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 الملخص
التذكر الحركي ودقة أداء التصويب من القفز في كرة  هدف البحث إلى التعرف طبيعة       

التذكر الحركي وعالقته بدقة أداء فضاًل عن التعرف على العالقة االرتباطية بين  ،السلة للناشئين
نهج الوصفي باألسلوب المسحي ، وتم استعمال المالتصويب من القفز في كرة السلة للناشئين

والعالقات االرتباطية، على عينة من العبي كرة السلة الناشئين الذين يمثلون نادي الحلة 
يمثلون )نادي الحلة، والنادي البلدي، ( العبا 72( العبًا من اصل )40الرياضي والبالغ عددهم)

، واستعمل ( سنة42-41)والمركز الوطني لرعاية الموهوبين( والذين تتراوح أعمارهم بين 
واالختبارات والقياس كأدوات للقياس، وقد أشارت أهم نتائج البحث إلى تمتع الباحثان االستبانة 

أفراد عينة البحث الالعبين الناشئين بدرجات جيدة من التذكر الحركي ودرجات جيدة أيضًا في 
ط معنوية بين التذكر أداء التصويب من القفز في كرة السلة، فضاًل عن وجود عالقة ارتبا

، ومن اهم التوصيات، التأكيد على المدربين الحركي وبدقة أداء التصويب من القفز في كرة السلة
لدى الالعبين الناشئين في أثناء الوحدات  بزيادة االهتمام بالجوانب العقلية السيما التذكر الحركي

فضاًل عن  ،القفز في كرة السلة التصويب منالتدريبية وذلك الرتباطها المباشر في دقة أداء 
تضمين الوحدات التدريبية تمرينات للعمليات العقلية والسيما التذكر الحركي ولفئة ضرورة 

 الناشئين وتخصيص الوقت الكافي لذلك. 
 السلة. القفز، كرةمن  األداء، التصويب الحركي، الدقة، المفتاحية: التذكرالكلمات 

Motor memory and its relation to the accuracy of the performance of the 
correction of the jump in basketball junior 

Summary 
       The goal of the research was to identify the nature of motor memory and the 
accuracy of the performance of the correction of the jump in basketball for young 
people, as well as to identify the correlation between motor memory and its relation 
to the accuracy of the performance of the correction of the jump in basketball junior.   
The descriptive method was used in the survey method and interconnections on a 
sample of players (18) players out of (56) players representing (Hilla Club, 
Municipal Club and National Center for the Gifted) and between the ages of( 14-16 
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)years. The researchers used the questionnaire, tests and measurement as tools 
For the proof , And the main results of the research to the enjoyment of the 
members of the research sample players emerging with good degrees of motor 
memory and good grades also in the performance of correction of jumping in 
basketball, as well as the existence of a relationship of moral correlation between 
motor memory and accuracy of performance correction of jumping in basketball, 
Recommendations, emphasis on the trainers to increase attention to mental aspects, 
especially the dynamic memory of the players emerging during the training modules 
because of their direct correlation in the accuracy of performance correction of 
jumping in basketball, as well as the need to include training modules exercises for 
mental processes, And to allocate sufficient time. 
key words:Motor memory, accuracy, performance, correction of jumping, basketball. 

 المقدمة: -1
تعد لعبة كرة السلة من االلعاب الفرقية التي تتميـز بالمهـارات المفتوحـة والديناميكيـة والتغيـر       

ف داخـل السريع بين عمليتي الهجوم والـدفاع واالسـتجابات الحركيـة السـريعة وفقـًا لمتطلبـات الموقـ
الملعــب منــذ بدايــة المبــاراة حتــى نهايتهــا وهــذا بــدوره يتطلــب خــزين مــن البــرامج الحركيــة الجــاهزة 
لالستعمال عند الالعبين فضال عن السرعة في اختيار البرنـامج الحركـي المالئـم لطبيعـة الموقـف 

ة لتحقيـق لتحقيق افضل استجابة حركية ممكنة، فبمجرد أن تدرك الذاكرة الحركيـة إن هنالـك فرصـ
هـدف يبـدأ الجسـم بالتنفيـذ بشـكل آلـي حسـب االسـتراتيجية المتبعـة وهـذا مـا يفسـر إن الالعـب فــي 
المسـتويات العليـا ال يســتغرق وقـت بـالتفكير فــي ديناميكيـة أداء المهـارات الحركيــة فـي أثنـاء تــوافر 

 فرصة لتحقيق إصابة في السلة.
ارات الهجوميـة األساسـية فـي كـرة السـلة فضـاًل وتعد مهارة التصويب مـن القفـز أحـد أهـم المهـ     

ـــدة  ـــات، إذ يمكـــن أداؤهـــا مـــن مســـافات بعي ـــر مهـــارات التصـــويب شـــيوعًا فـــي المباري عـــن إنهـــا أكث
ومتوسطة وقريبة داخل الملعب اال انها تصبح دون فائدة ومردودهـا عكسـي إن لـم تتميـز بالدقـة ، 

نها من المهارات الحركية المفتوحة التي ت حتاج الى مقومات خاصة لنجاحهـا، بنـاًء علـى السيما وا 
ن التكـرار والتـدريب ما سبق يمكن القول إن كل  العب يحتفظ ببرنامج حركي لمعظـم المهـارات  وا 

على تلك المهارة سوف يشذب هذا البرنامج ويعطيه آلية دقيقة في التنفيذ وهذا بدوره يؤثر في دقة 
حركي ارتباطًا وثيقًا ألن ما يتعلمه المتعلم البد أن يحتفظ إذ ترتبط مفاهيم التعلم والتذكر ال األداء،

، وكلمــا بــه فــي الــذاكرة حتــى يمكــن للخبــرة أن تكــون تراكميــة لتكــوين البــرامج الحركيــة فــي الــدماغ
زادت الممارســة والتكــرار فــي أداء المهــارة زادت الــذاكرة الحركيــة دقــة فــي تحديــد البرنــامج الحركــي 

ن أداء  لتلك المهارة،  المهارات الحركيـة بشـكل عـام والتصـويب مـن القفـز بشـكل خـاص فـي كـرة وا 
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السلة يحتاج الى تنسيق عال من الناحية الوظيفية والحركية وهذا ال يأتي اال من خالل الممارسـة 
 والتكرار والتغذية الراجعة.

ة ومـــن خـــالل متابعـــة الباحثـــان واهتمامهمــــا باللعبـــة ومالحظتهمـــا لـــبعض الوحـــدات التعليميــــ    
والتدريبية للناشئين بكرة السلة الحظـا وجـود ضـعف فـي دقـة أداء مهـارة التصـويب مـن القفـز علـى 
الــرغم مــن اهميــة هــذه المهــارة وتأثيرهــا المباشــر فــي نتــائج المباريــات ، بــالرغم مــن وجــود منــاهج 
 تعليميــة وتدريبيــة جيـــدة ممــا حـــدا بالبــاحثين إلـــى دراســة هــذه المشـــكلة مــن خـــالل معرفــة العالقـــة
االرتباطية بين التذكر الحركي ودقة التصويب من القفز للناشئين في كرة السلة، لذا هدف البحـث 

التـذكر الحركـي ودقـة أداء التصـويب مـن القفـز فـي كـرة السـلة للناشـئين، التعرف علـى طبيعـة إلى 
ـــذكر الحركـــي ودقـــة أداء التصـــويب مـــن القفـــز فـــي كـــرة الســـلة إيجـــاد العالقـــة بـــين فضـــاًل عـــن  الت

 لناشئين.ل
استعمل الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالئمته  -إجراءات البحث:-2

 طبيعة مشكلة البحث.
تحدد مجتمع البحث بالالعبين الناشئين بكرة السلة في مركز محافظة بابل  -عينة البحث:2-1

وهوبين( والذين تتراوح أعمارهم يمثلون )نادي الحلة، والنادي البلدي، والمركز الوطني لرعاية الم
( العبًا، أما عينة البحث فتمثلت بالعبي نادي الحلة 72( سنة والبالغ عددهم )42-41بين )

( العبًا تم اختيارها بصورة عشوائية من مجتمع البحث، وبهذا تكون 40الرياضي والبالغ عددهم )
في متغيرات الطول وكتلة  (، وتم إجراء التجانس%41.:0النسبة المئوية لعينة البحث هي)

 (.4الجسم العمر الزمني والعمر التدريبي ألفراد عينة البحث، وكما هو مبين في الجدول)
 (1الجدول)

يبين تجانس عينة البحث في متغيرات الطول وكتلة الجسم العمر الزمني والعمر التدريبي ألفراد 
 عينة البحث

 -تم اعتماد االختبارات اآلتية:    -اختبارات البحث:2-2
 (.    125، 2.17ة السلة. )عبد األمير ،التذكر الحركي بكر  اختبار-1
 اختبار التذكر الحركي للتصويب بالقفز بكرة السلة. -اسم االختبار:-

 معامل االلتواء المنوال االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات ت
 44..- 178 4.32 176.11 الطول/سم 1
 .7.. 64 3.18 66.24 كتلة الجسم/كغم 2
-11.. 15 82.. 14.81 العمر الزمني/ سنة 3  
 88.. 2 81.. 2.88 العمر التدريبي/ سنة 4



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

67 

 قياس قدرة التذكر الحركي للتصويب بالقفز لناشئي كرة السلة.  -الهدف من االختبار:-
(، أشـرطة 2)جهاز حامل الكرات والمدافع اآللي، كرات سلة قانونية عـدد  -األدوات المستعملة:-

( ،هـدف 4، سـماعة أذن)هيتفـون( عـدد)(4الصقة ملونة ، جهاز حاسوب محمول )البتوب( عـدد)
 كرة سلة قانوني، استمارة تسجيل معدة مسبقًا.

 -يكون أداء االختبار كما يأتي: -مواصفات األداء:-
يوضــع الجهــاز المصــنع مــن قبــل الباحــث )حامــل الكــرات اآللــي( علــى منتصــف خــط الرميــة  -4

الحرة، يعبئ الجهـاز بـالكرات ويوضـع شـريط الصـق ملـون تحـت ثـالث كـرات مـن مجمـوع الكـرات 
 الستة.

يقــوم المشــرف علـــى االختبــار بعــرض األنمـــوذج المصــور بالصــوت والصـــورة علــى الالعـــب  -:
 المختبر قبل األداء مباشرة. 

خيـار للمختبـر أن يقـف المختبـر بجانـب الجهـاز فـي أثنـاء اسـتالم الكـرات وتصـويبها ويتـرك ال -0
 يقف على يمين الجهاز أو يساره.

 تنتهي المجموعة الواحدة بإكمال دورة واحدة للجهاز.  -1
يبـدأ الالعـب المختبـر أولـى محاوالتـه بشـكل عشـوائي الختيـار احـدى الكـرات مـن دون معرفــة  -7

 التسلسل مسبقًا.
المصـــور قبـــل كـــل لكـــل العـــب مختبـــر محـــاولتين تســـجل أفضـــلهما، ويـــتم عـــرض األنمـــوذج  -2

 محاولة.
 طريقة التسجيل:

 يعطى لالعب درجة واحدة لكل أداء صحيح بالنسبة للكرات التي ال يوجد تحتها لون. -4
 يعطى لالعب درجتان لكل أداء صحيح بالنسبة للكرات التي يوجد تحتها لون. -:
 يعطى للمختبر صفر لكل أداء خاطئ. -0
 .( درجات3الدرجة الكلية لالختبار ) -1
 (. 367- 1888،366، مجيد) دقة أداء التصويب من القفز في كرة السلة. اختبار-2
التصويب بالقفز من األمام يسار خط الرمية الحرة ثم االنتقال نصـف دائريا إلى -اسم االختبار:-

 قياس دقة التصويب من القفز.  -الهدف من االختبار:الوسط واليمين. 
(، هدف كرة السلة، :سلة، شريط قياس، كرة سلة قانونية عدد)ملعب كرة  -األدوات المستعملة:

 طباشير.
( سم كعالمات داللة على 47يرسم ثالث نقاط على شكل دوائر صغيرة قطرها ) -اإلجراءات:-

 -المناطق الثالث التي يتم من خاللها اداء االختبار وعلى النحو االتي:
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 ( سم.08ى بعد )العالمة االولى يسار نهاية خط الرمية الحرة وعل-
( سم باتجاه خط التصويب البعيد رمية 38العالمة الثانية منتصف خط الرمية الحرة وعلى بعد )-

 الثالث نقاط .
 ( سم. 08العالمة الثالثة يمين نهاية خط الرمية الحرة وعلى بعد )-
حرة يتخذ الالعب وضع الوقوف في المكان المحدد خارج منطقة الرمية ال -مواصفات األداء:-

وعلى جهة اليسار )العالمة األولى( ومعه الكرة ،ويؤدي  التصويب بالقفز بيد واحدة وباتجاه 
( رمية يؤديها بواقع ثالث 47السلة مباشرة دون أن تلمس الكرة لوحة الهدف، ولالعب )

مجموعات، حيث كل مجموعة خمس رميات، المجموعة االولى يتم اداؤها من العالمة الموجودة 
( سم، أما المجموعة الثانية يتم اداؤها من 08ليسار من خط الرمية الحرة وعلى بعد )في جهة ا

( سم باتجاه خط التصويب البعيد 38العالمة الموجودة في منتصف خط الرمية الحرة وعلى بعد)
)رمية الثالث نقاط(، المجموعة الثالثة يتم اداؤها من العالمة الموجودة في جهة اليمين من خط 

( سم، ويترك الالعب مكان التصويب بالقفز عقب كل مجموعة 08الحرة وعلى بعد )الرمية 
وينتقل نصف دائريا الى الوسط واليمين، وقبل البدء بالمجموعة الثانية يسمح لالعب أخر أن 

في  هو موضح وكما يؤدي مجموعاته وهكذا بالتناوب لالعبين كالهما ولبقية الالعبين،
 .(4الشكل)

 -:تحسب لالعب  -طريقة التسجيل:
 درجتان لكل رمية ناجحة )تدخل فيها الكرة السلة(. -
 درجة واحدة لكل رمية تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة  -
 درجة صفر عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل السلة. -
 (.47درجة الالعب تساوي مجموع النقاط التي يحصل عليها في الرميات الـ )-
 ( درجة.08قصوى لالختبار )الدرجة ال-

 
 ( يوضح اختبار دقة التصويب بالقفز من المناطق الثالث بكرة السلة 1الشكل )

 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

69 

 إجراء البحث:طريقة  2-3
ـــة  قوامهـــا )  -التجربـــة االســـتطالعية: 2-3-1 ـــى عين ـــة االســـتطالعية عل ( 48أجريـــت  التجرب

لرئيسة، وتّم تطبيق االختبارات العبين ناشئين من مجتمع البحث المتجانس وخارج عينة البحث ا
فـي قاعـة حمـزة نـوري الرياضـية  845:/:/47الموضوعة وذلك في الساعة الثالثة عصرًا بتـاريخ 

  -المغلقة في مركز محافظة بابل، وكان الهدف من هذه التجربة هو:
 التأكد من صالحية األدوات المستعملة في االختبارات.-4
 عينة البحث. التعرف من مالءمة االختبارات ل-:
 التعرف على الوقت المستغرق لتنفيذ كل االختبارات. -0
 تحديد الصعوبات التي قد تواجه الباحثان في أثناء إجراء التجربة الرئيسة. -1
 ايجاد االسس العلمية لالختبارات. -7
 ألسس العلمية لالختبارات:ا 2-3-2
ك بعرض استعمل الباحثان الصدق الظاهري وذل  -صدق االختبار: -1

وبعد فرز  (،(2)الملحق)( على مجموعة من السادة  الخبراء والمختصين(1الملحق)االختبارات)
( ، كما هو مبين في %488االستمارات تم حساب نسبة االتفاق التي ظهرت بنسب موافقة )

 (.:الجدول)
عادة االختبار على عينة   -ثبات االختبار: -2 من مجتمـع استعمل  الباحثان طريقة االختبار وا 

( العبـين يمثلــون فريـق النـادي البلــدي بكـرة السـلة وقــد أجريـت االختبـارات للمــرة 48البحـث وبعـدد)
وتـم إعـادة تطبيـق االختبـارات بعـد مـرور ، 845:/:/47األولى في الساعة الثالثة عصرًا بتـاريخ 

وكمـــا هـــو مبـــين فــــي ، فـــي قاعـــة حمـــزة نـــوري الرياضـــية 845:/:/::ســـبعة أيـــام، أي بتـــاريخ 
 (.:الجدول)

اثنــين لنتــائج االختبــارات، إذ تــم  اســتعان الباحثــان بــدرجات مقــومين -موضــوعية االختبــار: -3
حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجاتهما ، وقد ظهر إن جميع االختبارات ذات موضوعية 

 (.:كما هو مبين في الجدول)عالية، 
 
 
 

                                                           
 :المقومان هما 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -ا.م. د حيدر جمعة عصري       تخصص كرة السلة           جامعة بابل  -1
 مديرية تربية بابل           تخصص كرة السلة      م. م احمد حاتم             -2
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 ثبات وموضوعية(ات )صدق و ( يبين قيم االسس العلمية لالختبار 2الجدول )
 الموضوعية الثبات  الصدق االختبارات ت
 83.. 84.. % ..1 التذكر الحركي بكرة السلة 1
 81.. 82.. % ..1 دقة أداء التصويب من القفز  2
( العباً 40نفذت االختبارات على عينة البحث الرئيسة البالغ عددها) -التجربة الرئيسة: 2-4

 الساعة الثالثة عصرًا في قاعة حمزة نوري لأللعاب في محافظة بابل. في 845:/8/0:بتاريخ 
، 4..2الحكيم ،) -استعان الباحثان بالوسائل اإلحصائية اآلتية: -الوسائل اإلحصائية: 2-5

153  ،161  ،268 ،284                                                  .)         
معامل االرتباط  -االنحراف المعياري.  -حسابي. الوسط ال -النسبة المئوية.  -

 البسيط)بيرسون(. 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
عرض نتائج طبيعة التذكر الحركي ودقة أداء التصويب من القفز في كرة السلة  3-1

 ومناقشتها: للناشئين وتحليلها
لتذكر الحركي ودقة أداء يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  (3الجدول )

 ألفراد عينة البحث  التصويب من القفز في كرة السلة

االنحرافات المعيارية للتذكر ( الذي يبين األوساط الحسابية و 0من خالل نتائج الجدول)        
الحركي ودقة أداء التصويب من القفز للناشئين في كرة السلة ألفراد عينة البحث، إذ نجد تمتع 
ان أفراد عينة البحث بمقدار جيد في اختبار التذكر الحركي، ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى 

دار ال بأس به من التذكر الحركي التكرار والتنوع في التدريب  الذي أسهم في الحصول على مق
وهي عملية تتحسن بالممارسة والتدريب والتي تساعد على عدم نسيان المهارة الحركية المتعلمة 
والناتجة من الخبرات التعليمية المختلفة، وهذا يتفق مع ما تمت االشارة اليه في" أن التدريب 

ى استمرار تذكرها ويساعد على حفظها المستمر واألداء المتواصل لمهارة حركية معينة يؤدي ال
(،  2.11،164،الحسن  وذلك يتطلب اتباع االسلوب العلمي في تعلم المهارات الحركية".)

ويعزو  فضاًل عن مقدار جيد  في اختبار دقة أداء التصويب من القفز للناشئين في كرة السلة،
الالعبون الناشئون التي اعتمدت على  إلى المحاوالت التكرارية التي يقوم بها الباحثان هذه النتائج

خطوات تبدأ من الشرح والعرض لمهارة التصويب بالقفز بكرة السلة وبعدها التدريب عليها شكل 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات ت
 1.25 6.43 التذكر الحركي/ درجة 1
 1.74 11.67 دقة أداء التصويب من القفز/ درجة 2
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مشابهة لحاالت اللعب الفعلية، وهذا يتفق مع ما تمت اإلشارة إليه في إنه "  محاوالت تكرارية
ة يجب أن يتدرب الالعب على حاالت ألجل زيادة التركيز والحصول على نسبة عالية من الدق

اللعب الفعلية، فمن األهمية في تدريب التصويب بالقفز تنمية القدرة على العزل البصري 
 (.01، :88: اسماعيل ، والسمعي لالعب ومن ثم التركيز نحو السلة".)

التذكر الحركي ودقة أداء التصويب من القفز عرض نتائج طبيعة عالقة االرتباط بين  3-2
 وتحليلها ومناقشتها: في كرة السلة للناشئين

نتائج عالقة االرتباط بين التذكر الحركي ودقة أداء التصويب من القفز في ( يبين 4الجدول)
 كرة السلة للناشئين

( الذي يبين عالقة االرتباط بين التذكر 1من خالل ما تم عرضه من نتائج في الجدول)    
الحركي ودقة أداء التصويب من القفز للناشئين في كرة السلة ألفراد عينة البحث، ويعزو الباحثان 

اذين المتغيرين إلى تمتع أفراد عينة البحث بمقادير جيدة في سبب معنوية عالقة االرتباط بين ه
والعقلي تحتاج التكامل البدني والفني والنفسي والخططي  إن لعبة كرة السلة هذه المتغيرات، إذ

 والسيما قدرة التذكر للمهارات الحركية في هذه اللعبة والسيما مهارة التصويب من القفز، إذ 
بدني عالي في أثناء المباراة ويتطلب منه ذلك أن يكون على قدر  بذل جهدإلى  العبيتعرض ال

المواقف الحرجة والمفاجئة له  تعرف على يأن  هومن ثم يجب علي جيد من التذكر الحركي 
يستطيع به أن يقاوم الجهد  من دقة االداء صل إلى مستوى عالٍ يحتى وكيفية التصرف معها 

طلوب وهو تحقيق دقة أداء سبيل الوصول إلى الهدف المالمبذول ويواصل النجاح والمثابرة في 
التصويب من القفز في كرة السلة التي هي عبارة عن "دخول الكرة الى السلة بمستوى عال من 
الدقة من خالل استثمار المبادئ الميكانيكية ذات األولوية في التأثير في فعالية األداء وهذه 

 (.Finch, Alfred 2001,3لمهارية".)المبادئ تعتمد على القدرات البدنية وا
 الخاتمة: -4

 -اآلتي: انمن خالل النتائج التي تم التوصل إليها استنتج الباحث
أفراد  الحركي. حققبدرجات جيدة من التذكر  (الالعبين الناشئين)تمتع أفراد عينة البحث 

 ز في كرة السلة.أداء التصويب من القف دقة فيمقدار جيد   (الالعبين الناشئينعينة البحث)
 .التذكر الحركي وبدقة أداء التصويب من القفز في كرة السلةوجود عالقة ارتباط معنوية بين 

ر( قيمة) المتغيرات ت
 المحسوبة

 ر(قيمة)
 الجدولية

 نوع الداللة

 معنوي 468.. 86.. دقة أداء التصويب من القفز التذكر الحركي/  1
 (.16( وتحت درجة حرية)5...عند مستوى داللة )
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 المصادر:
،عمان، دار زهران للنشر 4، طالتعلم الحركي والنمو االنساني الحسن ،عيسى محمود. -

 .844:والتوزيع، 
، جامعة ية والهجومية في كرة السلةاألساسيات المهارية والخططاسماعيل ،محمد عبد الرحيم.  -

 .:88:االسكندرية،ط،
عبد األمير، بهاء حسين. تأثير تمرينات نوعية بجهاز مساعد في تطوير التذكر الحركي  - 

والقدرات الحركية والتصويب بالقفز لناشئي كرة السلة، اطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلية التربية 
 .845:البدنية وعلوم الرياضة، 

، القادسية، وزارة التعليم االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضيلي سلوم الحكيم. ع-
 .881:العالي والبحث العلمي، 

، البصرة، موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية. ريسان خريبط مجيد، -
 .   4303مطابع التعليم العالي ،

-Finch, Alfred, throwing for speed and accuracy, Indiana State 
University, Internet, 2001. 

 (1الملحق)
 يبين استبانة تحديد االختبارات

 المحترم. ---------------األستاذ الدكتور
 تحية طيبة:

التذكر الحركي وعالقته بدقة أداء التصويب من القفز يروم الباحثان إجراء البحث الموسوم بـ )      
ونظرًا لما تتمتعون به من  بابل،، على عينة من ناشئي كرة السلة في محافظة (شئين في كرة السلةللنا

التذكر الحركي ودقة أداء  خبرة علمية وميدانية في هذا المجال نعرض عليكم االختبارات الخاصة لقياس
بوضع  ختارة وذلكالميرجى إبداء رأيكم بصالحية االختبارات  السلة، لذاالتصويب من القفز في كرة 
 عالمة )  ( أمام كل اختبار.

 .اضاقة أي اختبار آخر ترونه مناسباً   -مالحظة:
 مع الشكر والتقدير 

 -االسم:-
 -اللقب العلمي:-
 -مكان العمل:-
                                                           -التوقيع:-
 الباحثان                                                                    -التاريخ:-
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 التأشير االختبار ت
  التذكر الحركي بكرة السلة 1
  دقة أداء التصويب من القفز 2
  االختبار المضاف 3

 (2الملحق)
 يبين أسماء السادة الخبراء والمختصين الذين تم عرض االختبارات عليهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل التخصص الدقيق االسم ت
 جامعة بابـل –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  اختبارات وقياس أ.  د محمد جاسم الياسري 1
 جامعة بابل –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كرة سلة-تدريب رياضي أ. د. عايد حسين عبد األمير 2
 جامعة بغداد –اضة كلية التربية البدنية وعلوم الري كرة سلة-تدريب رياضي .سلون صالحأ. د  3
 جامعة بغداد –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  كرة سلة-تدريب رياضي أ.م. د. خالد نجم 4
 بغداد جامعة –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  كرة سلة-تدريب رياضي أ.م.د. وسن حنون 5


