
022074-6032 6ISSN

1 
 

 دالة التمايز لبعض الميارات اليجومية لالعبي كرة السمة الشباب
 د نسرين بيجت عبداهلل      .م                  سميمان احمد ىاشم د.أ

 الرياضية التربية كمية - الدين صالح جامعة      جامعة الموصل -كمية التربية الرياضية  
      nasshoot2007@yahoo.com          dr-hashim61@yahoo.com 

        
 28/8/2014تاريخ االستالم:

 الكممات المفتاحية: دالة التمايز، الميارات اليجومية، كرة السمة
 ممخص البحث

 :ىدفت الدراسة الى
 .الميارية الخاصة بعدد مف الميارات االساس بكرة السمة االختباراتترشيح  -
رية الخاصة بعدد مف الميارات االساس لالعبي التوصؿ الى الدالة التمييزية لالختبارات الميا -

 .كرة السمة الشباب المميزيف وغير المميزيف 
 :وافترضت الدراسة

وجود تمايز بيف العبي كرة السمة الشباب المميزيف وغير المميزيف لالختبارات الميارية     
    ب.الخاصة بعدد مف الميارات االساس لالعبي كرة السمة الشبا

جتمع البحث العبي كرة السمة الشباب في اندية المنطقة الشمالية بكرة السمة وىي اشتمؿ م    
والبالغ عددىـ  ( الموصؿ والعماؿ والفتوة والمستقبؿ المشرؽ والسميمانية واكد وسنحاريب )اندية 
والمعتمديف مف قبؿ االتحاد العراقي المركزي بكرة السمة، اما عينة البحث فقد بمغ عددىا   (96)
 .العبًا  (82)

 :وتم استخدام االختبارات الميارية االتية  
 . الممعب اسفؿ مف التصويب اختبار -
 . الصدرية المناولة وسرعة دقة اختبار -
 . مستقيـ بخط الطبطبة اختبار -
 . المحرمة المنطقة حوؿ القدميف حركة اختبار -

ولجت البيانات إحصائيا ع ولقد وموضوعيتيا وثباتيا االختبارات ىذه صدؽ تعرؼ وتـ   
 -الوسط الحسابي ) :وتـ استخداـ القوانيف االتية (SPSS) باستخداـ النظاـ االحصائي 

 .)تحميؿ التمايز - معامؿ االرتباط البسيط  -النسبة المؤية  -االنحراؼ المعياري
 وغير المتميزيف الالعبيف بيف ميزت التي دناهأ في التميزية الدالة الى التوصؿ تـ ولقد   

 :المتميزيف
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)حركة  ×( 1,112) -)المناولة(  ×( 0,281)التيديؼ(+)×(0,378(+)5,5-معادلة التمييز= )
القدميف(، وبناءًا عمى ذلؾ تـ مناقشة النتائج وخرجت الدراسة باالستنتاجات والتوصيات وكما 

 :يأتي
 :االستنتاجات

وكانت نسبة  اب )عينة البحث(تمكنت معادلة التمييز مف تصنيؼ العبي كرة السمة الشب    
 في (%97,6) ونسبة مجموعة الالعبيف المميزيف  في (%92,7)نجاح المعادلة في التصنيؼ 

  .مجموعة الالعبيف غير المميزيف عمى وفؽ قياساتيـ في متغيرات معادلة التمييز الميارية
 :التوصيات

دلة التمييز، ألنيا تسيـ في ضرورة استخداـ االختبارات الميارية التي أسفرت عنيا معا    
  .اختيار افضؿ العبي كرة السمة الشباب 

فضال  استخداـ المعادلة التي أسفرت عنيا الدراسة لمتصنيؼ بيف الالعبيف مف الناحية الميارية،
 عف إمكانية استخداميا في التنبؤ واالختيار.

Differentiation function for some offensive skills of young 
basketball players 

Dr.Hashim Ahmed Suleiman      Dr.Nasreen Bahjat Abdullah 
Abstract 

The study aimed at :  
- Nominating skillful tests specialized for a number of basic skills in 
basketball. 
- Finding featuring equation for the skillful tests specialized for a number of 
basic skills of  the young -  prominent and not prominent basketball players  
The study assumed :  
There is difference among the young -  prominent and not prominent 
basketball players in the skillful tests specialized for a number of basic skills 
for the young basketball players. 
The society of the  sample of the study comprised the players of the 
basketball in the northern basketball clubs: Al- Mosul ,Al-  Omal , Al-Fotawa, 
Al-Mostaqbal Al-Moshriq, Al-Suleimaniya, Akad, and Sanhareeb) .The 
players were (96)and they acknowledged by the Central Iraqi Basketball 
Federation.. while the sample of the study were (82) players  
The following  skillful tests were used :  
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- The test of shooting under the court  
- The test of accuracy and speed of chest pass  
- The test of straight line dribble 
- The test of feet movement around the forbidden zone  
The validity, the reliability and the objectivity of these tests were  recognized . 
The data were statistically handled using the statistical system (SPSS) .                                  
The following rules were used :  
Arithmetic mean, Standard deviation, the percentage , simple correlation factor 
and analyzing the featuring. 
The following featuring equation was found, which differentiated between the 
prominent and non-prominent : 
featuring equation: = (5.5-) + (0.378) × (shooting) + (0.281) × (passing) – 
(1.112)×  ( feet movement )  
According to what is said above , the results were discussed .  
The study came up with the following conclusions  and recommendations  
Conclusions: 
- The featuring equation  could classify the basketball young  players ( the 
sample of the study ) the success percentage of the equation in the 
classification was (92.7)  in the prominent players group and (97.6) in the 
group of non - prominent players according to their measures in the skillful 
variables of  the featuring equation. 
Recommendations:  

- The necessity of using skillful tests which are  resulted from the featuring 
equation because they contribute in selecting the best young basketball 
players  
-Using the equation which was resulted from the study to classify the players 
according to the skillful aspect , in addition to the capacity of using it in 
predicting and selection. 
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 :مقدمةال -1
 يتطمب جماعية أـ فردية كانت سواء األلعاب مختمؼ في العالية المستويات الى الوصوؿ اف    
 يتعمؽ ما اـ ادارية اـ تدريبية اكانت سواء االصعدة مختمؼ وعمى االجراءات مف العديد

 البداعوا الجيد وتتطمب سيمة ليست برمتيا العممية واصبحت ذلؾ، الى وما والفردية بالخصوصية
 االخريف عمى لمتفوؽ يؤىمو الذي االمتياز التطور يبغي مف يمتمؾ لكي والتقصي والبحث

 .االفضؿ االنجاز او االداء الى والوصوؿ
 اختصاصو حسبب وكؿ التعاوف الرياضي المجاؿ في العامميف جميع عمى لزاماً  واصبح    
 في كبيرة مسؤولية االكاديمييف ىعم ويقع لالعبيف، الرياضي االعداد عممية يخدـ ءشي لتقديـ
 حد عمى والالعب واالداري المدرب درب تنير التي والبحوث الدراسات اجراء خالؿ مف ذلؾ
  .سواء
 تساىـ شأنيا مف التي الموضوعات كؿ في والتقصي البحث عمينا يحتـ اعاله ذكره تـ ما اف    
 ىو الالعب نجاح مقومات اىـ مف ولعؿ العالية، المستويات الى الرياضي وصوؿ عممية في

 مف تعد اذ السمة كرة لعبة االلعاب ىذه ومف الممارسة بالمعبة الخاصة يةاالساس الميارات اتقاف
 مدرب أودلؼ ويقوؿ لمتقدـ، ىامة قاعدة بكونيا األساسية الميارات تعتمد التي الرياضية االلعاب
 األساسية، لمميارات الالعبيف افإتق عمى يتوقؼ الفريؽ نجاح أف االمريكية كينتاكي جامعة

 األساسية الميارات ألف وذلؾ ميـ شيء بإتقاف أدائيا عمى والقدرة األساس الميارات عف والحديث
الفريؽ) عبد الدايـ  نجاح إلى بدوره يؤدي والذي الالعب لنجاح الجوىرية العوامؿ مف تعد

 .( 44:  1999وحسنيف:
 المحددات ىذه كأحد االساس الميارات لنا تظير لرياضيا االنتقاء محددات عف الحديث وعند   

 بيا الموثوؽ العممية الوسائؿ المدربيف لدى يتوفر اف يجب وبذلؾ الالعبيف انتقاء في الميمة
 تعطي التي المتطورة االحصائية الوسائؿ خالؿ مف والمتحققة الموضوعية االحكاـ تعتمد والتي
 اختياره الى االطمئناف الى المدرب سيساعد بدوره وىذا تنباطو،اس او استخراجو يتـ لما عممياً  ثقالً 

 .ذلؾ غير الى وما تصنيفاتو او التدريبية مناىجو او لالعبيف
 اىمية عف مدلوالً  ُيعطي اعاله الفقرة في الباحثاف اليو ذىب فيما البحث أىمية وتكمف   

 وكيؼ ؟ الميارات ىذه مع مؿيتعا اف المدرب يستطيع كيؼ ذلؾ مف واالىـ يةاالساس الميارات
 وكيؼ ؟ ذلؾ في تساعده التي االسس وما ؟ خالليا مف العبيو مف االفضؿ يختار اف يستطيع
 تصنيفية معادالت ايجاد باإلمكاف وىؿ ؟ مميزيف وغير مميزيف الى العبيو تصنيؼ يستطيع
 اىميو يعطي ذلؾ كؿ اف ؟ التدريبية برامجو صحة تعرؼو  والتصنيؼ االختيار في تساعده عممية
 .والدراسات البحوث ىذه مثؿ إلجراء
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 الالعبيف اختيار في صعوبات يالقوف السمة كرة ومنيا الفرقية االلعاب مدربي مف العديد اف    
 يكوف عندما وبخاصة الرسمية، المباريات في لمفريؽ االساسية لمتشكيمة اـ الفريؽ لتمثيؿ سواء

 الوسائؿ توفر بعدـ تكمف الصعوبات وىذه االساس، راتالميا في االفضؿ اساس عمى االختيار
 توقعو قد الذاتية وىذه االختيار في الذاتية عمى االعتماد الى يمجأ فانو وعميو بذلؾ، تعينو التي
 .االخطاء مف العديد في
 الى الالعبيف لتصنيؼ عممية معادالت وجود بعدـ تتركز البحث مشكمة فاف ذلؾ الى واستناداً    

 مف والتخمص االساس الميارات انيا اال اىمية االنتقاء محددات اكثر في متميزيف وغير فمتميزي
 دراساتيـ في الباحثوف ذكرىا لطالما مشكمة ىي والتي بحتة ذاتية اسس عمى االختيار او االنتقاء
 االساس لمميارات تمايز معادلة ايجاد يمكف ىؿ :االتي بالتساؤؿ تتمخص المشكمة فاف وبذلؾ
   متميزيف؟ وغير متميزيف الى الالعبيف تصنيؼ خالليا مف يمكف السمة ةبكر 
 السمة بكرة االساس الميارات مف بعدد الخاصة الميارية االختبارات ترشيحوىدؼ البحث الى     
لالعبي  االساس الميارات مف بعدد الخاصة الميارية لالختبارات التمييزية الدالة الى التوصؿو 
 . المميزيف وغير المميزيف الشباب السمة ةكر 

 المميزيف وغير المميزيف الشباب السمة كرة العبي بيف تمايز وجودوفرض الباحثاف     
 .الشباب السمة كرة لالعبي االساس الميارات مف بعدد الخاصة الميارية لالختبارات

 تميز أف يتوقع اتمتغير  بعدة الباحث يأتي اذ التوقع عممية في فعالة طريقة التمايز دالة اف      
 يجب المجموعات بيف تمييز أعمى عمى نحصؿ ولكي المستقبؿ، في (العينتيف) المجتمعيف بيف
 . ( 6: 2005: داؤدكبيرًا ) المجموعات داخؿ التبايف إلى المجموعات بيف التبايف نسبة تكوف أف
  تحميؿ قانوف طبيؽت مف المستخرجة المعادلة بانيا" إجرائيا التمايز دالة الباحثاف ويعرؼ    

 بكرة األساسية الميارات في الجيديف الشباب الالعبيف بيف نفرؽ او نميز خالليا مف والتي لتمايز
 ."الجيديف وغير السمة
 :البحث إجراءات -2
 :البحث منيج 2-1
 .الدراسة إلجراءات متوءلمال وذلك ، الوصفي المنيج استخدام تم   
 :وعينتو البحث مجتمع 2-2

 وىي السمة بكرة الشمالية المنطقة اندية في الشباب السمة كرة العبي البحث مجتمع مؿاشت    
ـ عددى والبالغ ( وسنحاريب واكد والسميمانية المشرؽ والمستقبؿ والفتوة والعماؿ الموصؿ) نديةأ

 عددىا بمغ فقد البحث عينة اما السمة، بكرة المركزي العراقي االتحاد قبؿ مف والمعتمديف  (96)
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ة عين استبعاد بعد (96) البالغ البحث مجتمع مف (85.416%) نسبة يمثموف العباً  (82)
 .ذلؾ يبيف (1) والجدوؿ االستطالعية التجربة

 يبين عينة البحث (1)الجدول 
 العدد االندية
 عينة التجربة االستطالعية 14 الموصل
 12 العمال
 12 الفتوة

 12 المستقبل المشرق
 12 السميمانية

 12 اكد
 12 سنحاريب
 10 تمعفر
 96 المجموع

 :البيانات جمع وسائل 2-3
 :واختباراتيا االساسية الميارات 1-3-2 

 :االساسية الميارات  1-1-3-2
و ى وكما تبيف السمة كرة بمعبة الخاصة واالدبيات العممية المصادر محتوى تحميؿ خالؿ مف    

 حركة /التصويب / المناولة / الطبطبة ) بػ تتمخص السمة بكرة االساسية الميارات اف معروؼ
 استخدامو الواجب الميارات تحديد ولغرض (اليجومية المتابعة / الكرة واستالـ مسؾ / القدميف

 ( وتـ (1ممحؽ)  واالختصاص الخبرة ذوي مف عدد عمى الميارات ىذه عرض تـ الدراسة في
 الدراسة تحوييا اف يجب كميارات القدميف كةحر  / التصويب / المناولة / الطبطبة ميارات تحديد

 الباحث عمى أف" إلى وآخروف" بمـو "يشير وبذلؾ فاكثر%( 80) اتفاؽ نسبة عمى حصمت اذ
:   "( الخبراء أراء مف %( فأكثر75اتفاؽ ) نسبة عمى الحصوؿ ،  (126: 1983بمـو
 . ذلؾ يبيف ( (2والجدوؿ
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 الميارات االساسية بكرة السمةيبين نسب االتفاق الخاصة ب (2)الجدول 
 النسبة المئوية التكرار الميارات ت
 %100 10 الطبطبة 1
 %100 10 المناولة 2
 %100 10 التصويب 3
 % 80 8 حركة القدمين 4
 % 30 3 مسك واستالم الكرة 5
 % 60 6 المتابعة اليجومية 6

 .المختارة االساسية الميارات اختبارات 2-3-1-2
 (3)جدوؿ االختبارات مف مجموعة عرض تـ االساسية الميارات اختبارات تحديد اجؿ مف    
 عمى حصمت التي االختبارات اختيار وتـ (1)ممحؽ واالختصاص الخبرة ذوي مف عدد عمى
 ( فأكبر. (80% اتفاؽ نسبة

 االختبارات عمى واالختصاص الخبرة ذوي السادة التفاق المئوية النسب يبين(3) الجدول
 المختارة األساسية بالميارات الخاصة

 %الموافقة االختبارات الميارة ت

1 
 
 

 الطبطبة

 الشاخص وبعد متر (2.40) واخر شاخص كل بين والمسافة شواخص 8
 .متر(1,5) البداية خط عن االول

 
50 

 60 .متر  (1.5) البداية وخط واخر شاخص كل بين والمسافة شواخص 5
 ذىابا امتار (10) بينيما المسافة خصينشا بين مستقيم بخط الطبطبة
يابا  80 .وا 

 20 .السمة كرة ممعب حول الطبطبة

 التصويب 2

 6 .الحرة الرمية
 30 المنتصف من محاوالت (5) السممي فالتيدي ودقة سرعة

 90 .ثانية (30) السمة اسفل من التيديف
 50 .(45) بزاوية التيديف
 40 .الجانبي التيديف

 المناولة 3
 40 .المتداخمة الدوائر عمى الصدرية المناولة دقة

 60 .المتداخمة الدوائر عمى الصدرية المناولة سرعة
 90 .المتداخمة الدوائر عمى الصدرية المناولة سرعة دقة
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 30 .الحركة من الصدرية المناولة
 60 .الطويمة المناولة دقة

 40 .شعاع بشكل القدمين حركة  

4 
 حركة
 القدمين

 80 .المحرمة المنطقة حول القدمين حركة
 50 .متقاطع بشكل القدمين حركة

 :يأتي ما الى االختبارات خمصت ذلك عمى وبناءاً 
 ( .181: 1999الممعب )الديوه جي وحمودات: اسفؿ مف التصويب اختبار -
 (. 133: 1984يف : الدايـ و حسان) تياوسرعالصدرية  المناولة دقة اختبار -
 ( 37: 1997: سميمافمستقيـ )  بخط الطبطبة اختبار -
 (.151: 1984الدايـ و حسانيف:  المحرمة ) المنطقة حوؿ القدميف حركة اختبار -
 :االستطالعية التجربة 2-4

 عمى يطمئنا اف ارادا الباحثيف اف اال ، المختارة االختبارات وسيولة وضوح مف الرغـ عمى     
 تجربة اجراء تـ ، االختبارات تطبيؽ العينة واستطاعة العمؿ فريؽ وامكانية راتاالختبا صالحية

 اجراءات اف وتبيف ،2/2014/ 22بتاريخ الرياضي الموصؿ نادي العبي عمى استطالعية
 . جيدة بصورة كانت ومالئمتيا االختبارات وادارة التطبيؽ

 :لالختبارات العممية المعامالت 2-5
 :تاالختبارا صدق 2-5-1
 الخبرة ذوي موافقة اف اذ المحكميف( )صدؽ خالؿ مف االختبارات صدؽ تعرؼ تـ   

 الثبات( الذاتي )جذر الصدؽ استخداـ عف فضال ، الصدؽ مف النوع ىذا يحقؽ واالختصاص
 القياس، أخطاء شوائب مف خمصت التي الحقيقية لمدرجات بالنسبة التجريبية الدرجات صدؽ وىو

         الصدؽ إلى ينسب الذي المحؾ ىي المقياس او لالختبار الحقيقية الدرجات تكوف وبذلؾ
 ( .58: 1999: باىي)
 .:اتاالختبار  ثبات 2-5-2

 تـ وبذلؾ سمسة بصورة ،2/2014/ 22بتاريخ االختبارات اجريت االستطالعية التجربة في     
 وتـ ، االختبارات اعادة بطريقة االختبارات ثبات عمى لمتعرؼ اوؿ كقياس النتائج ىذه اعتماد
 الذاتي والصدؽ الثبات معامؿ استخراج وتـ األوؿ، تطبيقيا مف اسبوع بعد االختبارات اعادة

 .ذلؾ يبيف (4) والجدوؿ
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 :االختبارات موضوعية 2-5-3
 الذيف المحكميف درجة بيف االرتباط معامؿ إيجاد خالؿ مف المحكميف موضوعية تعرؼ تـ     
 .ذلؾ يبيف (4) رقـ والجدوؿ نفسو بالوقت اسالقي بعممية قاما

 البحث الختبارات والموضوعية الذاتي والصدق الثبات ومعامالت القياس وحدات يبين (4)جدول رقم 
 الموضوعية الصدق الذاتي الثبات وحدة القياس االختبارات

 0.99 0.93 0.87 ثانية مستقيم بخط الطبطبة اختبار
 0.98 0.90 0.81 درجة  ممعبال اسفل من التصويب اختبار
 0.95 0.90 0.81 درجة المناولة الصدرية وسرعة دقة اختبار
 0.91 0.92 0.83 ثانية المحرمة المنطقة حول القدمين حركة اختبار
  لالختبارات: النيائي التطبيق 2-6

 عينة عمى النيائي التطبيؽ تـ ، االختبارات وموضوعية وثبات صدؽ مف التحقؽ تـ اف بعد    
 (. 1/4/2014ولغاية ) (1/3/2014) بتاريخ البحث
 :اإلحصائية الوسائل 2-7

 القوانيف استخداـ تـ اذ (SPSS) االحصائي النظاـ باستخداـ إحصائيا البيانات عولجت    
 تحميؿ ،البسيط االرتباط معامؿ ،المئوية النسبة ،المعياري االنحراؼ ،الحسابي الوسط ) : اآلتية

 التمايز(.
 :ومناقشتيا النتائج عرض -3
 :يأتي وكما ياواستحصال النتائج بعرض الباحثان قام الخام البيانات استحصال بعد   
 :النتائج عرض3-1
 غير الالعبيف ومجموعة المميزيف الالعبيف مجموعة بمواصفات الخاص (5) رقـ الجدوؿ مف  

 الالعبيف مجموعة تفوؽ مف وليا شكؿ ظيور يتبيف البحث متغيرات في الكمية والعينة المميزيف
 بالبحث، الخاصة الميارية االختبارات في المميزيف غير الالعبيف مجموعة عمى المميزيف
  . ذلؾ يبيف (5) والجدوؿ
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يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمواصفات مجموعتي التحميل (5) رقم الجدول
 والعينة الكمية

 وحدة البحث متغيرات ت
 القياس

 الكمية العينة المميزين غير الالعبون المميزون الالعبون
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 بخط الطبطبة 1
 0,910 7,109 1,058 7,241 0,723 6,977 ثانية مستقيم

 من التصويب 2
 1,812 17,268 1,490 16,317 1,604 18,219 درجة اسفل

 وسرعة دقة 3
 3,881 27,475 2,810 25,268 3,552 29,682 درجة المناولة

 0,799 7,861 0.618 8,256 0,769 7,466 ثانية القدمين حركة 4
 اعطاء عمى القدرة ليا عممية توليفة ايجاد الباحثيف عمى يحتـ المتغيرات في التعدد ىذا اف    
 المجموعة ىذه تميز التي المتغيرات ايجاد اخر وبمعنى المميزيف الالعبيف لتميز وصفية صورة
 فيو يتـ والذي (Wilks' Lambda) لمبادا ويمكز قانوف استخداـ يتـ ذلؾ الى ولموصوؿ ،تمؾ عف

 الى تؤدي التي المتغيرات مجموعة تركيبة تعرؼل  (step wise) مراحؿ عمى المتغيرات ادخاؿ
 الدراسة طبيعة مع يتالءـ تراكمي مركب نحو عمى الثانية المجموعة عف االولى ةالمجموع تمايز

 .ذلؾ يبيف (6) رقـ والجدوؿ
 (Wilks' Lambda) الختباريبين المعالم االحصائية  (6)الجدول رقم 

 االحتمالية قيمة اختبار ويمكز لمبادا الخطوة
1 0,673 0.000 
2 0,420 0.000 
3 0,327 0.000 

 .0.05 عندما تكون قيمة االحتمالية معنوي 
 متغير ادخاؿ يتـ اذ الثالث، الخطوات مف خطوة كؿ في (Wilks' Lambda) قيمة تحسب   
 الثانية الخطوة وفي (0,673) (Lambada) قيمة بمغت االولى الخطوة ففي اضافي، واحد
 'Wilks)قيمة اف المالحظ ومف (0,327) بمغت الثالثة الخطوة وفي (0,420) غتػػػبم

Lambda) بيف فروؽ وجود عمى يدؿ وىذا التحميؿ الى مؤثر متغير اضافة تتـ تقمكمما 
، (139: 2008: جودة) (0,05) مف اقؿ كانت االحتمالية قيمة فاف ذلؾ المجموعتيف،فضاًلعف
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 استخمص يؿالتحم أف يتبف  (Wilks' Lambda) باختبار والخاص (6) رقـ الجدوؿ ومف خالؿ
 ليا المتغيرات ليذه خطية توليفة كأحسف وذلؾ خطوات (3) اجراء مف وذلؾ المتغيرات جميع
 ألعمى المميزيف غير الالعبيف مجموعة وبيف المميزيف الالعبيف مجموعة بيف التمييز عمى القدرة
 (100%)المفسر التبايف قيمة اف افرزت االحصائية المعالجة فاف كذلؾ ،الدقة مف ممكنة درجة
 التجميعي االرتباط معامؿ قيمة واف التمييز عمى عاليةً  مقدرةً  التمييزية لمدالة أف الى مؤشر وىو

 وىذا معنوية قيمة وىي (87,856) بمغت كاي مربع اختبار قيمة فاف ذلؾ عف فضالً  (0.821)
 غيراتلممت يعود المجموعتيف بيف احصائية داللة ذات معنوية فروقاً  ىناؾ أف عمى استنتاج
 بالبرنامج الخاصة العممية السياقات حسبب االحصائي العمؿ بعرض الباحثاف قاـ إذ المنبئة،

 .(7)بالجدوؿ مبيف كما والسابقة، المشابية الدراسات جميع في بو والمعموؿ (SPSS)االحصائي
يبين معامل الدالة التمييزية لتصنيف العبي عينة البحث المميزين وغير  (7)الجدول رقم 

 لمميارات االساسية فضاًل عن قيمة المقدار الثابت لمميزينا
 معامالت الدالة المتغيرات ت
 0,378 اسفل من التصويب 1
 0,281 المناولة وسرعة دقة 2
 1,112- القدمين حركة 3
 5,500- المقدار الثابت 4

 المستقمة متغيراتال مف متغير كؿ بيف لالرتباط المعيارية غير المعامالت (7) الجدوؿ يبيف     
 ضرب خالؿ مف التمييزية الدرجة وتحسب التمييز، دالة وبيف التمييزي التحميؿ في الداخمة المنبئة

 المقدار مع الناتج وجمع البيانات تحرير شاشة في الداخمة المتغيرات قيـ في التمييزية المعامالت
 :يأتي كما التمييز معادلة تكتب وبذلؾ الثابت،

 ×( 1,112) -)المناولة(   ×( 0,281)التيديؼ( + ) ×( 0,378( + )5,5-= )معادلة التمييز
 )حركة القدميف( 

 داخؿ االرتباط معامؿ اف ىو ذلؾ وسبب الطبطبة متغير ظيور عدـ المالحظ مف      
 تـ ولقد  (0,014) ىو التمييزية لمدالة (Z) وقيمة التحميؿ في الطبطبة لمتغير المجموعات
 .(148: 2008: جودة استثناءه )
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 يبين نتائج التصنيف لمجموعتي البحث عمى وفق معادلة التمّيز البدنية (8)الجدول رقم 
 التصنيف الخاطئ التصنيف لصحيح المعالم المجموعتان

 الالعبين المتميزين
 3 38 عدد العينة

 %7.3 %92.7 نسبة التصنيف
الالعبين غير 
 المتميزين

 1 40 عدد العينة
 %2.4 97.6 لتصنيفنسبة ا

 المجموع
 4 78 عدد العينة

 %4.88 %95.13 نسبة التصنيف
 التصنيؼ نسبة اف تبيف اذ لمتصنيؼ النيائية النتائج دقة مدى يشير إلى (8) رقـ الجدوؿ    

 . التصنيؼ في المعادلة جودة عمى دليؿ وىو عالية كانت الصحيح
 :النتائج مناقشة 3-2

 ميارات وىي لمتصنيؼ متغيرات ثالث استخالص عف الميارية لممتغيرات التحميؿ أفرز لقد     
 مستوى في كبيرة اىمية مف الميارات ليذه ما يعرؼ والكؿ ، القدميف وحركة والمناولة التصويب

 والمقاالت واالبحاث بالدراسات مميئة بالمعبة الخاصة العممية واالدبيات السمة، كرة العبي اداء
 خالؿ مف اال يتحصؿ ال الفوز اف اذ االساسية الميارات اىـ مف واحد تصويبفال ذلؾ، تؤيد التي
 نجاح عند اال النجاح ليا يكتب ال اليجومية التكتيكات خالصة واف الفريؽ يحرزىا التي النقاط

 أولية أساليب ىي األخرى الميارات وجميع اليجـو إلنياء الوحيد األسموب ويعد التصويب،
 .التصويب إلى لموصوؿ

 ( 273: 2003: مجيدوىي: )  التيديؼ عند مراعاتيا يجب ميمة نقاط وىناؾ    
 .الجسـ وارتخاء الكرة عمى السيطرة -
 .الرقابة مف خالية منطقة اختيار -
 .عالي طيراف بقوس الكرة رمي -
  .الكرة انطالؽ قبؿ الجيد التركيز -

ت التكتيكا نجاح في تساىـ التي االساسيات احد انيا نرى المناولة، عف الحديث وعند     
 في الميمة االمور مف تعد المساعدة المناولة وبخاصة الالعبيف بيف ما المناوالت فدقة اليجومية

 بأي ومنتظر الرقابة مف خاؿ العب إلى الكرة مناولة عمى القدرة اف "ايالؼ"يذكر وبذلؾ ، المعبة
 المألوفة األساليب يتخطى أنو أي ، ممتازة بإمكانية يتمتع المناوؿ الالعب أف يعني كاف، أسموب

 مف تعد السمة كرة لعبة في األخيرة المناولة بأف عمماً  ، المعبة قواعد يتخطى وال الضرورة حالة في
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 العب إلى تحتاج فأنيا وبالتالي اليجوـ، نجاح تعني ألنيا كثيراً  المدربيف عمييا يركز التي األمور
 .)ايالؼ( لمتيديؼ مالئـ مكاف وفي تقريبا الرقابة مف خاؿ مياجـ العب وجود تحقؽ ألنيا ذكي
 حركة اف1999) وحسانيف، ( عف )الدايـ 2008، رشيد( فيذكر القدميف حركة بخصوص اما    

 ( 36-35: 2008: رشيد) :ادناه بالنقاط وتتمخص االساسية الميارات مف  القدميف
  .االرتكاز - .السرعة تغيير - . االتجاه تغيير - . المفاجئ الوقوف - . المفاجئ االنطالق -

 مف االوؿ الجزء في عمييا والتأكيد . القدميف حركات عمى بالتدريب االىتماـ ويجب      
يا ووقوف التجاىاتا تحرؾ الى تحتاج انيا اذ ودقيقة، سريعة وجعميا إلتقانيا التدريبي البرنامج
 التدريب اتقاف يجب لذلؾ ، واالماـ ، الخمؼ والى الجانبية الزوايا نحو الجري وسرعة ىاوتغيير 
 :االتية الشروط مراعات مع القدميف حركات عمى

 االتزان قاعدة داخل االتزان وخط ، االرض من قريبا الجسم كتمة ثقل مركز يكون ان . 
 األمام  الى والعينان الرأس . 
 االرض عمى بالتزحمق الحركة تكون ان. 
 اف اذ ، غريباً  يبدو قد التمييز معادلة في الطبطبة ميارة يؿتمث عدـ اف الباحثاف ويرى     

 التنقؿ في بالسرعة تتميز الحديثة السمة كرة اف نقوؿ وىنا ، الميمة الميارات مف واحدة الطبطبة
ت والالمنا طريؽ عف التنقؿ تحتـ السرعة فيذه ثانية (24) اليجمة زمف اصبح عندما وبخاصة
 ال الطبطبة ميارة فاف ذلؾ عف فضالً  ، خاصة حاالت في اال بةالطبط طريؽ عف وليس السريعة
ز لمرك كبيرة تكوف المعب في استخداميا نسبة اف بؿ المعب مراكز لجميع ميمة غير انيا نقوؿ

 .بطرحيا الباحثاف رغب المسألة وىذه ، باألخريف قياساً  الموزع الالعب
 الخاتمة: -4
 :االتية تنتاجاتاالس الى التوصؿ تـ النتائج خالؿ مف   
 التوصؿ تـ السمة بكرة الميارية الدراسة لمتغيرات التمييزي التحميؿ استخداـ خالؿ مف .1
 :االتية المعادلة الى

( 1,112) -)المناولة(   ×( 0,281)التصويب( + ) ×( 0,378( + )5,5-معادلة التمييز= )
 )حركة القدميف(. ×

 نسب وكانت البحث( )عينة الشباب سمةال كرة العبي تصنيؼ مف التمييز معادلة تمكنت .1
 ونسب المميزيف الالعبيف مجموعة في (%92,7) التصنيؼ في المعادلة نجاح

 معادلة متغيرات في قياساتيـ وفؽ عمى المميزيف غير الالعبيف مجموعة في (%97,6)
  . الميارية التمييز
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 ألنيا التمييز، معادلة عنياال أسفرت التي الميارية االختبارات استخداـ ضرورة واوصى الباحثاف
 الدراسة عنيا أسفرت التي المعادلة استخداـو ، الشباب السمة كرة العبي افضؿ اختياري ف تسيـ

 .واالختيار التنبؤ في استخداميا إمكانية عف فضال الميارية، الناحية مف الالعبيف بيف لمتصنيؼ
 :المصادر والمراجع

 ز : )القاىرة، مركوالتطبيؽ النظرية بيف ةالعممي المعامالت حسيف ؛ مصطفى، باىي
 ( 1999  لمنشر، الكتاب

 مفتي أميف ترجمة( (والتكويني ألتجمعي الطالب تعمـ تقيـ ؛ وآخروف س بنياميف ، بموـ 
 ( 1983  ماكروىيؿ، دار وآخروف: )القاىرة، محمد

 باستخداـ المتقدـ االحصائي التحميؿ محفوظ ؛  ،جودةSPSS ، وائؿ دار االردف،: )1ط 
 ( 2008  لمنشر،

 غير ماجستير : )رسالةمتغيراتيا تحديد وطرؽ التمييزية الدالة الستار ؛ عبد آالء ،داؤد 
 (2005،  الموصؿ جامعة والرياضيات، الحاسبات عمـو كمية منشورة،

 االسس السمة، كرة في الحديث صبحي حسانيف ؛ محمدو  محمود عبد محمد ،الدايـ 
 ( 1984  العربي، الفكر )القاىرة، دار :2ط والتطبيقية، العممية

 ،األسس السمة، كرة في الحديث ؛ حسانيف صبحي محمدو  عبد محمود محمد الدايـ 
 ( 1999  العربي، الفكر دار : )القاىرة، 2ط ،والتطبيقية العممية

 جامعة الموصؿ، 2مؤيد عبداهلل وفائز بشير حمودات ؛ كرة السمة، ط ،الديوه جي( :
 ( 1999تب لمطباعة والنشر، مديرية دار الك

 لمقدرات المعيارية الدرجات وفؽ عمى االساسية الميارات بعض نجاة ؛ قياس دنيا، رشيد 
 السميمانية: )رسالة مدينة في المصغرة السمة كرة بالعبي الخاصة والحركية البدنية

 ( 2008، السميمانية جامعة الرياضية/ التربية كمية ، منشورة غير ماجستير
 والقياسات البدني المستوى بداللة المياري االداء بمستوى التنبؤ احمد ؛ ىاشـ ،فسميما 

ر غي دكتوراه اطروحة سنة: ) (16-14) باعمار الناشئيف السمة كرة لالعبي الجسمية
 ( 1997، بغداد جامعة الرياضية/ التربية كمية منشورة،

 ر والتوزيع والدار العممية ريساف خريبط ؛ كرة السمة: )عماف، دار الثقافة لمنش ،مجيد
 (.2003الدولية لمنشر والتوزيع، 

 
 
 


