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   مهاریة لالعبي كرة السلة المصغرةاختباراتتصمیم 

  

  د هاشم احمد سلیمان .م.أ
  جامعة الموصل_  كلیة التربیة الریاضیة

  م أیالف احمد محمد .م
  جامعة بغداد_ كلیة التربیة الریاضیة 

  
  ١٦/٧/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ١٥/٦/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 

  

  ملخص البحث

شكلة البحــث وهــي الحاجــة الملحــة الــى تــصمیم اختبــارات مهاریــة بلعبــة كــرة مــن خــالل مــ
الــسلة المــصغرة، أعــدت هــذه الدراســة والتــي هــدفت الــى بنــاء االختبــارات المهاریــة، وشــملت عینــة 
الدراســة العبــي اندیــة العــراق بكــرة الــسلة لمــصغرة ، ولقــد تــم اتخــاذ جمیــع االجــراءات العلمیــة مــن 

غــرض اعتمــاد هــذه االختبــارات فــضًال عــن القــدرة التمییزیــة ، وخلــصت صـدق وثبــات وموضــوعیة ل
/ الطبطبة بتغییر االتجاه / الطبطبة بالدوران : هذه الدراسة الى تصمیم االختبارات المهاریة االتیة

/ حركة القدمین بشكل شعاع / المناولة الصدریة من الحركة / التهدیفة السلمیة / الطبطبة العالیة 
  .ن بشكل متقطع حركة القدمی

  

 

 

 

 

 

  ٢٠٠٧ –) ٤٣( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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Design skill-tests for Mini-Basketball players 

By 
Professor Dr. Hashim A. Suliman 

Assistant Lecturer Aylaf A. Muhammed 

University of mosul – college of sport education 

Abstract 

This study has been carried in response to the requirements for 

a skill test designing for mini-basketball players. The study 

population encompasses mini-basketball players at Iraqi sports clubs 

specialized in this game.         

   All scientific procedures which include objectivity , validity and 

reliability, which have been made with the view of proving these tests 

, besides a separate procedure that has been conducted to examine 

the discriminatory capability. The study has come out with the 

following skill tests: Dribbling with rotation / Dribbling with change 

of direction / High dribble / Lay-up / Chest pass over while in 

movement / Spread feet work movement / Criss-cross feet work 

movement.                                           
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  التعریف بالبحث -١
   مقدمة البحث وأهمیته١-١

  

ـــة  مـــن دول العـــالم یكـــون شـــأنه شـــأن بـــاقي المجـــاالت ان المجـــال الریاضـــي فـــي أیـــة دول
االخرى، وان تطوره مـن عدمـه یتبـع تطـور هـذه المجـاالت المتعـددة ومـن خـالل القـراءات الخاصـة 

 ان تطــور المــستوى الریاضــي مــرتبط بتقــدم ورقــّي نــستطیع ان نــستخلصبادبیــات التربیــة الریاضــیة 
  .الشعوب

ة ومتطــــورة االمــــر الــــذي یــــدعو بعــــض ولقــــد وصــــل المــــستوى الریاضــــي الــــى حــــدود كبیــــر 
الدارسین الى تبني  نظریة تقـول بـان المـستوى الـذي وصـل الیـه البـشر فـي انجازاتـه الریاضـیة هـو 
حــد الكمــال وتــسقط هــذه النظریــة عنــدما تــتحطم االرقــام القیاســیة یومــًا بعــد یــوم عنــدما تظهــر فــرق 

ل ذلـــك ال یتـــأتى اال مـــن خـــالل وان كـــ. ریاضـــیة لهـــا مـــن المهـــارات االساســـیة مـــا یـــشبه االعجـــاز
  .االهتمام بالعلوم الریاضیة

 لهـا مـن اهمیـة كبیـرة فـي اوتعد االختبارات احد العوامل المهمة في هذا التقدم والتطـور لمـ
التعرف على العدید من خصائص التطور في المجال الریاضي سواء كان ذلك في عملیة االنتقاء 

 علیـه فــان وام التعــرف علـى مــستویات الالعبـین وغیـر ذلــك ام فـي عملیـة تقــویم البـرامج التدریبیـة 
عملیة أیالء االهتمام الكبیر باالختبارات المهاریة كأحد انواع االختبارات االخرى تعد من المسائل 

غایة في االهمیـة النهـا تحـدد مـا سـنقرره او نقـوم بـه او نقومـه ، فـضًال عـن ذلـك فـان الكثیـر مـن ال
لفئــة معینــة او لمــستوى مهــاري معــین او انهــا تقتــرب مــن االداء الفعلــي االختبـارات قــد تكــون معــدة 
  .في المباریات او تبتعد عنه

  البحث في ایجاد اختبارات مهاریة جدیدة في لعبة كرة السلة المصغرة هذا وتظهر أهمیة 
ا  ان یــولي المختــصین بكــرة الــسلة  االهتمــام بهــذه الفئــة العمریــة التــي لهــا عالمهــاألهمیــةوان مــن 

الخاص حتى في طبیعة سباقاتها، وعلى جمیع المتخصصین في المجال الریاضـي فـي كـرة الـسلة 
ان یجــدوا الــسبل والطرائــق التــي تكفــل لهــم التعــرف علــى مــستویات هــؤالء بالــصیغ العلمیــة الحدیثــة 

وهنــا یــستطیع الباحــث ان یــشیر ببنانــه الــى ان ایجــاد اختبــارات مهاریــة .. ولــیس بالــصیغ التقلیدیــة
  .قیس مستوى العبي كرة السلة المصغرة هو امر مهم وواجب حتميت

   مشكلة البحث٢-١
       لقـد ذهــب الباحثــان فــي مقدمـة البحــث واهمیتــه الــى مــسألة فائـدة االختبــارات فــي العدیــد مــن 
مجــاالت التربیــة الریاضــة وان صــحة الخیــارات والحلــول تعتمــد علــى صــحة ودقــة االختبــارات فــي 

  .المراد قیاسها ) المهارات االساسیة ( قیاس الظاهرة 
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ویـرى الباحثــان بــأن االختبــارات الخاصـة بمهــارات الطبطبــة والمنــاوالت و التهـدیف قــد تكــون بعیــدة 
 یحـــدث مـــن اداء فعلـــي لهــذه المهـــارات فـــي المباریـــات الرســـمیة ، فــضًال عـــن ذلـــك قلـــة وجـــود عمــا

ارات االساســیة المهمــة فــي الدراســات اختبــارات مهاریــة خاصــة بحركــة القــدمین والتــي تعــد مــن المهــ
والبحــوث وحتــى فــي المنــاهج التدریبیــة وعــدم اعطائهــا حقهــا حتــى فــي مــصادرنا العلمیــة ، ان هــذه 

لها من خالل تصمیم عدد من االختبارات المهاریة لالعبي ح انالطروحات تعد مشاكل اراد الباحث
  .وطنیة بعد مدة من الزمن كرة السلة المصغرة اللبنة االساسیة لالعبي المنتخبات ال

   هدف البحث٣-١
تصمیم عدد من االختبارات المهاریة لالعبـي كـرة الـسلة المـصغرة فـي المهـارات االساسـیة 

  )الطبطبة ، المناولة ، التهدیف ، حركة القدمین(
   مجاالت البحث٤-١
  .العبو كرة السلة المصغرة  : المجال البشري١-٤-١
  .٢٠٠٤/ ١٢/٩ ولغایة ٢٠٠٤/ ١/٥ من ابتداً   : المجال الزماني٢-٤-١
   .  البحثالقاعات والمالعب الخاصة بفرق كرة السلة المصغرة ألندیة:  المجال المكاني٣- ٤-١
  
  الدراسات النظریة - ٢
   لعبة كرة السلة المصغرة١-١-٢

لنشر لعبة ) FIBA(تعد لعبة كرة السلة المصغرة احد اهداف االتحاد الدولي بكرة السلة 
لة والبدء بها منذ الصغر وذلك من خالل اتاحة فرصة مشاركة الصبیان والبنات دون كرة الس

 سنة بمزاولة لعبة كرة السلة، وهي تجربة غنیة وفریدة لهذه الفئة العمریة، من خاللها ١٢ عمر
نساهم في تنشأتهم وتعلمهم فنون اللعبة اوًال وتعویدهم على حسن التنظیم والمنافسة وخلق فرص 

  .م بدنیا وعقلیا وحركیا وصوال الى اندماجهم في المجتمع من خالل التنشئة االجتماعیةلتطویره
وهنا البد من االشارة الى دور المعلمین والمدربین اذ یجب ان یدركوا ویفهموا ویحترموا 
مبادئ وروح لعبة كرة السلة المصغرة ویجب علیهم ان یتعهدوا بتطویر معرفتهم وخبرتهم للعمل 

  .ل وهي مسؤلیة كبیرة أذ أن كل واحد منهم هو قدوة لهؤالء االطفالمع االطفا
فضال عن ذلك فان حكم هذه اللعبة تقع علیه مسؤولیة رئیسیة وهي ان یكون   

صدیقًا ولیس حاكمًا صارمًا ویجب ان یبدي التسامح فیما یخص المخالفات غیر المهمة او التي 
  .ائدة لالعب المخالفلیس لها عواقب والتي ال تعطي الكثیر من الف

  :اما في ما یخص اللعبة من اختالفات قانونیة فیود الباحث ان یدرجها في النقاط ادناه
  ).خمسة اخطاء او االصابة(ال یوجد تبدیل اال عند الضرورة  §
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  ).خمسة اخطاء او االصابة(كل العب یلعب فترتان، اال عند الضرورة  §
  .المنطقةال یفضل تعلیم الصبیان والبنات على دفاع  §
  .سم٢٦٠ارتفاع الحلقة عن االرض  §
  .سم١٢٠× سم ٩٠ابعاد البورد  §
- سم٦٨(والحجم حیث یتراوح محیط الكرة ) غم٥٠٠-غم٤٥٠(تختلف الكرة في الوزن  §

  ).سم٧٣
  .ال یوجد ثالث نقاط §

   المهارات األساسیة بكرة السلة٢-٢
ت األساسیة بكونها  تعتمد على المهارا التيتعد لعبة كرة السلة من االلعاب الریاضیة

 للتقدم، وفي هذا الخصوص یقول أودلف المدرب العام لجامعة كینتاكي مهمةقاعدة 
)Kentuck ( أن نجاح الفریق یتوقف على التدریب المستمر وٕاتقان الالعبین للمهارات األساسیة

 بإتقان وهذا یتطلب التدریب لساعات طویلة، والحدیث عن المهارات األساسیة والقدرة على أدائها
وسرعة شيء مهم وذلك ألن المهارات األساسیة تعد من العوامل الجوهریة لنجاح الالعب والذي 
یؤدي بدوره إلى نجاح الفریق، لذلك فان القدرة على إتقانها یتوقف بشكل مباشر على رغبة 

  .الالعب وتحمسه واقتناعه بالتدریب المنظم
  )٤٤- ٦، ١٩٩٩سانین، عبد الدایم وح(     

  ولقد أجمعت معظم المصادر العلمیة بكرة السلة من كتب وأبحاث ورسائل وأطاریح على     
  :یليمجموعة معینة من المهارات األساسیة في هذه اللعبة وهي كما 

v المهارات الهجومیة وتقسم إلى:  
  مسك واستالم الكرة §
  المناولة §
  الطبطبة §
  التهدیف §
  المتابعة الهجومیة §
v المهارات الدفاعیة وتقسم إلى:  
  الدفاع الفردي بأنواعه §
  حركات القدمین  §
  المتابعة الدفاعیة §

  .سیتم تصمیم اختبارات لها       وسیتم التطرق إلى شرح مبسط لعدد من المهارات والتي 
   المناولة١- ٢- ٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦

كون المناولة الوسیلة الوحیدة تكاد تتعد مهارة المناولة من المهارات الهجومیة المهمة، و 
لسلة الحدیثة والتي أصبحت فیها عملیة إیصال الكرة بسرعة إلى ساحة لنقل الكرة في كرة ا

المنافس من العوامل الممیزة للفریق والتي تعمل على مساعدته في الفوز ویتفق الكثیر من خبراء 
اللعبة على أن الالعب الذي یتقن المناولة واالستالم تصبح لدیه الفرصة الكافیة للنجاح فـي 

  .السلـة عملیـة التهدیف على 
  )٥٣، ١٩٩١سالم، ) (٤٥، ١٩٩٩نین، عبد الدایم وحسا(   

وتعد القدرة على مناولة الكرة إلى العب خالي من الرقابة ومنتظر بأي أسلوب كان، یعني أن 
الالعب المناول یتمتع بإمكانیة ممتازة، أي أنه یتخطى األسالیب المألوفة في حالة الضرورة وال 

 في لعبة كرة السلة تعد من األمور )المساعدة (مًا بأن المناولة األخیرةیتخطى قواعد اللعبة ، عل
 فأنها تحتاج إلى العب ذكي ومن ثمن كثیرًا ألنها تعني نجاح الهجوم، و التي یركز علیها المدرب

 ,Coleman(ألنها تحقق وجود العب مهاجم خالي من الرقابة تقریبا وفي مكان مالئم للتهدیف 

1987, 184.(  
   الطبطبة٢- ٢- ٢

تعد الطبطبة أحد أهم األسالیب الخاصة بالتقدم بالكرة دون ارتكاب مخالفة المشي، وهي 
وتعد من ) الذراع والرسغ واألصابع والجذع والرجلین والعینین والكرة(متوافقة ومنسجمة ما بین 

لمهارات، المهارات التي یجب على الالعب إتقانها وقد اعتبرت من قبل المدربین بأنها لیس أهم ا
بل األولى التي على الالعب إتقانها وذلك الن الالعب الذي ال یستطیع أن یطبطب بسهولة فأنه 
بالتأكید لن یكون العبا مهاجما، وبناءا على ذلك یمكن القول بأن الطبطبة أساس اللعب 

وعلى الالعب الجید أن یؤدي مهارة الطبطبة ) ٨٥، ١٩٨٧الرشید وظاهر، (الهجومي الفعال 
كلتا الیدین وهي مسألة مهمة جدا، فضال عن ذلك فعلى الالعب أن یتقن الربط بین الطبطبة ب

  ).Taylor, 1989, 24(ومهارة المناولة 
    التهدیف٣- ٢- ٢

أن عملیة التهدیف هي وضع الكرة في سلة المنافس، وهي أقصى ما یطلبه الالعب 
فریق لذا فـإن التهدیف یعـد من أهم المهارات والمدرب والجمهـور إذ إنها التتویج النهائـي لجهـود ال

 فضًال )Baby,1983,54(األساسیة التي یجب على العب كرة السلة إتقانها والتدریب علیهـا 
عن ذلك فان نجاح التكتیك مقرون بنجاح التهدیف وأن إخفاق الالعب في التهدیف یعني إخفاق 

  .الخطة
لمهارات األخرى هي أسالیب أولیة للوصول ویعد األسلوب الوحید إلنهاء الهجوم وجمیع ا

  .إلى التهدیف
   حركة القدمین٤- ٢- ٢
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لم تتطرق معظم مصادر كرة السلة الى هذه المهارة المهمة والتي ال یعدها البعض اال 
من ضمن المهارات الدفاعیة ، علمًا بان اهمیتها تظهر في المهارات الهجومیة ایضًا من خالل 

 االتجاه والحركة السلمیة والخداع وغیر ذلك ، وتعد هذه المهارة من التحركات السریعة وتغییر
المهارات التي یجب التركیز علیها لما لها من فائدة كبیرة لمستوى الالعب فهو یحتاجها  وبدرجة 

  .كبیرة في مجارات الالعبین السریعین عند دفاعهم او التخلص منهم 
   إجراءات البحث- ٣
   منهج البحث١-٣

  .م الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته وطبیعة المشكلةلقد استخد
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

ان مجتمع البحث هو العبي كرة السلة المصغرة في العراق ولقد تم اختیار عینة البحث 
  .بالطریقة العمدیة

 العبي كرة السلة المصغرة المشاركون في نشاط االتحاد العراقي المركزي انواختار الباحث
  ).١( رقم  في الجدولبین یمثلون اعلى مستوى وكما هو مالذین) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(م للموس

  )١(رقم جدول 

   عدد أفراد العینة وحسب األندیةبینی
 عدد الالعبین النادي

 ٣٠ االعظمیة

 ١٤ الكرخ

 ١٤ الشهید اوهان

 ١٠ االرمني

 ١٤ الطارمیة

 ٨٢ المجموع

   وسائل جمع البیانات٣-٣
   المصادر العلمیة المتخصصة تحلیل محتوى١-٣-٣

 بتحلیل محتوى انمن اجل الوقوف على المهارات األساسیة للعبة كرة السلة قام الباحث
 ومنهـا  دكتوراةالمصادر العلمیة المتخصصة بلعبة كرة السلة من كتب ورسائل ماجستیر واطاریح

) ١٩٩٤ مـهدي،) (١٩٩٤معوض، ) (١٩٩٢سماكه، ) (١٩٩١سالم، ) (١٩٨٤عبد الدایم، (
) ١٩٩٩،  وحموداتألدیـوه جي) (١٩٩٩الطـائي، ) (١٩٩٧زیـدان، ) (١٩٩٧سـلیمان، (
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المعاضیدي، ) (٢٠٠٣السلطاني،) (٢٠٠٣مجیـد، ) (٢٠٠١الحمـداني، ) (٢٠٠٠الشـاروك، (
٢٠٠٣.(  

  :    وخلص هذا التحلیل إلى إن اهم المهارات األساسیة بكرة السلة هي
  .مسك واستالم الكرة §
  .ت بأنواعهاالمناوال §
  .بأنواعها) الطبطبة(الطبطبة  §
  .بأنواعها) التصویب(التهدیف  §
  .حركات القدمین §
  . المتابعة بنوعیها الهجومیة والدفاعیة §

   استمارة استبیان المهارات االساسیة٢-٣-٣
 بإعداد استمارة استبیان المهارات األساسیة من اجل التعرف الى اهم انقام الباحث

 بعرض هذه االستمارة الخاصة بهذه المهارات اه، وقامدراسال ستستخدمهاالتي المهارات األساسیة 
وبعد ) ٢ملحق(وعرضها على السادة ذوي الخبرة واالختصاص بلعبة كرة السلة ) ١ رقم ملحق(

فأكثر من % ٧٥ المهارات التي حصلت على نسبة اتفاق انتفریغ االستمارات، اعتمد الباحث
  ).٣ملحق(الخبراء 

 عالوي" (الحق في اختیار النسبة التي یراها مناسبة عند اختیاره للمؤشرات"باحث اذ إن لل
  )١٩٧٩،٣٦٧،ورضوان

   االختبارات المصممة ٤-٣
بعد ان قام السادة ذوي الخبرة واالختصاص بتحدید المهارات االساسیة والتي مثلت 

االختبارات المهاریة  بتصمیم عدد من ان قام الباحثوتحقیقًا لهدف الدراسةمتغیرات الدراسة 
بعد اجراء مقابلة شخصیة مع عدد من ذوي الخبرة واالختصاص في لعبة كرة السلة  ) ٤ملـحق(

 حوارًا معهم حول هذه االختبارات وطریقة ادائها وانسجامها مع منطقیة تمثیلها للمهارات یاواجر 
  -:الخاصة بلعبة كرة السلة، وهذه االختبارات هي

  .الطبطبة بالدوران §
  .طبطبة بتغیر االتجاهال §
  .الطبطبة العالیة §
  .حركة القدمین بشكل شعاع §
  .حركة القدمین بشكل متقاطع §
  .مناولة صدریة من الحركة §
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 .التهدیفة السلمیة §

واستكماًال لتحقیق هدف الدراسة فان الباحثان سیتطرقان الى المعامالت العلمیة لالختبارات 
    في الباب الرابع واقرارهاالمصممة

  
  وسائل اإلحصائیة ال٥-٣

  : باستخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیةانمن اجل تحقیق هدف الدراسة قام الباحث
  .الوسط الحسابي §
  .االنحراف المعیاري §
  .معامل االرتباط §
  .للفروقات) ت(قانون  §

   عرض النتائج- ٤
   المعامالت العلمیة لالختبارات المصممة١-٤

 ربة باجراء تجانقام الباحثات المصممة ل التطرق الى المعامالت العلمیة لالختبار بق
  :استطالعیة للتحقق من اإلجراءات العلمیة لالختبارات المصممة وكما یأتي

  التجربة االستطالعیة ٢-٤
 العبین من مجتمع البحث الذین تم استبعادهم )عشرة( باختیار عینة قوامها انقام الباحث

یة من العبي نادي االعظمیة وطبقت االختبارات من العینة الرئیسة تم اختیارهم بالطریقة العشوائ
  :المصممة علیهم وكان هدف هذه التجربة ما یأتي

  . واستیعابهم لهاتالتعرف الى امكانیة العینة في تطبیق االختبار  §
  .التأكد من مالئمة االبعاد والمسافات الخاصة باالختبارات §
  .التعرف على الزمن المستغرق في تطبیق هذه االختبارات §
  ).٥ رقم ملحق(ریب فریق العمل المساعد تد §

  :وكان من نتائج هذه التجربة ما یأتي
ضرورة وضع عالمة في اختبار الطبطبة بالدوران لغرض ضمان قطع المسافة المطلوبة  §

  .وتأدیة االختبار بصورة جیدة فضال عن االسهاب في شرح هذا االختبار
  .ضرورة وضع شواخص في اختبار الطبطبة العالیة §
   صدق االختبارات ٣-٤

 بعرض االختبارات المصممة على السادة ذوي الخبرة واالختصاص انلقد قام الباحث
، ویعد االختبار باالختبارات والقیاس وان موافقتهم علیها تحقق الصدق الظاهري لهذه االختبارات
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 ١٠

صادقًا صدقًا ظاهریًا اذا كان صالحًا في ظاهره وبصورة مبدئیة من خالل النظر الى عنوانه 
وتعلیماته والوظیفة التي یقیسها وكل ذلك یوحي بأن االختبار یبدو من حیث ظاهره انه مناسب 

ر االختبار الى حد ما للغرض المطلوب، وعلى الرغم من ان هذا الصدق ال یكفي وحده العتبا
ابراهیم، (صادقًا اال انه ال غنى عنه النه یشجع المعنیین على اخذ االختبار بعین الجد واالعتبار 

٢٤-٢٣، ١٩٩٩.(  
  ثبات االختبارات ٤-٤

 باتخاذ اجراءات ثبات ا ، قامالصدق الظاهري بالتعرف الى انبعد ان قام الباحث
 تم استبعادهم من العینة ا   العب)١٢( علىراتاالختبا یتاالختبارات المهاریة المصممة حیث اجر 

معنویة معامل ( وذلك للتعرف الى ثبات االختبار  تم اعادة التطبیقایام) ٤(بعد و  الرئیسة
 فضال عن ذلك فقد تم التعرف على معامل الصدق الذاتي )االرتباط بین االختبارین االول والثاني

  . ذلكیبین) ٢(قم ر  والجدول معامل الثبات لالختبارات من خالل  
  )٢(رقم جدول 

  فضال عن ) الثبات( معامالت االرتباط بین االختبارین االول والثاني بینی
  معامل الصدق الذاتي

 الصدق الذاتي معامل الثبات االختبار ت

 ٠.٩٣٣ ٠.٨٧١ الطبطبة بتغییر االتجاه ١

 ٠.٩١٣ ٠.٨٣٤ الطبطبة بالدوران ٢

 ٠.٩٥٥ ٠.٩١٣ الطبطبة العالیة ٣

 ٠.٩٢٨ ٠.٨٦٢ التهدیفة السلمیة ٤

 ٠.٩١٩ ٠.٨٤٦ المناولة الصدریة من الحركة ٥

 ٠.٩٣٨ ٠.٨٨١ حركة القدمین بشكل متقاطع ٦

 ٠.٩٢٨ ٠.٨٦٣ حركة القدمین بشكل شعاع ٧

  
بعد ان قام الباحثان بهذه االجراءات ولغرض االطمئنان العلمي فقد تم تطبیق االختبارات 

 لغرض التعرف على صدق التمییز ، اذ قسما العباً ) ٦٠(لغ عددهما والبعلى مجتمع البحث
 بعد ان تم العباً ) ٣٠( كل مجموعة حوي  باسلوب المجموعات المتطرفةالعینة الى مجموعتین

  ) ٣( رقمللفروقات وكما مبین في الجدول ) T( ثم تم تطبیق قانون ترتیبهم تنازلیاً 
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 ١١

  )٣ ( رقم جدول
المحتسبة والجدولیة والداللة ) ت(النحرافات المعیاریة وقیم  الحسابیة وااألوساط بینی

  االداء المهاريفي  العلیا والدنیا  المتطرفتینتینعینال لالختبارات المصممة بین اإلحصائیة
 االختبارات ت العینة الغیر متمیزة العینة المتمیزة

 ع± س   ع± س  

ت 
 المحتسبة

ت 
 الجدولیة

الداللة 
 االحصائیة

١ 
بطبة بتغییر الط

 االتجاه
 معنوي ٦.٢١٠ ٢.٧٦٥ ١٢.٧١٤ ١.٨٧٩ ٩.٩٣٧

٢ 
الطبطبة 
 بالدوران

 معنوي ٧.٠٠٧ ٢.٨٢١ ١٤.٩٠١ ١.٦٥٣ ١١.٨٨٣

 معنوي ٥.٢٦٨ ٢.٩٠٥ ١٣.٦١٠ ١.٢٤٣ ١١.٩٠٢ الطبطبة العالیة ٣

٤ 
التهدیفة 
 السلمیة

 معنوي ٨.١٩١ ١.٤٥٠ ٣.٢٢٢ ١.٢١١ ٦.٣٨٠

٥ 

المناولة 
من الصدریة 
 الحركة

 معنوي ١١.٢١٩ ٧.٨١٢ ٣٩.١٩٦ ٥.٠٠٣ ٤٨.٣٠٤

٦ 
حركة القدمین 
 بشكل متقاطع

 معنوي ٤.٦٧٥ ١.٣١٢ ٩.٦٢٦ ٠.٨٨١ ٧.٨٣٣

٧ 
حركة القدمین 

 بشكل شعاع
٦.٩٢٣ ٢.٠٠٣ ١٨.١٢٧ ١.٢١٦ ١٥.٠١٤ 

٢.٦٦ 

 معنوي

  ).٠.٠١(ومستوى داللة ) ٥٨(بدرجة حریة ) ٢.٦٦(الجدولیة ) ت(بلغت قیمة * 
 صدق التمیز من خالل ان  أتحققتجمیع االختباریتبین ان ) ٣(رقم ل الجدول من خال

وبهذا یستطیع مجتمع السلة . من القیمة الجدولیة اكبروالتي كانت) T(القیمة المحتسبة ل 
المصغرة في العراق من باحثین ومدربین استخدام هذه االختبارات لغرض التعرف على مستوى 

م النتائج لغرض تطویر اللعبة والالعبین في التدریب او الدراسات الالعبین المهاري واستخدا
  .والبحوث

   االستنتاجات والتوصیات- ٥
   االستنتاجات١-٥

  :من خالل ما افرزتة الدراسة استنتج الباحثان ما یأتي
  .امكانیة اقرار تطبیق االختبارات المصممة لالعبي كرة السلة المصغرة - 
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   التوصیات٢-٥
تبارات المصصممة في التعرف على مستوى العبي كرة السلة المصغرة استخدام االخ - 

  .المهاري
  .اجراء المعامالت العلمیة لالختبارات في هذة الدراسة على عینات اخرى  - 

  المصادر
ختبارات والقیاس في االسس العلمیة والطرق االحصائیة لال): ١٩٩٩(ابراهیم، مروان عبد المجید،  -١

  .الفكر للطباعة والنشر، عمان دار التربیة الریاضیة،

فاعلیة المستویین البدني والمهاري في تحدید كفاءة ): ٢٠٠١(الحمداني، سعد فاضل عبدالقادر،  -٢
، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة االداء لالعبي كرة السلة وحسب مراكز اللعب

  .الریاضیة، جامعة الموصل

، مدیریة دار الكتب ٢، طكرة السلة): ١٩٩٩(ز بشیر، لدیوه جي، مؤید عبداهللا وحمودات، فائا -٣
  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

، مطبعة المهارات الفنیة بكرة السلة): ١٩٨٧(الرشید، رعد جابر باقر وظاهر، كمال عارف،  -٤
  .التعلیم العالي، بغداد

  .القاهرة، دار الفكر العربي، ١، طموسوعة تدریب كرة السلة): ١٩٩٧(زیدان، مصطفى محمد،  -٥

  .، مؤسسة دار المعارف، بیروتمع كرة السلة): ١٩٩١(سالم، مختار،  -٦

بعض المتغیرات الوظیفیة والنفسیة وعالقتها بفاعلیة ): ٢٠٠٣(السلطاني، عظیمة عباس علي،  -٧
، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة االداء المهاري لالعبي كرة السلة

  .بغداد

التنبؤ بمستوى االداء المهاري بداللة المستوى البدني والقیاسات ): ١٩٩٧( هاشم احمد، سلیمان، -٨
، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة سنة) ١٦- ١٤(الجسمیة لالعبي كرة السلة الناشئین باعمار 

  .التربیة الریاضیة، جامعة بغداد

، مطابع دار الحكمة، یثةرشد التدریبي في كرة السلة الحدمال): ١٩٩٢(سماكة، علي جعفر،  -٩
  .بغداد
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 تأثیر المطاولة الهوائیة في عدد من المتغیرات البدنیة ):٢٠٠٠(الشاروك، نبیل محمد عبداهللا،  - ١٠
، اطروحة دكتوراه غیر والمهاریة ومعدل سرعة النبض في فترة االستشفاء لالعبي كرة السلة

  .منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

اثر برنامج مقترح لتنمیة المهارات االساسیة للناشئین بكرة ): ١٩٨٤( محمد محمود، عبد الدایم، - ١١
  .، مجلة بحوث مؤتمر الریاضة للجمیعالسلة

القیاس في كرة السلة، دار الفكر ): ١٩٨٤(عبدالدایم، محمد محمود، وحسانین، محمد صبحي،  - ١٢
  .العربي، القاهرة

، دار الفكر الحدیث في كرة السلة): ١٩٩٩(، عبدالدایم، محمد محمود، وحسانین، محمد صبحي - ١٣
  .العربي، القاهرة

القیاس في التربیة الریاضیة وعلم ): ١٩٧٩(عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدین،  - ١٤
  .، دار الفنار العربي، القاهرة١، طالنفس الریاضي

 العلمیة الدولیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع والداركرة السلة): ٢٠٠٣(مجید، ریسان خریبط،  - ١٥
  .للنشر والتوزیع، عمان

اثر استخدام اسالیب مختلفة بوضع االهداف في ): ٢٠٠٣(المعاضیدي، زهیر یحیى محمد علي،  - ١٦
، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، تعلم عدد من انواع التصویب في كرة السلة

  .جامعة الموصل

  .، دار الفكر العربي، القاهرةلةكرة الس): ١٩٩٤(معوض، حسن السید،  - ١٧

  .، عالم دار المعرفة، القاهرةكیف تصبح العب كرة سلة): ١٩٩٤(مهدي، احمد كامل،  - ١٨
19- Baby, Nigh, (1983): World clinic, FIBA, Wabc, Bologna. 
20- Coleman, Erid-E-, (1987): Basketball techniques teaching training, London. 
21- Taylor, Richard, (1989): Sport action, Basketball, Michelin, House, London.     

 

 المالحق
  )١(رقم ملحق 

  

   المحترم…………………………………………األستاذ الفاضل 
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  تحیة طیبة

ـــ تـــصمیم أختبـــارات مهاریـــة لالعبـــي كـــرة الـــسلة ( اجـــراء البحـــث الموســـومانیـــروم الباحث
  )المصغرة

و تفضلكم بالمـوافقة على ابداء رأیكم في رجن ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة 
المهارات االساسیة الواجب استخدامها في هذه الدراسة والمعروضة في االستمارة المرفقة 

  . مع عمیق امتنانناوبذلك ستقدمون خدمة جلیلة للبحث العلمي) ü( وذلك بوضع عالمة 
  

 المالحظات الموافقة المهارات األساسیة ت
   رةاستقبال ومسك الك ١

   التهدیف الجانبي ٢

   )°٤٥(التهدیف الجانبي بزاویة  ٣

   التهدیفة السلمیة ٤

   تهدیف الرمیة الحرة ٥

   ثانیة) ١٥(التهدیف من اسفل السلة خالل  ٦

   التهدیفة الخطافیة ٧

   التهدیف البعید من القفز ٨

   المناولة الصدریة ٩

   المناولة المرتدة ١٠

    الدفعة البسیطةمناولة ١١

   المناولة الخطافیة ١٢

   المناولة الطویلة ١٣

   المناولة من فوق الراس ١٤

   المناولة من خلف الظهر ١٥

   الطبطبة العالیة ١٦

   الطبطبة بتغییر االتجاه ١٧

   الطبطبة الواطئة ١٨

   الطبطبة بالدوران ١٩

   المتابعة الهجومبة ٢٠

   لدفاعیةالمتابعة  ا ٢١

   حركة القدمین ٢٢

  

  )٢(رقم ملحق 
  قائمة بأسماء السادة ذوي الخبرة والختصاص في كرة السلة

  ار المهارات األساسیةیفي اخت
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 ١٥

 مكان العمل اللقب العلمي االسم ت

  جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة للبنات  استاذ مؤید عبداهللا جاسم.د ١

  جامعة بغداد- ة التربیة الریاضیة للبنات كلی استاذ داود المفتي.د ٢

  جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة للبنات  استاذ  جابررعد. د ٣

 جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة استاذ ثائر داؤد سلمان.د ٤

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  استاذ مساعد مكرم السعدون.د ٥

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  داستاذ مساع خالد نجم. د ٦

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  استاذ مساعد محمد صالح.د ٧

  جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة  استاذ مساعد ریاض احمد. د ٨

  جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة للبنات  استاذ مساعد انتصار مؤید.د ٩

 الموصل جامعة - المعلمین كلیة  استاذ مساعد دالقادرسعد فاضل عب. د ١٠

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  استاذ مساعد هالل عبد الكریم. د ١١

  جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة  مدرس زهیر یحیى. د ١٢

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضة  مدرس مساعد السید مهند عبد الستار ١٣

  جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة  مدرس مساعد السید مؤید عبد الرزاق ١٤

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  مدرس مساعد السید فارس شابا ١٥

  جامعة بغداد-كلیة التربیة الریاضیة  مدرس مساعد السید علي سموم ١٦

  جامعة بغداد-یة كلیة التربیة الریاض مدرس مساعد السید مؤید اسماعیل ١٧

 

 
 
 

  
  )٣(رقم ملحق 
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 ١٦

  یوضح النسب المئویة التفاق السادة ذوي الخبرة واالختصاص

  على المهارات األساسیة

 %نسبة االتفاق  المهارات األساسیة ت

 ٢٩ استقبال ومسك الكرة ١

 ٨٢ التهدیف الجانبي  ٢

 ٨٢ )°٤٥(التهدیف الجانبي بزاویة  ٣

 ٩٤ التهدیفة السلمیة ٤

 ٨٨ تهدیف الرمیة الحرة ٥

 ٧٦ ثانیة) ١٥(التهدیف من اسفل السلة  ٦

 ٤٧ التهدیفة الخطافیة ٧

 ٥٩ التهدیف البعید من القفز ٨

 ٩٤ المناولة الصدریة ٩

 ٧٦ المناولة المرتدة ١٠

 ٣٥ مناولة الدفعة البسیطة ١١

 ٤١ المناولة الخطافیة ١٢

 ٨٤ المناولة الطویلة ١٣

 ٥٩  فوق الراسالمناولة من ١٤

 ٢٩ المناولة من خلف الظهر ١٥

 ٨٨ الطبطبة العالیة ١٦

 ٨٢ الطبطبة بتغییر االتجاه ١٧

 ٦٥ الطبطبة الواطئة ١٨

 ٨٢ الطبطبة بالدوران ١٩

 ٥٣ المتابعة الهجومیة ٢٠

 ٤٧ المتابعة  الدفاعیة ٢١

 ٨٨ حركة القدمین ٢٢

 
  )٤( رقم ملحق
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 ١٧

  اختبار الطبطبة بالدوران
  

  هدف من االختبارال
  .قیاس مهارة الطبطبة بالدوران

  

  مواصفات األداء
یقف المختبر على خط البدایة وبیدیه الكرة وعند سماع اشارة البدء ینطلق 
بسرعة الجتیاز مسافة االختبار وكما هو موضح بالشكل، بشرط ان یلمس العالمات 

  .الموضحة في الرسم وذلك لضمان قطع المسافة المطلوبة
  

  :جیلالتس
یسجل زمن اجتیاز االختبار منذ اشارة البدء إلى اجتیاز خط النهایة القرب 

  . من الثانیة٠.٠١
  
  
  
  
  
  

   
   
  

  م٥  م٥

  م٥

  م٣

  م٥  م٣

  البدایة

  النھایة
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 ١٨

  بتغییر االتجاهاختبار الطبطبة 
  

  الهدف من االختبار
  بتغییر االتجاهقیاس مهارة الطبطبة 

  

  مواصفات األداء
ینطلق بسرعة لتنطیط یقف المختبر عند خط البدایة وعند سماع اشارة البدء 

  .الكرة بین الشواخص وكما هو موضح في الشكل ثم یعود إلى خط البدایة
  

  التسجیل
 منذ إشارة البدء إلى اجتیاز خط . من الثانیة٠.٠١القرب  یسجل زمن األداء

  .النهایة
  
  
  
  
  
  
  
یة  

بدا
 ال

 
  

 
 

یة
ھا
الن

   فضالً عن خط البدایةم١.٥المسافة بین الشواخص   
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 ١٩

  اختبار حركة الرجلین بشكل شعاع
  

  الهدف من االختبار
  .قیاس حركة الرجلین

  

   األداءمواصفات
یقف المختبر في نقطة البدایة والتي یمتد منها خمسة خطوط باتجاهات مختلفة 

وعند سماع اشارة البدء یبدا بالتحرك باتجاه الیمین حركة . وكما هي موضحة في الرسم
جانبیة لیصل إلى نهایة السهم ثم العودة وبعدها ینطلق باتجاه یمین امام بحركة قدمین 

ودة لینطلق امامًا بسرعة ویعود للخلف ثم ینطلق باتجاه یسار امام جانبیة امامیة ثم الع
  .بحركة جانبیة امامیة ثم یعود لینطلق یسارًا بحركة جانبیة ثم العودة إلى نقطة البدء

  

  التسجیل

 منذ اشارة البدء وحتى العودة . من الثانیة٠.٠١القرب  یتم قیاس زمن االداء
  .طة البدایة مرة اخرىمن الحركة الجانبیة یسارًا لیصل نق

  
  
  
  

   النهاية  البداية 
  م٣

  م٣
  م٣

  م٣

  م٣
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 ٢٠

  اختبار حركة الرجلین بشكل متقاطع
  

  الهدف من االختبار
  .قیاس حركة الرجلین

  

  مواصفات األداء
یقف المختبر في منتصف الدائرة المركزیة وعند سماع اشارة البدء ینطلق إلى االمام لیصل 

ق إلى جهة الیمین محیط الدائرة وكما هو في الشكل ثم یعود إلى نقطة االنطالق لینطل

  .بحركة جانبیة والعودة ثم إلى الخلف والعودة ثم إلى الیسار بحركة جانبیة والعودة

  

  التسجیل
منذ اشارة البدء وینتهي بعد   من الثانیة٠.٠١القرب یحتسب زمن التسجیل 

  .العودة من جهة الیسار إلى نقطة االنطالق
  
  
  
  
  
  
  
  

     البدایة
  النهاية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

  اختبار التهدیفة السلمیة
  

  الختبارالهدف من ا
  .قیاس مهارة التهدیفة السلمیة

  

  مواصفات األداء
یقف المختبر على قوس دائرة منطقة الرمیة الحرة ثم یبدأ باالنطالق الخذ الكرة 
الموضوعة على كف القائم بعملیة االختبار ویؤدي التهدیفة السلمیة ثم یعود الداء 

موضوع على قوس الدائرة التهدیفة السلمیة الثانیة بعد دورانه من وراء الشاخص ال
  .وهكذا لعشر محاوالت

  

  التسجیل
  .یسجل عدد المحاوالت الناجحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  برالمخت  

  شاخص

  الكرة
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 ٢٢

  اختبار المناولة الصدریة من الحركة
  

  الهدف من االختبار
  .قیاس مهارة المناولة الصدریة من الحركة

  

  مواصفات االداء
ى الدوائر وحسب عند اشارة البدء یقوم المختبر باداء المناوالت من الحركة عل

  .وكما هو موضح في الشكل) ١(التسلسل ثم العودة إلى الدائرة رقم 
  

  التسجیل
یتم احتساب النتیجة بالزمن أوًال بعد استخراج الدرجة المعیاریة المعدلة المئویة 
والتي تجمع مع الدرجة المعیاریة المعدلة المئویة المستخرجة من عدد المناوالت 

  ).٩(على درجة هي علمًا بان أ. الناجحة
  
  
  
  
  
  
  
  

  سم٢٥٠

  البداية النهائية 

  حائط أملس

١  

٢  

٣  

٤  

٥  
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 ٢٣

  العالیةاختبار الطبطبة 

  

  الهدف من االختبار
  .قیاس مهارة الطبطبة العالیة

  

  مواصفات االداء
عند اشارة البدء یبدأ المختبر بأداء الطبطبة من زاویة الملعب باتجاه خط 
المنتصف ثم یستدیر لقطع الملعب من على خط المنتصف ومن ثم االستدارة لتكملة 

  .طبطبة الى نهایة الملعب من على خط الجانب وكما هو موضح في الشكلال
  

  التسجیل
من النهایة منذ اشارة البدء ) ٠.٠١(یحتسب زمن قطع المسافة بالثانیة والقرب 

  .وحتى الوصول الى خط النهایة
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

  البداية

  النهاية
×  
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 ٢٤

  )٥(رقم ملحق 
  

  قائمة بأسماء فریق العمل المساعد
  

 یفيالعنوان الوظ االسم ت

 طالب دكتوراه تربیة ریاضیة مهند عبد الستار ١

 ماجستیر تربیة ریاضیة فارس شابا ٢

 طالب ماجستیر تربیة ریاضیة شیرزاد محمد ٣

 العب منتخب وطني ازهر زكي ٤

 العب منتخب اولمبي لیث شرف الدین ٥

 العب منتخب وطني للشباب انس سعد ٦

 لشبابالعب منتخب وطني ل اوس عبد الستار ٧

 العب منتخب وطني للشباب مصطفى طالب ٨
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