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 جاهعة السػصل / كمية التخبية البجىية وعمػم الخياضة

 1219/ 12/9قبل لمشذخ في  91/91/1212قجم لمشذخ في 

 همخز البحث :
واستخجم  تي الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفيةهٍار  لكياس اختبارات ترسيع البحث ٌجف     

 الخاصة بالســــــــــٍارات االختبارات عمى والػقػف السرادر هحتػى  بتحميل قاها حيث الػصفي السشٍج الباحثان
 البحث عمى عيشة هالئستٍا هــــجى عمى لمتعخف الخبخاء عمى عخضٍا تشذ الصاولة وتع لعبة في األساسية
 كان تجارب استصالعية تع إجخاء ذلظ بعج السقتخحة التعجیالت وٕاجخاء اجمً هغ وضعت ها قياس في وصجقٍا

 لعيشة وهالئسة وهػضػعية وثبات ــــجقهغ صـــــــ االختبارات لٍحي العمسية السعاهالت عمى التعخف هشٍا الٍجف
عمى هشتخبات هحافطات السشصقة الذسالية البالغ عجدٌع  تصبيقٍا تع االختبارات ٌحي استخالص وبعج البحث

 لكياس لالختبارات الكاهمة السػاصفات الى التػصل تع إحرائيا البياىات وهعالجتٍا جسع وبعج ( العبا  19)
 السعاهالت فيٍا تتػفخ بالجوران الجاىبي والخمفي واالهاهي بػجً السزخب االهاهيهٍارة االرسال العالي 

اداء  هدتػى  وتقػيع لكياس االختبــــــــــارات ٌحي الباحثان باستخجام وأوصى وهػضػعية, وثبات صجق هغ العمسية
ى السدتػيات العالية ولفئة عم هٍارة االرسال العالي بالجوران الجاىبي والخمفي واالهاهي بػجً السزخب االهاهي

 الستقجهيغ.
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Designing two tests to measure the skills of the front and back loop hitting  
        for tennis players 

Asst. Prof.                                     Asst. Prof. 
Ammar Mohammed khaleel Alhilaly        Dr Nabil Mohammad Abdullah Al-Sharuk 

University of Mosul  / College of Physical Education and Sports Sciences 

  Abstract: 

The research aims at designing tests for measuring the skill skills of the front and 
back loop hitting table tennis.  The researchers used descriptive method by 
analyzing the content of reference in order to find the special tests for basic skills of   
In a game of table tennis, which have been reviewed by expert to determine its 
suitability and validity for measuring what supposed to be measured some 
suggested alteration have been done on it then polit-studies were conducted to get 
the validity, objectivity and reliability for those test to fit for the sample of the 
research, extracted tests have been applied on the sample consisted of (31) 
players, Aafter collecting the data and treating it statistically, the full specifications of 
the tests were reached to measure the skills of the front and back loop hitting in 
which the scientific parameters are available in terms of truthfulness, stability and 
objectivity, and the researchers recommended using these tests to measure and 
evaluate the level of performance of the the skills of the front and back loop hitting. 
for high-level applicants 
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  التعريف بالبحث -1
 البحث :السقدمة واهسیة  1-1

التخبية الخياضية  في جسيع هجاالتواالختبار  الخياضي یدتمدم أن یذتخك الكياسالتقجم في السدتػى ن إ    
    السشاسبةالتجريبية هج البخا , بٍجف هعخفة السدتػى وكحلظ إعجاد الالعبيغوذلظ لكي يتع جسع البياىات عغ 

  الحالة عمى والػقػف التجريبي البخىاهج تقييع عمى تعسل وسائل وجػد هغ فالبج , التجريبية العسمية ٌحي ولشجاح
 اختبارات بػجػد تتسثل الػسائل وتمظ , الالعبيغ لترشيف وكحلظ البخىاهج صالحية وهجى لالعبيغ التجريبية

سية جاءت ٌشا  وهغ البخىاهج واثشاء قبل بتصبيقٍا السجرب یقػم وهٍارية بجىية  ایجاد خالل هغ البحث ٌا
حي التجريب هخاحل خالل البجىية الالعب حالة لتقييع السشاسبة االختبارات  عمى القجرة لٍا یكػن  االختبارات ٌو

                                                                        لمسٍارة . الالعب اهتالك هجى قياس
 .(449, 1299)عبج القادر وعمي ,                                                                      

, التكيف الشفدي والدمػكي   السٍاري , الرفات البجىيةالتأكج هغ هدتػى الالعبيغ وهجى تشسية  فزال  عغ
ػبيغ رياضيا  واىتقائٍع وتػجيٍٍع لألىذصة  وتحدغ هدتػى األداء  تتبع السدتػى لمتاكج هغ وكحلظ اكتذاف السٌػ
ي السقاييذ  وذلظ عغ تٍع البجىيةراوقج تتالءم هع إهكاىياتٍعالتي   واالختباراتشخيق الػسائل العمسية السقششة ٌو

  عجم او والرادقة الجقيقة االختبارات تػفخ عجم أن(. كسا 1-1, 1292.)خميفة , كأدوات لمتقػيع السػضػعي
                                                                                   .االختبار سػء والى التقػيع في أخصاء الى يؤدي قج الحيتٍاص

 .(912, 1222)الجػادي واخخان,                                                                        .
بعس دول العالع  بسكاىة كبيخة بيغ األلعاب الخياضية في العالع بل أىٍا في تشذ الصاولةحطيت لعبة لقج 

ع العػ احتمت السختبة األولى بيغ ألعابٍا اهل التي تداعج .ويعج اتقان السٍارات في رياضة تشذ الصاولة هغ ٌأ
السٍارات التي , والججيخ بالحكخ ان الشجاح والفػز في السباريات يتػقف دائسا  عمى إتقان عمى تحقيق الفػز

تحميل السباريات   ضٍخحيث ا (.1, 1292 وعمي,لخصط الٍجػهية والجفاعية((.)احسجتكػن الػسيمة لتشفيح ا
أدى ذلظ إلى  .أقل ودفاعيً  ضخبات اخساد هع  الزخبات المػلبيةهغ تدجيجات  عاليةىدبة هئػية العالسية 

 ىطخا   و. (Mulloy,Francis, 2013, 672هية.)فػز اؤلئظ الالعبيغ الحيغ استخجهػا ٌحي االزخبات الٍجػ 
ع الزخبات الٍجػهية اتمعبة الزخبة المػلبية كػىٍ الحي الكبيخ لمجور ابخاليع )كسا اشار  في تشذ الصاولة هغ ٌا
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تعتبخ الزخبة المػلبية هغ السٍارات االساسية والتي تحتل هكان الرجارة بيغ الزخبات الٍجػهية  (1222
 .) 121-121, 1222إبخاليع,  (والتي تداٌع بشدبة كبيخة في احخاز اكبخ عجد هغ الشقاط لمفػز بالسباراة 

سية فأن  والستػفخ هشٍا غيخ هشاسب لمسدتػيات العميا االختبارات وكحلظ قمة  تقػيع هٍارة  في تجمت البحث ٌأ
 يخافق الحي التقػيع عسمية في تدٍع هٍارية اختبارات وتقشيغ بشاء عمى العسل خالل هغ الزخبة المػلبية

 .التجريبية البخاهج

 : البحث مذكمة 1-2
 الكياس دقة حيث هغ القرػر بعس هغ تعاىي الصاولة تشذ لعبة في التقػيع عسمية زالت ال     

 تتع اال بػجػد اختبارات هقششة وهشاسبة لمعيشة السخاد تكيسٍا.  ال التقػيع شسػلية أن كسا التقػيع وهػضػعية
 ٌحا في والجراسات والبحػث األدبيات عمى اإلشالع خالل وهغ التجريبو في المعب خبخة اللحا فسغ خالل 

برػرة عاهة   األساسية السٍارات هعطع قياس في السعتسجة االختبارات في ىجرة ٌشالظ أن وجج السجال
 .یالئع السدتػيات العالية تشذ الصاولة والستػفخ هشٍا ال فيوالزخبة المػلبية برػرة خاصة 

بالزخبة االهاهية والخمفية  خاصة هٍارية اختبارات ترسيع إلى العمسي األسمػب اتباع انلحا ارتأى الباحث
 إلى يؤدي هسا تشذ الصاولة لعبة في استخجاهٍا ويسكغ والتقػيع لمكياس جيجي وأداة  هؤشخات بسثابة تعج

 الالعبيغ. لسدتػيات تقػيع أفزل تحقيق في تداعج هػضػعية ىتائج الى الػصػل
  : البحث ھدف 1-3

 .الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفيةهٍارتي  لكياس اختبارات ترسيع
 : البحث مجاالت 1-4

 .  هشتخبات السحافطات في السشصقة الذساليةالعبػ  : البذري  السجال
 14/91/1291 -/  4/91  السجال الزماني :

هخكد شباب السثشى )ىيشػى(,  ىادي دٌػك الخياضي, ىادي البير هخكة )الدميساىية( : السكاني السجال
 . )اربيل( قاعة تجريب في هشصقة ازادي 

 االطار الشظري والدراسات السذابهة : -2
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 االطار الشظري : 2-1
 : أهسیة االختبارات والسقايیس لمسدرب الرياضي -2-1-1
 الػضيفية اإلهكاىياتدراسة و  الحخكية راتاالختبا باستخجام العاهة التجريبية الحالة عمى التعخف  -

 . والبجىية الشفديةرات القج تحجيج هع , األىثخوبػهتخية والكياسات , الجدع في الجاخمية لألجٍدة
  الكياسات تتزسغ التي راتاالختبا باستخجام لمخياضي الخاصة التجريبية الحالة عمى التعخف  -

 .لمخياضييغ والرحية والسٍارية البجىية راتوالقج والشفدية الجدع ألجٍدة الػضيفية
 . العالية لمسدتػيات لمػصػل وهتابعتٍا الخياضية الشتائج في التقجم هجى عمى التعخف  -
 . السختمفة الخياضات في راتاالختبا شخيق عغ الشاشئيغ اىتقاء  -
 لشتائج وفقا   والسشاسبة الدميسة الصخق  واستخجام السختمفة والتخصيط التجريب شخق  عمى التعخف  -

 . االختبارات
واالستسخار في  لمتعجيل هخحمة كل حرائل وقياس السختمفة التجريب هخاحل لستابعة هدتػيات وضع  -

 . راتاالختبا لشتائج وفقا   التجريب
 وتتبع الجشديغ هغ العالية السدتػيات لالعبي أو لمشاشئيغ سػاء لعبة لكل خاصة هدتػيات وضع  -

 (.2, 1291.)خميفة ,احسج, تقجهٍع هخاحل
  : األلعاب في السھارات اختبارات أعداد مبادئ 2-1-2
 : ٌي هبادئ عجة لٍا األلعاب بسٍارات الخاصة االختبارات أعجاد أن
 . المعبة او السٍارة في األساسية الجػاىب االختبارات تكيذ ان .9
 . المعبة في األداء هػاقف هع االختبارات في األداء هػاقف تذابً ان .1
 . المعبة في الجيج األداء أشكال عمى االختبارات تذجع ان .1
 . التصبيق أثشاء في فخد االختبار يؤدي ان .4
 . بالتذػيق يتسيد وان هعشى لالختبار یكػن  أن .2
 . الرعػبة هدتػى  حيث هغ هشاسبة درجة عمى االختبارات تكػن  ان .٦
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 . السدتػيات بيغ التسييد عمى القجرة لالختبارات تكػن  ان .2
 . السكيدة السٍارات عغ دقيقة بجرجات االختبارات تسجىا ان .2
 . السحاوالت هغ هشاسب عجد عمى االختبارات تذسل ان .1

 .                            اإلحرائية الشاحية هغ صالحيتٍا بيغ ها االختبارات تتزسغ ان . 92
 .(922, 9122)عالوي ورضػان,

 المهارات الرئيسة بكرة الطاولة: 2-1-3

 بأنهاعه اإلرســـال   -1
 الزربة األمامیة -2
 الزربة الخمفیة -3
 )أمامیة و خمفیة(  الزربة المهلبیة -4
 )أمامیة و خمفیة(               الـكـبـس   -5
 )أمامیة و خمفیة(     الزربة القاطعة -6
          الرد )بمهك( -2

 ( Al-Kurdi , 1995, p52 ,21, 9112( )سسبدػن )(9٦1-94٦, 9122, )الرخاف                
 (.92, 1292)دمحم ,  (992م, ص1221ري , فكن يدلزاع,وى سم و رجيع فن ودليا )

 :loopالزربة المهلبیة 
 الزربة المهلبیة االمامیة : -1

والتي یسكغ ان  ,سريعا   عمَيا دَراىا  تىتجالزخبات الٍجػهية التي  أٌن هوالزخبة المػلبية  تعتبر      
 سزخببػجة الالكخة  احتكاك لخال هوالزخبات  ٌذي َتىفذالزخبات الٍجػهية والجفاعية.  ضد تستخدن

 َتىقسن. اذا كاىت بالجوران االهاهي واالعمى والجاىب اذا كاىت بالجوران الجاىبي لألهامَ لالعمىاالهاهي 
   :ٌَي أىَاع ثالث لىإالزخبات المػلبية 

 .سريع( دَراو ,بطيئة )سرعة  High Loop لعاليةاالمػلبية  الزخبة -9
  هتَسط(. دَراو ,هتَسطة )سرعة  Normal Loop لستػسصةاالمػلبية  الزخبة -1
 (.بطئ دَراو,  جدا سريع)  LowLoop لسشخفزةاالمػلبية  الزخبة -1
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   :ءاألدا طريقة
 :: السرحمة التسهيدية أوالا 
 هو خمفا الخجل الخمفية لف الجحع  عمىبكثخ  االرتكاز يتن بةالزخ ٌذي ءألدا االستعداد َضع في

الخكبة  ثىي يادة)في حالة صج الجوران الخمفي ز قميالالخكبتيغ  ثىيو الكتفيغَالخرخ هع الفخحيغ 
, يال  قم لَاألسفالحاهمة لمسزخب لمخمف  الحراعَالسزخب  قهة تشيرالخمفية( هخجحة الحراع لمخمف 

 .الخجل الخمفية يتجلى الخسغ قميال  لالسفل عمىالجدع  لثق لىق
 : : مرحمة مرجحة الذراع االمامیة وضرب الكرة ثانیاا 
بالخجميغ لألهام )في حالة صج الجوران الخمفي الجفع بالخجميغ لالهام األعمى(  لف الخرخ  الجفع

           األهاهيةالجدع لمخجل  َزو لىقالسخفق  هو َخفة بسرعةالحراع  فردوالفخحيغ والكتفيغ لألهام 
صاولة )في حالة ال هو ارتدادٌا بعدلٍا  ارتفاع أقصى فيلسذ الكخة   َخفٍة بسرعٍة خمفا الخسغ  ثىي

 دفعٍا هعالكخة بالسزخب لألعمى  حكصج الجوران الخمفي یكػن ضخب الكخة بعج ارتجادٌا هباشخة  ( 
( أن زيادة ثشي الجحع ىدبيا  خالل الزخبة المػلبية األهاهية قج یكػن QIAN,2016ويخى ) لألهام .((

بجوري یسكغ أن يديج هغ سخعة السزخب  الحيعاهال  یسكغ ان يؤثخ عمى السخجحة الكاهمة لألهام , و 
ا لتػليج الصاقة وىقمٍا في  وبالتالي سخعة ضخب الكخة وإن حخكة هفرل الػرك كحلظ أهخ حيػي أیز 

 (ثاىية 9.24الى  2.22الدمدمة الحخكية , ويتخاوح وقت تشفيح السٍارة الػاحجة)
  الزخبة المػلبية الخمفية : -1

ي ایزا        تستخدنوالتي یسكغ ان  ,سريعا   عمَيا دَراىا  تىتجػهية التي الزخبات الٍج أٌن هوٌو
الكخة بػجً السزخب  احتكاك لخال هوالزخبات  ٌذي َتىفذالزخبات الٍجػهية والجفاعية.  ضد

 .بياذا كاىت بالجوران االهاهي واالعمى والجاىب اذا كاىت بالجوران الجاى لألهامَالخمفي لالعمى 
   :ءاألدا طريقة

 الیسشى(: السرحمة التسهيدية: )ويكهن لالعب الذي يدتخدم الذراع  أوالا 
  الحراع الحاهمة لمسزخب ثع التحخك لسكان الكخة ارتخاء

 :: مرحمة السرجحة الخمفیةثانیاا 
السزخب  هرجحةالخكبتيغ(  ثىيالخرخ الى جٍة الخجل اليدخى )في حالة صج الجوران الخمفي   لف

لألسف والخمف بحيث یذيخ راس السزخب لمخمف األسفل )في حالة صج الجوران الخمفي  یكػن تجلي 
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 املاله  قميًالالحراع لألسفل اكثخ وتذيخ قسة السزخب لألسفل( تجلي كتف الحراع الحاهمة لمسزخب 
  لَاألسف

 : : مرحمة مرجحة الذراع االمامیة وضرب الكرة اا لثثا
هخجحة الحراع الحاهمة لمسزخب لألهام)في حالة صج الجوران الخمفي یكػن ٌشالظ  لألهامالخرخ  لف

 ارتدادٌا بعدلٍا  رتفاعإ أقصى فيدفع لألرض بالخجميغ والحراع تسخجح لألهام األعمى( لسذ الكخة 
ألشػل هجة  خب)في حالة صج الجوران الخمفي یكػن لسذ الكخة بعج ارتجادٌا هباشخة ( حظ الكخة بالسز

الكخة وتػجية القػة لألهام  ضربالسزخب لحطة  كةحر سرعة زيادة لةهحاَكشة عمى السزخب هس
 (QIAN, 2016, 149-152) .())في حالة صج الجوران الخمفي یكػن التػجية لالعمى

 : : مرحمة الستابعة رابعاا 
 .         والعػدة لػضع االستعجاد اَأهاه ليا  اعالحخكة  هع طبيعي لبشكالكخة بالسزخب  هتابعة))

       ((.. (12-12, 1221)احسج وعمي ,
 
                                                          

 : والسذابهة الدراسات الدابقة 2-2
  (:2005عبد الكريم واخران )ايثار  , السعساري دراسة  2-2-1

 "لمعبة التشس األرضي ةیالسھارات األساس اسیاختبارات لك میترس"
 السشٍج الباحثػن  واستخجم األرضي التشذ لمعبة األساسية السٍارات لكياس اختبارات ترسيع البحث ٌجف     

 لعبة في األساسية بالسٍارات الخاصة االختبارات عمى والػقػف السرادر هحتػى  بتحميل قاهػا حيث الػصفي
 عجدٌع والبالغ   السػصل جاهعة / الخياضية التخبية كمية الخابعة الدشة شالب هغ البحث هجتسع تكػن  ,التشذ

 شالبا (11) استبعاد وتع شالبا   .(222111) ىدبة وتسثل( 11)  هغ تكػىت فقج البحث عيشة اها شالبا (919)
حي االختبارات إكسال عغ الستخمفيغ الصالب یسثمػن   لسادة السقخر الجراسي السشٍج هفخدات اىٍت قج العيشة ٌو
 واالىحخاف الحدابي الستػسط اإلحرائية اآلتية  السعالجات احتداب اآللي في تع استخجام  الحاسػب التشذ

 االلتػاء وهعاهل البديط االرتباط وهعاهل السعياري 
 التشذ لعبة في األساسية السٍارات لكياس لالختبارات الكاهمة السػاصفات الى التػصلب وكان استشتشاج البحث 

  وهػضػعية وثبات صجق هغ العمسية السعاهالت فيٍا تتػفخ
  الباحثػن  وأوصى
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 انتُس فٍ يادج  انزاتعح انسُح طالب عهً انًهارٌ األداء يستىي وتقىَى نقُاس االختثاراخ هذِ استخذاو -

 .. األرضٍ
 نهتقىَى يحك تكىٌ ألٌ تصهح االختثاراخ نهذِ يعُارَح ويستىَاخ درجاخ وضع -

 (:2012واخران ) خالد رجب,وليددراسة  2-2-2
 الطاولة" بتنس األمامية الضربة دقة اختبار "بناء

درجات  وضع فزال  عغ  بتشذ الصاولة  الزخبة االهاهية دقة اختبار بشاء إلى البحث ٌجف     
الخابعة  السخحمة شالب عمى البحث اشتسلوتع استخجام السشٍج الػصفي, و  هعيارية لعيشة البحث وهدتػيات
هثمت عيشة البحث  ( شالب ,922جاهعة السػصل والبالغ عجدٌع )-التخبية البجىية وعمػم الخياضةفي كمية 

 هغ هجتسع البحث  (4٦.211( شالب وبدبة هؤية هشٍع )21هشٍع )
ي استخجهت الػسائل االحرائية السشاسبة لتحقيق ٌجف البحث وقج  –الػسط الحدابي –)الشدبة السؤية : ٌو

 فزال  ن الجرجة السعيارية سيكسا( -(t- testاختبار ) –االىحخاف السعياري 
 هایأتي : الباحثػن  استشتج وقج
 .الصاولة بتشذ االهاهية الزخبة دقة یكيذ اختبار بشاء إلى الباحثػن  تػصل  -
 .كاي وهخبج االلتػاء هعاهل وضق عسى شبيعيا تػزيعا تػزع إليً التػصل تع الحي االختبار إن  -
 .البحث لعيشة هعيارية وهدتػيات درجات وضج إلى التػصل تع  -

 : یأتي بسا الباحثػن  وأوصى
 السعيارية السٍارة هغ حيث االخح بشطخ االعتبار الججاول في عسمية تقييع وتقػيعاالختبار  ٌحا اعتساد -

 وعمى عيشات هذابٍة لعيشة البحث
 .هٍارات اخخى لع تصمٍا ٌحي الجراسة  عمى أخخى  بحػث وبشاء بإجخاء الكيام  -
 .البحث عيشة ٌحا هغ واشسل أوسع جغخافية رقع ذات عيشات عمى العسل في التػسع هحاولة  -

 اجراءات البحث : -3
 . البحث هدف الى باالسمهب السدحي لمهصهل الهصفي السشهج انالباحث استخدم:  مشهج البحث 3-1
 مجتسع البحث وعيشته: 3-2

 –اربيل  –هغ العبي هشتخبات هحافطات السشصقة الذسالية ولفئة الستقجهيغ)ىيشػى  البحث هجتسع تكػن 
 العبا . (19)ودٌػك( والبالغ عجدٌع -الدميساىية 

 وسائل جسع البیانات : 3-3
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ي كاألتي :    تع استخجام هجسػعة هغ الػسائل العمسية لغخض جسع البياىات الخاصة بسػضػع البحث ٌو
 .االختبار والكياس( -االستبيان –)تحميل السحتػى 

 تحميل السحتهى : 3-3-1
هغ خالل االشالع عمى السرادر العمسية الستعمقة بالمعبة وهغ خالل البحث والتقري حػل شبيعة االختبارات 

كج ضخورة ان المعبة تفتقخ الى وجػد هثل ٌكحا اختبارات هسا ا انالسػجػدة في لعبة تشذ الصاولة وجج الباحث
 جسع ها اهكغ جسعً هغ االشخ الشطخية الستعمقة بسػضػع البحث.وتع الكيام بخصػة بشاء ٌحي االختبارات , 

 االستبیان : 3-3-2
عمى خبة المػلبية االهاهية والخمفية الزضػع البحث والستسثل باختبار تع عخض استسارة استبيان الخاصة بسػ 

( 9) همحق كسا هبيغ في الكياس والتقػيع واالختبارات ولعبة تشذ الصاولةفي هجال  هجسػعة هغ الدادة الخبخاء
%( فأكثخ هغ أراء الخبخاء كسا یذيخ 22د ىدبة اتفاق )ااعتس تع وبعج جسع االستسارات وتفخيغ السالحطات

           فاكثخ هغ اراء الخبخاء %(22دبة )شالباحث الحرػل عمى السػافقة ب )بمػم وآخخون( الى اىً عمى
  ( يبيغ ذلظ .9والججول ) خبيخ( 91) ٌع, وقج بمغ عجد(91٦, 9121)بمػم وآخخون ,

 (9ججول )
 انًقتزحح االختثاراخ عهً انخثزاء انسادج اتفاق َسة َثٍُ

 ىدبة االتفاق عجد الخبخاء االختبارات السقتخحة
 %922 91 الزخبة المػلبية االهاهية 

 %922 91 الزخبة المػلبية الخمفية
 
 بتشس الظاولة :زربة المهلبیة االمامیة والزربة المهلبیة الخمفیة استسارة استبیان الختبار ال -

 تقػيع وهجربي والعبي المعبة وعمىعمى أراء الخبخاء والسختريغ في الكياس والات باالعتساد ترسيع االختبار تع 
فبالشدبة  االستكبال حدب درجة صعػبتٍا,في تقديع هشاشق وكحلظ عمى التحميل  ذات العالقة السرادر
وعخض االستبيان عمى الدادة الخبخاء هشاشق  (2)قدست السشاشق إلى  فقجالزخبة المػلبية االهاهية الختبار 

السشصقة   :( وكاالتي9( وقج تع االتفاق عمى السشاشق وكسا هػضح في الذكل رقع )9كسا هبيغ في همحق رقع )
 سع عخض92×سع شػل 991الصاولة بسدافة  ( الػاقعة عمى یسيغ سصح9)
 سع عخض92×سع شػل 991( الػاقعً عمى یدار سصح الصاولة بسدافة 1السشصقة ) 
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 سع عخض92× سع شػل 12( الػاقعة في الداوية اليسشى هغ الصاولة بسدافة 1السشصقة ) 
سع عخض92× سع شػل 12( الػاقعة في الداوية اليسشى هغ الصاولة بسدافة 4السشصقة )   

( السحرػرة بيغ السشاشق االربعة .2السشصقة )  
 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي : 92وقج تع إعصاء درجات لمسشاشق حدب درجة الرعػبة و )

    ةدرج 2( تعصى 1السشصقة ) -درجات 3 ( تعصى 1السشصقة ) -درجات  4( تعصى 9السشصقة )
حتى يتع التسييد بيغ صعػبة السشاشق وبحلظ   ةدرج 9( تعصى 2السشصقة ) - ةدرج 2( تعصى 4السشصقة )

 كأعمى درجة و)صفخ( كأقل درجة.( 912هغ ) یربح االختبار
 ( يبيغ ذلظ .9والذكل رقع )

 (9شكل )
 هشاشق اختبار الزخبة المػلبية االهاهية يبيغ

4 1  

       2                   

3 2 
 شبكة المعب

( 1) ثالثة في الزخبة المػلبية الخمفية الىقج قدست السشاشق فالزخبة المػلبية الخمفية  وبالشدبة الختبار
( وقج تع االتفاق عمى السشاشق وكسا 9وعخض االستبيان عمى الدادة الخبخاء كسا هبيغ في همحق رقع ) هشاشق

  (1)هػضح في الذكل رقع 
 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي: 92وقج تع إعصاء درجات لمسشاشق حدب درجة الرعػبة و )

  سع 92×سع شػل 991( الػاقعة عمى یسيغ سصح الصاولة بسدافة 9السشصقة )
 سع عخض92×سع شػل 12عمى یدار سصح الصاولة بسدافة  ة( الػاقع1لسشصقة )ا

 .( والخط الجاىبي یدار الصاولة1و 9بيغ هشصقتيغ )( الػاقعة 1السشصقة )
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 ( كخات لكل هشصقة وكاالتي: 92وقج تع إعصاء درجات لمسشاشق حدب درجة الرعػبة و )
 درجات  1تعصى  (9السشصقة )
 ةدرج 1تعصى  (1السشصقة )
         درجة  9تعصى ( 1السشصقة )

كأعمى درجة و)صفخ( كأقل ( ٦2هغ ) حتى يتع التسييد بيغ صعػبة السشاشق وبحلظ یربح االختبار  
 وكاالتي: يببيغ السشاشق السحجدة (1والذكل رقع ).درجة

(1شكل )  
 يبيغ هشاشق اختبار الزخبة المػلبية الخمفية

 
 
 
 
 
 

1 2 

 
 
3 

 شبكة المعب

 ترسیم االختبارات : 3-4
 باتباع الخظهات العمسیة االتیة في بشاء االختبارات :قام الباحثان 

جاف البحث والستسثمة ببشاء اختبار  - تحجيج الٍجف هغ االختبارات : وكان ذلظ واضحا  هغ خالل ٌا
 (الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفيةلكياس دقة )

جاف البحث كسا في الذكل ترسيع االختبارات : تع ترسيع هجسػعة هغ االختبارات والتي ت -   تفق وٌا
 ( 1و  9)

عخض االختبار عمى الدادة الخبخاء :هغ اجل الحرػل عمى الرجق الطاٌخي لالختبارات السرسسة  -
( قام الباحثان بعخض االختبار الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفيةوهجى قياسٍا لجقة )

ريغ في هجال تشذ الصاولة والعاب السزخب والكياس عمى هجسػعة هغ الدادة الخبخاء والسخت
      والتقػيع وهجربي والعبي المعبة هغ خالل استبيان یحتػي عمى االختبارات التي تع ترسيسٍا 

 ( يػضح ىدب االتفاق لمدادة الخبخاء 9( والججول رقع )9)همحق 
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 : السرسسةاالختبارات  3-4-1
 والزربة المهلبیة الخمفیة:اختبار الزربة المهلبیة االمامیة  3-4-1-1
 :ينمهاصفات بشاء االختبار  -

 :اختبار الزربة المهلبیة االمامیة  -1
 اختبار الزخبة المػلبية االهاهيةاسم االختبار : 

 الزخبة المػلبية االهاهيةقياس دقة الغرض من االختبار : 
كخات تشذ شاولة قاىػىية  –( Y&T 989-Eجٍاز قاذف كخات ىػع ) –شاولة قاىػىية  األدوات السدتخدمة :

 شخيط الصق  –سمة كخات)حاوية كخات(  -هزخب تشذ شاولة )لكل العب هزخبً الذخري( –
یقف الالعب في الجٍة اليسشى هغ الصاولة حاهال  السزخب وهدتعج ألداء الزخبة المػلبية  : طريقة األداء

االهاهية وهغ الجٍة األخخى جٍاز قاذف الكخات الحي یقػم بقحف الكخات الى ىفذ الجٍة التي یكػن فيٍا 
بذخيط الكياس ( السحجدة الخسدةالى السشاشق )يقػم الالعب بالعب كخات هتتاليً و  92بقحف  وذلظالالعب 
ي كافية لزخب الكخة والعػدة لػضع االستعجاد هخة أخخى لزخب الكخة 1بيغ كخة وأخخى )والػقت  ( ثاىية ٌو

 .يتع اعصاء هحاولتيغ تجخيبية لكل هختبخ ,( كخات92كل هشصقة ) الىالتالية اذ يتع المعب 
حػاهل الذبكة والى  فػق اجتازت الكخة هغ الجاىب اوهغ تحتدب كل ضخبة صحيحة اذا  - التدجيل :

    السشصقة السخاد المعب عميٍا  وضسغ السشصقة السحجدة بجرجة تمظ السشصقة وتكػن اعمى درجة لالختبار ٌي
 درجة اذا ىجحت جسيع السحاوالت واقل درجة ٌي صفخ اذا فذمت جسيع السحاوالت( ٦2)

لحي یحجد تمظ السشصقة وتأخح تعتبخ الكخة صحيحة وضسغ السشصقة اذا سقصت فػق الذخيط الالصق ا -
 درجتٍا .

اخل االعب بأحج الذخوط القاىػىية لإلرسال أو سقصت الكخة خارج  اذاتدجل الجرجة )صفخ( لمسحاولة  -
 السشصقة السصمػب المعب عميٍا.

 اختبار الزربة المهلبیة الخمفیة : -2
 الخمفيةاختبار الزخبة المػلبية  اسم االختبار :

 خمفيةالزخبة المػلبية القياس دقة  : الغرض من االختبار
كخات تشذ شاولة قاىػىية  –( Y&T 989-Eجٍاز قاذف كخات ىػع ) –شاولة قاىػىية  األدوات السدتخدمة :

 شخيط الصق  –سمة كخات)حاوية كخات(  -هزخب تشذ شاولة )لكل العب هزخبً الذخري( –
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حاهال  السزخب وهدتعج ألداء الزخبة المػلبية  یقف الالعب في الجٍة اليدخى هغ الصاولة : طريقة األداء
الى كل  كخات هتتاليً (92)بػاقع یقػم بقحف الكخات وهغ الجٍة األخخى جٍاز قاذف الكخات الحي  لخمفيةا

ليقػم الالعب باداء الزخبة المػلبية الخمفية  عمى التػاليبذخيط الكياس  السشاشق )الثالثة( السحجدة هغ هشصقة
ي كافية لزخب الكخة والعػدة لػضع االستعجاد هخة أخخى 1بيغ كخة وأخخى ) الى كل هشصقة , ( ثاىية ٌو

بكياس الػقت الكافي لزخب الزخبة المػلبية والعػدة ألداء الزخبة التالية  انلزخب الكخة التالية) اذ قام الباحث
 يتع اعصاء هحاولتيغ تجخيبية لكل هختبخهخة أخخى لزخب الكخة التالية( و 

  ل :التدجي
تحتدب كل ضخبة صحيحة اذا اجتازت الكخة هغ الجاىب اوهغ فػق اوهغ تحت حػاهل الذبكة والى  -

    السشصقة السخاد المعب عميٍا  وضسغ السشصقة السحجدة بجرجة تمظ السشصقة وتكػن اعمى درجة لالختبار ٌي
 السحاوالتدرجة اذا ىجحت جسيع السحاوالت واقل درجة ٌي صفخ اذا فذمت جسيع (  ٦2) 
تعتبخ الكخة صحيحة وضسغ السشصقة اذا سقصت فػق الذخيط الالصق الحي یحجد تمظ السشصقة وتأخح  -

 درجتٍا .
تدجل الجرجة )صفخ( لمسحاولة  اذا اخل االعب بأحج الذخوط القاىػىية لإلرسال أو سقصت الكخة خارج  -

 السشصقة السصمػب المعب عميٍا.
 : ينلالختبار  والسالءمة العمسیة السعامالت 3-4
 : يناألسس العمسیة لالختبار  -
 وكاألتي:كأسذ عمسية لالختبار  )الرجق والثبات والسػضػعية(السعاهالت العمسية لالختبار أجخيت 
 صدق االختبار :  -1

لالختبــارات إذ اســتخجم الرــجق الطــاٌخي  ةيــعــجة أىــػاع هــغ الرــجق لمتحقــق هــغ السعــاهالت العمس تخجامســتــع ا
ـــع الرـــجق السشصقـــي )السحتـــػى( عـــغ شخ  ـــحاتي السدـــتخخج هـــغ الجـــحر  قيـــلالختبـــار وهـــغ ث الخبـــخاء والرـــجق ال

 لسعاهالت الثبات. عييالتخب
 الردق التسييزي لالختبار  -
 الردق التسييزي لمسجسهعتين العمیا والدنیا: -

قجرتً عمى التسييـد بـيغ االفـخاد الـحيغ یحرـمػن عمـى درجـات عاليـة وبـيغ هغ سسات السكياس )االختبار( الجيج 
االفـــخاد الـــحيغ حرـــمػا عمـــى درجـــات هشخفزـــة فـــي السكيـــاس )االختبـــار( أي اســـتخخاج القـــػة التسييديـــة لفقــــخات 

 .(9121,121السكياس )االختبار(. )جابخ وكاضع,
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( لمعيشات السدتقمة والستداوية العجد إلیجاد قـػة أو قـجرة االختبـار عمـى التسييـد, Tاختبار ) انوقج أستخجم الباحث
حــحف الجرجــة الػســصى ليرــبح عــجد السجسػعــة العميــا وتــع ( العبــا  11جــخى ٌــحا الشــػع هــغ الرــجق عمــى )أاذ 

أخـح الشرـف ( العبـا , إذ تـع تختيـب الـجرجات هـغ األعمـى إلـى األدىـى و 9٦( العبا  وعجد السجسػعـة الـجىيا )9٦)
األعمــى كسجسػعــة ذات درجــات هختفعــة والشرــف األدىــى كسجسػعــة ذات درجــات هشخفزــة, وهــغ أجــل إضــفاء 
الريغة اإلحرائية السشاسبة لٍحي الصخيقة فقج أشار )الدوبعي وآخـخون( إلـى اىـً مبإهكـان الباحـث فـي هثـل ٌـحي 

% 22هغ إفخاد العيشـة كسجسػعـة عميـا و% 22( یسكغ اخح 922الحالة )عشجها یكػن عجد أفخاد العيشة اقل هغ 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاد العيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كسجسػعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دىيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

( السحدـــــػبة لجاللــــة الفـــــخوق بـــــيغ Tقيســــة اختبـــــار ) ان(, وقــــج اعتســـــج الباحثـــــ22, 9129)الدوبعــــي وآخـــــخون, 
 ( يبيغ ذلظ.1هتػسصات السجسػعتيغ والججول )

 (1الججول )
 ( والجاللةsigبة الخصأ )دالسحدػبة وى (tيبيغ هجسػعتي االختبار العميا والجىيا وقيسة )

 اسع االختبار ت
وحـــــــــــــــجة 

 الكياس
( Tقيســـــة ) السجسػعة الجىيا  السجسػعة العميا 

 السحدػبة
  قیسة

(sig) الجاللة 
 ع± س   ع± س  

 هعشػي  2222 2222 224 21221 2222 2121 درجة الزخبة المػلبية االهاهية  9
 هعشػي  2222 ٦229 4229 11 1221 42221 درجة الزخبة المػلبية الخمفية 1

 يتبيغ ها یاتي  (1)رقع وهغ الججول 
ــي الشدــبة السعتســجي2222( اقــل هــغ )sig)أن جسيــع قــيع  - فــي بحــػث التخبيــة البجىيــة وعمــػم الخياضــة هســا  ( ٌو

یذــيخ الــى وجــػد فــخوق ذات داللــة هعشػيــة بــيغ السجســػعتيغ العميــا والــجىيا وعشــج الخجــػع الــى االوســاط الحدــابية 
 .يتبيغ ان الفخق لسرمحة السجسػعة العميا هسا يؤكج صجق االختبار وقجرتً عمى التسييد 

 ثبات االختبار : -2
 الشتـائج أضٍـخت اذ ىفدـٍا الطـخوف هختيغ وتحت االختبارات تصبيق تع إذ اإلعادة بصخيقة لثباتا هعاهل استخخج تع

أیجــاد هعاهـل االرتبــاط البدــيط بـيغ االختبــاريغ لتسثيــل  االختبـارات وذلــظ عــغ شخيـق  جسيــع فـي الثبــات تحقـق
 .لظ ذيبيغ  (1)والججول  هعاهل الثبات

 :مهضهعیة االختبار -1
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 قػهــانی 9غيحكســ غيهعاهــل االرتبــاط بــ جــادیإ قيــعــغ شخ  ةي: تــع اســتخخج هعاهــل السػضــػع ةيهعاهــل السػضــػع
 .لظذيبيغ  (1)والججول  الشتائج االختبار لكل هختبخ وفي الػقت ىفدً كل عمى بسفخدي ليبتدج

 (1ججول )
 انًقتزحح نالختثاراخ وانًىضىعُح انذاتٍ وانصذق انثثاخ درجاخ َثٍُ

 السػضػعية الحاتي الرجق الثبات االختبارات
 9 2212 2219 الزخبة المػلبية االهاهية
 2.11 2211 2222 الزخبة المػلبية الخمفية

 
 ( يبيغ السعاهالت العمسية.4والججول )

( والسػافق يػم الثالثاء 1291/  91/ 1) : تع اجخاء التجخبة االستصالعية بتاريخ التجربة االستظالعیة 3-5
 ( هغ هجتسع العيشة وذلظ لمتعخف عمى هجسػعة هغ االٌجاف :1عمى العبيغ )

 عمى سالهة االدوات السدتخجهة . التعخف 
 . تحجيج االبعاد والسدافات السدتخجهة في االختبار 
 . تذخيز الدمبيات التي قج تحجث قبل واثشاء وبعج التشفيح 
 عمى هجى استجابة عيشة البحث في اداء االختبارات التعخف. 

 : اتالختبار اتظبيق  3-6
وقج اجخيت االختبارات  وقج شسل التصبيق اختباريغ الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفية       

احتداب وتع  وبعج اسبػع هغ االختبار االول لكل فخيق يغفي التصبيق االول والثاىي بشفذ تدمدل االختبار 
حا یعشي ان االختبارات السقتخحة ذات صعػبة 9±بيغ ) واتزح اىٍا تشحرخ ها هعاهل االلتػاء لالختباريغ ( ٌو

 (.1هشاسبة لعيشة البحث وكسا هبيغ في الججول )
 السعالجات االحرائیة : 7-
    : (spssعغ شخيق بخىاهج ) اآلتية اإلحرائية الجاتالسع احتداب في اآللي الحاسػب استخجام تع
 .)االلتػاء هعاهل و البديط االرتباط هعاهل و السعياري  االىحخاف و الحدابي الستػسط(

                                                           
9  

 م. د دمحم خالج دمحم داؤد   -9
 م. د هخوان سسيخ  -1
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 عرض ومشاقذة الشتائج -
 : الهصف االحرائي لعيشة البحث 4-1

(4جذول )  

 نالختثاراخ االنتىاء ويعايم انكهُح انذرجح َثٍُ                                   

 هعاهل االلتػاء الجرجة الكمية االختبارات
 2,-54 912 الزخبة المػلبية االهاهية
 2212 ٦2 الزخبة المػلبية الخمفية

 
 ها یاتي : بيغتي (4) الججول هغ
       ( عمى التػالي وباىحخافات هعيارية كاىت1221 - 22211لمعيشة كاىت )  الحدابيةاط ساالو  ان -
 ( عمى التػالي ويتبيغ(2212) -(2,-54)( عمى التػالي وكاىت قيسة هعاهل االلتػاء كاىت )2212-91229)

 .االختبارات هالءهة( هسا يؤكج تحقق 9±) بيغ ها واقعة كاىت االلتػاء هعاهل قيع جسيع نأ ذاتً الججول هغ
 االلتهاء: معامل السالءمة -

(  9±) االلتػاء هعاهل قيع اعتساد تع اذ , البحث  لعيشة االختبارات هالءهة یسثل الحي االلتػاء هعاهل استخخاج تع
یذيخ االشخقجي ماىً یعج االلتػاء شبيعيا  واالختبارات هالءهة لمعيشة اء شبيعيا  واالختبارات هالءهة لمعيشة إذا 

 (12٦, 9122( )الشخقجي , 9±وقع هعاهل االلتػاء بيغ )
 :ات السرسسةار الختبللسدتهيات السعیارية عرض جدول الدرجات وا 4-2

السعالجات االحرائية قام الباحثان بعسمية تحػيل الجرجات الخام الى الجرجات السعيارية وقج  اتسام تع أن بعج
( يبيشان الجرجات ٦و 2(.والججول )donr&others,1987,31) (يكساس٦تعاىة بالجرجة السعيارية )ستع اال

 ( السقابمة لٍا.يكساس ٦الخام والجرجات السعيارية )
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 : الزربة المهلبیة االمامیة ارالسعیارية الختب درجةعرض جدول الدرجات وال 4-1-9

 (2الججول )
 الزخبة المػلبية االهاهيةختبار سيكسا( السقابمة ال ٦السعيارية )يبيغ الجرجات الخام والجرجات       

الدرجة  ت
 الخام

تكرارا 
 الدرجة

الدرجة السعیارية     
الدرجة  ت سیكسا( 6)

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
   السعیارية  

 سیكسا( 6)
1 48 2 22 14 75 1 55 

2 49 1 23 15 76 1 56 

3 51 1 26 16 77 1 57 

4 52 2 27 17 78 1 59 

5 63 1 40 18 82 1 63 

6 65 1 43 19 83 1 65 

7 66 4 44 20 84 1 66 

8 67 1 45 21 88 1 71 

9 68 1 46 22 89 1 72 

10 69 1 48 23 91 1 74 

11 70 1 49 24 93 1 77 
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12 73 2 53 25 
 97 1 82 

13 74 1 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :الزربة المهلبیة الخمفیة ارالسعیارية الختب درجةعرض جدول الدرجات وال 4-3

 (٦الججول )
 الزخبة المػلبية الخمفيةختبار سيكسا( السقابمة ال ٦السعيارية )يبيغ الجرجات الخام والجرجات       

الدرجة  ت
 الخام

تكرارا 
 الدرجة

الدرجة السعیارية     
الدرجة  ت سیكسا( 6)

 الخام
تكرارا 
 الدرجة

الدرجة 
 6السعیارية   )

 سیكسا(
1 28 1 19 10 39 2 53  
2 30 1 25  11 40 3 57 
3 31 1 28 12 41 1 60 

4 32 2 31  13 42 2 63 
5 33 2 35 14 44 1 69  
6 34 3 38 15 45 1 72  
7 36 1 44 16 46 1 76 
8 37 4 47  17 48 1 82 
9 38 3 50  18 50 1 88  

 االستشتاجات والتهصیات :  - 5
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 االستشتاجات : 5-1
 الى التػصل تع
 هعاهالت فيٍا وتتػفخ المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفية هٍارتي الزخبة لكياس اختبارات هجسػعة -

لمسدتػيات العالية و لفئة الستقجهيغ بفعالية تشذ  استخجاهٍا ويرمح والسالءهة والسػضػعية والثبات الرجق
 .الصاولة 

 كاي. عوهخب ءهعاهل االلتػا عمى وفق يعيا  شب تػزيعا   عالحي تع التػصل الي تػز  اتان االختبار  - 
 :التهصیات  5-2
اداء هٍارتي الزخبة المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية  هدتػى  وتقػيع لكياس االختبارات ٌحي استخجام -9

 .لسدتػيات العالية ولفئة الستقجهيغعمى االخمفية 
لٍحي  خجهة   الالعبيغ إىتقاء أو التجريبية البخاهج وضع عشج أخخى  هجاالت في االختبارات ٌحي هغ االستفادة -1

 .المعبة
 تشذ الصاولة .ٍارات اخخى في لعبة اجخاء بحػث ودراسات لس-1
 

 العخبية سرادرال

, هخكد أیات  االسس العمسیة في تشس الظاولة وطرق الكیاس(:1222)ابخاليع ,دمحم احسج  .9
 لمصباعة والكػهبػتخ , الدقازيق, هرخ.

 .9ط,تشس الظاولة (:1292صالح حدغ عمي وعمي , ٌاىي حديغ) حسج ,أ .1
)تخجسة(دمحم اهيغ السفتي  تقيیم تعمم الظالب الجامعي والكهيشي(: 9121بمػم, بشياهيغ وآخخون ) .1

يشي, القاٌخة.  وأخخون, دار هاكخٌو
, دار الشٍزة مشاهج البحث في التربیة وعمم الشفس(:9121جابخ, عبج الحسيج وكاضع, احسج خيخي ) .4

 العخبية, هرخ.
ترسیم اختبارات لكیاس السهارات االساسیة لمعبة  (:1222الكخيع قاسع واخخان )الجػادي, عبج  .2

 (.40العدد ) (,12السجمد ) الرياضیة, لمعمهم الرافدين مجمةبحث منشور في  التشس االرضي,
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, قدع التخبية البجىية  , الكمية الجاهعة بالقشفحيالتقهيم واالختبارات: (1292خميفة , احسج عمي ) .٦
 ,جاهعة ام القخة .

, بحث ةالظاول بتشس األمامیة الزربة دقة اختبار بشاء (:1291رجب ,وليج خالج واخخان ) .2
(,كمية التخبية البجىية 21العجد ) ( ,92السجمج ) , الخياضية لمعمػم الخافجيغ هشذػر في هجمة

 وعمػم الخياضة ,جاهعة السػصل .

تب لمصباعة , دار الكاإلختبارات والسقايیس الشفدیة(: 9129الدوبعي, عبجالجميل إبخاليع, وآخخون ) .2
 والشذخ, جاهعة السػصل

 , تخجسة دمحم عبج الحسيج الجوري,هصبعة الشٍزة.كرة الظاولة الشاجحة (.9112سسبدػن, بيتخ. ) .1

 .عالي, بغجاد, هصبعة التعميع الألعاب السزرب(. 9122الرخاف, عبج الدتار. ) .92

 ,دار الصميعة, بيخوت9,ط الهسائل التظبیكیة في الظرق االحرائیة: (9122)االشخقجي ,دمحم عمي .99

ـــي بدـــام ).99 ـــادر, ســـعج فاضـــل و عم ـــي الريذـــة ( :1299عبـــج الق ـــة لالعب ـــارات بدنی ـــاء وتقشـــين اختب بش
 (,  جاهعة السػصل.9(, عجد )99هشذػر هجمة ابحاث كمية التخبية االساسية , هجمج ) بحثالظائرة,

 رفلهعاا ةهىشأ لةواطلا رةك في جعرلما(:1221)ري فك ,نيدلزاعو رجف يعود,  نليإ. 91
 . يةدرإلسكى.ارلمىش
 بعض لتنمية حرمقت تدريبي نامجرب رثأ(: 1292) احسج, إبخاليع البذيخ دمحم. دمحم, دمحم إبخاليع البذيخ 91

رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة ,كمية ,ةريزلجا اليةبه الظاولة ةرك تخبمن لالعبيالبدنیة  لمياقةا  رعناص
 التخبية البجىية والخياضة , جاهعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا , الدػدان.
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 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة

اراء الدادة الخبراء )الختبار دقة الزربة المهلبیة( حهل تحديد مشاطق صعهبة الزربة المهلبیة استبانة 
 االمامیة والخمفیة

 الخبيخ السحتخم                                                     الديج                

 في الشية إجخاء البحث السػسػم  

 "تشس الظاولة لالعبيتي الزربة المهلبیة االمامیة والخمفیة مهار  لكیاس يناختبار  ترسیم "      

 الكخة  الكياس والتقػيع وتشذ الصاولة والعابوىطخا  لسا تتستعػن بً هغ خبخة في هجال  لفئة الستقجهيغ  و
 ل استكبا تحجيج درجات الرعػبة لسشاشق بيان رأیكع في السشاشق السحجدة أو يخجىوالسزخب 

 الكخات المػلبية االهاهية والزخبة المػلبية الخمفية وكحلظ عجدالزخبة 
 تعجيل. أووها تقتخحػن هغ إضافة السشاسب لكل اختبار  

 

 

 الباحث                                                                                              

 عسار دمحم خميل الٍاللي                                                                         

 

 الزخبة المػلبية االهاهية
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 الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي لالرقمالحظة / 

  الكیاسات                                                    عدد الكرات السشاسب لالختبار   

 سم عرض04× طول سم001( الواقعة على يمين سطح الطاولة بمسافة 0المنطقة )                           01 -1

 سم عرض04×سم طول 001( الواقعه على يسار سطح الطاولة بمسافة 1المنطقة )                           04 -2

 سم عرض04 ×سم طول 14( الواقعة في الزاوية اليمنى من الطاولة بمسافة 2المنطقة )                          11 -2

 سم عرض04× سم طول 14لزاوية اليمنى من الطاولة بمسافة الواقعة في ا (3المنطقة )                               

 .( المحصورة بين المناطق االربعة4المنطقة )                               
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 الزخبة المػلبية الخمفية 

              

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                

 مالحظة / الصعوبة حسب الترقيم التصاعدي لالرق

  الكیاسات                                                    عدد الكرات السشاسب لالختبار   

 سم عرض04× طول سم001( الواقعة على يمين سطح الطاولة بمسافة 0المنطقة )                    1-11

 سم عرض04×سم طول 14( الواقعه على يسار سطح الطاولة بمسافة 1المنطقة )                     04 -2
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 ( والخط الجانبي يسار الطاولة1و 0بين منطقتين )( الواقعة 2المنطقة )                     11 -2

                                           

 .تدقط فهق خظهط السشظقة التي يراد المعب عميها تعتبر صحیحة مالحظة / الكرة التي

 الدادة الخبخاء

 
 مكان العسل  االختراص  اسم الديد الخبير  ت
 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل اختبارات  أ.د ايثار عبج الكخيع غدال 9

 البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل كمیة التربیة س وتقػيعقيا ديغأ.د أ.م.د هكي هحسػد ح 1

 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل س وتقػيعقيا د وليج خالج رجب أ. 1

 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل س وتقػيعقيا أ.د هحسػد شكخ  4

 الرياضة /جامعة السهصلكمیة التربیة البدنیة وعمهم  س وتقػيعقيا سسيخأ.م د عسخ  2

 سعيدكمیة التربیة الرياضیة / جامعة بهر  تجريب / العاب هزخب هذارك شػكت جابخ  ذستاا ٦

 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل س وتقػيعقيا أ.م.د عمي حديغ شبيل  2

الرياضة /جامعة السهصلكمیة التربیة البدنیة وعمهم  تدريب / العاب مزرب م.د احسج صباح 2  

 كمیة التربیة البدنیة وعمهم الرياضة /جامعة السهصل بايػ هيكاىيظ/ العاب السزخب  م.د عسخ فاروق  1

 كمیة التربیة الرياضیة / جامعة بشها/مدرب نادي الزمالك  تجريب رياضي م.د حازم الذمقاىي 92

هجرب السشتخب الػششي العخاقي  ديج بدام عبج فتاحال 99
 / شباب 

 الشذاط الخياضي والكذفي

هجرب هشتخب هحافطة اربيل /  ديج دمحم سعج هللا ال 91
 هتقجهيغ

 

 
 


