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د .يحًد عنسي
كهيت انتربيت انرياضيت – جايعت بابم

 -1انزعرٚف ثبنجؾش
 1–1يقديخ انجؾش ٔأًْٛزّ
اٌ انزقدو انعهً ٙانؾبطم ف ٙعهٕو انًعرفخ كبفخ ٔف ٙانًغبل انرٚبػ ٙخبطخ قد شٓد رطوٕاا يهؾٕاوب فوٙ
يخزهوف انًضووزٕٚبد ٔفو ٙيعألووى اانعوبة انرٚبػووٛخ يؾققووب ثوكني اَغووب اد كجٛورح رضٛوور انعغوت ٔرجعووش عهووٗ
اإلؽضبس ثًهكخ اإلَضبٌ ٔقدارّ عهٗ رؾد٘ انظعبة ثغٛخ رؾقٛق اإلَغب اد انٓبئهخ.
ٔنعجخ كرح انضهخ ٔاؽدح يٍ رهي اانعبة انرٚبػٛخ انز ٙرطٕاد نًوب رًزوب ثوّ يوٍ صورعخ ااتاو ٔرُوٕ فوٙ
انًٓباادٔ .ثًب أٌ َزٛغخ انًجبااح رؾدت ثعدت ااْداف انزٚ ٙضغهٓب انفرٚق انفبئز نكا كبَوذ يٓوباح انزظوٕٚت
يٍ أْوى انًٓوبااد ااصبصوٛخ فو ٙكورح انضوهخ ٔرعو د انؾود انفبطوم ثو ٍٛانفوٕ ٔانخضوباح ثوم أٌ كوم انًٓوبااد
ٔانخطووؾ رظووجؼ مٛوور يغدٚووخ اتا نووى رُزٓوو ٙثبطووبثخ انٓوودفل كًووب اٌ اعووبتح انزظووٕٚت رووئت٘ انووٗ اارفووب
يعُٕٚبد انالعجٔ ٍٛرزٚد يٍ صقزٓى ثؤَفضٓى ؽٛش رضٛر اندٔافع نجكل انغٕٓت ٔرؾقٛق أفؼم انُزبئظٔ.ؽٛوش أٌ
انفرٚق انُبعؼ ْٕ تني ا نفرٚق انك٘ ًٚزب العجِٕ ثبنزظٕٚت انُبعؼ كم يٍ يُطقزّ انًعُٛوخ عهوٗ أقوم رقودٚر
فؤٌ أًْٛخ انجؾش رزغضد ف ٙأٌ يُبؽق انزأٚوخ ٔاالاركوب ْو ٙيوٍ انًُوبؽق انًًٓوخ فو ٙانزظوٕٚت نوكا فوؤٌ
عًهٛخ انزؾهٛم ٔانزقٕٚى نًٓباح انزظٕٚت يٍ ْكِ انًُبؽق ركشوف عوٍ عبَوت انُغوبػ ٔانفشوم فٓٛوب كًوب أَٓوب
رجٔ ٍٛيٍ خوالل انجؾوش أَٓوب أكضور يُوبؽق انٓغوٕو اصوزخدايب نهزظوٕٚت يًوب ٚوئت٘ انوٗ اؽزًوبل ٚوبتح َضوجخ
انزظٕٚت انُبعؼ يًب نّ ااصر اإلٚغبث ٙعهٗ َزٛغوخ انًجوبااحٚٔ .عزقود انجبؽوش أٌ انًعهٕيوبد انزو ٙصوٛألٓرْب
انجؾش تاد أًْٛخ كجٛرح نالعجٔ ٍٛانًداث ٍٛف ٙكرح انضهخ ثغٛخ افع يضزٕٖ انهعجخ ٔرطٕاْب.
 2–1يشكهخ انجؾش
ٚعد انزظٕٚت يٍ أْى انًٓبااد انٓغٕيٛخ ف ٙكرح انضوهخ اٌ انغورع ااصبصو ٙيوٍ انٓغوٕو ْوٕ اتخوبل
انكرح ف ٙصهخ انفرٚق انًُبفش ٔيٍ أ٘ يُطقخ يٍ يُبؽق انزظٕٚت انًخزهفخ ٔانزٚ ٙزؾوزى عهوٗ انالعجو ٍٛارقبَوّ
ثشكم فعبل كَّٕ ٚؾدت َزٛغخ انًجبااحٔ .يٍ خالل خجرح انجبؽش فْ ٙوكا انًغوبل كَٕوّ أؽود العجو ٙانهعجوخ صوبثقب
ٔأؽد انًعُ ٍٛٛف ٙرداٚضوٓب ٔروداٚجٓب ؽبنٛوب ٔيوٍ خوالل يزبثعوخ انكضٛور يوٍ انجطوٕالد انغبيعٛوخ ٔاالرؾبتٚوخ فوٙ
انقطر ٔككني االؽوال عهوٗ انعدٚود يوٍ انجؾوٕس ٔاندااصوبد انضوبثقخ فوؤٌ انجبؽوش ٔعود رجبُٚوب فو ٙارقوبٌ يٓوباح
انزظٕٚت ثؤَٕاعّ انًخزهفخ يٍ يُبؽق انزأٚخ ٔاالاركب نكا اارؤٖ انجبؽش رؾهٛم ٔرقٕٚى يٓباح انزظوٕٚت يوٍ
ْكِ انًُبؽق ٔيعرفخ عالقوخ َزٛغوخ انزظوٕٚت نكوم يُطقوخ يوٍ ْوكِ انًُوبؽق ثُزوبئظ انفور انًشوباكخ ثبنودٔا٘
انًًزب (انًرؽهخ انضبنضخ) اَدٚخ انقطر ثكرح انضهخ.
 3-1أْداف انجؾش
ٓٚدف انجؾش انٗ رؾهٛم ٔرقٕٚى ٔاقع انزظٕٚت يٍ يُبؽق انزأٚخ ٔاالاركب نفر أَدٚوخ انقطور نهداعوخ
اأنٗ انًشباكخ ثبندٔا٘ انًًزب (انًرؽهخ انضبنضخ) ثكرح انضهخ يٍ خالل:
 -1يعرفخ أفؼم انًُبؽق انٓغٕيٛخ ف ٙانزظٕٚت ٔأكضرْب اصزخدايب.
 -2انزعرف عهٗ عالقخ ي عدل انزظٕٚت انُبعؼ نكم يُطقخ رظٕٚت يع يغًٕ انُقبؽ انزو ٙؽظوم عهٓٛوب تنوي
انفرٚق خالل عًٛع يجباٚبرّ.
 4–1فرٔع انجؾش
ٚفزرع انجبؽش يب ٚؤر:ٙ
ٔ -1عوٕت اخوزالف فو ٙيؾوبٔالد انزظوٕٚت َٔضوت َغبؽٓوب ثو ٍٛيُوبؽق انزظوٕٚت (انزأٚوخ انًُٛوٗ ٔانٛضوورٖ
ٔاالاركب ) نهفر انًشباكخ ف ٙانجطٕنخ.
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ٔ -2عٕت عالقخ اارجبؽ تاد تالنخ اؽظبئٛخ ث ٍٛيعدل انزظٕٚت انُبعؼ نكم يُطقوخ رظوٕٚت ٔيغًوٕ انُقوبؽ
انزٚ ٙزى انؾظٕل عهٓٛب خالل انجطٕنخ.
 5-1يغبالد انجؾش
 1-5-1انًجال انبشري:
العجٕا فر أَدٚخ انقطر نهداعخ اأنٗ انًشباكخ ف ٙثطٕنخ اندٔا٘ انًًزب (انًرؽهخ انضبنضخ) ثكرح انضهخ.
 2-5-1انًجال انًكاني:
قبعخ انشعت نألنعبة انرٚبػٛخ – يؾبفألخ ثغدات.
 3-5-1انًجال انسياني:
نهفزرح يٍ ٔ 2006/3/23نغبٚخ 2006./6/7
 -2اندااصبد انُألرٚخ
 1-2انزؾهٛم ٔانزقٕٚى
 1-1-2يفهىو انتحهيم:
اٌ َألبو رؾهٛم انًجوبااح عجوباح عوٍ ؽرٚقوخ نزقوٕٚى  Evaluationأتاو انالعجؤ Players ٍٛكوكني انفور
 Teamsصٕاو كبٌ تني ف ٙانًُبفضبد  Competitionsأٔ فو ٙانزوداٚت )1(Trainingل فزقوٕٚى أتاو انالعجوٍٛ
ٚعُ ٙرزجع أتاو كم العت عهٗ ؽدح خالل انًجبااح .أيب ثبنُضجخ نزقٕٚى انفور فٛعُو ٙرزجوع أتاو انفرٚوق كهوّ خوالل
انًجبااح ُْٔب ال ركٌٕ ان ًزبثعخ قبطرح عهٗ العت ٔاؽد ٔنكُٓب رشًم عًٛع أعؼبو انفرٚق فٔ ٙقذ ٔاؽد.
نووكني فؤصووهٕة رؾهٛووم انًجووبااح عجووباح عووٍ َألووبو طووبنؼ نالصووزخداو نزقووٕٚى ااتاو نغًٛووع اأقووبد انزووٙ
ًٚوباس فٓٛووب انالعووت أٔ انفرٚووق انهعووت ٔٚعوود أصووهٕثب يزكووبيال نهزقووٕٚى ٔأٚؼووب أصووهٕثب ررثٕٚووب رعهًٛٛووب نززجووع ؽبنووخ
انفرٚق ٔرقديّ(.)2
 2-1-2يفهىو انتمىيى
ٔٚعوورف ثؤَووّ انؾكووى عهووٗ ااشووٛبو أٔ اافوورات إلآووبا انًؾبصووٍ ٔانعٛووٕة ٔيراععووخ طوود انفوورٔع
ااصبصٛخ انزٚ ٙزى عهٗ أصبصوٓب رُألوٛى انعًوم ٔرطوٕٚرِل ٔنهزقوٕٚى أصوش ٔقٕاعود عبيوخ رراعو ٙأٚوب كوبٌ انًغوبل
انًضزخدو فٔ .)3(ّٛقد تكر (يورٔاٌ عجود انًغٛودل  )1111عوٍ فوئات أثوٕ انؾطوت ٔصوٛد عضًوبٌ ثوؤٌ انزقوٕٚى ْوٕ
" اطوداا ؽكوى عهوٗ يوودٖ رؾقٛوق ااْوداف انًُشووٕتح عهوٗ انُؾوٕ انووك٘ رؾودت ثوّ رهووي ااْودافل ٔٚزؼوًٍ تنووي
تااصخ اٜصبا انز ٙرؾدتْب ثعغ انعٕايم ٔانألرٔف ف ٙرٛضٛر انٕطٕل انٗ رهي ااْداف أٔ رعطٛهٓب"(.)4
 2-2يبْٛخ انزظٕٚت
ثًب أٌ نعجخ كرح انضهخ رعد اؽدٖ اانعبة انغًبعٛخ انز ٙرعزًد انفوٕ ٔانخضوباح كؤصوهٕة نزؾدٚود انفرٚوق
انفبئز ف ٙانًجبااح ْٔكا َبرظ عٍ انفر ف ٙعدت اإلطبثبد انزٚ ٙؾر ْب أؽد انفورٚق ٍٛفو ٙصوهخ انفرٚوق اٜخورل
نكا كبٌ نهزظٕٚت أًْٛخ كجٛرح فْ ٙكِ انهعجخ فٕٓ ٚعد انًٓباح ااصبصٛخ ااْوى يوٍ ثو ٍٛانًٓوبااد ااخورٖل نوكا
فؤٌ " كم انًجبتة ااصبصوٛخ ٔاانعوبة انخططٛوخ ٔانًدأصوخ رظوجؼ عدًٚوخ انفبئودح اتا ْو ٙنوى رزوٕط فو ٙانُٓبٚوخ
ثبطبثخ انضهخل نوكا كوبٌ انزظوٕٚت ْوٕ انًجودأ ااصبصو ٙانوك٘ ٚعطٛوّ يعألوى انًوداثٔ ٍٛقزوب أكضور يوٍ مٛورِ"(.)5
فؼال عٍ أٌ اعبتح انالعج ٍٛإَا انزظٕٚت يٍ يُبؽق ٔيضبفبد يخزهفخ ٔاندقخ ف ٙاطبثخ انضهخ رعًم عهوٗ
افع يعُٕٚبد انالعجٔ ٍٛرؾض ٍٛيضزٕٖ ااتاو ٔثكل أعهٗ عٓد نزؾقٛوق انفوٕ ٚٔ .وككر انجوبؽضٌٕ عودح رعوباٚف
( ) زلمد صبحي حسانني ومحدي عبد ادلنعم – طرق حتليل ادلباراة يف الكرة الطائرة – ط – دار الفكر العريب – القاىرة –  – 891ص.54
( ) زلمد صبحي حسانني ومحدي عبد ادلنعم ( – ) 891نفس ادلصدر السابق – ص.54
( ) زلمد صبحي حسانني – القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرياضية – ج – ط – دار الفكر العريب – القاىرة –  – 884ص. 4
( )5مروان عبد اجمليد إبراىيم – االختبارات والقياس والتقومي يف الرتبية الرياضية – ط – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – األردن –  – 888ص. 9
( )4حسن معوض – كرة السلة للجميع – مكتبة القاىرة احلديةة – القاىرة –  – 819ص. 5
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نهزظوٕٚت فًوُٓى يووٍ ٚعرفوّ ثؤَوّ "انًؾبٔنووخ انفعهٛوخ ٔانغوبتح نالعووت انًٓوبعى إلتخوبل انكوورح فوْ ٙودف انخظووى
يضزضًرا ف ٙتني قبثهٛبرّ انُفضٛخ ٔانجدَٛوخ ٔانفُٛوخ ٔانكُْٛوخ ػوًٍ اؽوبا انقوبٌَٕ انودٔن)1("ٙل ٔيوُٓى يوٍ ٚعرفوّ
ثؤَّ " عجباح عٍ ؽركخ فُٛخ ْغٕيٛخ انقظد يُٓب قوكف انكورح َؾوٕ انٓودف"(ٚٔ .)2زفوق انجبؽوش يوع خبنود فٛظوم
انشووٛخٕ فوو ٙكووٌٕ انزظووٕٚت "مبٚووخ انٓغووٕو إلتخووبل انكوورح فووْ ٙوودف انفرٚووق انًُووبفش يووٍ يضووبفبد يخزهفووخ
ٔثبصزخداو إَٔا يخزهفخ يٍ انزٓدٚفل ػًٍ اؽبا انقبٌَٕ اندٔن.)3("ٙ
 3-2يُبؽق انٓغٕو
 1-3-2ينطمت انساويت
ْٔ ٙانًُطقخ انًؾظٕاح ثو ٍٛانؾود انغوبَج ٙنهًُطقوخ انًؾريوخ ٔانؾود انغوبَج ٙنهًهعوت ًُٛٚوب ٔٚضوباا(.)4
ٔٚشووغم ْووكِ انًُطقووخ مبنجووب انالعجووٌٕ انًزٕصووطٕ ٔانقظووبا انقبيووخ انووكًٚ ٍٚزووب ٌٔ ثبنضوورعخ ٔانخوودا ٔانقووداح
انعبنٛخ عهٗ انقطع ٔانزظٕٚت يٍ يضبفبد ثعٛدح ٔيزٕصطخ.
 2-3-2ينطمت االرتكاز
()5
ْٔ ٙانًُطقخ انز ٙركٌٕ تاخم ٔؽٕل انًُطقخ انًؾريخ ٔانقرٚجخ يٍ انضهخ ٔٚشغم ْوكِ انًُطقوخ مبنجوب
انالعجٌٕ انطٕال انقبيخ يٍ أعم انضوٛطرح عهوٗ انكوراد انًررودح يوٍ انٓودف ٔانقٛوبو ثبنزظوٕٚت انقرٚوت فؼوال
عٍ انقٛبو ثًؾبٔالد انؾغز  Screenنزيالئٓى انًٓبعً.ٍٛ
 -3يُٓظ انجؾش ٔاعراوارّ انًٛداَٛخ
 1-3انًُٓظ انًضزخدو
اصزخدو انجبؽش انًُٓظ انٕطف ٙثؤصهٕة انًضؼ انك٘ ٓٚدف انٗ عًع انجٛبَوبد نغورع اخزجوبا انفورٔع
أٔ اإلعبثوخ عوٍ رضوبإالد رزعهوق ثبنؾبنوخ انراُْوخ أٔ انغباٚوخ  Current Statusافورات عُٛوخ انجؾوشٔ .انًوُٓظ
انٕطفٚ ٙؾدت ٔٚقرا انشٙو كًب ْٕ عه ّٛأ٘ ٚظف يب ْٕ كبئٍ أٔ ؽبتس(.)6
 2-3عُٛخ انجؾش
اشزًهذ عُٛخ انجؾش عهٗ فر أَدٚخ انقطر – انداعخ اأنٗ – ثكرح انضهخ نهرعبل انًشباكخ فو ٙثطٕنوخ
اندٔا٘ انًًزب – انًرؽهخ اأنٗ – ٔعدتْب ( )4أاثعخ ْٔ( ٙانغٛش ٔانكٓرثبو ٔانًُٛبو ٔااايٍ).
 3 – 3اتٔاد انجؾش
 1-3-3انًالحظت انعهًيت
اصزخدو انجبؽش انًالؽألخ انعهًٛخ نًالئًزٓب نطجٛعخ انجؾشٔ .رًذ انًالؽألخ يٍ خالل انًٕاقف انطجٛعٛخ
نهًجباٚبد ؽٛش أَّ كهًب كبَذ انًٕاقف ؽجٛعٛخ كبَذ َزبئظ انًالؽألخ أت .
 1-1-3-3تصًيى استًارة انًالحظت
رى رظًٛى اصزًباح انًالؽألخ انز ٙاعزًدْب انجبؽش ف ٙرؾهٛم ؽوبالد انزظوٕٚت ثُوبوا عهوٗ اصوى طوٕاح
يظغرح نًهعت كرح انضهخ نكٚ ٙزًكٍ انجبؽوش يوٍ رؤشوٛر يؾوبٔالد انزظوٕٚت ثؤَٕاعوّ انًخزهفوخ ٔيوٍ انًُطقوخ
انز ٙؽدصذ يُٓب عًهٛخ انزظٕٚت ٔرؤشٛر كٌٕ انًؾبٔنخ َبعؾخ أٔ فبشهخٔ .ؽجقب نًب رزفق عه ّٛانًظبتا فقود روى
رقضٛى كم يٍ َظف ٙانًهعت انٗ يُبؽق رًضم يراكز انٓغٕو انًخزهفخ()7ل ؽٛش شًهذ:
( ) ثامر زلسن إمساعيل – واقع التهديف عند العيب الدرجة األوىل بكرة القدم يف العراق – رسالة ماجستري منشورة – مطبعة أركان – بغداد –  – 895ص.8
( ) اذلامشي رزق اهلل – متارين تطبيقية للقذف من منطقة الستة أمتار – نشرة االحتاد الدويل للرتبية البدنية – العدد – متوز –  – 89ص. 9
( ) خالد فيصل حامد الشيخو – تقومي حاالت التهديف القريب والبعيد بكرة اليد – رسالة ماجستري غري منشورة – كلية الرتبية الرياضية – جامعة ادلوصل –  – 898ص.49
()5

Kerry Mumford and Morris A. Wordsworth, Beginners Guide to Basketball, Great Britain, Hollen Street Press,
London, 845, P. 4.
()4
Kerry Mumford and Morris A. Wordsworth, OP Cit., 845, P. 4.
( )1زلمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب – البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي – دار الفكر العريب – القاىرة –  – 888ص. 8
Kerry Mumford and Morris A. Wordsworth, OP Cit, 845, P. 4.
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 -1يركز انًٕ
 -2يركز انزأٚخ:
أ – أٚخ ًُٗٚ
ة -أٚخ ٚضرٖ
 -3يركز االاركب
ٔقد عًد انجبؽش انٗ اعدات اصزًباح نزفرٚغ انجٛبَبد انزٚ ٙؾظم عهٓٛب يٍ اصزًباح انًالؽألخ.
 2-1-3-3صدق االستًارة
*
ثعد رظًٛى االصزًباح قبو انجبؽش ثعرػٓب عهٗ عدت يٍ انخجراو ف ٙنعجخ كرح انضهخ نجٛبٌ طدقٓب ٔيوٍ
خووالل تنووي فؤَووّ قوود رؤكوود نه جبؽووش طووالؽٛخ االصووزًباح ٔشووًٕنٛزٓب نًٕػووٕ انجؾووش ٔثووكني فووؤٌ االصووزًباح قوود
اكزضجذ انظد انألبْر٘.
 4-3انًعبنغبد اإلؽظبئٛخ
رى اصزخداو انًعبنغبد اإلؽظبئٛخ اٜرٛخ:
اجلزء
 - 1انُضجخ انًئٕٚخ(= )1
× 00
الكـل

متوسط ادلربعات بني اجملموعات
متوسط ادلربعات داخل اجملموعات

 -2قبٌَٕ رؾهٛم انزجب( )2(ٍٚف) =

رلـ س
ن

 -3انٕصؾ انؾضبث )3(ٙس= -

 -4االَؾراف انًعٛبا٘

()4

=

 -5قبٌَٕ انقًٛخ تاد ااقم فر يعُٕ٘

مج س -

(مج س)
ن ن

()5

× متوسط ادلربعات داخل اجملموعات

( = L. S. D.د) ×

ن

ؽٛش أٌ :د = قًٛخ (د) انغدٔنٛخ
ٌ = ؽغى عُٛخ انًغًٕعخ انٕاؽدح
* اخلرباء :أ .د .عبد األمري علوان
أ.م.د .ثائر داود
أ.م.د .مجال صربي
( ) عبد الرمحن عدس – مبادئ اإلحصاء يف الرتبية وعلم النفس – ج – مكتبة األقصى – األردن –  – 89ص . 0
( ) وديع ياسني التكرييت وحسن زلمد العبيدي – التطبيقات اإلحصائية واستخدامات احلاسوب يف حبوث الرتبية الرياضية – ادلكتبة الوطنية – ادلوصل –  – 888ص. 80
( ) وديع ياسني التكرييت وحسن زلمد العبيدي ( – ) 888ادلصدر السابق – ص . 0
( )5وديع ياسني التكرييت وحسن زلمد العبيدي ( – ) 888ادلصدر السابق – ص. 44
( )4وديع ياسني التكرييت وحسن زلمد العبيدي ( – ) 888ادلصدر السابق – ص. 0
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 -6يعبيم االارجبؽ انجضٛؾ
ا=

()1

رلـ س × رلـ ص
ن

رلـ س ص -
[ رلـ س (رلـ -س)
ن

]

] [ رلـ ص -

(رلـ ص)
ن

 -4عرع انُزبئظ ٔرؾهٛهٓب ٔيُبقشزٓب
 1-4عرع ٔيُبقشخ َزبئظ انُضت انًئٕٚخ نًُبؽق انزظٕٚت
عدٔل (ٚ )1ج ٍٛانُضت انًئٕٚخ نهزظٕٚجبد انُبعؾخ نًُبؽق انزظٕٚت
عدت يراد انزظٕٚت
يٍ انزأٚخ انًُٗٛ

انعدت انكهٙ

انُبعؾخ

انعدت انكهٙ

انُبعؾخ

انًُٛبو

50

21

42

26

1

51.12

116

53

انًغًٕ

135 260

انعدت انكهٙ

انغٛش
ااايٍ

77
56

35
30

45.45
53.57

35
26

14
10

46

21

63.04

11

71

66.61

42
30

21
20

50
66.67

77
61

47
41

61.04
67.21

24

12

50

41

34

61.31

14
2

62

57.75

276

201

72.30

انُبعؾخ

انكٓرثبو

77

41

63.64

31

20

64.5
2
40
36.4
6
34.6
2
44.1
2

انعدت انكهٙ

%

%

انُبعؾخ

انفر ؽضت انًركز

يغًٕ انزظٕٚت يٍ
انزأٚخ (انٔ ًُٗٛانٛضرٖ)

عدت يراد انزظٕٚت يٍ
انزأٚخ انٛضرٖ

عدت يراد انزظٕٚت يٍ
يُطقخ االاركب

%

%

أآرد انُزبئظ انزٚ ٙعرػٓب انغدٔل ( )1إلٚغبت انُضت انًئٕٚخ انُبعؾخ نًُبؽق انزظٕٚت نفر عُٛوخ انجؾوش
أٌ يغًووٕ َضووجخ انزظووٕٚت انُووبعؼ يووٍ يُطقووخ االاركووب ٔانجبنغووخ ْ %72.30وو ٙأعهووٗ يووٍ يغًووٕ َضووجخ
انزظٕٚت انُبعؼ يٍ يُطقز ٙانزأٚخ (انٔ ًُٗٛانٛضورٖ) ٔانجبنغوخ ْٔ %51.12وكا ٚرعوع انوٗ أٌ انعودت انكهوٙ
نًغًووٕ يؾووبٔالد انزظووٕٚت يووٍ يُطقووخ االاركووب ٔانجووبنغ ( )276يؾبٔنووخ أكجوور يووٍ انعوودت انكهوو ٙنًغًووٕ
يؾبٔالد انزظٕٚت يٍ يُطقزو( ٙانزأٚوخ انًُٛوٗ ٔانٛضورٖ) ٔانجوبنغ ( )260عهًوب أٌ انزظوٕٚت ثبنًزبثعوخ يوٍ
قجم العج ٙاالاركب ٚضبْى فٚ ٙبتح عدت رهي انًؾبٔالدٔ .يٍ عٓخ أخرٖ فؤٌ انزظٕٚت يٍ يُطقخ االاركب
أقرة نهٓدف يُّ يٍ انزظٕٚت يٍ يُطقز ٙانزأٚخ ااير انك٘ ٚضبعد عهٗ ٚوبتح َضوجخ انزظوٕٚت انُوبعؼ يوٍ
ْكِ انًُطقخ (االاركب ) .كًوب َالؽوأ أٌ ُْوبف رفوبٔد ثوَ ٍٛضوجخ يغًوٕ انزظوٕٚجبد انُبعؾوخ نًُطقوخ انزأٚوخ
انَٔ ًُٗٛضجخ يغًٕ انزظٕٚجبد انُبعؾوخ نًُطقوخ انزأٚوخ انٛضورٖ ْٔوٕ نظوبنؼ انزأٚوخ انٛضورٖ ؽٛوش آور
ثُضجخ  %57.75ف ٙؽ ٍٛنى ٚزغبٔ يغًٕ يب ؽظهذ عه ّٛيُطقخ انزأٚخ ان ًُٗٛأكضر يٍ ْٔ %44.12وكا
انزفٕ ْٕ رؾظٛم ؽبطم نزفٕ َضوجخ َغوبػ انزظوٕٚت يوٍ انزأٚوخ انٛضورٖ عهوٗ َألٛورِ يوٍ انزأٚوخ انًُٛوٗ
نغًٛوع فوور عُٛووخ انجؾووش عوودا فرٚوق َووبت٘ انكٓرثووبو انرٚبػوو ٙؽٛووش أٌ انزفوٕ نظووبنؼ انزأٚووخ انًُٛووٗ ٔنكووٍ
ثفبا قهٛم عدا ثؾٛش ال ٚزٚد عهٗ ٔ %1.46ثكني فؤٌ َضوجخ انزظوٕٚت انُوبعؼ نًُطقوخ انزأٚوخ انٛضورٖ عوبو
ثبنًررجخ انضبَٛخ ثعد يُطقخ االاركب ؽٛش ٚعزٔ انجبؽش تني انٗ أٌ انزكزٛكبد انفرتٚخ نالعج ٍٛانًدافع ٍٛرضوبْى
( ) وديع ياسني التكرييت وحسن زلمد العبيدي ( – ) 888ادلصدر السابق – ص. 5
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فوو ٙااثووبف ٔاعبقووخ انزظووٕٚت نوودٖ العجوو ٙانزأٚووخ .كًووب أٌ يشووبْدح انًجباٚووبد ثشووكم يجبشوور يوٍ قجووم انجبؽووش
أآرد أٌ انجعغ يٍ انفر رؼى ف ٙطفٕفٓب العج ٙأٚوخ تٔ٘ خجورح ٔاصوعخ ٔنٛبقوخ عبنٛوخ ٔقوداح ركزٛكٛوخ
عٛوودح ٔمبنجووب يووب ٚؾووبٔنٌٕ خووالل انًجباٚووبد اصووزخداو انزظووٕٚت انجعٛوود (انزظووٕٚت ثووضالس َقووبؽ) ٔخبطووخ أيووبو
انفر انز ٙرزًزع ثطٕل قبيخ العجٓٛبل ٔتني نضد انوُقض انؾبطوم فو ٙانطوٕل ثٕاصوطخ انزظوٕٚت يوٍ انًُوبؽق
انجعٛدح()1ل فؼال عٍ انألرٔف انًؾٛطخ ثكم يجبااح.
 2-4عرع ٔيُبقشخ َزبئظ رؾهٛم انزجب ٍٚنًُبؽق انزظٕٚت
عدٔل (ٚ)2ج ٍٛاأصبؽ انؾضبثٛخ ٔاالَؾرافبد انًعٛباٚخ ٔقًٛز F ٙانًؾزضجخ ٔانغدٔنٛخ نهزظٕٚجبد انُبعؾخ نًُبؽق انزظٕٚت
انًعبنى اإلؽظبئٛخ

س

-

قًٛخ F

±

عدت يراد
انزظٕٚت انُبعؼ نًُبؽق انزظٕٚت

انًؾزضجخ

انزأٚخ انًُٗٛ

11.4

5.352

انزأٚخ انٛضرٖ

16.6

6.361

اإلاركب

44.2

11.51
0

7.64

انغدٔنٛخ

4.26

َضجخ
انخطؤ

0.05

انُزٛغخ

ٔعٕت فرٔ
يعُٕٚخ
ٔثداعز ٙؽرٚخ
*
( 2ل )1

عًد انجبؽش انٗ اصزخداو رؾهٛم انزجوب( ٍٚقوبٌَٕ انُضوجخ انفبئٛوخ) نهزعورف عهوٗ يعُٕٚوخ انفورٔ أٔ عوديٓب
ث ٍٛيغًٕعبد انزظٕٚت انُبعؼ انضالس ٔقد رؤكد نّ ٔيٍ خالل انغدٔل اقوى ( )2أٌ ُْوبف فورٔ يعُٕٚوخ ثوٍٛ
انًغًٕعووبد انضالصووخ ؽٛووش ثهغووذ قًٛووخ (  )Fانًؾزضووجخ ْٔ 7.64وو ٙاكجوور يووٍ قًٛزٓووب انغدٔنٛووخ انجبنغووخ 4.26
ٔثُضجخ خطؤ ٔ 0.05قد نغؤ انجبؽش انٗ اصزخداو قبٌَٕ ( L.S.D.أقم فر يعُٕ٘) نهزؤكد يٍ أٌ ْوكِ انفورٔ
انًعُٕٚخ ْ ٙنظبنؼ أ٘ يٍ انًغًٕعبد انضالصخ تاد اأصبؽ انؾضبثٛخ انًخزهفخل كًب ْوٕ يٕػوؼ فو ٙانغودٔل
()3
جدول ()3يحدد يعنىيت انفروق بين األوساط انحسابيت نًناطك انتصىيب ين خالل ليًت L.S.D.
انزأٚخ
انًُٗٛ

انًغًٕعخ
س

-

انزأٚخ
انٛضرٖ

االاركب
44.2

11.4

16.6

انزأٚخ انًُٗٛ

11.4

-

7.4

انزأٚخ انٛضرٖ

16.6

-

-

25.4

االاركب

44.2

-

-

-

32.6

قًٛخ  L.S.D.ثُضجخ خطؤ
0.05

0.01

**

16.141

26.567

انُزٛغخ
يعُٕ٘ ٔنظبنؼ
انًغًٕعخ
انضبنضخ
(االاركب )

ٚزؼووؼ يووٍ انغوودٔل ( )3أٌ انقًٛزووبٌ 32.6ل ًْ( 25.4ووب َووبرظ انفوور ثوو ٍٛانٕصووؾ انؾضووبث ٙنًُطقووخ االاركووب
ٔانٕصؾ انؾضبث ٙنكوم يوٍ يُطقزو ٙانزأٚوخ انًُٛوٗ ٔانٛضورٖ) أكجور يوٍ قًٛوخ  L.S.D.انجبنغوخ  16.141عُود
َضجخ خطؤ ْٔ 0.05كا ٚعُٔ ٙع ٕت فرٔ يعُٕٚخ ث ٍٛيغًٕعبد يُوبؽق انزظوٕٚت ٔنظوبنؼ يغًٕعوخ يُطقوخ
االاركب نكٌٕ انٕصؾ انؾضبث ٙنٓب أكجر يوٍ ثقٛوخ اأصوبؽٚٔ .عوزٔ انجبؽوش تنوي انوٗ ااصوهٕة انزكزٛكو ٙانوك٘
رعزًودِ عًٛوع انفور ٔانوك٘ ٚألٓور اعزًبتْوب عهوٗ االصووزفبتح يوٍ عُظور انطوٕل نالعجو ٙاالاركوب كوٌٕ أٔنئووي
انالعج ُٚ ٍٛزًٌٕ انٗ أَدٚخ انداعخ اأنٗ ٔيُٓى يٍ ًٚضم انًُزخت انوٕؽُ ٙثكورح انضوهخ ٔنوكني فٓوى يًوٍ ٚغٛود
يٓباح انزًٕٔ ّٚانخدا أصُبو انزظٕٚت انقرٚوت ٔانزظوٕٚت ثبنًزبثعوخٔ.يًوب رغودا اإلشوباح انٛوّ أٌ انفورٔ ثوٍٛ
يُطقووخ االاركووب ٔانزأٚووخ انًُٛووٗ ثهغووذ (ْٔ )**32.6وو ٙيعُٕٚووخ عوودا كَٕٓووب أكجوور يووٍ قًٛووخ  L.S.D.انجبنغووخ
( )26.567عُد َضجخ خطؤ ٚٔ 0.01رعع تني انٗ انزكزٛي اندفبع ٙنهفر ثبعزًبتْب عهٗ ؽرٚقخ انودفب اعوم
نرعم  Man to Manانك٘ ؽد يٍ فبعهٛخ انزظوٕٚت يوٍ يضوبفبد يزٕصوطخ أٔ ثعٛودح كبنزظوٕٚت يوٍ انًٕاقوع
( ) خالد جنم عبد اهلل – التصويب البعيد يف كرة السلة وعالقتو بنتائج ادلباريات – أطروحة ماجستري غري منشورة – كلية الرتبية الرياضية – جامعة بغداد –  – 891ص.44
* قيمة  Fاجلدولية ىي ملتقى اخلطني ادلمتدين من درجيت احلرية بني اجملموعات (ن =  ) -وداخل اجملموعات (ن = – )
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انًخزهفخ يٍ يُطقخ انزأٚخ ان ًُٗٛانز ٙنى رؾظم عهٗ يب ؽققزّ يُطقخ االاركب يٍ َضجخ عبنٛخ فو ٙانزظوٕٚت
انُبعؼ فؼال عٍ أٌ َضجخ تقخ انزظٕٚت يٍ يضبفبد قرٚجخ أفؼم يًب كبَذ يٍ يضبفبد ثعٛدح.
 3-4عرع ٔيُبقشخ َزبئظ اارجبؽ انزظٕٚت انُبعؼ نًُبؽق انزظٕٚت ثًغًٕ انُقبؽ
عدٔل (ٕٚ)4ػؼ يعبيالد االارجبؽ ٔاٚغبت انعالقخ ث ٍٛانزظٕٚجبد انُبعؾخ نًُبؽق انزظٕٚت ٔيغًٕ َقبؽ انفر خالل انجطٕنخ
انزظٕٚت انُبعؼ نًُبؽق انزظٕٚت

انًغًٕ

626

(ا) انًؾزضجخ
(ا) انًؾزضجخ

انًُٛبو

151

(ا) انًؾزضجخ

ااايٍ

113
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(ا) انًؾزضجخ

انغٛش
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يعُٕ٘

انكٓرثبو
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(ا) انغدٔنٛخ

س

-
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س

-

±
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يضزٕٖ اندالنخ

يغًٕ انُقبؽ
نفر انجطٕنخ
ؽضت انًراكز

انزأٚخ انٛضرٖ

يعُٕٚخ االارجبؽ(*)

انزأٚخ انًُٗٛ

االاركب

ٔ يٍ أعم انزعرف عهٗ يدٖ انعالقخ ث ٍٛيغًٕ انًؾبٔالد انُبعؾخ نكم يُطقخ يٍ يُبؽق انزظٕٚت قٛود
اندااصووخ ٔيغًووٕ انُقووبؽ انًضووغهخ نكووم فرٚووق ٔنغًٛووع انًجباٚووبد خووالل انجطٕنووخ اصووزخدو انجبؽووش قووبٌَٕ
االارجبؽ انجضٛؾ نٛجرصٌٕ ٔٔعد أٌ يعبيم االارجبؽ انًؾضٕة ٔكًب ٚألٓر ف ٙانغدٔل ( )4كبٌ قٕٚب ْٔوٕ
عهووٗ انزووٕان 0.11( ٙل  0.15ل ٔ.)0.11نهزؤكوود يووٍ يعُٕٚووخ االارجووبؽ رًووذ يقباَزووّ ثًعبيووم االارجووبؽ
انغوودٔن ٙانجووبنغ (ٔ )0.15ثًضووزٕٖ تالنووخ ( )0.05ؽٛووش َووزظ عووٍ رهووي انًقباَووخ أٌ يعووبيالد االارجووبؽ
انًؾضوٕثخ نهزأٚووخ انًُٛووٗ ٔاالاركووب ْوو ٙأكجوور يووٍ قًٛووخ يعبيووم االارجووبؽ انغدٔنٛووخ ٔأٌ يعبيووم االارجووبؽ
انًؾضووٕة نهزأٚووخ انٛضوورٖ يضووبٔ٘ نزهووي انقًٛووخ يًووب ٚوودل عهووٗ يعُٕٚووخ انعالقووخ ثوو ٍٛانزظووٕٚجبد انُبعؾووخ
نًُطقزو ٙانزأٚووخ (انًُٛووٗ ٔانٛضوورٖ) ٔيُطقووخ االاركووب يووٍ عٓوخ ٔيغًووٕ انُقووبؽ يووٍ عٓووخ أخوورٖ ْٔووكا
ٚؾقق ُٔٚضغى يع يب عبو ف ٙفرٔع انجؾش ٔٚؾقق أؽد أْدافّٚٔ .عوزٔ انجبؽوش عالقوخ االارجوبؽ انًعُٕٚوخ
رهي انٗ ااصهٕة انزكزٛك ٙانٓغٕي ٙانك٘ اعزًدرّ أمهت فر انجطٕنخ ثبعزًبتْوب عهوٗ انزظوٕٚت يوٍ رهوي
انًُبؽق تٌٔ مٛرْب يٍ يُبؽق انٓغوٕو ااخورٖ يضوم يُطقوخ انًوٕ انزو ٙرزخوكْب أمهوت انفور كًُطقوخ
نزُألٛى انٓغًخ أكضر يٍ يُطقخ رظٕٚت ٔتني نجعدْب عٍ انٓدف(.)1
 -5االصزُزبعبد ٔانزٕطٛبد
 1-5االصزُزبعبد
استنتج انباحث يا يهي:
 -1رررٛت أفؼهٛخ َضت يؾبٔالد انزظٕٚت انكه( ٙانُبعؼ ٔانفبشم) نًُبؽق انزظٕٚت ؽضت اٜر:ٙ
أ -يُطقخ االاركب
ة -يُطقخ انزأٚخ انٛضرٖ
عـ -يُطقخ انزأٚخ انًُٗٛ
 -2رررٛت أفؼهٛخ َضت انزظٕٚت انُبعؼ نًُبؽق انزظٕٚت ؽضت َفش انزضهضم أعالِ.
* بدرجة حرية (ن – ) =

( ) خالد جنم عبد اهلل – مصدر سبق ذكره –  – 891ص .8
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ٔ -3عٕت فٕا يعُٕٚخ ث ٍٛيؾبٔالد انزظٕٚت انُبعؼ نًُبؽق انزظٕٚت انضالس ٔنظبنؼ يُطقخ االاركب .
ٔ -4عوٕت عالقوخ اارجوبؽ يعُٕٚوخ ثو ٍٛكوم يُطقوخ يووٍ يُوبؽق انزظوٕٚت انوضالس ٔيغًوٕ انُقوبؽ انزوٚ ٙؾظووم
عهٓٛب انفرٚق.
 2-5انزٕطٛبد
يىصي انباحث بًا يهي:
 -1االْزًبو ثزطٕٚر ااتاو انًٓبا٘ نهزظوٕٚت يوٍ انزأٚوخ ثؤَٕاعوّ انًخزهفوخ نًوب نوّ يوٍ أصور اٚغوبث ٙكجٛور فوٙ
َزٛغخ انًجبااح ندٖ فر أَدٚخ انقطر نهداعخ اأنٗ.
 -2ػوورٔاح رًُٛووخ انضقووخ ثووبنُفش نوودٖ انالعجوؤ ٍٛانعًووم عهووٗ رطووٕٚر انزظووٕٚت انضووهًٔ ٙثبنًزبثعووخ ٔانخطووبفٙ
الصزضًبا فرص انزظٕٚت يٍ انًُطقخ انقرٚجخ (االاركب ).
 -3ػووورٔاح رطوووٕٚر ركزٛوووي انٓغوووٕو انفرقووو ٙانخوووبص ثبنزظوووٕٚت يوووٍ يُطقزووو ٙانزأٚوووخ (انًُٛوووٗ ٔانٛضووورٖ)
ٔاالاركب نرفع يضزٕٖ انزظٕٚت يٍ ْكِ انًُبؽق انًًٓخ.
 -4اعراو اندااصبد ٔانجؾٕس انًشبثٓخ ثغٛخ رطٕٚر يضزٕٖ نعجخ كرح انضهخ ف ٙااعبو انقطر.
انًظـــــــبتا
* انٓبشً ٙا

هللا – رًبا ٍٚرطجٛقٛخ نهقكف يٍ يُطقخ انضزخ أيزبا – َشرح االرؾبت اندٔن ٙنهزرثٛخ انجدَٛخ – انعدت  3رًٕ – .1161

* صبير يؾضٍ اصًبعٛم – ٔاقع انزٓدٚف عُد العج ٙانداعخ اأنٗ ثكرح انقدو فو ٙانعورا – اصوبنخ يبعضوزٛر يُشوٕاح – يطجعوخ أاكوبٌ –
ثغدات – .1164
* ؽضٍ يعٕع – كرح انضهخ نهغًٛع – يكزجخ انقبْرح انؾدٚضخ – انقبْرح – .1166
* خبند فٛظم ؽبيد انشٛخٕ – رقٕٚى ؽبالد انزٓدٚف انقرٚت ٔانجعٛد نجطٕنخ انزآخ ٙاندٔنٛخ ثكرح انٛد – اصبنخ يبعضزٛر مٛر يُشٕاح – كهٛخ
انزرثٛخ انرٚبػٛخ – عبيعخ انًٕطم – .1161
* خبند َغى عجد هللا – انزظٕٚت انجعٛد ف ٙكرح انضهخ ٔعالقزّ ثُزبئظ انًجباٚبد – اصبنخ يبعضزٛر مٛر يُشٕاح – كهٛخ انزرثٛخ انرٚبػوٛخ –
عبيعخ ثغدات – .1166
* عجد انرؽًٍ عدس – يجبتة اإلؽظبو ف ٙانزرثٛخ ٔعهى انُفش – ط – 2يكزجخ ااقظٗ – اااتٌ – .1161
* يؾًد ؽضٍ عالٔ٘ ٔأصبيخ كبيم اارت – انجؾش انعهً ٙف ٙانزرثٛخ انرٚبػٛخ ٔعهوى انوُفش انرٚبػو – ٙتاا انفكور انعرثو – ٙانقوبْرح –
.1111
* يؾًد طجؾ ٙؽضبَ – ٍٛانقٛبس ٔانزقٕٚى ف ٙانزرثٛخ انجدَٛخ ٔانرٚبػٛخ – ط – 1ؽ – 3تاا انفكر انعرث – ٙانقبْرح – .1115
* يؾًد طجؾ ٙؽضبَٔ ٍٛؽًد٘ عجد انًُعى – ؽر رؾهٛم انًجبااح ف ٙانكرح انطبئرح – ؽ – 1تاا انفكر انعرث – ٙانقبْرح – .1166
* يرٔاٌ عجد انًغٛد اثراْٛى – االخزجبااد ٔانقٛبس ٔانزقٕٚى ف ٙانزرثٛخ انرٚبػٛخ – ؽ – 1تاا انفكر نهطجبعخ ٔانُشر ٔانزٕ ٚوع – اااتٌ
– .1111
* ٔتٚوع ٚبصوو ٍٛانزكرٚزؤ ٙؽضووٍ يؾًوود انعجٛود٘ – انزطجٛقووبد اإلؽظوبئٛخ ٔاصووزخدايبد انؾبصووٕة فو ٙثؾووٕس انزرثٛوخ انرٚبػووٛخ – انًكزجووخ
انٕؽُٛخ – انًٕطم – .1111
* Kerry Mumford and Morris A. Wordsworth, Beginners Guide to Basketball, Great Britain, Hollen
Street Press, London, 1174.
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