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 انثحث يسرخهض 

حِذف الخذسٗباث الشٗاض٘ت الٔ ضشّسة االعخثواس األهثلل لقلذساث لبعبل٘ي ّئهااًلاحِن ًّاطلت      

فالزكاء ُْ القذسة علٔ حل الوشابث الخلٖ حْاجلَ ء ،العقل٘ت هٌِا ّهي ُزٍ القذساث الزٌُ٘ت ُْ الزكا

البعللللن ا ٌللللاء االداء  هٌِللللا ، البعللللن الوٌللللافظ ّالاللللشة ّالفوِللللْس ّالْ للللج ّال الللللت الٌ غلللل٘ت 

ال شكلٖ  –ّالضغْطاث الخٖ ٗوش بِا ُّزٍ العْاهل جو٘عِلا حعلذ هشلابث ٗغلاُن اللزكاء الفغلوٖ  

  .الوشكبت باشة الغلت دٗت الوِاساث الِفْه٘تفٖ اٗفاد ال لْل  الوٌاعبت لِا  فٖ ا ٌاء حأ

 –اللزكاء الفغلوٖ ُّزا ها ا اس اُخوام الباحثت ألجشاء ُزٍ الذساعت لوعشفت ُل ٌُلا  ًغلبت هغلاُوت 

بذ ت الوِاساث الِفْه٘ت الوشكبت  باشة الغللت ٗواًلا هٌِلا بالوغلاُوت لبسحقلاء بِلزٍ للعبلت ،  ال شكٖ 

 االحٖ : ُّزا ها  اد الباحثت الٔ حغاؤل

ال شكٖ بذ ت الوِاساث الِفْه٘ت  الوشكبت بالشة الغللت ألًذٗلت  –هاُٖ ًغبت هغاُوت الزكاء الفغوٖ 

عللٌت  01باللشة الغلللت ح للج  5102-5102الوشللاسك٘ي فللٖ الللذّسٕ العشا للٖ للوْعللن بغللذاد للشللبا   

ٖ بذ للت ال شكلل –،ّحْطللل الباحثللاى الللٔ ّجللْد عب للت اسحبللاط هعٌْٗللت بلل٘ي هق٘للاط الللزكاء الفغللوٖ 

ال شكللٖ  –الوِللاساث الِفْه٘للت الوشكبللت باللشة الغلللت ،ّجللْد ًغللبت هغللاُوت عال٘للت للللزكاء الفغللوٖ 

 –بالوِلاساث الِفْه٘للت الوشكبللت  ٘للذ الب للا ،ّحْطلٖ الباحثللت ضللشّسة االُخوللام  بالللزكاء الفغللوٖ 

 ال شكٖ  لوا لَ هي اُو٘ت كب٘شة بالٌغبت لبعب٘ي .

 .ال شكٖ , د ت الوِاساث الوشكبت - الزكاء الفغوٖ انكهًاخ انًفراحيح:
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Abstract 

The Ratio of the Physical- Kinetic Intelligence Contribution in 

the Precious of the Compound Offensive Skills for Baghdad 

Basketball Youth Clubs 

 Sahar Hur Majeed                                        Mohammed JaafarMajeed 

Al-Iraqia University/ College of Dentistry        Diyala University/ College  of     

saharmajeed74@ yahoo.com                           Physical Education   

The physical exercises aim at the importance of ideal investment of 

the players’ abilities and possibilities especially the mental abilities 

such as intelligence. Intelligence means the ability to solve the 

problems that the player faces during the playing. The competitor 

player, the ball, the audience, the time, the psychological situation 

and the pressures that the players are going through.  All these 

factors that are considered as problems that the intelligence-kinetic 

factor contribute of finding the right solutions for it while performing 

the combined offensive skills of the basketball. 

That led the researchers to conduct this study to find out if there is a 

ratio of the contribution of physical-kinetic intelligence with the 

precision of the combined offensive skills of the basketball to the 

advancement of this game.  the researchers aim to answer the 

following question: What is the contribution of the physical-kinetic 

intelligence of  precisely of the compound offensive skills for the 

Baghdad clubs for youth who participating in the Iraqi league for 

2015-2016basketball  season under 19 years old. The researchers 

have reached to a moral correlation between the physical- kinetic 

intelligence and some of the compound skills of basketball and they 



 

 

 

 
 

 

 

67 

  P-ISSN:2074 – 9465 (82) نىإ( 65) ص يٍ اخانصفح
E-ISSN:2706-7718                                     

 (03/21/1329عشز ) انراسعانعذد  –انًجهذ انزاتع  –زياضيح يجهح جايعح االَثار نهعهىو انثذَيح وان 

have found a high contribution ratio of the physical-kinetic intelligence 

skills of the compound offensive under research.  The researchers 

recommend the need of taking care of the physical-kinetic intelligence 

because of is  great importance to the players. 

Keywords: Physical - motor intelligence, accuracy of complex skills. 
 

 الفصل االول

 بالبحثالتعرٌف  -1

 مقدمة البحث وأهمٌته:1-1

بمستتوٌا  االداء  االرتقاءتلقى االلعاب الرٌاضٌة االهتمام الواسع من قبل دول العالم من اجل      

وتحقٌق افضل االرقام واالنجتااا  متتلتا االلعتاب الرٌاضتٌة ذ وهتيا ال ٌتتم اال متن تت ل ا تداد 

البدنٌة والنفسٌة والمعرفٌتة االيهنٌتة  ووالتططٌةال  بٌن ا دادا جٌدا فً متتلا النواحً المهارٌة

 كافةذ ووفقا لنوع النشاط الرٌاضً.

إن ضرورة االستثمار األمثل لقدرا  اال بٌن وإمكاناتهم وتاصةً العقلٌتة منهتا و واالهتمتام بالعقتل 

لتتً البشري ٌعد األساس اليى تبنى  لٌت  العملٌتة التدرٌبٌتة برمتهتا فالتيكاء هتو وحتد ودوا  العقتل ا

 تتن طرٌتتق القٌتتام بالنشتتاطا   ٌتتتمكن بواستتطت  األفتتراد متتن مواجهتتة ومتتور الحٌتتاة والتكٌتتا معهتتا

اإلنستانٌة المتتلفتة  لتتى اتتت ا قتدراتهم واستتتعداداتهم وإمكانتاتهمو إي بترا  فتتً ا ونتة األتٌتترة 

ن غٌتر حاجا  تربوٌة ويهنٌة ل  بٌن جعل  األسالٌب التقلٌدٌة التً تستتتدم فتً التتدرٌب قتد تكتو

فعالة ال تناسب التطورا  الحدٌثة ذ مما ٌنبغً توفٌر نمايج نافعة ووسالٌب تدرٌبٌة يا  فائدة تسهم 

 . 1افً تلبٌة الحاجا  ونماء القدرة اليهنٌة لدى ال  ب 

الحركً بان  القدرة  لى استتدام الجسم وو جاء من  فً حل مشكلة وو  -وٌعد اليكاء الجسمً   

داء  ملٌة انتاجٌة والقٌام ببعض اال مال والتعبٌر  ن االفكار واالحاسٌس صنا ة شًء ما وو و

بواسطة الحركا  وون المتعلمٌن اليٌن ٌتمتعون بهيا النوع من اليكاء ٌتفوقون فً االنشطة البدنٌة 

وفً التنسٌق بٌن المرئً والحركً و ندهم  مٌول كبٌرة  للحركة ولمس االشٌاء والقدرة  لى 

حركٌة  –ٌة وفنون الرقص والتمثٌل وٌتمتع وصحاب هيا اليكاء بقدرا  جسمٌة ممارسة الرٌاض

 .  2افائقة 

تعد لعبة الكره السلة من االلعاب الفرقٌة والمشوقة لدى  دد كبٌر من محبً الرٌاضة فً العالم 

والتً حظٌ  ومااال  تحظى باهتمام كبٌر وهيا ما جعل المتتصٌن ٌسعون دائما الى تطوٌر 

                                                 

األردن ذ دار الشترو  للطبا تة والنشتر ذ  متان ذ  1ذ ط نمااج  التادرٌب الصافً ٌوسا قطامً وناٌفة قطامً: 1ا
 .12ذ ص  1998ذ

 

الحركاً واالتانان االنفعاالً ماً مساتوء أداا  –عالقاة الاجكاا الجسامً  اٌدة  لً حسن وضحى جابر فلٌح ؛  2ا
و  تدد  1:  ا مجلتة كلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة  ذ جامعتة بغتداد ذ ط التشكٌلة الحركٌة على عارضة التوانن للطالبات 

 -. 232 -231  ذ  ص   2013ذ   20
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من ت ل رفع المستوٌا  ومن جمٌع النواحً التً تتطلبها  اللعبة ذ فقد ااد االقبال اللعبة 

الجماهٌري  لى ممارستها نتٌجة تمٌاها بالسر ة واالثارة والتشوٌق ذ وهيا ما اثار اهتمام 

بدقة  الحركً  –اليكاء الجسمً الباحثان ألجراء هيه الدراسة لمعرفة هل هناك نسبة مساهمة 

 لهجومٌة المركبة  بكرة السلة اٌمانا منها بالمساهمة ل رتقاء بهيه للعبة فً بلنا العاٌا.المهارا  ا

 مشكلة البحث:1-2
اتجهتت  االبحتتاع العلمٌتتة فتتً المجتتال التربٌتتة البدنٌتتة و لتتوم الرٌاضتتة التتى دراستتة افضتتل الستتبل 

اً فعتاالً فتً اداء وان للتيكاء دوروالوسائل العلمٌة المدروسة متن اجتل تحقٌتق افضتل االنجتااا   ذ 
 .  1االمهارا  المركبة "ان اليكاء ٌعتبر  امل مهم فً تعلم األلعاب وتاص  االلعاب الجما ٌة  "

الباحثتان ضتعا بدقتة المهتارا  فمن ت ل المتابعة المستمرة للتدوري اندٌتة بغتداد للشتباب الحتظ  
 -الهجومٌة المركبة وهيا ما قادنا الى تساؤل  :

الحركً بدقتة المهتارا  الهجومٌتة  المركبتة بكترة الستلة  –اليكاء الجسمً ماهً نسبة مساهمة  -

 ألندٌة بغداد للشباب ؟ 

 هدف البحث: 1-3
الحركً بدقة المهارا  الهجومٌة المركبة  –التعرا  لى نسبة مساهمة اليكاء الجسمً -

 بكرةالسلة ألندٌة بغداد للشباب 

 مجاالت البحث : 1-4
 بً فر  الشباب لألندٌة المشاركة فً الدوري العراقً للموسم ال المجال البشري : 1-4-1

 سنة 19بكرة السلة تح   2015-2016
 قا ة نادي الصلٌخ الرٌاضً.المجال المكانً : 1-4-2
 .16/4/2016 الى 1/3/2016:للمدة من  المجال النمانً 1-4-3

 
 الثانًالفصل 

 منهجٌة البحث واجرااته المٌدانٌة-2

ستتدم الباحثان المنهج الوصفً بأسلوب الحالة والع قا  االرتباطٌة لم ئمت  امنهج البحث: 2-1

 طبٌعة مشكلة  .

تم اتتٌار مجتمع البحع بطرٌقة  مدٌة من ال بً فر  الشباب  :تهعٌنوالبحث مجتمع 2-2

سنة.  19بكرة السلة تح    م  2016-2015 ا لألندٌة المشاركة فً الدوري العراقً للموسم

  اال بٌن من 5تم اتتٌار ا 1  وندٌة كما مبٌن فً الجدول ا6جتمع البحع ٌتكون من اتبٌن ون م

 .%من مجتمع االصل 46 ال ب وبنسٌة 30كل فرٌق بطرٌقة القر ة حٌع بلغ   ٌنة الحع ا

 (1الجدول )

 ٌبٌن عٌنة البحث

                                                 
اسً : ا ـــتـ فتحً ابو  باة ؛ الع قة بٌن اليكاء والمهارا  الحركٌة االساسٌة  لدى ت مٌي الصا الرابتع االسدمحم 1ا

 . 4  ذ ص  2001رسالة ماجستٌر ذ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ذ جامعة الٌرموك ذ 
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 عدد العٌنة عدد الالعبٌن المحامظة اسم النادي ت

 5 12 بغداد الكرخ 1

 5 12 بغداد ٌةاال ظم 2

 5 12 بغداد الكهرباء 3

 5 10 بغداد الطارمٌة 4

 5 8 بغداد األرمنً 5

 11 بغداد الصلٌخ 6
5 

 33 العب 65 بغداد المجموع الكلً 7

 

 لقد استعان الباحثان :  :األجهنة واالدوات ووسائل جمع المعلومات   3-3

  وهً :المصادر العربٌة واألجنبٌة  ا تٌة لغرض جمع المعلوما  والبٌانا الوسائل : 3-3-1

 –استمارة مقٌاس اليكاء الجسمً  ذالمقاب   الشتصٌة مع التبراء  ذاالتتبارا  المهارٌ  ذ

 الحركً.

 .حاسبة إلكترونٌةذ مٌاان طبً ذسا ة توقٌ   األجهنة : 3-3-2

متريذ   قانونٌةذ شرٌط قٌاس 10ملعب كرة سلة قانونًذ كرا  سلة  دد ااألدوات:  3-3-3

 صافرةذ شواتص ذ وداتً قٌاس الدقةذ حواجا ذكراسً .

 االختبارات المستخدمة مً البحث : 3-4

 -:) 1) الحركً –مقٌاس الجكــــاا الجسمً  3-5

الحركً وتطبٌق   لى  ٌنة البحع استتدم الباحثان  –لغرض اتتبار مقٌاس اليكاء الجسمً      

  19الحركً " المقنن  وٌحتوي هيا المقٌاس  لى ا –مقٌاس "نبٌل رفٌق دمحم  لليكاء الجسمً 

  بارة وفق مفتاح ربا ً التدرج  لى الشكل االتً:

 درجا  .4تنطبق  لً دائما ا   

   درجا  .3تنطبق  لً كثٌرا ا   

  درجا  .2تنطبق  لً قلٌ  ا   
                                                 

(0
( ص  1111لٌشش ّالخْصٗع ،: )عواى ، االسدى ،داس الظ اء ل 1،ط  انذكاء انًرعذدًب٘ل سف٘ق دمحم ابشاُ٘ن ؛  (

152 . 
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  درجة واحدة1ال تنطبق  لً وبدا ا  . 

 -وٌتضمن هيا المقٌاس وربعة وبعاد هً :

 لمرونة: ٌظهر فً كل نشاط معرفً ٌتمٌا باستعمال جسم  بطر  متمٌاة وماهرة جدا .. ا1

 . األصالة: ٌظهر فً كل نشاط معرفً ٌتمٌا باستعمال ٌدٌ  ببرا ة  ند  ملة لألشٌاء.2

 . اال تمادٌة: ٌظهر فً كل نشاط معرفً ٌتمٌا باستعمال وجااء جسم  بالتواان والسر ة .3

 كل نشاط معرفً ٌتمٌا باالستمرارٌة بشكل نشٌط فً وداء جسم . . المواظبة: ٌظهر ف4ً

و لى هيا األساس فان و لى درجة ٌمكن ون ٌحصل  لٌها المتتبر فً مقٌاس اليكاء الجسمً −  

  .19  واقل درجة ا76الحركً هً ا

استتتعان الباحثتتان ببطارٌتتة اتتبتتار االختبااارات المهااارات الهجومٌااة المركبااة بكاارة الساالة:2-4-1

 للمهارا  الهجومٌة المركبة بكرة السلة . فارس سامً ٌوسا

 : اوال :االستالم والطبطبة العالٌة المنتهٌة بالمناولة الصدرٌة بالٌدٌن

 قٌتاس القتدرة  لتى االستت م والطبطبتة العالٌتة المنتهٌتة بالمناولتة الصتدرٌة  :الغرض من االختبار

 بالٌدٌن.

 4اتصتتان ذ ووداتتتان لقٌتتاس الدقتتةذ وكتترا  ستتلة  تتدد املعتتب كتترة الستتلةذ وش : األدوات الالنمااة  

م ذ وشرٌط الصقذ وسا ة توقٌ  الكترونٌتةذ وث ثتة كتراسذ 20قانونٌةذ وشرٌط قٌاس جلدي ا

 وصافرة.

 (1اإلجرااات: انظر الشكل) 

 .تحدد نقطة مركاٌة وسفل السلة ٌعتمد  لٌها فً تأشٌر بعض النقاط الرئٌسة 

 م   تتن النقطتتة المركاٌتتةذ وتبتعتتدان  8قتتة  لتتى جتتانبٌٌن وٌبعتتد اتحتتدد نقطتتتان ألداتتتً قٌتتاس الد

م  وبشكل مواجت  للتتط األول لملعتب الكترة الطتائرة  1.50بدورهما  ن التط الجانبً للملعب ا

 بعد المنتصا.

 .ٌحدد ملعب للكرة الطائرة داتل ملعب كرة السلة 

 التط األول لملعتب الكترة  م   ن 3تحدد نقطتان اتلا التط مباشرة  األولى منهما  لى بعد ا

م   تتن تتتط المنتصتتاذ وتمتتث ن وقفتتة ال  تتب المتتبتتر األولتتى  9الطتتائرةذ والثانٌتتة  لتتى بعتتد ا
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م  وتمتث ن وحتد وفتراد  4.60والثانٌة تبتعدان  ن ال  تب المتتبتر فتً النقطتة األولتى والثانٌتة ا

 .ا* فرٌق العمل ومع  الكرة فً كل نقطة

 لملعب الكرة الطائرة بعد تط المنتصا و لى امتتداد جتانبً  وضع شاتصٌن  لى التط األول

 الدائرة المركاٌة اٌمث ن الحدود المسموح بها للتنفٌي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وصف األداا : 
  ٌقتتا ال  تتب المتتبتتر  لتتى النقطتتة األولتتى المحتتددة فتتً المنتصتتا والمؤشتترة تلتتا تتتط

 الوق  نفس  ٌقا وحد وفراد فرٌق العمل ومع  الكرة بجانب  من جهة الٌسار. المنتصاذ وفً 

  ند إشارة البدء اصافرة  ٌتم تسلٌم الكرة امناولة صدرٌة بالٌدٌن  من وحد وفراد فرٌق العمتل 

 ند النقطة األولى ل  ب المتتبتر التيي ٌتؤدي االستت م والطبطبتة العالٌتة مباشترة باتجتاه تتط 

كرة الطائرة بعد تط المنتصتا ألداء المناولتة الصتدرٌة بالٌتدٌن باتجتاه جهتااي األول لملعب ال

قٌاس الدقة ابالتبادل ذ والعودة مسر اً إلى النقطة نفسها لتكرار المحاولةذ ومن ثم ٌعود مسر ا 

 إلى النقطة الثانٌة لتكرارها مرتٌن.

  التتط األول لملعتب الكترة تقسم المحاوال  األربتع إلتى محتاولتٌن متن النقطتة األولتى وباتجتاه

 ذ والمحاولتان األتٌرتان تتمان من النقطة الثانٌة 1الطائرة بعد تط المنتصا كما فً التطوة ا

  . 2وباتجاه تط األول لملعب الكرة الطائرة بعد تط المنتصا وكما فً التطوة ا

 ع متتتن الستتتر ة فتتتً األداءذ ومستتتا دة ال  تتتب المتتبتتتر االتنبٌتتت   ألداء المحتتتاوال  األربتتت

المحددة ومن حق ال  ب المتتبر ون ٌتجاوا التط األول لملعب الكرة الطائرة بعتد تتط اوماكنه

                                                 

(
*
 األلْاى ُٖ )األحوش + األصسق+ الًضش + األصسق(.( 

 (1انشكم )
 () االسرالو وانطثطثح انعانيح انًُرهيح تانًُاونح انصذريح تانيذيٍ يثيٍ اخرثار
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المنتصتتا بعتتد وداء المناولتتة الصتتدرٌة بالٌتتدٌن وفضتت ً  تتن االلتتتاام بالمنطقتتة المحتتددة بتتٌن 

 الشاتصٌن ذ ولكل ال ب محاولتان تاطئتان فقط.

 :إدارة االختبار 

 لبدء فض ً  ن حساب الامن المستغر  ألداء االتتبار.موق : ٌقوم بإ طاء إشارة ا 

 .مناد: ٌنادي وحد وفراد فرٌق العمل باأللوان للمحاوال  األربع  لى وداتً قٌاس الدقة 

 .ًمسجل: ٌقوم بالنداء  لى األسماء ووال وتأشٌر كل من األلوان والامن ثانٌا 

 :حساب الدرجة 

 رة حتتى نهاٌتة المحاولتة الرابعتة بعتد ون تمتس ٌحسب الوق  منتي استت م ال  تب المتتبتر للكت

 شبكة وداة قٌاس الدقة. 

 ا*  ثا  60تقسٌم الامن الى ا. 

 درجا  للون األحمرذ ودرجتان للون األار ذ ودرجة للون األتضر.3تحسب ل  ب ا   

 درجة 2.5 ذ وا4÷للمربعا  األربعة اجمع  ا** تحسب ل  ب درجتان للمتتلط من األلوان  

 ذ 2÷   درجتتة للتتونٌن األار  واألتضتتر اجمتتع 1.5 ذ وا2÷ حمتتر واألار  اجمتتع للتتونٌن األ

  درجتة لنصتا 0.75  درجتة لنصتا لتون األتضترذ وا0.5ودرجة لنصا اللتون األار ذ وا

  .2÷ لون األار  ونصا لون وتضر اجمع 

 .الدرجة الكلٌة االنهائٌة : ٌقسم ناتج الدقة  لى الامن 

 ا: االستالم والطبطبة العالٌة المنتهٌة بالتصوٌب بالقفن:ثانٌ

 :قٌاس القدرة  لى االست م والطبطبة العالٌة المنتهٌة بالتصوٌب بالقفا.الغرض من االختبار 

 :10ملعتتب كتترة الستتلةذ ووربعتتة حتتواجاذ وشتتاتصذ وكتترا  ستتلة  تتدد ا األدوات الالنمااة  

 ذ وصافرة.قانونٌةذ وشرٌط الصق وسا ة توقٌ  الكترونٌة 

 ( 2اإلجرااات: ٌنظر الشكل) 

 .تحدد نقطة مركاٌة وسفل السلة ٌعتمد  لٌها فً تأشٌر النقاط الرئٌسة 

 م ذ والثانٌتة  لتى الجانتب 2.32تحدد ث ع نقتاط األولتى منهتا ومتام النقطتة المركاٌتة ببعتد ا

 2الستلة ام  ن النقطة المركاٌة التً بدورها تبتعد  ن التط تحت   4األٌسر القرٌب ببعد ا

م ذ  1م  التً تبتعد  ن التط الجتانبً ا 7.79م ذ والثالثة  لى الجانب األٌسر البعٌد ببعد ا

 وٌمثل وقفة ال  ب المتتبر.

                                                 

(
*
 ُزا الخقغ٘ن هي اجل الخقشٗن الٔ العذد الظ ٘ح.(  
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  م والحتاجا المعلتق  لتى كتل ووحتد منهتا 2وضع وربعة حتواجا اارتفتاع العمتود لكتل منهمتا

هما باتجاه ال  ب سم  اثنان من75سم   لى بعد ا 50سم من األ لى و رض   100بطول 

المتتبر فً النقطتٌن األولى والثانٌةذ وا تران باتجاه ال  ب المتتبر من جهة القطتع  نتد 

 النقطة الثالثة.

  وضع شاتص  لى نهاٌة تط الرمٌة الحرة اجهة الٌسار للنقطة المركاٌة  متن اجتل إجبتار

 ال  ب المتتبر  لى الدتول الى داتل المنطقة من جانب .

 م   ن النقطتة المركاٌتةذ وتمثتل وقفتة وحتد وفتراد فرٌتق  8.35طة ومامٌة  لى بعد اتحدد نق

 العمل اليي ٌسلم الكرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 وصف األداا:
  ٌقا ال  ب المتتبر  لى النقطتة الجانبٌتة المؤشترة  لتى األرض ا لتى جهتة الٌستار البعٌتدة

فتراد فرٌتق العمتل ومعت  الكترة  لتى النقطتة  ن النقطة المركاٌة ذ وفً الوق  نفست  ٌقتا وحتد و

 األمامٌة المحددة ل . 

  ند إشارة البدء اصافرة  ٌتم تسلٌم الكرة امناولة صدرٌة بالٌدٌن  من األمام ل  ب المتتبتر 

اليي ٌؤدي االست م والطبطبة العالٌة مباشرة باتجاه النقطة داتل المنطقة ألداء التصتوٌب بتالقفا 

وحدةذ ومن ثم الرجوع إلى النقطتة نفستها ألداء محاولتة وتترى باتجتاه النقطتة انقطتان  لمحاولة و

الجانبٌة ا لى جهة الٌسار للنقطة المركاٌة  بعد ان تسلم الكرة مرة ثانٌةذ ومتن ثتم الرجتوع إلتى 

2 
8608 
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 (2انشكم )

 االسرالو وانطثطثح انعانيح انًُرهيح تانرصىية تانقفز
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النقطتة نفستها لتكملتة المحتاوال  الثمتان بالطرٌقتتة نفستها وبالتبتادلذ وكمتا موضتح فتً التطتتوا  

  .1ذ2ذ3ذ4ذ5ا

 ؤدي ال  تب المتتبتر  شتر محتاوال  مقستتمة إلتى اتمتس محتاوال  باتجتاه داتتل المنطقتتة ٌت

 ووترى باتجاه النقطة الجانبٌة بالتبادل .

 شروط االختبار:

 .السر ة فً األداء 

  .مسا دة ال  ب المتتبراالتنبٌ    لى وداء المحاوال  من وماكنها المحددة 

 كترا  متتالٌتة و لتى وفتق 10لنقطة األمامٌة بتسلٌم اٌقوم وحد وفراد فرٌق العمل الواقا  لى ا  

 وصا األداءذ ولكل ال ب محاولتان تاطئتان فقط.

 :إدارة االختبار 

 .مؤق : ٌقوم بإ طاء إشارة البدء فض ً  ن حساب الامن المستغر  ألداء االتتبار 

 شتلة والتامن مسجل: ٌقوم بالنتداء  لتى األستماء ووال وتأشتٌر كتل متن المحتاوال  الناجحتة والفا

 ثانٌاً.

 حساب الدرجة: 

  ٌحسب الوق  مني است م ال  ب المتتبر للكرة حتى نهاٌة المحاولة العاشرة بعد ون تتترك الكترة

 ٌد ال  ب المتتبر.

 ا*  ثا  60تقسٌم الامن  لى ا. 

 .تحسب ل  ب درجة  ن كل حالة تصوٌب بالقفا ناجحة 

 وٌب بالقفا فاشلة.تحسب ل  ب اصفر  من الدرجا   ن كل حالة تص 

 .جمع درجا  االدقة  المحاوال  الناجحة 

 .الدرجة الكلٌة االنهائٌة  تقسٌم ناتج الدقة  لى الامن 

 االستالم والطبطبة العالٌة المنتهٌة بالتصوٌب السلمً: ثالثا:
 قٌاس القدرة  لى االست م والطبطبة العالٌة المنتهٌة بالتصوٌب السلمً.:الغرض من االختبار 

 قانونٌتةذ 8ملعب كرة السلةذ واربعة حواجاذ وشاتصذ وكترا  ستلة  تدد ا:األدوات الالنمة  

 م ذ وشرٌط الصقذ وسا ة توقٌ  الكترونٌةذ وكرسٌانذ وصافرة. 20وشرٌط قٌاس جلديا

                                                 

(
*
 ُزا الخقغ٘ن هي اجل الخقشٗن الٔ العذد الظ ٘ح.(  
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 ( 4اإلجرااات: ٌنظر الشكل.) 

 .تحدد نقطة مركاٌة وسفل السلة ٌعتمد  لٌها فً تأشٌر النقاط الرئٌسة 

 م   تتن النقطتة المركاٌتتةذ والثانٌتة  لتتى الجانتتب  8.35ان األولتى منهتتا ومامٌتة ببعتتد اتحتدد نقطتتت

م ذ  1م  تن النقطتة المركاٌتة التتً بتدورها تبتعتد  تن التتط الجتانبً ا 7.79األٌسر البعٌتد ببعتدا

 وتمث ن وقفة ال  ب المتتبر.

  ووحتد منهتا بطتول  م والحاجا المعلتق  لتى كتل2وضع وربعة حواجا اارتفاع العمود لكل منهما

ستتم  وبشتتكل مواجتت  ل  تتب 75ستتم  اثنتتان منهمتتا  لتتى بعتتد ا50ستتم متتن األ لتتى و رضتت  100

م   لتى  2.21مذ 3.25المتتبر ذ وا تران ٌمتٌن وٌستار النقطتة المركاٌتة داتتل المنطقتة ببعتد ا

 التوالً.

 اٌة  من سم  من نهاٌة تط الرمٌة الحرة اجهة الٌسار للنقطة المرك 50وضع شاتص  لى بعد ا

 وجل الفصل بالدتول ل  ب المتتبر الى داتل المنطقة من الجانبٌن ا الٌمٌن والٌسار .

 م  متن نهاٌتة تتط الرمٌتة الحترة اجهتة الٌستار للنقطتة المركاٌتة   50وضع شتاتص  لتى بعتد ا

 للفصل بدتول ال  ب المتتبر إلى داتل المنطقة من الجانبٌن االٌمٌن والٌسار .

 م   تتن النقطتة المركاٌتةذ واألتترى  لتتى  8.35لتى منهتتا ومامٌتة و لتى بعتد اتحتدد نقطتتان األو

م ذ وتمث ن وقفة وحد وفراد  1م  التً تبتعد  ن التط الجانبً ا 7.79الجانب األٌسر البعٌد ببعد ا

 فرٌق العمل اليي ٌسلم الكرة لكل نقطة.

 وصف األداا: 

 لمؤشترة  لتى األرضذ وفتً الوقت  نفست  ٌقا ال  ب المتتبر  لى النقطة األولى ااألمامٌتة  وا

 ٌقا وثنان من وفراد العمل ومعهم الكرة  لى النقطتٌن المحددتٌن.

 :إدارة اآلختبار 

 .موق : ٌقوم بإ طاء إشارة البدء فض ً  ن حساب الامن المستغر  ألداء االتتبار 

 اشلة والامن ثانٌاً.مسجل: ٌقوم بالنداء  لى األسماء ووال وتأشٌر كل من المحاوال  الناجحة والف 

 :حساب الدرجة 

  ٌحسب الوق  مني است م ال  ب المتتبر الكرة حتى نهاٌة المحاولة العاشرة بعد ون تتترك الكترة

 ٌد ال  ب المتتبر.

 ثا  60تقسٌم الامن  لى ا 

 .تحسب ال  ب درجة  ن كل حالة تصوٌب بالقفا ناجحة 
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 ٌب بالقفا فاشلة وو وداء غٌر صحٌح.تحسب ال  ب اصفر  من الدرجا   ن كل حالة تصو 

 .جمع درجا  ادقة  المحاوال  الناجحة 

 .الدرجة الكلٌة االنهائٌة : تقسٌم ناتج الدقة  لى الامن 

  ند إشارة البتدء اصتافرة  ٌتتم تستلٌم الكرةامناولتة صتدرٌة بالٌتدٌن  متن الجانتب األٌمتن ل  تب 

ه الستلة و لتى ٌمتٌن الشتاتص الموجتود ألداء المتتبر اليي ٌؤدي االست م والطبطبة العالٌتة باتجتا

التصوٌب السلمً لمحاولة ووحدة االتسلٌم ٌكتون متن الجانتب األٌمتن ذ متن ثتم االنتقتال إلتى النقطتة 

الثانٌة االجانبٌة  ألداء محاولة وترى باتجاه السلة و لى ٌسار الشاتص الموجوداالتسلٌم ٌكون من 

نقطة االولى ااالمامٌة  لتكملة المحاوال  الست  بالطرٌقتة النقطة األمامٌة ذ ومن ثم الرجوع الى ال

  .1ذ2ذ3ذ4ذ5ذ6نفسها وبالتبادلذ وكما موضح بالتطوا  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شروط اآلختبار:

 السر ة فً األداء. .1

 مسا دة ال  ب المتتبر االتنبٌ   ألداء المحاوال  من وماكنها المحددة . .2

  كرا  متن 4  كرا  وا4لواقا  لى ٌسار ال  ب المتتبر بتسلٌم اٌقوم وحد وفراد فرٌق العمل ا .3

لدى وحتد وفتراد فرٌتق العمتل الثتانً الواقتا  لتى ٌمتٌن ال  تب المتتبتر بالتبتادل و لتى وفتق وصتا 

 (3انشكم )
 (انسهًي تانرصىية االسرالو وانطثطثح انعانيح انًُرهيحانًهاريح انهجىييح انًزكثح ) اآلخرثاراخ
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األداءذ ومراقبتتة التطتتوا  الصتتحٌحة والتتيراع الصتتحٌحة للتصتتوٌب الستتلمًذ ولكتتل ال تتب محاولتتتان 

 تاطئتان فقط.

قام الباحثان بإجراء التجربة االستط  ٌة فً ٌوم االجمعة الموافق : تطالعٌة التجربة االس 2-5

  4   لى  ٌنة من ال بً نادي الصلٌخ الرٌاضً بكرة السلة للشباب وبمعدل ا1/4/2016ا

 ال بٌنذ إيا وغن  هيه التجربة ببعض الم حظا  ومنها:

 معرفة الامن المستغر  لكل اتتبار.*

 فرٌق العمل المسا د وتفهم  ل تتبارا . معرفة مدى كفاٌة حجم*

 معرفة الوق  اإلجمالً لتنفٌي االتتبارا .*

 معرفة ص حٌة االتتبارا  المستتدمة.*

 معرفة مدى ص حٌة األجهاة واألدوا  المستتدمة فً االتتبارا .*

ٌنة الباحع ل تتبارا  المستتدمةمدى تفهم   * 

 -جراء التجربة الرئٌسٌة بالشكل االتً :قام الباحثان بأالتجربة الرئٌسة :  2-6

  ًالحركتتتً  ٌتتتوم  الجمعتتتة  المصتتتادا -تتتتم اجتتتراء التجربتتتة الرئٌستتتة لمقٌاستتتً التتتيكاء الجستتتم

   ال ب .30و لى  ٌنة البحع وهم اندٌة بغداد للشباب  بكرة  السلة والبالغ  ددهم ا8/4/2016

 لمركبتة بكترة الستلة ل ٌتام التمتٌس تم اجراء التجربتة الرئٌستة ل تتبتارا  المهتارا  الهجومٌتة ا

الستتا ة العاشتترة والنصتتا صتتباحا  لتتى العٌنتتة ذ  16/4/2016-14والجمعتتة والستتب  المصتتادا

 وبوجود فرٌق  العمل المسا د

   لمعالجة النتائج . SPSSتم استتدام الحقٌبة اإلحصائٌة  ا الوسائل االحصائٌة :  2-7

 لثالثالفصل ا

 ئج :عرض وتحلٌل ومناقشة النتا-3
الحركٌوالمهارات الهجومٌة المركبة بكرة –عرض وتحلٌل النتائج لمقٌاس الجكاا الجسمً  3-1

 السلة 

 (2جدول)

 ٌبٌن االحصااات الوصفٌة لمتغٌرات البحث

 المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

الوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواا

                                                 

 كشة علت  جاهعت دٗالٔ \ا.م.د ٗغاس طباح  حذسٗن -0

 كشة علت جاهعت دٗالٔ\م.م احوذ سافذ   حذسٗن  -5
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 -0.68 12.41 55 53.21 درجة الحركً –اليكــــاء الجسمً 

االستتتتتتتت م والطبطبتتتتتتتة العالٌتتتتتتتة 
المنتهٌتتتتتتة بالمناولتتتتتتة الصتتتتتتدرٌة 

 بالٌدٌن 
 

 14.41 درجة
 

14 1.77 0.49 

االست م والطبطبة العالٌة 
 المنتهٌة بالتصوٌب بالقفا

 0.21 1.45 4 3.92 درجة

االست م والطبطبة العالٌة 
 المنتهٌة بالتصوٌب السلمً

 0.12 1.27 4 3.67 درجة

 

( االحظللاءاث الْطلل ٘ت لوخغ٘للشاث الب للا ار بلللح الْعللظ ال غللابٖ لوق٘للاط 5ٗخبلل٘ي هللي الفللذّل )  

( ّهعاهل االلخْاء 05.20( ّاالً شاف الوع٘اسٕ )22( ّالْع٘ظ )53.21الزكاء الفغوٖ ال شكٖ )

غلابٖ ( ، أها االعخبم ّالطبطبت العال٘ت الوٌخِ٘ت بالوٌاّلت الظذسٗت بال٘ذٗي  فالاى الْعلظ ال 0.68-)

( ، أهللا االعللخبم 1.21( ّهعاهللل االلخللْاء )0.11( ّاالً للشاف الوع٘للاسٕ )02( ّالْعلل٘ظ )14.41)

( ّاالً شاف 4( ّالْع٘ظ )2.15ّالطبطبت العال٘ت الوٌخِ٘ت بالخظْٗن بالق ض فااى الْعظ ال غابٖ )

ِ٘للت بالخظللْٗن ( ، أهللا االعللخبم ّالطبطبللت العال٘للت الوٌخ1.50( ّهعاهللل االلخللْاء )0.22الوع٘للاسٕ )

( ّهعاهلل االلخلْاء 0.51(  ّاالً شاف الوع٘اسٕ )2( ّالْع٘ظ )2.21الغلو٘ ااى الْعظ ال غابٖ )

(1.05  ) 

الحركً والمهارات   -عرض نتائج معامل االرتباط ونسبة خطأها بٌن الجكاا الجسمً  3-2

 :الهجومٌة المركبة بكرة السلة وتحلٌلها 

 (0) انجذول 

اتيح واالَحزافاخ انًعياريح ويعايم االرذثاط  وَسثح خطاها تيٍ انذكاء انجسًي انحزكي يثيٍ األوساط انحس

 وانًهاراخ انهجىييح انًزكثح قيذ انثحث

 
 المتغٌرات

 

وحدة 
 القٌاس

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
معامل  المعٌاري

 االرتباط

 
نسبة 
 الخطا

 

معامل 
 التحدٌد

 12.41 53.21 درجة الحركً –اليكــــاء الجسمً 

االستتتتتت م والطبطبتتتتتة العالٌتتتتتة 
المنتهٌتتتتة بالمناولتتتتة الصتتتتدرٌة 

 بالٌدٌن 
 

 %  20 0.000 0.454 1.77 14.14 درجة

االست م والطبطبة العالٌة 
 المنتهٌة بالتصوٌب بالقفا

 %24 0.001 **3.400 1.45 3.92 درجة

االست م والطبطبة العالٌة 
 المنتهٌة بالتصوٌب السلمً

 %21 0.001 *3.463 1.27 3.67 درجة

  0.05  *المعنوي 

( االّعاط ال غاب٘ت ّاالً شافاث الوع٘اسٗت ّهعاهل االسحباط ًّغبت ًطأُا ب٘ي 2ٗخب٘ي هي الفذّل )         

 ال شكْ٘الوِاساث الِفْه٘ت الوشكبت ّهعاهل الخ ذٗذ  ٘ذ الب ا. -الزكاء الفغوٖ
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 -ت باالحٖ :*ار حخوثل  ٘ن االسحباطاث الوعٌْٗ

( 14.41* االعخبم ّالطبطبت العال٘ت الوٌخِ٘ت بالوٌاّلت الظذسٗت بال٘لذٗي فقلذ بللح الْعلظ ال غلابٖ )

( ّكاًللج % 51( ّهعاهللل ح ذٗللذ )36222*( ّبوعاهللل اسحبللاط بلللح )1.77ّاالً للشاف الوع٘للاسٕ )

 (  ُّزا ٗذل علٔ هعٌْٗت االًخباس.1.12(  ُّٖ اطغش هي )1.111ًغبت الخطأ )

( ّاالً شاف 3.92االعخبم ّالطبطبت العال٘ت الوٌخِ٘ت بالخظْٗن بالق ض فقذ بلح الْعظ ال غابٖ ) *

(ّكاًج ًغبت الخطأ %  52( ّهعاهل ح ذٗذ )**1.211(  ّبوعاهل اسحباط )1.45الوع٘اسٕ )

 ( ُّزا ٗذل علٔ هعٌْٗت االًخباس. 1.12( ُّٖ اطغش هي )1.110)

( 3.67الوٌخِ٘ت بالخظْٗن الغلوٖ فقذ بلح الْعظ ال غابٖ )* االعخبم ّالطبطبت العال٘ت 

( ّكاًج ًغبت %50( ّهعاهل ح ذٗذ )*1.222( ّبوعاهل اسحباط )1.27ّاالً شاف الوع٘اسٕ )

 ( ُّزا ٗذل علٔ هعٌْٗت االًخباس.1.12(  ُّٖ اطغش هي )1.110الخطأ )

انًهاراخ انهجىييح انًزكثح يُاقشح َرائج يقياس انذكاء انجسًي انحزكي وعالقرها تذقح  0-0

 تكزج انسهح  وَسثح انًساهًح 

ال شكٖ ّالوِاساث  –(  اى ٌُا  اسحباط هعٌْٕ ب٘ي هق٘اط الزكاء الفغوٖ 2ٗخب٘ي هي الفذاّل )

لعبت كشة الغلت راث هِاساث اعاع٘ت عذٗذة ّهخٌْعت  ّبوا الِفْه٘ت الوشكبت باشة الغلت ،ّرلك الى 

ل الوشابث الخٖ حْاجَ البعن ا ٌاء االداء  فٌِا  عذة هشابث  ذ اى الزكاء ُْ القذسة علٔ ح

حْاجَ هٌِا ، البعن الوٌافظ ّالاشة ّالفوِْس ّالْ ج ّال الت الٌ غ٘ت ّالضغْطاث الخٖ ٗوش بِا 

ال شكٖ فٖ اٗفاد ال لْل  الوٌاعبت لِا   –ُّزٍ العْاهل جو٘عِا حعذ هشابث ٗغاُن الزكاء الفغوٖ  

" ُْ الخبشة علٔ   ال شكٖ-الوشكبت ار ٗعذ الزكاء الفغوٖ  دٗت الوِاساث الِفْه٘تفٖ ا ٌاء حأ

اعخخذام ال شد لفغوَ للخعب٘ش عي االفااس ّالوشاعش ّعِْلت اعخخذام ال٘ذٗي فٖ حشا٘ل االش٘اء 

ّٗخضوي ُزا الزكاء هِاساث جغو٘ت هخٌْعت" 
(0)

 

 رابعالفصل ال

 االستنتاجات والتوصٌات  -4

 -اجات :االستنت 4-1

 -الى االستنتاجا  االتٌة :ان فً ضوء ما تقدم توصل الباحث

الحركً وبعض المهارا  الهجومٌة  –ظهور   قة ارتباط معنوٌة بٌم مقٌاس اليكاء الجسمً -1

 .المركبة بكرة السلة 

  .الحركً بالمهارا  الهجومٌة المركبة قٌد البحع –وجود نسبة مساهمة  الٌة لليكاء الجسمً -2

 -:التوصٌات 4-2

 فً ضوء االستنتاجا  ٌوصً الباحثان 
 الحركً  لمل ل  من اهمٌة كبٌرة بالنسبة ل  بٌن  –ضرورة االهتمام  باليكاء الجسمً  -1

                                                 

( جابش  عبذ ال و٘ذ جابش ؛الزكاء ّهقاٗ٘غَ  ، ط 01  : ) القاُشة ، داس ال اش العشبٖ ، 0111 ( ، ص515 . 
0
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الحركً ل  بٌن لمعرفة تأثٌر اليكاء فً اداء  –ضرورة اجراء اتتبارا  اليكاء الجسمً   -2

 المهارا   الهجومٌة والدفا ٌة بكرة السلة ذ 

 بحوع  مشابهة واليكاءا  االترى والعاب اترى. اجراء -3

 المصادر

 
 1997: ا القاهرة ذ دار الفكر العربً ذ   17ذ ط اليكاء ومقاٌٌس   جابر   بد الحمٌد جابر ؛   

  ًالحركً واالتاان االنفعالً فتً  – اٌدة  لً حسن وضحى جابر فلٌح ؛   قة اليكاء الجسم

ارضة التواان للطالبتا  :  ا مجلتة كلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة  مستوى وداء التشكٌلة الحركٌة  لى  

   2013ذ   20و  دد  1ذ جامعة بغداد ذ ط 

 للتواٌتتتتتع : ا دارالمٌستتتتترة  1التربتتتتتوي ذ ط التتتتتنفس  لتتتتتم الاغول؛مبتتتتتاد   ماد بتتتتتدالرحٌم 

   2009 والنشروالطبعذ 

  ٌالهجومٌتة المركبتة  بطارٌة اتتبار لقٌاس بعض المهتارا ن فارس سامً شابا سكا ؛ بناء وتقت

  .2009بكرة السلة للشباب: ااطروحة دكتوراهذ جامعة بغدادذ كلٌة التربٌة الرٌاضٌةذ

  :ا االردن ذ مان  ذ دار الشرو   1ذ ط نمايج التدرٌب الصفًٌوسا قطامً وناٌفة قطامًذ :

   1998للطبا ة والنشر ذ

  ذ متان ذ دار الصتفاء للنشتر والتواٌتع : ااالردن  1ذط  اليكاء المتعددنبٌل رفٌق دمحم ابراهٌم ؛

 .  2011ذ

 انفقزاخ
ذُطثق 

 عهي ذًايا  

ذُطثق عهي 

تذرجح 

 كثيزج

ذُطثق عهي 

تذرجح 

 يرىسطح

ذُطثق عهي 

 تذرجح قهيهح

الذُطثق 

 عهي اتذا  

      أًا غ٘ش ساٍع عي علْك٘ــاحٖ . -0

احوٌللٔ اى أكللْى احغللي هوللا أًللا  -5

 علَ٘ االى .

     

الًشٗي  ذسحٖ فٖ الخأ ٘ش علٔ ا -2

 ضع٘ ت .

     

أعخبللش ً غلللٖ غ٘للش  لللادس عللللٔ  -2

حأدٗت االعوال بٌ ظ الوغلخْٓ اللزٕ 

 ٗقْم بَ أغلن الٌاط .

     

أشعش أًَ ل٘ظ لذٓ الاث٘ش هوا  -2

 ٗذعًْٖ الٔ ال خش بٌ غٖ .

     

      أًشٔ الوٌافغت هع االًشٗي . -2

ٗشاّدًللٖ الشللك بظلل ت هللا  -1

 افعلَُ .

     

أشعش بأًٖ شخض رّ  ٘ولت  -8

 حقل عي االًشٗي . ال

     

أحقللق اُللذافٖ بالخعللاّى هللع  -1

 االًشٗي ّل٘ظ بالخٌافظ هعِن .

     

     أبللللللادُس االًللللللشٗي بخ ٘للللللخِن  -01
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 ّالغإال عي احْالِن .

ٖو حاللْٗي عب للاث  -00 ٗظللعن عللل

 هع االًشٗي .

     

أح غلللللُظ عٌلللللذها ال ْٗافلللللق  -05

 االًشٗي علٔ سأٖٗ .

     

أشلللللعُش أًلللللٖ هشا لللللن هلللللي  -02

 االًشٗي .

     

أحْافق بغلشعت هلع االّضلا   -02

 الفذٗذة .

     

أشعُش بالغشّس الشخشاكٖ فلٖ  -02

 ال عال٘اث االجخواع٘ت .

     

      أهُ٘ل لببخِاج ّاالًششاح . -02

      أًظُش الٔ الوغخقبل بخ اؤل . -01

أ ضللللٖ ّ للللج فشاغللللٖ هللللع  -08

 االًشٗي .

     

أطوللللُح فللللٖ ال ظللللْل علللللٔ  -01

هغللخْٓ هخو٘للض فللٖ االعوللال الخللٖ 

 ا ْم بِا .

     

أعوللُل كللل هللا اعللخط٘ع لشفللع  -51

 هغخْإ فٖ الوفاالث كافت .

     

أفاللاسٕ الذٌٗ٘للت لِللا حللأ ٘شاث  -50

 هِوت علٔ علْكٖ كلَُ .

     

أحلشص عللٔ ال ظلْل عللٔ  -55

 هلزاث ال ٘اة .

     

      أؤهي أى القذس كلَُ هي هللا  -52

أعخقذ ئًٖ  ادس عللٔ هْاجِلت  -52

الٌاط بالوْا ف الظلعبت ّالغل٘طشة 

 َِ ل ظت الغضن علٔ ً غ

     

أسٓ أى الوللللال ال عب للللت لللللَ  -52

 بضواى الوغخقبل .

     

عٌذها ٗخاطوٌٖ صه٘لٖ فلاًٖ  -52

 اعاه َُ .

     

أشللللللعُش باطوسٌللللللاى ّعللللللاٌ٘ت  -51

 أسٓ الوذس .عٌذها 
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