة  مغ األخيخة السخاحل في الخصأ ندبة وتكثخ الخيذة إرجاع
ن عمى كثخة استخجام ىحه السيارة مغ اجل آل, كسا ان اسمػب المعب الحجيث في الخيذة الصائخة يعتسج ا المعب

قة اداء السيارة اختمف عسا كان عسل مداحة جيجة لزخب الخيذة في السكان السشاسب ) الفخاغ ( كسا ان شخي
في الدابق , فشذاىج ان الالعب يمجا الى وضع اجداميع بصخيقة تسكشو مغ ارجاع الخيذة الى السشافذ 
بصخيقة ىجػمية وبارتفاع قميل فػق الذبكة , ان اتقان ىحا االسمػب في الزخبة االمامية تعصي الالعب تفػقا 

وتديع في الفػز بالعجيج مغ نقاط السباراة , كسا تعج الزخبة االمامية مغ الزخبات االساسية  مشافدوعمى 
ق عجيجة )مدتكيسة , ائلجسيع العاب السزخب السختمفة , واكثخىا استعساال في المعب والتجريب وتؤدي بصخ 

                                              (4, 7>>4)الخػلي ,عالية ( ويكػن ىجف ادائيا حدب نػع الزخبة . و مشخفزة , و متقاشعة , و 
 وأكثخىا الصائخة الخيذة لعبة في السيسة األساسية السيارات إحجى ىي األمامية الزخبة إن العمػاني ويحكخ 

 عغ بعيجة وىي الكتف بسدتػى  الجانب ومغ ,الخأس فػق  األعمى مغ وتشفح, والتجريب المعب في استعساال
 .  والجانبية الخمفية الداحة إلى الذبكة عغ تبتعج بحيث كاف ارتفاع وعمى السمعب جػانب إلى وتػجو الجدع

 ( 47،  5337،  العمػاني)                                                                   
 الكثيخة الزخبات مغ الشػع ىحا في تعج, السؤثخة األمامية الزخبات نا إلى(  5333) البكخي  يذيخ كسا

 قخب عسػدي بذكل األرض نحػ لتدقط السشافذ ساحة نياية باتجاه عاليا الخيذة بزخب وتؤدى  االستخجام
 مغ أكثخ الفخدي المعب في وتدتخجم,  لداحتو الخمفية السشصقة مغ لعبيا مغ السشافذ لتمدم الخمفي الخط
 (  67،  5333،  البكخي )                                                   . الدوجي المعب

ضيخ امكانيات الالعبيغ الستقجميغ في الحرػل عمى الزخبات الداحقة مغ السشافذ برػر واشكال متعجدة  
الجيج  وكثيخا ما يعسل في المعب الدوجي,الدوجي  مومغ اماكغ مختمفة في السمعب سػاء في المعب الفخدي ا

عمى خمق فخص جيجة بيغ الدميميغ مغ اجل الحرػل عمى ضخبات ساحقة تسكشيع مغ الفػز بالشقصة . وتعج 
لمدخعة الذجيجة الخاشفة لمخيذة  ومتعة اثارة اكثخىا الزخبة الداحقة مغ امتع الزخبات في الخيذة الصائخة و

ػن حخكة الخيذة سخيعة , بحيث يرعب وفي الزخبة الداحقة تك ,الصائخة التي تكاد ال تذاىج وىي تمعب
 بدبب قػتيا وسخعتيا .  السياجععمى الالعب السشافذ صجىا عشج ادائيا مغ قبل الالعب 

 ( 4;،  5334، ) الخػلي                                                                      
ان عسمية الخبط بيغ سخعة االستجابة الحخكية وميارتي الزخبتيغ االمامية والداحقة ىػ مغ متصمبات  وأخيخا

نجاح اداء ىحه السيارات بدخعة ودقة متشالية , وان مسا زاد قجرة االستجابة الحخكية لمسثيخات السختمفة بجقة 
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مػر الزخورية لمديصخة ىحا مغ اآلوسخعة وقجرة الالعب عمى االدراك بالسدافة وتػقع مكان سقػشيا كأن 
ن أ( ب :;>4، عمى سخعة االستجابة الحخكية الدخيعة عشج تشفيح ىحه الزخبات وىحا ما اكجه ) عبج الدتار

ضات ذات السػاقف الستغيخة فسغ الزخوري االىتسام بتجريبات سخعة االستجابة ياالعاب السزخب مغ الخ 
ن لعبة الخيذة الصائخة تتصمب رد فعل مخكب ومتغيخ ل الجقة ألالحخكية وان تختبط سخعة االستجابة مع عام

وتخكيد االنتباه والتجريب عمييا في مػاقف متغيخة  النتباهت ااكسا ان عسمي,ن مػاقف المعب غيخ متكخرة أل
عجيجة قج زادت مغ السدتػى العالي لتخكيد االنتباه مغ اجل اختيار االستجابات الرحيحة وفي اقل زمغ 

 ( >43،  :;>4)الرخاف،                                                                  مسكغ .
 االستشتاجات والتهصيات :-5
 : تاالستشتاجا 5-0
 وجػد ارتباط ذوي داللة معشػية بيغ كل مغ )سخعة االستجابة الحخكية ( و الزخبة االمامية .-4
 .الداحقة والزخبة(  الحخكية االستجابة سخعة) مغ كلوجػد ارتباط ذو داللة معشػية بيغ   -5
( و ) االرسال العالي الصػيل واالرسال  الحخكية االستجابة سخعةوجػد ارتباط غيخ معشػي بيغ كل مغ ) -6

 الػاشئ القريخ والزخبة الخمفية ( .
 التهصيات : 5-0
 .الحخكية االستجابة سخعة وتصػيخ لتشسية خاصة تساريغ عمىالعبي الخيذة الصائخة  تجريب عمى التأكيج-4
إجخاء بحػث ودراسات مذابية تتشاول بكية الرفات البجنية الخاصة لمعبة الخيذة الصائخة وارتباشيا  -5

 بالسيارات األساسية األخخى وحدب أىسيتيا لمعبة  .
 لسرادرا

 بعس تعمع في والسجتسع العذػائي التسخيغ ججولة استخجام تأثيخ(:  5333)شكخ حديغ لؤي  البكخي،-4
 . بغجاد ،جامعة الخياضية التخبية ،كمية مشذػرة غيخ ماجدتيخ ،رسالة الصائخة بالخيذة األساسية السيارات

 الحاسػب واستخجامات اإلحرائية التصبيقات(:  >>>4)  دمحم حدغ,  والعبيجي,  ياسيغ وديع, التكخيتي-5
 . السػصل جامعة,  والشذخ لمصباعة الكتب دار,  الخياضية التخبية بحػث في
,  والشذخ لمصباعة الكتب دار مجيخية,  والسزخب الكخة العاب(: :;>4)أميغ حسػدي شارق ، الجمبي -6

 لجنيا الػفاء دار, والتصبيق الجراسة بيغ الصائخة الخيذة(: >533)دمحم كخيع, الحكيع-7 السػصل جامعة
  , 4ط,والشذخ الصباعة

 ميارات تصػيخ في الدخعات مختمفة بخير تجريبي بخنامج تأثيخ(: 5334,) شو دمحم معيغ, الخمف-8 
 . بغجاد جامعة, الخياضية التخبية كمية, مشذػرة غيخ دكتػراة  اشخوحة, الصائخة الخيذة

 . القاىخة ، العخبي الفكخ دار ،5 ،ط الصائخة الخيذة(: 7>>4)أنػر أميغ الخػلي،  -9
 الفكخ دار ،6ط المعب، قػاعج والخصط، ،السيارات التاريخ الصائخة، الخيذة(:5334)أنػر أميغ الخػلي -:

  القاىخة العخبي،
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 الفخقان، دار والتصبيق، الشطخية بيغ الخياضية التخبية مشاىج(: 6>>4)دمحم، عمي ،ودمحم عمي ألجيخي، -;
  األردن, اربج
 العالي، التعميع مصبعة الخيذة،–السشزجة–التشذ-مزخب العاب(::;>4)حدغ، الدتار عبج الرخاف، ->

 .بغجاد
 االستجابة وسخعة دقة في والسياري  والبجني العقمي التجريب أثخ(:  5335) ىادي مازن  ، الصائي -43

 . بابل جامعة ، الخياضية التخبية كمية ، مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة ، الصائخة الخيذة لالعبي الحخكية
 الشفذ وعمع الخياضية التخبية في الكياس( :  ;;>4)الجيغ نرخ دمحم ,ورضػان حدغ دمحم, عالوي  -44

 . القاىخة,  العخبي الفكخ دار, 5ط, الخياضي
 في الستقجميغ لالعبيغ الخصصي الترخف مكياس بشاء(:  5337) حخدان الحسدة عبج العمػاني،ماىخ-45

 التخبية كمية ، مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة ، الفخدي المعب في الصائخة بالخيذة األساسية السيارات بعس
 .  بابل جامعة ، الخياضية

 .الدعػدية العخبية السسمكة ، ،وزارةالسعارف4الشفذ،ط عمع مبادئ(:8;>4)دمحم وإسساعيل مختار،دمحم-46
 الصائخة، بالكخة الجفاعية السيارات أداء بجقة وعالقتيا الحخكية االستجابة سخعة(: 5338) وآخخان ىادي -47

 . الخياضة عمػم مجمة في مشذػر بحث
   ,جامعة خان يػنذ بغ غازي . 4( : عمع التجريب الخياضي , ط7>>4اليخىػري, عمي بغ صالح ,)-48

16-U.S.S.F., (2005): U.S., Soccer "D" Licennse Course, Lurriculm over view 
U.S. Soccer Federation                                                                                                                        

 
 السالحق
 ( 0ملحق ) 

 .االنتقالية الحخكية االستجابة سخعة لكياس نيمدػن : االختبار اسع
 .  السثيخ اختيار وفق عمى ودقة بدخعة والتحخك االستجابة سخعة عمى القجرة قياس:  االختبار مغ الغخض -
 ، قياس شخيط ، متخا 5 والعخض(  متخا 53) بصػل العػائق مغ خالية فزاء مشصقة:  السصمػبة األدوات -

   تػقيت ساعة
 وشػل( م 9,73)ىي وآخخ خط بيغ السدافة خصػط بثالثة االختبار مشصقة تخصيط: االختبار إجخاءات -

  م(4) الخط
   :  األداء مػاصفات -
 لمخط اآلخخ الصخف نياية عشج يقف الحي الحكع مػاجية في السشترف خط نيايتي عشج السختبخ يقف -

 ( 4)الذكل انطخ
 .  األمام إلى جدسو يحشي و القجميغ بيغ السشترف خط يكػن  بحيث االستعجاد وضع السختبخ يتخح -
 ناحية إما ذراعو بتحخيظ بدخعة يقػم ثع األعمى إلى ويخفعيا يجيو بإحجى اإليقاف بداعة الحكع يسدظ -

 .  الداعة بتذغيل يقػم نفدو الػقت وفي اليدار وإما اليسيغ
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 خط الى لمػصػل السحجد االتجاه في مسكشة سخعة بأقرى الحخكة ويحاول البجء إلشارة السختبخ يدتجيب -
 ( .  م  9,73)  السشترف خط عغ يبعج الحي الجانب

 .  الداعة بإيقاف الحكع يقػم الرحيح الجانب السختبخ يقصع عشجما -
 مغ السختبخ يغيخ حتى الداعة تذغيل في يدتسخ الحكع فإن الخاشئ االتجاه في الجخي  السختبخ بجأ وإذا -

 .  الرحيح الجانبي الخط الى ويرل اتجاىو
 عغ محاوالت خسذ وبػاقع راحة(  ثانية 53)  وأخخى  محاولة بيغ متتالية محاوالت ( 9)  السختبخ يسشح -

 .  جانب كل
 السقػى  الػرق  مغ قصع(  9)  تعج ذلظ ولتحقيق متعاقبة عذػائية بصخيقة جانب كل في السحاوالت تختار -

 تقمب ثع(  يسيغ)  كمسة األخخى  الخسذ وعمى(  يدار)  كمسة مشيا خسذ عمى ويكتب والمػن  الحجع مػحجة
 .  إلييا الشطخ بجون  تدحب ثع صشجوق  او كيذ في وتػضع ، جيجا

 :  االختبار تعميسات 
 عمى التعخف بغخض وذلظ نفديا األساسية بالذخوط الكياس خارج السحاوالت مغ عجدا مختبخ كل يسشح -

 .  االختبار إجخاءات
 الداعة وتذغيل بالحراع اإلشارة ىحه إعصاء مغ يتسكغ حتى ، البجء إشارة عمى يتجرب ان الحكع عمى يجب -
 .  نفدو الػقت في
 وتدجل عذػائية بصخيقة الدابقة العذخة الكخوت بدحب السختبخ عمى االختبار يجخي  أن قبل الحكع يقػم -

 اتجاىات تدمدل الى لتخشجه يجيو إحجى في بػضعيا ويقػم خاصة بصاقة في سحبيا تختيب وفق عمى
 تػقع مغ السختبخ لسشع يدتخجم جخاء إال وىحا اآلخخ عغ مشفرال مختبخ لكل الدمغ ويدجل اإلشارات

 .  التالية السحاولة الى االتجاه
 وإنسا بالتداوي  االتجاىيغ عمى مػزعة محاوالت عذخ أداء مشو السصمػب بان السختبخ إشالع عجم يجب -

 وىػ عذػائية بصخيقة يتع السحاوالت أداء تختيب وان اآلخخ مغ اكبخ ما اتجاه محاوالت عجد يكػن  ان يحتسل
 .  آخخ الى مختبخ مغ يختمف

 يجب جسيعيا السحاوالت وفي ، ابجأ – استعج:  اآلتية اإلشارة السحكع يعصي بان االختبار يبجأ ان يجب -
 . ثانية(  5- 3,8)  مابيغ يتخاوح مجى في(  ابجأ – استعج)  بيغ الدمشية السجة تكػن  ان
 ويجب خفيف ححاء ارتجاء ويفزل ، اإلحساء لغخض الخفيفة التسخيشات ببعس الكيام السختبخ عمى يجب -
 (4) رقع بالذكل مػضح كسا. مػانع أية مغ خالية االختبار اداء مشصقة تكػن  ان
 :  التدجيل 
 . ثانية ألقخب محاولة بكل الخاص الدمغ يحتدب -
 (( ;58-587, ;;>4) عالوي ورضػان ,الدتة السحاوالت متػسط:  ىي السختبخ درجة -
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 . الحركية لالستجابة نيلدهن  اختبار لسشظقة تخظيظيا رسسا يهضح( 0) رقم الذكل                      

 
 
 (0ملحق )

 (  0  ) الذكل :   French Short Serve Test)** اختبار اإلرسال القرير الهاطئ )  
 ىجف االختبار : قياس الجقة لسيارة اإلرسال القريخ . -
 السعاىج والكميات لكال الجشديغ .تصبيق االختبار : شبق عمى عيشة مغ شالب  -
 ( . ::,3( ، والسػضػعية )  8;,3تقػيع االختبار : بمغت مرجاقيتو ) -
األدوات السصمػبة : مزارب ريذة ، كخات ريذة الصائخة ، حبل مصاشي ، ممعب مخصط بترسيع  -

 االختبار.
 7سع مغ السخكد  ومشصقة) ( ;,88درجات ( نرف قصخىا ) 8يبمغ قياس كل مشصقة كسا يأتي : مشصقة)  -

 5( سع (.  ومشصقة )9,8>د رجات ( نرف قصخىا)  6( سع.  ومشصقة ) 9:درجات(، نرف قصخىا) 
 درجة ( باقي مشصقة اإلرسال . 4( سع.  ومشصقة ) :44درجة ( نرف قصخىا )

محاولة ( عمى مجسػعتيغ  53ويخسل ) )× ( شخيقة تشفيح االختبار : يقف السخسل في مكان اإلرسال  -
سع ( محاوال إسقاط الخيذة عمى السشصقة  84بحيث تسخ الخيذة مغ بيغ الذبكة والحبل الحي يختفع عشيا )

 .ذات الجرجة األعمى 
ة ، الخيذة التي تقع عمى خط بيغ مشصقتيغ حداب الشقاط :  تعصى الجرجة عمى وفق مكان سقػط الخيذ -

تعصى الجرجة األعمى ، اإلرسال الحي ال يسخ مغ بيغ الحبل والذبكة وال يدقط عمى إحجى السشاشق يعصى 
محاولة (  53الجرجة الشيائية ىي مجسػع ال) صفخا ، اإلرسال الحي يرصجم بالحبل يعاد مخة أخخى،

 (. 95،  5334)الخمف،
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 القرير الهاطئ يهضح ملعب الريذة الظائرة مخظط بترسيم اختبار اإلرسال (0الذكل )

 

 (3ملحق )
 (  3  ) الذكل Poole Long Serve Test)  ** اختبار اإلرسال العالي الظهيل

 ىجف  االختبار : قياس دقة ميارة اإلرسال العالي الصػيل .  -
 تصبيق االختبار : شبق عمى عيشة مغ شالب السعاىج والكميات ولمجشديغ .  -
 ( .  ;:,3( والسػضػعية ) :;,3تقػيع االختبار : بمغت درجة السرجاقية )  -
 األدوات السصمػبة : مزارب ريذة ، كخات ريذة الصائخة ،مداعج ،ممعب مخصط بترسيع االختبار.  -

 

 ( ملعب الريذة الظائرة مخظط بترسيم اختبار اإلرسال العالي الظهيل3الذكل )
 شخيقة تشفيح االختبار :  -

ويقػم باإلرسال عاليا وشػيال بحيث تعبخ الخيذة مغ فػق الذبكة ومغ ثع )×( يقف الالعب السخسل في السشصقة    
محاوال إسقاط الخيذة في السشصقة ذات  ( 3مغ فػق الالعب الحي يحسل مزخبو ويجه مسجودة لألعمى في السشصقة )

 ( محاولة .  45الجرجة األعمى ، ويقػم بإرسال ) 
 حداب الشقاط :  -
 تعصى الجرجة عمى وفق مكان سقػط الخيذة .  -
 الخيذة التي تقع عمى خط بيغ مشصقتيغ تعصى الجرجة األعمى .  -
 ( .  45مغ أصل )  ( أرساالت 43الشتيجة الشيائية ىي مجسػع أفزل )  -
 (.       8،  7،  6،  5، 4الشقاط مقدسة مغ )  -

     ((Ray Collins & Patrick Hadges :1978 .Op.cit. P. 48-51. 
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 (4) ملحق
  (Poole Forehand and Backhand Tests): والخلفية األمامية الزربتين اختبار   -
 .  الخمفية والزخبة األمامية الزخبة ميارة في الجقة قياس:  االختبار  ىجف -
 .  لمجشديغ والكميات السعاىج شالب مغ عيشة عمى شبق:  االختبار تصبيق -
 ( .  ;:,3)  والسػضػعية(  :;,3)  مرجاقيتو درجة بمغت:  االختبار تقػيع -
 ممعب  عغ فزال ، الخير إلرسال مداعج ، الصائخة ريذة كخات ، ريذة مزارب:  السصمػبة األدوات -

 (. 7)رقع بالذكل كسا االختبار بترسيع مخصط ريذة

 
 (4) رقم الذكل                                        

 والخلفية األمامية الزربتين اختبار بترسيم مخظط الظائرة الريذة ملعب يهضح              
 شخيقة تشفيح االختبار :

( ومزخبو بػضع الزخبة األمامية ، ويقػم Aالالعب وقجمو اليسشى عمى السخبع )في الزخبة األمامية يقف 
( بقػس عال لتدقط قبل حجود السمعب الفخدي بقميل  Bبزخب الخيذة السخسمة إليو مغ السمعب السقابل ) 

وبذكل عسػدي عمى سصح السمعب محاوال إسقاشيا في السشصقة ذات الجرجة األعمى التي ىي مجرجة مغ    
( ويكػن A( ، أما في الزخبة الخمفية فيخاعى أن يزع قجمو اليدخى عمى السخبع )5، 7، 6، 5، 4) 

 ع إجخاء االختبار كسا في الزخبة األمامية .السزخب بػضع الزخبة الخمفية ويت
 ( محاوالت .43( محاولة وتحدب أفزل )45حداب الشقاط :  يقػم الالعب بأداء )  -
 تعصى الجرجة عمى وفق سقػط الخيذة . -
 (. 94،  5334الخيذة التي تقع عمى خط بيغ مشصقتيغ تعصى الجرجة األعمى )الخمف ، -
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 (5ملحق )
   French & Stalter Smash Test).  الزربة الداحقة ) إختبار  -
 ىجف االختبار : قياس االنجاز لسيارة الزخبة الداحقة .  -
 تصبيق االختبار: شبق عمى عيشة مغ شالب السعاىج والكميات ولمجشديغ .  -
 ( .  6;,3( والسػضػعية )  ;:,3تقػيع االختبار : بمغت درجة مرجاقيتو)  -
سع (  546صمػبة : مزارب ريذة ، كخات ريذة الصائخة ، حبل مصاشي ، قػائع اضافية بارتفاع )األدوات الس -

 (.  8مداعج ، ممعب ريذة مخصط بترسيع االختبار كسا في الذكل رقع ) 

 
 الداحقة الزربة اختبار بترسيم مخظط الظائرة الريذة ملعب يهضح (5) رقم الذكل

 شخيقة تشفيح االختبار :  -
( بزخبة ساحقة 3ويقػم بخد الخيذة السخسمة لو مغ السشصقة السقابمة)×( يقف الالعب في السكان السخرز لو)   

لسثبت اقػية محاوال اسقاشيا في السشصقة ذات الجرجة االعمى بذخط ان تسخالخيذة مغ فػق الذبكة ومغ تحت الحبل 
( محاولة مع مالحطة قػة الزخبة 53سع( ويقػم الالعب بأداء) 546وبارتفاع)سع( 93مى بعج )علذبكة اخمف 

 الداحقة. 
 حداب الشقاط :  -

 تعصى الجرجة عمى وفق مكان سقػط الخيذة . 
 اذا لع تعبخ الخيذة مغ فػق الذبكة وتحت الحبل او سقصت خارج السشاشق السحجدة تعصى صفخا . 

 تعصى الجرجة األعمى . الخيذة التي تقع عمى خط بيغ مشصقتيغ 
 ( . 4،  5،  6،  7،  8الجرجات مقدسة عمى وفق السشاشق ) 
 (. 98،  5334(محاولة )  الخمف ،  53الجرجة الشيائية ىي مجسػع درجات )

 (6) ملحق
 الخبراء الدادة أسساء يهضح 

 مكان العمل االختصاص االسماء ت

 التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصلكلية  قياس وتقويم أ.د ايثار عبد الكريم غزال 1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل بايوميكانيك وليد غانم أ .د  2

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل علم النفس الرياضي وليد ذنون يونسد.  أ .م 3

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل بايو ميكانيك عمر فاروق يونس .د .م 4

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل علم تدريب رياضي مدرس عمار دمحم خليل 5

 


