
 حتديد املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات "

 املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلة"

 م.د / ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه. *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

كبب ا الاببلة  دبباا دليقبباا لتقببويم اي ببا اا    يتطلببا الولببو  ملس اياببتوياا ال ياعببية العاليببة    

حتايبة   األساسية الف دية واي كبة، كذلك اخلطط الف ديبة وامااعيبة .. األ ب  البذك يعوبو بوعبو       

 االجتاه لألساليا العلاية كأساس لتطوي  العالية التد يبية وملعداد الربا ج.

والتوجيب  والتخبديو والتؤبب      االنتقبا   القيباس والتقبويم     كاا أن اسبتددام ايبد ل لعالبي    

  ألببب ح حقيقببة ال جببدا  علي ببا، حيببس وتيبباعد  اببوولية مببذا التقببويم كلاببا ا وفبب   اببتوك األدا    

  ن أجل احليو  على نتائج أفضل.

ك ا الالة باعتبا ما أحبد ال ياعباا امااعيبة مبى ألبعا       ووعد عالية وقويم  اتوك األدا   

ال ياعبباا الف ديببة .. نظبب اا لطبيعت ببا اي كبببة  الفعاليببة  بوببدو وألببل دلببة و وعببوعية  ببن وقببويم 

 مبتطلباو ا البدنية واي ا ية واخلططية والذمؤية.

كب ا الابلة مبى جبوم       أن اي با اا األساسبية     م(1998عبد العزيز الؤا ،  دحح لاحل )وُيخو 

ايبا يبباا .. ملت وعتببرب القاعبدا األساسببية للعبببة، وببدون ملوقان ببا لببن يابتطي  ال عببا وؤفيببذ     اإلجنبا    

 (17:  4خطط أو واجباا اي كز بيو ا  توا لة. )

جما  ك ا الالة فياا مو  تعلق بط ق وخطبط اللعبا    مذا وبؤظ ا والعية ملس التطو  احلادث  

اليبعا أن يظبل وبد يا ووقبويم اي با اا األساسبية       الف دية وامااعية خالة اهلجو ية .. ألبح  ن 

 ؤفيلة كل على حدا .. ملت كد  استددام اي با اا اي كببة اهلجو يبة أءؤبا  ايبا يباا باعتبا مبا ملحبدك        

 التغلا على الط ق الدفاعية احلديدة. الوسائل اهلا ة  

  ببا اا األساسببية ولببد وؤاولببح العديببد  ببن الد اسبباا بؤببا  ووقببؤا بطا يبباا اختبببا  لقيبباس اي  

  الباحدببةحببدود علببم  كببدو  ببن األنخببطة الف ديببة وامااعيببة يدتلببن اي احببل الاببؤية .. ملال أنبب      

 ل عباا ك ا الالة. يمل يتط ق أحداا  ؤ ا لقياس األدا  اي ا ك اي كا اهلجو 

، وفبى عبو  حبدود  با    بن ايابح       للباحدبة وانط لاا مما سبق، و ن خ   اخلبرباا اييدانيبة   

 لتقبؤا اختببا اا وابامم بخبول كببو       يوالتطبيقب  ي.. فقد ببدا واعب اا افتقبا  ا با  العلاب      ياي جع

 .ايؤوفيةجا عة  بكلية الرتبية ال ياعية  ب د س بقام األلعال  *



  ب 2ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعاليببة ل عببباا كبب ا الاببلة، واال وقببا  با   يوقببويم و تابعببة وطببو  األدا  اي ببا ك اي كببا اهلجببو      

 فياا يلى : يحيس ووان أماية الب س احلالالتد يبية .. 

 وقؤا بعض اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة.  *

 ليد الب س. حتديد  اتوياا  عيا ية الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة *

 . االنتقا  والتقويم والتؤب استددام االختبا اا اي ا ية اي كبة اهلجو ية ليد الب س ألغ اض  *

 :ـ أهداف البحث 

 وقؤا بعض اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة. - 1

 حتديد  اتوياا  عيا ية الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليد الب س. - 2

 :ـ تساؤالت البحث 

 مل ميون وقؤا بعض اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ؟ - 1

 اا ك ا الالة ليد الب س ؟  ا مى اياتوياا ايعيا ية الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عب - 2

 :البحث  ـ امُلصطلحات املستخدمة يف

 :ـ التقنني  1

 وب ء    يتضان حتديد شب و  وطبيبق االختببا   بن حيبس   اعباا عببط ويب  العوا بل الب           

 (45:  7فتوع  وعليااا اإلج ا  والتي يح ووذك  ايعايو. ) .وب س الظام ا ال   

 :ـ االختبار  2

 (14:  6) بدنية أو   ا ية أو اجتااعية أو نفاية. يلؤواح يأو كيف يحملاولة وقويم كامو جت بة 

 :ـ املهارات املركبة اهلجومية  3

 مبببى جببباتل ألشبببوا  عتلفبببة  اوعبببة  بببن اي بببا اا ايؤفببب دا اهلجو يبببة وتبببداخل   احلببب ا  

 ولن  عا لت قيق مدف ُ  بدد وفقباا    و دي ا ال عبة   الؤ ائية لتخول بداية للا ا ا التالية، وال 

 (ي)وع ين ملج ائتطلباا ايبا اا. ُي



  ب 3ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ الدراسات السابقة 

 ويببايم اختبببا  لقيبباس دلببة  :  بعؤببوان (10م( )2007) حماببد عبببد ايببؤعم و حماببد ف اببى   د اسببة - 1

مل وانيبة اسبتددام    ووولبلح أمبم نتائج با ملس   كب ا الابلة،    يالتيويا  ن القفز وملد اك ام د لؤاشو

ملد اك  ليباس دلبة التيبويا  بن القفبز ولبد ا ناشبل كب ا الابلة            االختبا  اُيقرت  ليد الب بس   

 .ام د ايطلول

اي ا يبة اهلجو يبة    دا اا: بؤبا  اختببا    كبا لقيباس األ     بعؤبوان  (1م( )2005) يأسعد الويو د اسبة  - 2

سؤة، وووللح أمم نتائج ا ملس بؤا  اختبا    كا لقياس   با اا   12ك ا الالة حتح  يبالو ا لؤاشو

( ووعبب   اببتوياا و ا، التيببويا، ايتابعببة اهلجو يببة )التولببن، اال ووببا ، اخلببدام، التا يبب ، احملببا 

 . عيا ية خالة بعيؤة الب س

ك ا الابلة اُييبغ ا،    بؤا  بطا ية اختبا    ا ية ل عيب:  بعؤوان (2م( )2004) ملي ف عياى د اسة - 3

كب ا الابلة اُييبغ ا وخبال      اسبتد   بطا يبة اختببا    ا يبة ل عبيب      وأسف ا أمم نتائج با عبن  

االختبا اا التالية : )احملاو ا بالدو ان، التيويا  ن  اوية 

5

، س عة التا ي ا اليبد ية، ح كبة   45

 .تقاط (القد ا بخول ُ 

دا اا اي ا يببة اي كبببة : ويببايم بطا يببة اختبببا اا لببأل بعؤببوان (9م( )1999) حماببد أبو يببة د اسببة - 4

وبواف  اُيعبا  ا العلايبة     وأسبف ا أمبم نتائج با عبن    ، ك ا القدم جبا و يبة  يب  الع بيبة    ل عيب

، اسببتد   ي)اليببدق، الدببباا، ايوعببوعية( مايبب  االختبببا اا اي شبب ة إلجبب ا  الت ليببل العببا ل 

اختبا اا، كابا   حتديبد    (4)ك ا القدم  وونة  ن  ة اي كبة ل عيببطا ية لقياس األدا اا اي ا ي

 .اياتوياا ايعيا ية هلذه االختبا اا

 :التعليق على الدراسات السابقة  ـ

 العبام للب بس    اهلبدف وعب      الباحدبة عبو  نتائج با، ممبا سباعد        ع ض الدا ساا الاابقة  

 ولببياغة األمببداف والتاببا الا،  يللاخببولة، كببذلك اإلطببا  الؤظبب  ي ببن حيببس حتديببد ايببدخل األساسبب

 ؤاسبة للت قق  ن التاا الا. عاماا اإلحيائية اُيأيضاا حتديد عيؤة الب س واُي

 :إجراءات البحث  ـ

 :منهج البحث  :أواًل  ـ

 ، نظب اا يؤاسببت  لطبيعبة وأمبداف    ياألسبلول اياب    ةتبعب ُ  يايبؤ ج الولبف   الباحدبة  حاستدد 

 .وملج ا اا مذا الب س



  ب 4ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عينة البحثجتمع وُم :ثانيًا  ـ

 :البحث جتمع ـ ُم 1

لوب ا الابلة    يسيداا اُياج ا باالحتاد اييب   (أ)العام اياتا   يالعباا ك ا الالة بأندية الدو 

 (1)   فقنادك.  (14)العبة ممدلا لعدد  (168)، والبالغ عددمم م2007/م2006 يللاوسم ال ياع

 :عينة البحث ـ  2

 العبببام  يابببدلن العبببباا كببب ا الابببلة لببببعض أنديبببة البببدو   العببببة ُي( 120) بلبببغ حجبببم العيؤبببة

  ،م2007/م2006 يال ياعببب للاوسبببم الابببلةلوببب ا  يباالحتببباد اييببب  اُيابببج ا .. سبببيداا (أ)اياتبببا  

الد اسبباا ملجبب ا     ناالسببتعانة ب ببالعبببة    (30)  اختيببا من عخببوائياا علببى  بب حلتا .. بوالبب    

العبة   وطبيبق جت ببة الب بس األساسبية علبي ن       (90)لتقؤا االختبا اا ليد الب س،  االستط عية

 عيؤبة الب بس   حجبم ووو يب   يوعح ( 1)وامدو  لت ديد اياتوياا ايعيا ية ل ختبا اا ليد الب س، 

 ونابت ا  ن ا تا  الولى للب س.

 (1جدو  )

 الب سحجم ووو ي  عيؤة 

نابة حجم العيؤة  ن  العيؤة يملوال نوم العيؤة

 ا تا  الولى للب س

عيؤة الد اساا 

 االستط عية

 30 العدد
17.857 % 

 % 25.000 الؤابة %

 عيؤة جت بة 

 الب س األساسية

 90 العدد
53.571 % 

 % 75.000 الؤابة %

 العيؤة يملوال
 120 العدد

71.429 % 
 % 100.000 الؤابة %

 :ـ جتانس عينة البحث  3

 الطو ، البو ن،  )الان،   - عيؤة الب س - العباا ك ا الالةبإجب ا  التجانو با  ةالباحد حلا 

(، وتلبك للتأكبد  بن ولبوم     ليبد الب بس   ، ايبتغواا البدنيبة اخلالبة، اي با اا األساسبية     العا  التد ييب

 .(2)ويوعح تلك امدو  ، ياالعتدالؤ ؤى التو ي  العيؤة حتح ُ 

 120ن = 



  ب 5ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2جدو  )

 دتا ابعض ايتغواا اُي جتانو عيؤة الب س  

 ليد الب س ايتغبواا

وحدا 

 القياس

 االلتوا  االحن اف الوسيط ايتوسط

 ُ عدالا

 الؤاو

 0.724 - 1.864 20.000 19.550 سؤة نبالا

 0.219 - 3.925 166.000 165.713 سم الطبو 

 0.160 - 6.730 66.000 65.642 كجم البو ن

 0.252 2.127 4.500 4.679 سؤة العا  التد ييب

ايتغواا 

البدنية 

 اخلالة

 0.313 3.908 33.000 33.408 سؤتيارت القوا ايايزا بالا عة

 0.101 7.632 52.500 52.756 كيلوج ام القوا العضلية العظاى

 0.431 - 4.085 42.000 41.413 وو ا  حتال القوا العضلية

 0.139 0.581 3.015 3.042 دليقة يالتؤفا يالت ال الدو 

 0.511 0.922 5.019 5.176 ءانية الا عة االنتقالية

 0.190 2.134 29.017 29.152 ءانية ال شالة

 0.425 3.255 12.500 12.961 سؤتيارت اي ونة

 اي ا اا

 األساسية

 ليد الب س

 0.131 6.329 122.000 122.276 د جة دلة التا ي 

 0.369 1.463 14.500 14.680 وو ا  س عة التا ي 

 س عة ودلة التيويا
 0.195 0.215 60.000 60.014 ءانية

 0.171 2.679 15.000 15.153 د جة

 0.330 1.374 11.015 11.166 ءانية احملاو ا

 احنيبب ا بببا  يأ (0.511 : 0.724 -)أن  عببا  ا االلتببوا  و اوحببح بببا  (2)يتضببح  ببن امببدو  

، ايبتغواا البدنيبة   العاب  التبد ييب   الطو ، الو ن، )الان، ، مما يد  على جتانو عيؤة الب س  (3 ±)

 (.ليد الب س اخلالة، اي ا اا األساسية

 :أدوات مجع البيانات وسائل و :ثالثًا  ـ

 :عدالت النمو ـ ُم 1

  ل سؤة (.لوا يخ ايي د ) أل : بال جوم ملس الان *

 الاؤتيارت... ووحدا القياس  ،:   لياس  بال ستا يرت الطو  *

 ويلوج ام... الووحدا القياس  ى،:   القياس بواسطة  يزان طب الو ن *

 120ن = 



  ب 6ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اخلاصة واملهارات األساسية قيد البحث البدنيةتغريات امُلـ  2

 حتديببدما للاببتغواا البدنيببة اخلالببة واي ببا اا األساسببية ليببد الب ببس،        الباحدببةاسببتؤدا 

سببق   جما  ك ا الالة وال    ةكذلك االختبا اا اخلالة ب اا ملس عدد  ن الد اساا العلاية التطبيقي

ُ خباب ة للا حلبة    وتلك علبى عيؤباا  هلا  اال اُيعا  ا العلايةواستدد ح مذه االختبا اا ولا ح  

(، حماببد 13م( )1998(،  ؤببا  حماببد )8م( )1997حماببد ببب   ).. كد اسببة كببل  ببن  ليببد الب ببسالاببؤية 

 .(14م( )2007(، ندا كابوه )11م( )1999عبدالدايم ولب ى حاانا )

 (378 - 240:  7) : اختبارات املتغريات البدنية اخلاصة )أ(

 لاا جؤح .. لقياس القوا ايايزا بالا عة. ياختبا  الوءا العاود *

 اختبا  لوا القبضة .. لقياس القوا العضلية العظاى. *

 اختبا  املوس  ن ال لود .. لقياس حتال القوا العضلية. *

 .يالتؤفا ي رت .. لقياس الت ال الدو ( 600) ياختبا  ام  *

 .. لقياس الا عة االنتقالية.  ن بداية ُ ت  كة  رت (30)اختبا  العدو  *

 ايتع ل لبا و .. لقياس ال شالة. ياختبا  ام  *

 اختبا  ءؤى امذم  ن وع  املوس الطويل .. لقياس اي ونة. *

 (117 - 97:  11) :اختبارات املهارات األساسية قيد البحث  )ب(

  اختبا  التا ي  بالدف  .. لقياس دلة التا ي . *

  اال وداد .. لقياس س عة التا ي .اختبا  حائط  *

  اختبا  التيويا  ن الوءا .. لقياس س عة ودلة التيويا. *

 ايتع ل بالو ا .. لقياس احملاو ا. ياختبا  ام  *

 :حتديد املهارات املركبة اهلجومية قيد البحث ـ  3

بت ديد اي ا اا اي كبة اهلجو يبة ل عبباا كب ا الابلة ليبد الب بس عبن ط يبق          الباحدةلا ح 

 العبببام  يالبببدو  لببببعض  با يببباا األنديبببة اُيخبببا كة      ياي حظبببة ايوعبببوعية والت ليبببل ايببببدئ   

     على أساس ا   حتديد اي ا اا اي كبة اهلجو ية التالية : سيداا، وال  (أ)اياتا  



  ب 7ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اك واست م الو ا ءم التا ي  *

 . اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التا ي  *

 . اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم التا ي  *

 . اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءم التا ي  *

 . اك واست م الو ا ءم التيويا *

 . اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التيويا *

 .واست م الو ا ءم اخلدام ءم التيويا اك  *

 . اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءم التيويا *

 ايبا يبباا .. األ بب  الببذك يتااشببى  باعتبا مببا أكدبب  اي ببا اا اي كبببة اهلجو يببة ووبب ا اا ووببأءواا   

 ا  ك ا الالة. جم   ي   اهلدف الذك ي  ى مللي  الب س  ن وقؤا اختبا اا أل ل للوال  التطبيق

 : االختبارات اخلاصة بقياس املهارات املركبة اهلجومية قيد البحث ـ 4

 بتيببايم االختبببا اا اخلالببة بقيبباس اي ببا اا اي كبببة اهلجو يببة ل عببباا        الباحدببةلا ببح 

 في ببا اإلعببافة  ي وعبب - (2)   فببق -اسببتاا ا اسببتبيان  كبب ا الاببلة ليببد الب ببس، ءببم لا ببح بوعببع ا   

 دك    يوتلك إلبدا  ال أ - (3)   فق -واحلذف مبا ُيؤاسا  أك اخلبو، و  ع ع ا على الاادا اخلربا  

 ؤاسبة االختبا اا لقياس ولك اي ا اا، مذا ولد اوفقح آ ا  الابادا اخلبربا  علبى  ؤاسببة االختببا اا      

لب س، وتلك بعد وؤفيذ التعدي ا اُيقرتحة لقياس اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليد ا

 أشا  بعض م مللي ا.  ال 

 : كيفية احتساب الدرجات اخلاصة بقياس املهارات املركبة اهلجومية قيد البحث ـ 5

 يتم حاال الد جاا اخلالة بول اختبا  كاا يلى :

 .حماوالا (3)كل اختبا   لول العبة ُ دتربا   *

، وجتاب  د جباا   (2) بباي فق كبل حماولبة كابا مبو  وعبح       اي با ك   يتم احتاال د جة دلبة األدا    *

 .الد ث حماوالا

يببتم حاببال   ببن أدا  االختبببا   ببن حلظببة بدايببة االختبببا  ) اببك واسببت م الوبب ا(، وحتببى ن ايببة   *

كبل حماولبة، وُيجاب    بن       بن الدانيبة     (0.01)االختبا  )أدا  التا ي  أو التيويا(، وتلبك أللب ل   

 الد ث حماوالا.  



  ب 8ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اُيعادلة التالية :  م  ن أدا  الد ث حماوالا ملس د جة باستددا ييتم حتويل ملوال *

 ) د جة الز ن ( = 
 م ب س

 50 بب 10× 

 م

 الد ث حماوالا.   ن ال عبة   ي= ملوال )س(حيس : 

 =  توسط أ  ؤة العيؤة. )م(

 (68، 67:  12(، )32:  9أل  ؤة العيؤة. ) ي= االحن اف ايعيا  )م(

  :ـ الدرجة النهائية لالختبار 

الد ث حماوالا .. يلبى تلبك الوخبن عبن مبذا       مى جماوم د جاا )دلة األدا  اي ا ك + الز ن(  

 جداو  الد جاا ايعيا ية اياتدلية.   ا اوم  

 : (4) مرفقاستمارات تسجيل البيانات ـ ـ  6

 :البحث  األدوات واألجهزة املستخدمة يف :رابعًا ـ 

 ج ا   ستا يرت لقياس الطو  ألل ل سم. *

  يزان طبى لقياس الو ن ألل ل كجم. *

 لقياس لوا القبضة بالويلوج ام... ج ا  الديؤا و يرت  *

 .ي لعا ك ا سلة، مدف سلة لانون *

 .ةك اا سلة لانوني *

  ن الدانية، ش يط لياس بايرت. (0.01)ساعة مليقاف ألل ل  *

 جو، طباشو، ألاام، حواجز، لفا ا. *

 ،  ؤضدا.  اوا وبا  حائط أ لو، *

 :الدراسات االستطالعية  :خامسًا ـ 

 :الدراسة االستطالعية األوىل ـ  1

علبى بعبض العبباا العيؤبة اُيدييبة       م08/07/2007ملس  م01/07/2007أج يح خ   الفرتا  بن  

 العباا .. ب دف :( 10)إلج ا  الد اساا االستط عية لوا  ا 



  ب 9ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اجعة ش و  و والفاا اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ليد الب س.  *

 االختبا اا.  وؤظيم ووؤايق سو العال   *

 الب س.  البياناا( اياتدد ة  الت قق  ن  دك ل حية )األدواا، استاا اا واجيل  *

ُ ااعدين( 2)ود يا اُيااعدين وعددمم  *

*

على وؤفيذ وملدا ا االختبا اا، و بل  اسبتاا اا وابجيل    

 البياناا .. لضاان  وعوعية ودلة القياس.  

 :الدراسة االستطالعية الثانية ـ  2

علببى عيؤببة الد اسبباا االسببتط عية  م05/08/2007ملس  م15/07/2007أج يببح خبب   الفببرتا  ببن 

العببة .. ب بدف التأكبد  بن وقبؤا ووبواف  اليب حية العلايبة )اليبدق، الدبباا،            (30)والبالغ عبددما  

 ايوعوعية(  اوعة اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليد الب س.

  : حساب ُمعامالت الصدق لالختبارات قيد البحث ـ

دام لدق احملتوك حلاال ُ عا  ا لدق اختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو يبة ل عبباا     استد

 ايبدئيبة علبى جماوعبة     البو و     االختببا اا ليبد الب بس   عب ض     ك ا الابلة ليبد الب بس، حيبس    

بتؤفيببذ  ةالباحدبب حلا ببلببد ، و(2) ببباي فقوايوعبب ة أئببائ م  خببربا ، (5)اخلببربا  بلببغ عببددمم  ببن 

ويب    اوفبق ولبد  ،   ا أخب ك علبي م   االختبا ااأشا  ب ا  عظم اخلربا ، ءم   ع ض  قرتحاا ال اُي

 .لو و ا الؤ ائية   وبطة متا اا باهلدف الذك بؤيح  ن أجل  أن االختبا اا ليد الب س  اخلربا  على 

الببالغ  بتطبيق االختبا اا ليد الب بس علبى عيؤبة الد اسبة االسبتط عية و      ةالباحد حلا كاا 

للدباا .. ءم لا ح بعد تلك  اال لدق االختبا اا ليد الب بس   (التطبيق األو )العبة  (30)عددما 

 )ال بيببب  األعلبببى،  ي توسبببطباسبببتددام لبببدق التابببايز عبببن ط يبببق ملوببباد  عؤويبببة الفببب وق ببببا   

ويب     )و ويبباا وؤا ليباا(   العببة   (30)ال بي  األدنى(، وتلك بعد أن   و ويا لياساا مذا التطبيبق  

  اُ عبا   يوعبح  (3)وامبدو    ال بباعيا،  يءم لا ح بإواد داللة الف وق ببا  توسبط   ،االختبا اا

 ليد الب س. ل ختبا اااليدق 

 

 .اُيااماة اختيا مم .. حيوهلم على د جة بوالو يوس الرتبية ال ياعية وال غبة   اشرت    * 



  ب 10ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3جدو  )

 الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ُ عا  ا اليدق  

 ل عباا ك ا الالة ليد الب س

 االختبا اا ليد الب س
وحدا 

 القياس

 ال بي  األدنى ال بي  األعلى
( ا)لياة 

 احملاوبة
 االحن اف ايتوسط االحن اف ايتوسط

 * 22.624 4.068 36.000 3.606 71.500 د جة  اك واست م الو ا ءم التا ي 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التا ي 
 * 20.053 3.367 37.333 3.279 67.250 د جة

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التا ي 
 * 23.125 3.175 37.083 3.162 67.000 د جة

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التا ي 
 * 24.149 3.029 37.417 2.939 65.500 د جة

 اك واست م الو ا ءم 

 التيويا
 * 21.761 3.243 39.167 3.433 68.833 د جة

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التيويا
 * 23.576 3.137 38.250 3.157 68.750 د جة

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التيويا
 * 23.110 2.964 38.667 3.059 67.083 د جة

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التيويا
 * 20.945 3.476 41.417 3.579 71.583 د جة

 2.145( = 0.05)  عؤوية  اتوك ،(14لياة )ا( امدولية عؤد د .   ) *

 ي توسبط ببا   (0.05)وجود ف وق دالة ملحيائياا عؤد  اببتوك  عؤويبة    (3)يتضح  ن امدو  

اختببا اا اي با اا اي كببة اهلجو يبة         توسط ال بي  األعلبى ( ولياحل ال بي  األدنىال بي  األعلى، )

 .مذا االختبا اا، مما يد  على لدق ل عباا ك ا الالة ليد الب س

  : حساب ُمعامالت الثبات لالختبارات قيد البحث ـ

 اال ُ عا  ا الدباا باستددام ط يقة وطبيق االختبا اا ءم ملعادا وطبيق ا  الباحدةلا ح 

Test-Retest  أيام با التطبيقا على العيؤة اُيديية إلج ا  الد اساا  ستة (6)بفالل   ؤى لد ه

 يوعبح ُ عبا  ا الدبباا الختببا اا اي با اا اي كببة اهلجو يبة ل عبباا          (4)االستط عية، وامبدو   

 ا الالة ليد الب س. ك 

 8=  2ن=   1ن



  ب 11ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4جدو  )

 الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ُ عا  ا الدباا  

 ل عباا ك ا الالة ليد الب س

 االختبا اا ليد الب س
 يالتطبيق الدان التطبيق األو 

 ( )لياة 

 احملاوبة
 االحن اف ايتوسط االحن اف ايتوسط

 * 0.891 8.435 59.100 8.661 58.972  اك واست م الو ا ءم التا ي 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التا ي 
59.648 9.298 59.863 8.917 0.874 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التا ي 
59.851 10.165 60.088 9.826 0.851 * 

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التا ي 
60.730 10.711 60.947 10.355 0.796 * 

 اك واست م الو ا ءم 

 التيويا
56.924 10.405 57.250 10.102 0.788 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التيويا
57.583 9.300 57.816 8.924 0.772 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التيويا
57.862 10.193 58.135 9.861 0.760 * 

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التيويا
58.047 9.923 58.469 9.570 0.752 * 

 0.361( = 0.05)  عؤوية  اتوك ،(28لياة ) ( امدولية عؤد د .   ) *

( الختببا اا اي با اا   يبا التطبيقا )األو ، الدان ُ عا  ا اال وبا أن  (4)يتضح  ن امدو  

 ، (0.05)داللبببة  عؤويبببة عؤبببد  ابببتوك   ل عبببباا كببب ا الابببلة ليبببد الب بببس تاا  اي كببببة اهلجو يبببة

مبذه  انعواسبا ببأن   ى لؤبا  عطب عالية، مما ُيليم ومذه متدل ( 0.891 : 0.752) ا با  ليا احيس و اوحح 

 د جة  قبولة  ن الدباا. على االختبا اا

  : حساب ُمعامالت املوضوعية لالختبارات قيد البحث ـ

   اسببتد   ُ عا ببل ايوعببوعية علببى نفببو العيؤببة الاببابق اإلشببا ا مللي ببا باسببتددام ط يقببة   

نفببو الولببح، تلببك ألن  ُ عا ببل اال وبببا  بببا ُ  واببان يقو ببان بالتاببجيل والقيبباس للعيؤببة تاو ببا   

 ايوعوعية وعؤى  بدك اوفباق أو اخبت ف أكدب   بن ُ  وبم علبى ليباس  ابتوك جماوعبة  بن األفب اد             

يوعبح ُ عبا  ا ايوعبوعية الختببا اا اي با اا       (5)(، وامدو  64:  12نفو الولح. ) با   ا  اخت  

 اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليد الب س. 

 30ن = 



  ب 12ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5جدو  )

 ُ عا  ا ايوعوعية الختبا اا اي كبة اهلجو ية  

 ل عباا ك ا الالة ليد الب س

 االختبا اا ليد الب س
 وطبيق أحد اُيااعدين الباحدةوطبيق 

 ( )لياة 

 احملاوبة
 االحن اف ايتوسط االحن اف ايتوسط

 * 0.958 8.548 59.036 8.661 58.972  اك واست م الو ا ءم التا ي 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التا ي 
59.648 9.298 59.756 9.108 0.950 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 ءم التا ي اخلدام 
59.851 10.165 59.970 9.996 0.946 * 

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التا ي 
60.730 10.711 60.839 10.533 0.941 * 

 اك واست م الو ا ءم 

 التيويا
56.924 10.405 57.087 10.254 0.937 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التيويا
57.583 9.300 57.700 9.112 0.933 * 

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التيويا
57.862 10.193 57.999 10.027 0.926 * 

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التيويا
58.047 9.923 58.258 9.747 0.919 * 

 0.361( = 0.05)  عؤوية  اتوك ،(28لياة ) ( امدولية عؤد د .   ) *

، أحد اُيااعدين( الختببا اا  الباحدةبا وطبيق ) ُ عا  ا اال وبا أن ( 5)يتضح  ن امدو  

 ، (0.05)داللبة  عؤويبة عؤبد  ابتوك      اي ا اا اي كببة اهلجو يبة ل عبباا كب ا الابلة ليبد الب بس تاا       

على ا وفام انعواسا ى لؤا عطعالية، مما ُيليم ومذه متدل  (0.958:  0.919) ا با  ليا احيس و اوحح 

 .ُ عا  ا ايوعوعية هلذه االختبا اا

 :الدراسة األساسية  :سادسًا ـ 

) اليبدق، الدبباا، ايوعبوعية (  اوعبة االختببا اا      وواف  اليب حية العلايبة   بعد التأكد  ن 

بتطبيبق   الباحدبة ليد الب س، كبذلك الخب و  الفؤيبة واإلدا يبة واسبتواا  كافبة اإلجب ا اا .. لا بح         

على عيؤة الد اسة األساسبية، ءبم وب  تلبك     م 15/09/2007حتى  م15/08/2007الفرتا  ن  االختبا اا  

ُ عامة البياناا ملحيائياا لت ديد اياتوياا ايعيا يبة الختببا اا اي با اا اي كببة اهلجو يبة ل عبباا       

 ك ا الالة ليد الب س. 

 30ن = 



  ب 13ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :امُلعاجلة اإلحصائية  :سابعًا  ـ

باألسباليا   حواستعان ،( ُيعامة البياناا ملحيائيااSPSS) يالربنا ج اإلحيائ ةالباحد حاستدد 

 اإلحيائية التالية :

 .Mean  Arithmeticيايتوسط احلااب *

 .Standard Deviation ياالحن اف ايعيا  *

 .Median  الوسيط *

 .Skewness coefficient  عا ل االلتوا ُ  *

 .Kurtosis correlation التفلطح عا ل ُ  *

 .T. test  (ا)اختبا   *

 .coefficient Simple correlation (person) عا ل اال وبا  البايط لبوسونُ  *

 .Norms Scores  الد جاا ايعيا ية *

 .(0.05) اتوك  عؤوية  اتوك الداللة اإلحيائية عؤد  ةالباحد حولد ا وض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب 14ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عرض النتائج وتفسريها ـ

 : عرض النتائج: أواًل  ـ

 : لالختبارات قيد البحث يـ التوزيع االعتدال 1

 (6جدو  )

 الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية  االعتداليالتو ي  

 ل عباا ك ا الالة ليد الب س

 االختبا اا ليد الب س
ايتوسط 

 ياحلااب
 الوسيط

االحن اف 

 يايعيا 
ُ عا ل 

 االلتوا 
ُ عا ل 

 التفلطح

 1.011 0.010 9.274 59.468 59.500  اك واست م الو ا ءم التا ي 

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التا ي 
 1.032ب  0.014ب  10.689 60.193 60.143

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التا ي 
60.728 59.756 11.067 0.263 1.561 

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 احملاو ا ءم التا ي  ءم
61.305 60.922 11.752 0.098 1.203 

 اك واست م الو ا ءم 

 التيويا
 1.007ب  0.090 11.185 57.314 57.651

  اك واست م الو ا ءم 

 احملاو ا ءم التيويا
58.293 57.861 10.769 0.120 1.341 

  اك واست م الو ا ءم 

 اخلدام ءم التيويا
 0.655ب  0.101 11.602 58.373 58.764

  اك واست م الو ا ءم اخلدام 

 ءم احملاو ا ءم التيويا
 0.146ب  0.142 10.933 58.452 58.970

وُ عا ل االلتبوا  وُ عا بل    يوالوسيط واالحن اف ايعيا  يايتوسط احلااب( 6يتضح  ن امدو  )

( اختببا اا،  8التفلطح الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليبد الب بس وعبددما )   

  ،(3 ±)، ومبذه القبيم وؤ يب   با ببا      (0.142 : 0.014 -)حيس و اوحح ليم ُ عبا  ا االلتبوا   با ببا     

 .اعتدالياامما يد  على وو ي  البياناا وو يعاا 

 :ـ اشتقاق املعايري  2

الختببا اا اي با اا اي كببة اهلجو يبة ل عبباا كب ا        Z.Score  استد ال الد جاا ايعيا يبة  

 الالة ليد الب س كاا مى  وع ة بامداو  التالية :

 90ن = 



  ب 15ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7جدو  )

 الد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم التا ي (

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 45 55 31 61 70 16 77 فأكد  85 1

2 84 76 17 69 60 32 54 44 

3 83 75 18 68 59 33 53 43 

4 82 74 19 67 58 34 52 42 

5 81 73 20 66 57 35 51 41 

6 80 72 21 65 56 36 50 40 

7 79 71 22 64 55 37 49 39 

8 78 70 23 63 54 38 48 38 

9 77 69 24 62 53 39 47 37 

10 76 68 25 61 52 40 46 35 

11 75 67 26 60 51 41 45 34 

12 74 66 27 59 49 42 44 33 

13 73 65 28 58 48 43 43 32 

14 72 63 29 57 47 44 42 31 

 فألل 30 41 45 46 56 30 62 71 15

أن اختبا  )  اك واست م الو ا ءبم التا يب  ( يببدأ ببأعلى د جبة خبام        (7)يتضح  ن امدو  

وقابلب ا د جبة  عيا يبة     (41)، ويؤت بى بألبل د جبة خبام ومبى      (77)وقابل ا د جة  عيا يبة  ( 85)ومى 

 .(9.274) ل  يد جة، واالحن اف ايعيا  (59.500)هلذا االختبا  مو  ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(30)



  ب 16ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8جدو  )

 الد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التا ي (

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 44 54 31 58 69 16 72 فأكد  84 1

2 83 71 17 68 57 32 53 43 

3 82 70 18 67 56 33 52 42 

4 81 70 19 66 55 34 51 41 

5 80 69 20 65 55 35 50 41 

6 79 68 21 64 54 36 49 40 

7 78 67 22 63 53 37 48 39 

8 77 66 23 62 52 38 47 38 

9 76 65 24 61 51 39 46 37 

10 75 64 25 60 50 40 45 36 

11 74 63 26 59 49 41 44 35 

12 73 62 27 58 48 42 43 34 

13 72 61 28 57 47 43 42 33 

 فألل 32 41 44 46 56 29 60 71 14

15 70 59 30 55 45    

أن اختبا  ) اك واسبت م الوب ا ءبم احملباو ا ءبم التا يب ( يببدأ ببأعلى          (8)يتضح  ن امدو  

وقابلبب ا د جببة  (41)، ويؤت ببى بألببل د جببة خببام (72)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة  (84)د جببة خببام ومببى 

 .(10.689) يد جة، واالحن اف ايعيا ( 60.143)هلذا االختبا   يعلااا بأن ايتوسط احلااب، (32) عيا ية 



  ب 17ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9جدو  )

 الد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم التا ي (

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 45 55 31 58 70 16 72 فأكد  85 1

2 84 71 17 69 57 32 54 44 

3 83 70 18 68 57 33 53 43 

4 82 69 19 67 56 34 52 42 

5 81 68 20 66 55 35 51 41 

6 80 67 21 65 54 36 50 40 

7 79 67 22 64 53 37 49 39 

8 78 66 23 63 52 38 48 38 

9 77 65 24 62 51 39 47 38 

10 76 64 25 61 50 40 46 37 

11 75 63 26 60 49 41 45 36 

12 74 62 27 59 48 42 44 35 

13 73 61 28 58 48 43 43 34 

14 72 60 29 57 47 44 42 33 

 فألل 32 41 45 46 56 30 59 71 15

أن اختببا  ) ابك واسبت م الوب ا ءبم اخلبدام ءبم التا يب ( يببدأ ببأعلى           ( 9)يتضح  ن امدو  

وقابلبب ا د جببة  (41)، ويؤت ببى بألببل د جببة خببام (72)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة  (85)د جببة خببام ومببى 

 .(11.067) يد جة، واالحن اف ايعيا ( 60.728)هلذا االختبا   ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(32) عيا ية 



  ب 18ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (10جدو  )

 د جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءم التا ي (ال

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 45 55 31 57 70 16 70 فأكد  85 1

2 84 69 17 69 57 32 54 44 

3 83 68 18 68 56 33 53 43 

4 82 68 19 67 55 34 52 42 

5 81 67 20 66 54 35 51 41 

6 80 66 21 65 53 36 50 40 

7 79 65 22 64 52 37 49 40 

8 78 64 23 63 51 38 48 39 

9 77 63 24 62 51 39 47 38 

10 76 63 25 61 50 40 46 37 

11 75 62 26 60 49 41 45 36 

12 74 61 27 59 48 42 44 35 

13 73 60 28 58 47 43 43 34 

14 72 59 29 57 46 44 42 34 

 فألل 33 41 45 45 56 30 58 71 15

أن اختبا  ) اك واسبت م الوب ا ءبم اخلبدام ءبم احملباو ا ءبم التا يب (         ( 10)يتضح  ن امدو  

 (41)، ويؤت بى بألبل د جبة خبام ومبى      (70)وقابلب ا د جبة  عيا يبة     (85)يبدأ بأعلى د جة خام ومبى  

د جبة، واالحنب اف    (61.305)هلذا االختبا  مبو   ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(33)وقابل ا د جة  عيا ية 

 .(11.752)ل   يايعيا 



  ب 19ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11جدو  )

 الد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم التيويا(

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 47 54 31 60 69 16 74 فأكد  84 1

2 83 73 17 68 59 32 53 46 

3 82 72 18 67 58 33 52 45 

4 81 71 19 66 57 34 51 44 

5 80 70 20 65 57 35 50 43 

6 79 69 21 64 56 36 49 42 

7 78 68 22 63 55 37 48 41 

8 77 67 23 62 54 38 47 40 

9 76 66 24 61 53 39 46 40 

10 75 66 25 60 52 40 45 39 

11 74 65 26 59 51 41 44 38 

12 73 64 27 58 50 42 43 37 

13 72 63 28 57 49 43 42 36 

14 71 62 29 56 49 44 41 35 

 فألل 34 40 45 48 55 30 61 70 15

أن اختبا  ) اك واست م الو ا ءم التيويا( يببدأ ببأعلى  د جبة خبام     ( 11)يتضح  ن امدو  

وقابلب ا د جبة  عيا يبة     (40)، ويؤت بى بألبل د جبة خبام ومبى      (74)وقابل ا د جة  عيا يبة   (84)ومى 

 .(11.185)ل   يد جة، واالحن اف ايعيا ( 57.651)هلذا االختبا  مو  ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(34)



  ب 20ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (12جدو  )

 لد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التيويا(ا

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 46 54 31 60 69 16 74 فأكد  84 1

2 83 73 17 68 59 32 53 45 

3 82 72 18 67 58 33 52 44 

4 81 71 19 66 57 34 51 43 

5 80 70 20 65 56 35 50 42 

6 79 69 21 64 55 36 49 41 

7 78 68 22 63 54 37 48 40 

8 77 67 23 62 53 38 47 40 

9 76 66 24 61 53 39 46 39 

10 75 66 25 60 52 40 45 38 

11 74 65 26 59 51 41 44 37 

12 73 64 27 58 50 42 43 36 

13 72 63 28 57 49 43 42 35 

14 71 62 29 56 48 44 41 34 

 فألل 33 40 45 47 55 30 61 70 15

أن اختبا  ) اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءبم التيبويا( يببدأ ببأعلى     ( 12)يتضح  ن امدو  

وقابلبب ا د جببة  (40)، ويؤت ببى بألببل د جببة خببام (74)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة  (84)د جببة خببام ومببى 

 .(10.769) يد جة، واالحن اف ايعيا  (58.293)هلذا االختبا   ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(33) عيا ية 



  ب 21ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (13جدو  )

 الد جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم التيويا(

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 46 54 31 59 69 16 72 فأكد  84 1

2 83 71 17 68 58 32 53 45 

3 82 70 18 67 57 33 52 44 

4 81 69 19 66 56 34 51 43 

5 80 68 20 65 55 35 50 42 

6 79 67 21 64 55 36 49 42 

7 78 67 22 63 54 37 48 41 

8 77 66 23 62 53 38 47 40 

9 76 65 24 61 52 39 46 39 

10 75 64 25 60 51 40 45 38 

11 74 63 26 59 50 41 44 37 

12 73 62 27 58 49 42 43 36 

13 72 61 28 57 48 43 42 36 

14 71 61 29 56 48 44 41 35 

 فألل 34 40 45 47 55 30 60 70 15

أن اختبا  ) اك واست م الو ا ءبم اخلبدام ءبم التيبويا( يببدأ ببأعلى        (13)يتضح  ن امدو  

وقابلبب ا د جببة  (40)، ويؤت ببى بألببل د جببة خببام (72)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة  (84)د جببة خببام ومببى 

 .(11.602) يد جة، واالحن اف ايعيا  (58.764) هلذا االختبا  ي، علااا بأن ايتوسط احلااب(34) عيا ية 



  ب 22ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (14جدو  )

 د جاا ايعيا ية الختبا  ) اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءم التيويا(ال

 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية
 الد جة  م

 اخلام
الد جة 

 ايعيا ية

 49 58 31 63 73 16 77 فأكد  88 1

2 87 76 17 72 62 32 57 48 

3 86 75 18 71 61 33 56 47 

4 85 74 19 70 60 34 55 46 

5 84 73 20 69 59 35 54 45 

6 83 72 21 68 58 36 53 45 

7 82 71 22 67 57 37 52 44 

8 81 70 23 66 56 38 51 43 

9 80 69 24 65 56 39 50 42 

10 79 68 25 64 55 40 49 41 

11 78 67 26 63 54 41 48 40 

12 77 66 27 62 53 42 47 39 

13 76 66 28 61 52 43 46 38 

14 75 65 29 60 51 44 45 37 

 فألل 36 44 45 50 59 30 64 74 15

أن اختبا  ) اك واست م الو ا ءبم اخلبدام ءبم احملباو ا ءبم التيبويا(        (14)يتضح  ن امدو  

 ، ويؤت ببى بألببل د جببة خببام ومببى   (77)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة   (88)يبببدأ بببأعلى د جببة خببام ومببى  

د جببة، ( 58.970)هلببذا االختبببا  مببو  ي، علابباا بببأن ايتوسببط احلابباب(36)وقابلبب ا د جببة  عيا يببة  (44)

 .(10.933)ل   يواالحن اف ايعيا 



  ب 23ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تفسري  النتائج  :ثانيًا  ـ

بد اسة وحتليل اي ا اا اي كبة اهلجو ية ليد الب بس .. جنبد أن با احتبوا علبى   با اا ) ابك        

احملاو ا، التا ي ، التيويا(، ووعتبرب   با ا  ابك الوب ا واسبت   ا  بن أكدب         واست م الو ا، اخلدام، 

ايبادئ األساسية حااسية يا هلا  ن أماية كربك .. ملت يتب  أدا  مذه اي ا ا اخلدام أو احملباو ا أو االءبؤا   

ه اي با اا  ة ول ة وؤفيذ أدا  مذبعد تلك التا ي  أو التيويا، لذلك وا العال على دل ي عاا ءم يأو

شول ا اي كا البذك وظ ب  عليب  أءؤبا  ايبا يباا، وعلبى ايبد ل أن يولي با القبد  األكبرب  بن االمتابام               

 ك ا الالة.   يباعتبا ما للا العال امااع

ملس أن  بدون اياك اميد للو ا .. جند أن وي  اي با اا التاليبة ميوبن أن يتعدب       الباحدةووخو 

 خبرتك  طلوبة، حيس أن اياك اميد ُيا د الست م جيد والبذك ميدبل ببدو ه العا بل ايُ    أدائ ا باليو ا اي

 ك ا الالة. وي  اي ا اا اهلجو ية    

لببو و ا ايباشبب ا   كاببا أن فاعليببة العببا كبب ا الاببلة ال ُيعببرب عؤ ببا بببأدا  اي ببا اا اهلجو يببة       

يؤبوك القيبام    كالتيويا أو التا ي  أو احملاو ا .. بل بقد ا ال عا على ملخفا  اي با اا اهلجو يبة الب    

 (48، 47:  15ب ا بالفعل. )

ووزداد أماية اخلدام ملتا  ا ا وبط باي ا اا األساسية األخ ك لو ا الابلة ..  دبل ا وباطب  ببأدا      

حالببة اهلجببوم عؤببد ا  بباو   يببويا، كاببا وظ بب  خطببو ا ح كبباا اخلببدام  احملباو ا أو التا يبب  أو الت 

اُي اجم االلرتال  ن الالة حتى يتاون  ن است م الوب ا أو التيبويا أو البتدلو  بن ايؤبافو للقطب        

 (50:  3على الالة. )

ببالو ا   وسيلة االنتقا  الف دية الوحيبدا  يووعد أيضاا احملاو ا  ن أمم اي ا اا الف دية للعبة ف 

(، ملال أن احملبباو ا وعتببرب سبب   تو حببدين .. فببإتا   اسببتددا  ا بط يقببة سببلياة 35:  15داخببل ايلعببا. )

 ملنقبات الف يبق، وملتا أسبيل اسبتددا  ا      كدو  بن األحيبان سببباا      أفادا الف يق .. بل وميون أن ووون  

بداية  الف يق ايؤافو واستغ هلا  مل وانية لط  الو ا بواسطة  فإن مذا يض  بالف يق، ويظ   تلك  

 (244:  5مجوم  ضاد. )

 ويتضببح أيضبباا  ببن الت ليببل الاببابق للا ببا اا اي كبببة اهلجو يببة ليببد الب ببس .. أن ببا وؤت ببى         

ملس أن الف يق الذك ُيجيد  م ( 2004سيد آيول وآخ ون )  حايينمل ا بالتا ي  أو بالتيويا، حيس ُيخو 

 وم ف يق ييعا التغلا علي ، حيس ُيعترب التا يب   فتبا  جنبا  الف يبق     التا ي  الاليم والا ي  اُي

 (196:  3اللعا، ويعتاد التا ي  اميد على دلة وووليح ال عا. )  



  ب 24ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلة  ُي   ما الف يق   ك ا الالة وت دد بعدد التيويباا الؤاج ة ال  كاا أن نتيجة ايبا اا  

  دك لبل التيويا  با مبى ملال عاليباا ملعبداد للتيبويا، لبذا فإنب         و الف يق ايؤافو، وكل اي ا اا ال 

وخغل با  ايد با وال عبا على الاوا ، ولوى حنابن ناببة التيبويا وبا أن       ن أكد  اي ا اا ال 

األ باكن يب دون    يُيد ك ال عبون  تى يقو ون بالتيويا، و ا مو ايبدك البذك ييبوبون  ؤب ، و بن أ     

وعتبرب  بن أمبم ُ  بدداا لب ة       االعتبا  س ولة و  ونبة احل كبة الب     ويويباو م، كاا وا الوع   

 (35:  4األدا  ي ا ا التيويا. )

وولببلح ملس وقببؤا بعببض   الباحدببةو ببن خبب   العبب ض والتفاببو الاببابق للؤتببائج .. جنببد أن    

ميوبن   ا الابلة ووعب   ابتوياا  عيا يبة هلبا، والب       اختبا اا اي ا اا اي كببة اهلجو يبة ل عبباا كب     

 كب ا الابلة بخبول ُيقبا ل ملس حبد كببو          يوقييم  ابتوك األدا  اي با ك اي كبا اهلجبو      استددا  ا  

 ايبا ياا.  ا  دث  

 : االستخالصات والتوصيات ـ

 :االستخالصات  :ـ أواًل 

  ةالباحدب  حوولبل  يوايؤ ج اياتددم ونتائج الت ليبل اإلحيبائ   أمداف وواا الا الب سعو    

 االستد لاا التالية : ملس

  وقؤا االختبا اا اي ش ة لقياس اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الالة ليبد الب بس  بن     - 1

 حيس وواف  اُيعا  ا العلاية ) اليدق، الدباا، ايوعوعية (.  

  حتديد اياتوياا ايعيا ية الختبا اا اي ا اا اي كبة اهلجو ية ل عباا ك ا الابلة ليبد الب بس     - 2

 :    يعلى الؤ و التال

وقابلب ا د جبة    (85)( يببدأ ببأعلى د جبة خبام ومبى       ابك واسبت م الوب ا ءبم التا يب      اختبا  ) *

 .(30)وقابل ا د جة  عيا ية  (41)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 77) عيا ية 

وقابلب ا   (84)( يبدأ بأعلى د جة خبام ومبى    اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التا ي اختبا  ) *

 .(32)وقابل ا د جة  عيا ية  (41)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 72)د جة  عيا ية 

وقابلب ا   (85)جبة خبام ومبى    ( يبدأ ببأعلى د   اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم التا ي اختبا  ) *

 .(32)وقابل ا د جة  عيا ية  (41)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 72)د جة  عيا ية 



  ب 25ب   

 "املستويات املعيارية لبعض اختبارات املهارات املركبة اهلجومية لالعبات كرة السلةحتديد "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (85)( يببدأ ببأعلى د جبة خبام      اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءبم التا يب   اختبا  ) *

 .(33)وقابل ا د جة  عيا ية  (41)ويؤت ى بألل د جة خام ومى ، (70)وقابل ا د جة  عيا ية 

وقابلب ا د جبة    (84)( يببدأ ببأعلى د جبة خبام ومبى       اك واست م الوب ا ءبم التيبويا   اختبا  ) *

 .(34)وقابل ا د جة  عيا ية  (40)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 74) عيا ية 

وقابلب ا   (84) ( يبدأ بأعلى د جة خام ومى اك واست م الو ا ءم احملاو ا ءم التيويااختبا  ) *

 .(33)وقابل ا د جة  عيا ية  (40)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 74)د جة  عيا ية 

وقابلب ا   (84)( يبدأ بأعلى د جة خبام ومبى    اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم التيويااختبا  ) *

 .(34)وقابل ا د جة  عيا ية  (40)ويؤت ى بألل د جة خام ومى (، 72)د جة  عيا ية 

 (88)ختبا  ) اك واست م الو ا ءم اخلدام ءم احملاو ا ءم التيويا( يببدأ ببأعلى د جبة خبام     ا *

 .(36)وقابل ا د جة  عيا ية  (44)ويؤت ى بألل د جة خام (، 77)وقابل ا د جة  عيا ية 

 : التوصيات :ثانيًا  ـ

  بببن حتديبببد التولبببياا  ةالباحدببب حمتوؤببباسبببتؤاداا ملس  بببا وخبببو ملليببب  نتبببائج مبببذا الب بببس ..  

 :  يكالتال الالةجما  ك ا  وفيد العال   ال 

ل عبباا كب ا الابلة     يعالية وقويم األدا  اي ا ك اي كا اهلجبو   استددام االختبا اا ليد الب س   - 1

 و اتا .  يبخول دو 

استددام اياتوياا ايعيا ية ل ختبا اا ليد الب س كأداا للتقويم واالنتقا  والتؤب  مبابتوك األدا    - 2

 ل عباا ك ا الالة. ياي ا ك اي كا اهلجو 

عبو      يووجي  بب ا ج وبد يا العبباا كب ا الابلة فيابا يتعلبق بامانبا اي با ك اي كبا اهلجبو             - 3

 اا ليد الب س. اياتوياا ايعيا ية ل ختبا 

 االمتاببام ببؤببا  ووقببؤا اختبببا اا   ا يببة   كبببة أخبب ك وتؤاسببا واي احببل الاببؤية ايدتلفببة          - 4

 ك ا الالة.   

سببؤواا متخببياا  بب  التطببو اا  (5 : 3)ملعببادا بؤببا   اببتوياا  عيا يببة ل ختبببا اا ليببد الب ببس كببل  - 5

 ل عباا ك ا الالة. يجو والتغواا اي دية ملس وقدم اياتوك اي ا ك اي كا اهل
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 : قائمة املراجعـ 

 :املراجع العربية  :ـ أواًل 

بؤبا  اختببا    كبا لقيباس األدا اا اي ا يبة اهلجو يبة ببالو ا        :  م(2005) يأسعد على أمحد الويوب  - 1

، ا لة العلاية لعلبوم الرتبيبة ال ياعبية، العبدد الابادس،      سؤة 12ك ا الالة حتح  يلؤاشو

 .الرتبية ال ياعية، جا عة طؤطاكلية 

 ، كبب ا الاببلة اُييببغ ا بؤببا  بطا يببة اختبببا    ا يببة ل عببيب:  م(2004مليبب ف أمحببد حماببد عياببى ) - 2

   ، الع اق. سالة  اجاتو غو  ؤخو ا، كلية الرتبية ال ياعية، جا عة ايولل

:  م(2004الب ا ق ) سيد آيول، وليد  يطفى سيد، أمحد على حاا،  دحح يونو عبد  حايين - 3

 ، ايت دون للؤخ  والتو ي ، الزلا يق. ك ا الالة ايؤ جية

 ، دا  األساوذا للؤخ  والتو ي ، القام ا. ك ا الالة:  م(1998عبد العزيز الؤا ،  دحح لاحل سيد ) - 4

، باا (ك ا الالة ) لانون، وا يخ، ليالة،   ا اا، خطط، ود ي:  م(2000ف يا  عبد الفتا  د ويش ) - 5

 جا عة حلوان، القام ا.  

، كلية الرتبية ال ياعية االختبا  والقياس:  م(1990كاا  عبد احلايد ملئاعيل، عااد الدين عباس ) - 6

 للبؤا، جا عة الزلا يق، الزلا يق. 

، امز  األو ،   التقويم والقياس فى الرتبية البدنية:  م(1987حماد لب ى حاانا ) - 7
2

، دا  الفو  

 ، القام ا. يالع ب

أء  استددام ك اا سلة  دقلة على حتاا س عة ودلة التا ي  :  م(1997حماد عبد احلايد ب   ) - 8

،  سبالة  اجابتو غبو  ؤخبو ا، كليبة الرتبيبة ال ياعبية        كب ا الابلة   يوالتيويا لؤاشو

 للبؤا، جا عة اإلسوؤد ية. 

  ا يبة اختببا اا لبءدا اا اي ا يبة اي كببة ل عبيب      ويبايم بط :  م(1999حماد عبد الا م أبو  ي  ) - 9

ة الرتبيببة ،  سببالة دكتببو اه غببو  ؤخببو ا، كليبب   كبب ا القببدم جبا و يببة  يبب  الع بيببة   

 .ال ياعية، جا عة طؤطا

ويببايم اختبببا  لقيبباس دلببة :  م(2007حماببد عبببد ايببؤعم حماببود، حماببد حا ببد حماببد ف اببى )  - 10

، جملبة جا عببة ايؤوفيبة للرتبيببة   كب ا الاببلة  يلؤاشببوالتيبويا  بن القفببز وملد اك ام بد    

 ، جا عة ايؤوفية. مبديؤة الااداا ، كلية الرتبية ال ياعية11البدنية وال ياعة، العدد 
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األسبو العلايبة   )ك ا الالة  احلديس  :  م(1999حماد حماود عبد الدايم، حماد لب ى حاانا ) - 11

،   (انتقا ، لانونوعليم، ود يا، لياس، ) -( والتطبيقية
2

 ، القام ا.  ي، دا  الفو  الع ب

،   كبز الوتبال   اُيعا  ا العلاية العالية با الؤظ ية والتطبيق:  م(1999 يطفى حاا بامى ) - 12

 للؤخ ، القام ا. 

واألدا  اي با ك   يوأءو ود يباا الوءا العايق علبى الوءبا العابود   :  م(1998 ؤا   يطفى حماد ) - 13

و تطلبباا   ي،  ب مت  ال ياعبة ووؤايبة ا تاب  الع بب     ك ا الالة والتيويا وايتابعة  

 والعخ ين، ا لد الدالس، كلية الرتبية ال ياعية للبؤاا، جا عة حلوان.   يالق ن احلاد

 األءقببا  وببأءو ب نببا ج ُ قببرت  للتببد يا الببدائ ي ب :  م(2007نببدا حمفببوظ عبببد العظببيم كببابوه )  - 14

،  سبالة دكتبو اه   على  اتوك بعض ايتغواا الفايولوجية واي ا ية ل عباا ك ا الابلة 

 ، جا عة ايؤوفية. مبديؤة الااداا غو  ؤخو ا، كلية الرتبية ال ياعية

، كب ا الابلة )   با اا ووبد يباا (    :  م(2001وفا  حماد ل   الدين، مؤبا  حمابود ف ابى حمابد )     - 15

 القام ا.   جا عة حلوان،

 :مصادر شبكة املعلومات الدولية  : ثانيًاـ 

16 - http://www.footy4kids.co.uk. 

17 - http://www.iraqacad.com/lib/mouse/elaf.htm. 
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