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خلوين أداء تعط الههبراح الهجوهيج والدفبعيج لالعتي ىبدي الدمج في تعولج األىديج
العرتيج العشروو تكرث السمج
 -1امخـرٔف تبمتضد

ن .ديدر جهعج عضري

1 -1وقدوج امتضد ُأٍؤخٌ
خخػنة ؿُاول اميسبش فٓ اموسبل امرٔبغٓ اختبؽ األشنُة امـنوٓ امظضٔص امذْ ٔضقق وقب

ٔظتُا امٌٔ امودرتٔى منُظُل امّ أفغل اميخبئز ُخـد مـتج لرث امشنج وى األمـبة امخقٓ خضخقبر إمقّ
امتضد ُامدراشج ُامخضنٔل ُامخقُٔه موب خخؤز تٌ ٍذً امنـتج وى وشخُِ ؿبمٓ فٓ امخلخٔك ُاألداء امفيقٓ

منوَبراح ُ .مقد ضَدح امشيُاح األخٔرث خػُرا ونضُؼب فٓ ٍذً امنـتج ووب ٔؤلد اٍخوقبه اموقدرتٔى
ُامتبضذٔى فٓ اشخـوبل ُخػُٔر ُشبئل امقٔبس ُامخقُٔه مغرع امخـرف ؿنّ ُاقؾ ضبل فرقَه ُوى ذقه
أؿداد امتراوز امخدرٔتٔج ؿنّ غُء وب خضققٌ يخبئز امقٔبس ُامخقُٔه مرفؾ وشخُِ األداء اموَبرْ مفرقَه

امرٔبغٔجُ .خأخٓ أٍؤج امتضد فٓ خقُٔه أداء تـع اموَبراح اموَوج ُاموؤذرث قٓ فٓ خلخٔك اموتبرٔبح
تلرث امشنج ُامخٓ وى خالمَب ُٔغؾ امخلخٔك ُٔتيّ منفرٔ فبى خقُٔه وشخُِ أداء ٍذً اموَبراح مقدِ
امالؿتٔى ٔسـل امودرة ؿنّ تتٔج ُقدرث فٓ خضدٔد ُُغؾ امخلخٔك امويبشة مفرٔققٌ ٍُقٓ اموخبتـقج

امَسُؤج ُامدفبؿٔج ُامرؤج امضرث ُرؤج امذالد يقبػ ُاميقػخبى ُشرقج املراح ُامويبُمج اميَبئٔج مدِ
فرٔ يبدْ امضنج امرٔبغٓ ُامخـرف ؿنّ أُسٌ امقُث ُامغـف ُخقُٔوَب ُوراؿبخَب فٓ أؿداد امويبٍز

امخدرٔتٔج امالضقج مفرٔ يبدْ امضنج .

ُمخضنٔل اموتبرٔبح ُخبظج لرث امشنج أٍؤخٌ املتٔرث منُقُف ؿنقّ وشقخُِ أداء اموَقبراح

مالؿتٔى ُخقُٔوَب .

 2 -1وضلنج امتضد
ووب ال ضك فٌٔ أى ألٍؤج اموَبراح امَسُؤج ُامدفبؿٔج ُفبؿنٔخَب فٓ مـتج وذل لرث امشنج خوذقل

امرلٔزث األشبشٔج مألداء امخلخٔلٓ ُإضراز اميخبئز امسٔدث ُوى امسُاية اموَوج امخٓ خشبؿد ؿنّ ذمك ٍُ
خقُٔه ٍذً اموَبراح ُ .وى خالل وخبتـج امتبضد امؤدائج منـتج لرث امشنج لُيٌ الؿتب ُودرتب ُودرشب

الضؼ أى ٍيبمك غـف فٓ امخقُٔه ُؿده اٍخوبه وى قتل امودرتٔى فٓ خضنٔل اموتبرٔبح ُامُقُف ؿنّ

ُاقؾ فرقَه ُخضخٔط امخنل ُوى ذه خقُٔوٌ ٍذا وى سبية ُمقنج اموضقبرلبح امدُمٔقج ُقنقج خضنٔقل
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اموتبرٔبح امدُمٔج منفر امـراقٔج تلرث امشنج ارخأِ امتبضد إمّ دراشج ٍذً اموضلنج ُخشقنٔػ امغقُء

ؿنَٔب.

 3-1أهداف التدد

 -1امخـرف ؿنّ أداء تـع اموَبراح امدفبؿٔج ُامَسُؤج مالؿتٓ يبدْ امضنج اموضبرك فقٓ تػُمقج

األيدٔج امـرتٔج امـضرُى تلرث امشنج .
 4 -1هجبالح التدد

1-4-1اموسبل امتضرْ  :الؿتُ يبدْ امضنج تلرث امشنج منوخقدؤى
2-4-1اموسبل امزوبيٓ  :وى 2227/5/5امّ 2227/6/23ه
3-4-1اموسبل امولبيٓ  :امودٔيج امرٔبغٔج فٓ سدث .
 5 -1خعريف الهضعمدبح

)(1

 -1امرؤج امضرث ) ( free throw
 -2رؤج امذالد يقبػ )(3 point

 -3امرؤبح امؤدائج وى داخبل امقُس ()2point
 -4امويبُمج اميَبئٔج ()assist

 -5اموخبتـج امدفبؿٔج ))defense rebound
 -6اموخبتـج امَسُؤج )( offense rebound
 -7شرقج املراح()steal

 -8ظد لرث امالؿة امراوٓ ()block

Coach s Basketball play book , http: //www. Coaches clipboard. Net / play book . htm 1
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 -2امدراشبح اميؼرٔج ُامدراشبح اموضبتَج

 1-2امدراشبح اميؼرٔج

 1-1-2امخقُٔه :وفَُوٌ ُأٍؤخٌ
" ٍُ امضبمج امخٓ يشخػٔؾ تَب امخضنٔل ُامخضخٔط ُامُقُف ؿنّ وُقف األداء فٓ وُاقؾ امخرتٔج امرٔبغٔج

امخدرٔتٔج ُامخـنٔؤج ُوى خالل أدُاح امقٔبس يشخػٔؾ خضخٔط ُخضدٔد لفبءث أداء امالؿة أُ اموخـنه ُ ،وى
خالمٌ أٔغب خضدٔد وُاقف امغـف ُتبشخػبؿج امودرة أُ امودرس أى ٔرلز ؿنّ ٍذً اموُاقف ُٔشبؿد امالؿة

أُ اموخـنه فٓ خضشٔى أدائٌ "

)(1

ُٔغٔف ورُاى ُامٔبشرْ ( )2223أى امخقُٔه فٓ امخرتٔج امرٔبغٔج ٍُ امـونٔج امخٓ ٔقُه تَب

امرٔبغٓ تقظد وـرفج ودِ االشخفبدث وى امدرس أُ امتريبوز امخدرٔتٓ ُودِ خأذٔر خقده أُ خأخر

وشخُِ امالؿة ُوب ٍٓ األشتبة اموؤدٔج إمّ ذمك ضٔد ٔخه وى خالمَب أسراء امخقُٔه .

)(2

ُوى امقراراح امخٓ ُغـَب ورُاى ُامٔبشرْ ( )2223مإلسبتج ؿنّ امخشبؤالح إخٔج:

)(3

 -1أْ ؿول وى أؿوبل امالؿتٔى ٔشخض امذُاة ُاإلػراء.
 -2وب يُؽ امخدرٔة امذْ ٔـػٌٔ امودرة مالؿتٌٔ .

 -3وب امػرائ ُامُشبئل امخٓ ٔـخودٍب فٓ لل ورضنج وى وراضل امخدرٔة
 -4وى ٍه امالؿتُى امذٔى ٔضخبسُى إمّ سرؿبح خدرٔتٔج أغبفٔج .

فبمُاسة ٍيب أى امودرة ٔضبُل سوؾ امتٔبيبح مغرع خلُٔى أضلبه خوليٌ وى اخخبذ امقراراح

امالزوج ُمَذا فأى أختبؽ امػرٔقج امـنؤج امويخؼوج وى سوؾ امتٔبيبح خـد أورا وَوب ٍُذً امـونٔج ؿبدث
خـرف تبمخقُٔه .
 2-1-2امخضنٔل :وفَُوٌ ُأٍؤخٌ
ألخشة خضنٔل اموتبرٔبح أٍؤج لتٔرث تٔى ودرتٓ األمـبة امرٔبغقٔج سوقٔـَه تـقد أى أٔققى
امودرتُى

أُ امتبضذُى فُائد خضنٔل مفرقَه موـرفج اميقبػ امشنتٔج مدَٔه ُامقٔبه توـبمسخَقب ُ،وـرفقج

اميقبػ االٔسبتٔج ُخـزٔزٍب لذمك خضنٔل وشخُِ امفر امويبفشج موـرفج يقبػ امقُث ُامغـف مدَٔه.

( 1) Douylas and Lacy . Measurement and Evaluation in Physical Education and Exercise sc ience Boston ,
1998;P18
( ) 2يرواٌ عثد انًجيد  ،يحًد انياضري  :انقياش وانتقويى في انتثيح انثدَيح  ،عًاٌ ط ، 1يطثعح انوراق نهُشر  ، 2003ص11
( )3يصدر ضثق ذكرِ  ،يرواٌ  ،عثد انًجيد وانياضري ص20-11
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"ُٔـد أشنُة خضنٔل اموتبراث  match analysisوى أفغل األشبمٔة امفـبمج فقٓ خققُٔه ُقٔقبس

وشخُٔبح امالؿتٔى " ُٔنـة دُرا وَوب فٓ ؿونٔج خقُٔه امالؿتٔى إذ "ٔ1شخفٔد امودرة وى وـرفج يقبػ
امقُث ُامغـف فٓ أفراد فرٔقٌ تػرٔقج و ُغُؿٔج غٔر ذاخٔج ُقد ٔخه ؿى ػرٔ األفاله امخٓ خؤخذ فٓ
اموتبرٔبح أُ خظُٔر امفٔدُٔ وى خالل امُضداح امخدرٔتٔج أُ امتػُالح ُاموتبرٔبح امخبظج"

2

لوب أى "أشنُة خضنٔل اموتبراث ٔـد أضد ػرائ ُأشبمٔة امقٔبس  ،إذ ٔولقى ؿقى ػرٔققٌ سوقؾ

والضؼبح ُوـنُوبح لؤج ؿى أداء امالؿتٔى ُامفر ُوشخُٔبخَه ُ،خقدٔر ٍذً اموشخُٔبح خقدٔرا لؤقب
ُف أػبر وـٔى وى اموقبٔٔس امودرسج "

3

ُوى ػرائ خضنٔل اموتبرٔبح ؿى ػرٔ امفٔدُٔ موب خخٔضٌ ٍذً امػرٔقج وى امشٔػرث املبونج ؿنقّ

وسرٔبح اموتبراث ُخفبظٔنَب "ٍُذً امػرٔقج خـػٓ خشسٔال دقٔقب موشخُِ لل الؿة ُ ،لنوقب خـقددح
اميقبػ امخٓ ٔولى خشسٔنَب إضظبئٔب أولى دقج خقٔه وشخُِ امالؿة ُامنـة".

4

ُؿنّ ذمك فيؼبه خضنٔل اموتبراث "ؿتبرث ؿى ػرٔقج مخقُٔه أداء امالؿتٔى أُ امفرٔ شُاء ألبى ذمك فٓ

امخدرٔة أُ فٓ اموتبراث "

5

ُٔضٔر وضود ظتضٓ ُضودْ ؿتد امويـه إمّ " أشنُة خضنٔل اموتبراث ٔشوص تخقدٔر قٔوج األداء امقذْ

ٔقُه تٌ امالؿة أُ امفرٔ  ،لذمك أظدرا أضلبه ؿنّ ٍذً امقٔوج فٓ غُء اؿختبراح ُوـبٔٔر وضقددث
،فغال ؿى أولبئج اشخخداه ٍذً األضلبه امخٓ غبمتب وب خلُى دُرٔج ُؿنّ ُف يؼبه وضدد فٓ امخضشٔى
ُامخـدٔل ُامخػُٔر ٍُذا فٓ ضد ذاخٌ يؼبه وضدد يؼبه وخلبول ٔرخقٓ تأشنُة خضنٔل اموتبراث وى وشخُِ
امقٔبس فقػ امّ ضدُد وشخُٔبح امخقُٔه توـيبً األضول ُاألؿه"

6

لوب ذبور وضشى (ُآخرُى) "أى امخضنٔل وى األشنضج اموَوج امخٓ ٔولى اشخخداوَب فٓ امظراؽ غد

امخظه وى أسل خضقٔ امفُز ،فَُ أشنُة آخر منخقُٔه امـنوٓ امشنٔه ُ،إذا شبر تخػُث ودرُشج ُخولى
امودرة أُ اموضنل وى ُغؾ اميقبػ ؿنّ امضرُف ُأى ٔسٔة توُغُؿٔج ؿى األشئنج امخٓ ُغـَب فبيٌ

ٔخولى وى تيبء امخػػ ُاألشبمٔة فٓ دفبؿٌ ٍُسُوٌ" .لذمك " 7أى خضنٔل اموتبراث خػُث وَوج منودرة
فٓ خػُٔر مـة فرٔقٌ شُاء فبز امفرٔ أه خـبدل أه ٍزه ففٓ األضُال سؤـَب ؿنّ امودرة أى ٔضنقل

( )1يحًد صثحي حطُيٍ وحًدي عثد انًُعى  ،األضص انعاييح نهكرج انطائرج وطرق انقياش ،ط (: 1انقاهرج ،يركس انكتاب نهُشر  )1111،ص413
( )2يحًد توفيق انونيهي  ،كرج انيد – تعهى – تدرية – تكُيك  ،ط ( : 2انكويت  ،يطثعح دار انطالو  )1114 ،ص.542
( )3كًال انديٍ عثد انرحًٍ درويش (وآخروٌ )  ،انقياش وانتقويى وتحهيم انًثاراج في كرج انيد  ،ط  ( : 1ب  .و  ،يركس انكتاب نهُشر ،
 )2002ص. 214
( )4كًال انديٍ درويش (وآخروٌ)  ،انًصدر انطاتق  ،ص.213
( )5كًال انديٍ درويش (وآخروٌ)  ،انًصدر انطاتق ،
( )6يحًد صثحي حطُيٍ وحًدي عثد انًُعى  ،انًصدر انطاتق  ،ص. 415 -414
( )1ثاير يحطٍ ( وآخروٌ )  ،األختثار وانتحهيم تكرج انقدو  ( :انًوصم  ،يطثعح جايعح انًوصم  )1111 ،ص. 231
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وتبرٔبح فرٔقٌ ُٔخرر ويَب تبشخالظبح ٔخدارشَب وؾ وشبؿدٌٔ ُالؿتٌٔ مخقُٔه أُ أظالش األخػبء فٓ

خيفٔذ خػػ امنـة ُامـيبٔج تأُسٌ اميقط فٓ آراء تـع أفراد امفرٔ شُاء وقى اميبضٔقج امتدئقج أُ
اموَبرٔج".

8

2-2الههبراح الهههج الهوذرث في هتبريبح كرث السمج

9

The 2points 1-2-2

ٍُٓ ويص يقػخبى ؿيد امخشسٔل فٓ امشنج ُخضول امرؤبح فٓ امويبػ امقرٔتج وى امشقنج
أْ فٓ ويػقج ال(ُ ( zoneاموشبفبح اموخُشػج خضح خػ رؤج امذالد يقبػ لوقب ُخضقول امخَقدٔف

امشنوٓ ُخشوّ ٍذً امويبػ تبٕخٓ (lowpost-highpost-underbasket –elbow-free throw -
ٍُ) layupذً امويبػ ؿنّ ٔؤى ُٔشبر امشنج وب ؿدا ويػقج ( )free throw lineفخقؾ وقبتل امشنج.

The 3points 2-2-2
ٍُٓ ويص ذالد يقبػ ؿيد امخشسٔل فٓ امشنج ُخضول امرؤبح خبرر ققُس امقذالد يققبػ

ُخشوّ ٍذً امويبػ تبٕخٍُٓ.)corner-oppsideconer-outside-wing-keyarea ( 12ذً امويبػ
ؿنّ ٔشبر ُٔؤى امشنج وب ؿدا ويػقج ( )keyareaفخقؾ وقبتل امشنج.

The free throw 3-2-2
ٍُٓ امخٓ خؤدِ وى خػ امرؤج امضرث ؿيد ضدُد خػأ ُخشسل ملل رؤج يبسضج يػقج ُاضدث.
The steal 4-2-2
ٍُٓ وى اموَبراح امدفبؿٔج اموَوج ُخـيٓ شرقج املرث ُاألشخضُاذ ؿنَٔب ُخويص ٍذً اموَبرث فرظج

امخشسٔل تشَُمج ؿنّ شنج امخظه .

11

( )8أحًد عريثي  ،انتحهيم واألختثار في كرج انيد  ،ط ( : 1تغداد  ،يكتة ضُاريا  )2004 ،ص . 20
)1( Dr.Marion.Breakthrough Basketball, LLC. Copyright 2007 .p122
()11

)Dr.Marion.Breakthrough Basketball, LLC. Copyright 2007 .p122
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The defensive rebound 5-2-2
ٍُٓ وى اموَبراح امدفبؿٔج امخٓ وى خالمَب ٔخه االشخضُاذ ؿنّ املقراح امورخقدث وقى

امَدف ُخويص ٍذً اموَبرث فرظج امَسُه امشرٔؾ ؿنّ امفرٔ امخظه.
The offensive rebound 6-2-2

ٍُٓ وخبتـج املراح امورخدث وى امَدف أذيبء امَسُه وتبضرث ُامخشسٔل ؿنّ امَدف وتبضرث
أُ االشخضُاذ ؿنّ املرث ُخويص منفرٔ اموَبسه فرظج ذبئج منَسُه .
The block 7-2-2

وى اموَبراح امدفبؿٔج ٍُٓ ظد لرث امالؿة امراوٓ أذيبء امخَدٔف ُؿبدث وقب ٔققُه تَقذً

اموَبرث امالؿة فٓ ورلز (ُ )centerخويص ٍذً اموَبرث فرظج ويؾ اموَبسؤى فٓ امخَدٔف فٓ ويػقج
ال(.)zone

The assist 8-4-2-2

ودافؾ .

ٍُٓ وى اموَبراح امَسُؤج اامخٓ خويص امالؿة اموَبسه فرظج امخشسٔل ؿنّ امشقنج تقدُى

 -3ويَز امتضد ُإسراءاخٌ امؤدائج :
1-3ويَز امتضد:

أشخخده امتبضد امويَز امُظفٓ تبألشنُة اموشضٓ لُيٌ ٔالئه وضلنج امتضد .

 2-3ؿٔيج امتضد

اخخٔرح ؿٔيج امتضد تبمػرٔقج امـودٔج ٍُه الؿتٓ يبدْ امضنج منوخقدؤى ُخضنٔل وتبرٔقبخَه وقؾ
أيدٔج (امشٔة امـوبيٓ – االخضبد امشـُدْ – امسزٔرث اموظرْ ) .
 3-3األسَزث ُاألدُاح اموشخخدوج فٓ امتضد
مغرع امضظُل ؿنّ تٔبيبح دقٔقج ُظضٔضج خضق أٍداف امتضد أشخخده امتبضد األسَزث
ُاألدُاح إخٔج :
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 1-3-3األسَزث اموشخخدوج فٓ امتضد
 سَبز خنفزُٔى يُؽ ( )LGؿدد ( )1مغرع خشسٔل اموتبرٔبح . سَبز فدُٔ خٔة يُؽ ( )SHARBؿدد (.)1 -أضرػج فدُٔ خٔة يُؽ ( .)SONY

 -أقراط مٔزرٔج يُؽ (.)DISCOVERY ضبشتج ضخظٔج يُؽ (.)DELL -ضبشتج ٔدُٔج يُؽ (.)SONY

 2-3-3األدُاح اموشخخدوج فٓ امتضد
 اموظبدر امـرتٔج ُاألسيتٔج . -اشخوبرث والضؼج اموتبرٔبح ُخقٔه اموَبراح أيؼر اموالض .

 4-3إسراءاح امتضد امؤدائج .

 1-4-3خضدٔد أٍه اموَبراح امدفبؿٔج ُامَسُؤج .
ضدد امتبضد أٍه اموَبراح امدفبؿٔج ُامَسُؤج تـد امرسُؽ امّ اموظبدر فٓ لرث امشنج.

 2-4-3إؿداد اشخوبرث والضؼج مخقُٔه ُخضنٔل تـع اموَبراح امدفبؿٔج امَسُؤج.

أػنؾ امتبضد ؿنّ وسوُؿج وى اشخوبراح امخضنٔل امخبظج تبموَبراح امدفبؿٔج ُامَسُؤج
ُاموـو ُل تَب فٓ امتػُالح امدُمٔج ُامخٓ ٔخه وى خالمَب خقٔه األداء امفيٓ منفر ؿبوج ُخقٔه اموَبراح

تظُرث خبظج ُوى ذه قبه امتبضد تخظؤه اشخوبرث خبظج خخيبشة ُاموضلنج امخبظج تبمتضد أيؼر

اموالض .

ُأضخُح أشخوبرث اموالضؼج ؿنّ وضبُر رئٔشٔج ٍٓ :
 امرؤج امضرث ) ( Free throw
 رؤج امذالد يقبػ )) 3 point
 امرؤبح امؤدائج)(2point
 امويبُمج اميَبئٔج ()Assist

 اموخبتـج امدفبؿٔج ))Defense rebound

 اموخبتـج امَسُؤج)( Offense rebound
 شرقج املراح()Steal

 ظد لرث امالؿة امراوٓ ()Block shoot
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 3-4-3دراشج االشخػالؿٔج :
قبه تأسراء دراشج اشخػالؿٔج ؿنّ تـع وتبرٔبح األيدٔج امـرتٔج فٓ اموسوُؿبح األخرِ

مغرع امخـرف ؿنّ ودِ والئوج االشخوبرث اموـدث مغرع اموالضؼج لذمك امخـرف ؿنّ شالوج

األسَزث ُاألدُاح اموشخخدوج ُخقُٔه اشخوبرث اموالضؼج ُامُقح اموشخغر مخضنٔل لل وتبراث ُامخـرف
ؿنّ لفبٔج ؿول امفرٔ اموشبؿد. 

 1-3-4-3ظد االشخوبرث :
مغرع امخألد وى ظد االشخوبرث اموـدث مخضنٔل تـع اموَبراح امدفبؿٔج ُامَسُؤج تلرث امشنج

قبه امتبضد تقٔبس ظد اموضخُِ وى خالل ؿرع االشخوبرث ؿنّ امشبدث امختراء .



 2-3-4-3ذتبح االشخوبرث
إلٔسبد وـبول امذتبح ػتقح اشخوبرث اموالضؼج ؿنّ وتبراث (امرٔبغٓ امنتيبيٓ ُامضبرقج اإلوبراخٓ)
وى تػُمج األيدٔج امـرتٔج وى قتل أضد اموضننٔى ُتـد ورُر أشتُؽ ؿنّ اموالضؼج األُمّ قبه يفس اموضنل

تبموال ضؼج امذبئج ؿنّ يفس اموتبراث ُخضح يفس امؼرُف ُتـدٍب قبه امتبضد تضشبة وـبول االرختبػ
امتشٔػ تٔى اموالضؼخٔى األُمّ ُامذبئج ُلبيح اميخٔسج ( ٍُُ )2.92وـبول ارختبػ سٔد .

 3-3-4-3هوظوعيج االسخهبرث :
قبه امتبضد وى أسل امخُظل إمّ وُغُؿٔج اشخوبرث امخضنٔل تـرع وتبراث وى تػُمج األيدٔج

امـرتٔج إمّ وقُؤى وى غوى فرٔ

امـول اموشبؿد مخضنٔنَب لل توفردً ُوى ذه اضخشبة وـبول

االرختبػ تٔى امتٔبيبح اموشسنج فٓ اشخوبرخٓ امخضنٔل ُتنغ وـبول االرختبػ ( ٍُُ )2.88وـبول ارختبػ
سٔد .

 أحًد يحًد َاجي – تكانوريوش ترتيح رياضيح .
 تكانوريوش ترتيح رياضيح .زاهد حطٍ
 أ.د يحًود داود – كهيح انترتيح انرياضيح – جايعح تاتم .
و .د رواء عالوي – كهيح انترتيح انرياضيح – جايعح تاتم .
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 4-4-3الدراسج الرئيسيج :
تدأح إسراءاح امدراشج األشبشٔج منودث وى ُ 2227/6/5مغبٔج 2227/6/7ه إذ خوح والضؼج

وتبراث ُٔؤب وى أسل امشٔػرث ؿنّ وخغٔراح خضنٔل االشخوبرث وى قتل فرٔ امـول اموشبؿد ُتأضراف
امتبضد .

 5-3امُشبئل اإلضظبئٔج
 .1اميشتج اموئُٔج.

)(1

 .2لب. ²

)(2

-4عرط وهىبكشج الىخبئج

 1-1-4عرط الىسة الهئويج لمههبراح الهجوهيج والدفبعيج لهتبريبح فريق ىبدي الدمج هع كل هو
ىبدي السية العهبىي و ىبدي االخدبد السعودي و ىبدي الجزيرث الهضري .

جدول ركن( )1الىسة الهئويج لفبعميج أداء الههبراح الهجوهيج والدفبعيج لهتبريبح فريق ىبدي
الدمج هع ىبدي السية العهبىي وىبدي االخدبد السعودي وىبدي الجزيرث الهضري والىستج الكميج

الىستج الهئويج

الىستج الهئويج

الهتبريبح

الجزيرث

الكميج لجهيع

58.57 %
14.70%
63.67%
73.16%
64.01%
24.02%
73.1%
8.33%
وى خالل

لهتبراث الدمج هع

لجهيع الهتبريبح

الىستج الهئويج

لهتبراث الدمج هع
األخدبد

الىستج الهئويج

لهتبراث الدمج هع
السية

الههبراح

الفرق

Free throw
78.57 %
57.14%
40%
Three point
8.33%
15.79%
20%
Two point
69.6%
59.30%
62.40%
Assist
85.75%
62.5%
71.4%
Defense
71.05%
59.0%
62%
Rebound
Offense
31%
26.66%
14.40%
Rebound
Steal
85.71%
66.66%
66.66%
Block
25%
0%
0%
ؿرع امسدُل رقه ( )1خؼَر يشة اموَبراح امَسُؤج ُامدفبؿٔج مفرٔقٓ امضنج امـراقٓ

فٓ سؤؾ وتبرٔبخٌ فلبيح يخبئز يشة يسبش اموَبراح يبدْ امضنج فٓ وتبراخٌ وؾ يبدْ امشٔة امـوبيٓ
) (1يحًد جاضى انياضري ويرواٌ عثد انًجيد  ،االسانيب االحصائية في مجال انبحوث انتربوية  .ط ، 1عًاٌ  :يؤضطح انوراق  ، 2001،ص.50
) (2يحًد جاضى انياضري ويرواٌ عثد انًجيد .انًصدر انطاتق .
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فلبيح فٓ وَبرث امق( )Free throwضققح يشتج يسبش)  ) %78.57فٓ اموتبراث ُفٓ وَبرث امق

( )Three pointضققح يشتج يسبش (ُ ) 8.33%فٓ وَبرث امق ( )Two pointضققح يشتج يسبش
(ُ ) 69.6%قد ضققح وَبرث امق ( )Assistيشتج يسبش (ُ )%85.75ضققح وَبرث ( Defense

 ( Reboundيشتج يسبش (ُ )%71.25ضققح وَبرث امق ( )Offense reboundيشتج يسبش ()%31
وخبتـج ٍسُؤج فٓ اموتبراث ُضققح وَبرث امق( )Stealيشتج يسبش ()85.71

ُضققح وَبرث

امق( )Blockيشتج يسبش ( )%25أوب وؾ االخضبد امشـُدْ فلبيح يشة اميسبش ميبدْ امضنج فلبيح

فٓ وَبرث امق( )Free throwضققح يشتج يسبش ( ) 57.14%اموتبراث ُفٓ وَبرث امق ( Three

 )pointضققح يشتج يسبش (ُ ) 15.79%فٓ وَبرث امق ( )Two pointضققح يشتج يسبش (47.2%

) ُقد ضققح وَبرث امق() Assistيشتج يسبش ( )62.5%لوب ُضققح وَبرث ()Defense rebound
يشتج يسبش (ُ )%59.2ضققح وَبرث امق ( )Offense reboundيشتج يسبش ()%26.66

فٓ

اموتبراث ُضققح وَبرث امق( )Stealيشتج يسبش (ُ )%66.66ضققح وَبرث امق( )Blockيشتج (. )2

أوب وتبراخٌ وؾ امسزٔرث اموظرْ فلبيح يشة يسبش وَبراح يبدْ امضنج فلبيح فٓ وَبرث امق( Free
 )throwضققح يشتج يسبش (ُ )40%فٓ وَبرث امق ( )Three pointضققح يشتج يسبش (ُ ) 20%فٓ
وَبرث امق ( )Two pointضققح يشتج يسبش( ُ ) 52%قد ضققح وَبرث امق ( )Assistيشتج
يسبش (ُ )71.41%ضققح وَبرث ( )Defense reboundيشتج يسبش (ُ )%62ضققح وَبرث امق

( )Offense reboundيشتج يسبش (ُ )%14.42ضققح وَبرث ال( )Stealيشتج يسبش ()%66.66
ُضققح وَبرث امق( )Blockيشتج (. )0

أوب اميشة اموئُٔج املنٔج مسؤؾ اموتبرٔبح فلبيح فٓ وَبرث امق( )Free throwضققح يشتج يسبش

(ُ )%58.57فٓ وَبرث امق ( )Three pointضققح يشتج يسبش (ُ )%14.72فٓ وَبرث
( )Two pointضققح يشتج يسبش()%63.67

ُقد ضققح وَبرث

امق

امق

( )Assistيشتج يسبش

(ُ )%73.16ضققح وَبرث ( )Defense reboundيشتج يسبش (ُ )%64.21ضققح وَبرث امق

( )Offense reboundيشتج يسبش (ُ )%24.22ضققح وَبرث ال( )Stealيشتج يسبش ()%73.1
ُضققح وَبرث امق( )Blockيشتج يسبش (. )%8.33

 2-1-4عرط وخدميل وهىبكشج هعىويج الفروق تيو دبالح الىجبح والفشل لمههبراح الدفبعيج

والهجوهيج لجهيع هتبريبح ىبدي الدمج
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جدول ( )2يوظخ كيهج كـب  ²الهدسوتج لفبعميج أداء الههبراح الهجوهيج والدفبعيج لجهيع هتبريبح
ىبدي الدمج
كـب ²

الههبراح

دالمج امفرُ

Free throw

الهدسوتج
4.76

الجدوليج
3.84

Three point

22.26

3.84

Two point

4.54

3.84

Assist
Defense Rebound
Offense Rebound
Steal
Block

6.76

3.84

4.94
4.54

3.84
3.84

6.54
5.44

3.84
3.84

هعىوي
هعىوي
هعىوي
هعىوي
هعىوي
هعىوي
هعىوي
هعىوي

وى خالل امسدُل أؿالً خؼَر قٔوج (لب )²اموضشُتج موَبرث ال()4.76(ٍٓ )Free throw
ٍُٓ ألتر وى امسدُمٔج (ُ )3.84يشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ( )%58.57ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد

فرُ

وـئُج تٔى يشة اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة اميسبش مَذً اموَبرث أؿنّ وى يشة امفضل أوب

قٔوج (لب ) ²اموضشُتج موَبرث امق ( )Three pointفَٓ ( ٍُٓ )22.26ألتر وى امسدُمٔج ()3.83
ُيشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ( )%14.72ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة اميسبش

ُامفضل فقد لبيح يشة امفضل أؿنّ وى يشة اميسبش أوب قٔوج (لب ) ²اموضشُتج موَبرث ال ( Two

 )pointفَٓ ( ٍُٓ )4.54ألتر وى امسدُمٔج (ُ )3.83يشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ()%63.67
ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة اميسبش أؿنّ وى يشة

امفضل أوب قٔوج (لب ) ²اموضشُتج موَبرث ( )Assistفَٓ ( ٍُٓ )6.76ألتر وى امسدُمٔج ()3.83
ُيشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ( )%73.16ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة اميسبش

ُامفضل فقد لبيح يشة اميسبش أؿنّ وى يشة امفضل أوب قٔوج (لب ) ²اموضشُتج موَبرث ( Defense

 )reboundفَٓ ( ٍُٓ )4.92ألتر وى امسدُمٔج (ُ )3.83يشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح

( )%64.21ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة اميسبش
أؿنّ وى يشة امفضل أوب قٔوج (لب ) ²اموضشُتج موَبرث ( )Offense reboundفَٓ (ٍُٓ )%4.54
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ألتر وى امسدُمٔج (ُ )3.83يتشج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ( )%24.22ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ

وـئُج وب تٔى يشة اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة امفضل أؿنّ وى يشة اميسبش أوب قٔوج (لب)²
اموضشُتج موَبرث ( )Stealفَٓ ( ٍُٓ )6.52ألتر وى امسدُمٔج (ُ )3.83يشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج

لبيح ( )%73.1ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة اميسبش
أؿنّ وى يشة امفضل أوب قٔوج (لب )²اموضشُتج موَبرث ال ( )Blockفَٓ ( ٍُٓ )5.44ألتر وى

امسدُمٔج ُيشتج اميسبش اموئُٔج املنٔج لبيح ( )%8.33ووب ٔدمل ؿنّ ُسُد فرُ وـئُج وب تٔى يشة

اميسبش ُامفضل فقد لبيح يشة امفضل أؿنّ وى يشة اميسبش.

ُ وى خالل ؿرع اميخبئز ؼَرح تـع اموَبراح تفبؿنٔج اداء سٔدث ُلبيح يخبئسَب وـئُج ُ ٍٓ

وَبراح ) (Tow Point , Free Throw , Defense Rebound، Assist , Steal
ضٔد ضققح وَبرث امق

) (Tow pointيشة سٔدث خدل ؿنّ فبؿنٔج أداء ٍذً اموَبرث ُقد أؼَر

امالؿتُى فبؿنٔج خَدٔف فٓ ٍذً اموَبرث ُوى سؤؾ اموشبفبح امقرٔتج ُاموخُشػج ُٔـزُ ذمك امتبضد

امّ ػرٔقج امدفبؽ اموختـج وى قتل امفر ٍُٓ ال ( )Man to Manووب فرٔ امضنج ٔـخود تضلل لتٔر
ؿنّ األخخرا ُامخَدٔف وى خضح امشنج ُأؿخوبد امنـة ؿنّ ال( ُ )Inside gameأوب وَبرث امق

) (Free throwفنه خؼَر تيشتج ؿبمٔج تبمرغه وى أى يشتج اميسبش لبيح أؿنّ وى امفضل ضٔد لبى
ٔسة أى خؼَر ٍذً اموَبرث تفبؿنٔج أداء ألتر ألى ٍذً اموَبرث خؤدِ وى ُغؾ ذبتح ُقرٔة ُوُاسٌَ

منَدف ُتدُى دفبؽ فخلُى يشتج امخػأ فَٔب قنٔنج سدا ففرظج امخشسٔل خلُى لتٔرث مالؿة ووب أذر ذمك
ؿنّ يخبئز اموتبرٔبح ُقد ؼَرح وَبرث ال ) (Defense reboundتفبؿنٔج أداء سٔدث فلبيح يشتَب

ؿبمٔج ٍُذا ٔدل ؿنّ أى امالؿتٔى أدُا ٍذً اموَبرث تفبؿنٔج سٔدث وى خالل خػتٔ ال )(block out
تظُرث سٔدث ُٔـيٓ ذمك امقٔبه تبمضسز امفردْ ُخػتٔ ال ) ٍُٓ (Box outؿونٔج ضسز سوبؿٓ ٔقُه
تَب امودافـُى مويؾ اموَبسؤى وى اضخالل وُقؾ مَه داخل ويػقج ال ) (zoneووب أؼَر فبؿنٔج مَذً

اموَبرث أوب وَبرث ال) (stealفقد أؼَر امالؿتٔى فبؿنٔج فٓ ٍذً اموَبرث وى خالل شرقج املراح

ُاالشخضُاذ ؿنَٔب وى خالل امدفبؽ امسوبؿٓ ُامفرد تضلل سٔد ووب أيـلس ذمك ؿنّ أداء اموَبرث فٓ

اموتبراث .

ُ قد ضققح وَبرث امق( )Assistفبؿنٔج اداء سٔدث ٍُذا وب ٔؤلد امنـة امسوبؿٓ مفرٔ امضنج ضٔد

خـخود ٍذً اموَبرث تضلل لتٔر ؿنّ امنـة امسوبؿٓ ُامخـبُى وب تٔى امالؿتٔى فٓ امَسُه فوى خالل

امنـة امسوبؿٓ ُامخـبُى ٔخه خن خفُ اذيبء امَسُه ُ اخبضج امفرظج تبمخَدٔف تشَُمج تبمقرة وى

امَدف ؿى ػرٔ ٍذً اموَبرث .
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ُوى خالل ؿرع يخبئز فبؿنٔج أداء وَبراح ال ( Three point ,Offense rebound

 ),Blockأؼَرح يخبئسَب فبؿنٔج أداء غـٔفج ُٔـزُ امتبضد غـف وَبرخٓ ( Offense
 ٍُ )rebound,Blockؿده ُسُد امالؿة امذْ ٔنـة فٓ ورلز ( )Centerفٓ فرٔ

امضنج ضٔد

ٔخوخؾ امالؿة امذْ ٔنـة فٓ ٍذا امورلز توُاظفبح سشوبئج ؿبمٔج ُػُل ال ٔقل ؿى ( )2.12ضٔد

ٔشخػٔؾ امالؿة فٓ ٍذا امورلز وى أسبدث وَبرث ال( )Blockفٓ امدفبؽ ُويؾ اموَبسه وى امخَدٔف

قرٔة وى امشنج ُوَبرث ال( )Offense reboundفٓ امَسُه وى خالل وخبتـج املراح امورخدث وى
امشنج ُامتدء تَسوج سدٔدث أُ وخبتـج املراح ُ امخَدٔف وتبضرث ؿنّ امشنج فـده ُسُد ٍلذا الؿة

أؼَر غـف لتٔر فٓ فبؿنٔج أداء ٍذً اموَبراح فٓ اموتبرٔبح

أوب ؼَُر وَبرث امق( )Three pointتيشتج غـٔفج فٓ سؤؾ اموتبرٔبح ُذمك مـده امدقج فٓ امخَدٔف

تشتة امخشرؽ ُؿده امخرلٔز أذيبء امخَدٔف ُمـة امفر ػرٔقج دفبؽ ال( Man to Manتبمرغه وى
امخَدٔف وى وُاقف شَنج أضٔبيب ُأضٔبيب أخرِ ٍُ امخَدٔف وى وُاقف ظـتج ُذمك تُسُد دفبؽ قُْ

ووب أغبؽ املذٔر وى امفرط ُؼَُر ٍذً اموَبرث تَذً امفبؿنٔج امغـٔفج ُغؾ فرٔ امضنج فٓ ُغؾ
شنتٓ فٓ امَسُه ووب أذر فٓ خشسٔل اميقبػ ُفٓ يخبئز اموتبرٔبح .
ُأى غـف ٍذً اموَبرث ٔشتة وضلنج لتٔرث منفرٔ

فٓ امَسُه ؿنّ ال( )outsideإذ خوذل ٍذً

اموَبرث امشالش امرئٔشٓ فٓ امَسُه ؿنّ ال( )outsideفيسبش امَسُه ؿنّ ال( )insideال ٔلفٓ تبمفُز
فٓ وتبرٔبح لرث امشنج ٍذا وى يبضٔج ُوى يبضٔج أخرِ ،فـده فبؿنٔج أداء ٍذً اموَبرث شُف ٔشتة

وضبلل أخرِ منفرٔ

فٓ امَسُه ٍُ خضُل امفرٔ

امودافؾ امّ دفبؽ امويػقج ُأٔقبف امنـة ؿنّ

ال( ) insideووب ٔؤذر ذمك ؿنّ فبؿنٔج اموَبراح امَسُؤج امتبقٔج ُٔؤدْ امّ ظـُتج امخشسٔل فٓ
امشنج

ُ ٔرِ امتبضد ٍيب أى وى امغرُرْ امخيُؽ فٓ امنـة امَسُوٓ ؿنّ ال(ُ)outside

ال(ٍُ ) insideذا ٔخػنة امخلبول فٓ فبؿنٔج أداء اموَبراح امَسُؤج فذمك ٔـػٓ شَُمج امخشسٔل فٓ
امشنج ُ ٍذا امخيُؽ فٓ امَسُه تأشخخداه سؤؾ اموَبراح امَسُؤج تفبؿنٔج سٔدث ضٔد ٔظـة ؿنّ
امفرٔ

امودافؾ أٔقبف ٍلذا ٍسُه ُٔشَل أٔغب ؿنّ امفرٔ

اموَبسه فٓ خػتٔ

أْ خلخٔك ٍسُوٓ

تفبؿنٔج ألتر ففبؿنٔج سؤؾ اموَبراح امَسُؤج ٔـػٓ ورُيج لتٔرث فٓ خػتٔ أْ خلخٔك ٍسُوٓ ؿنّ

امفرٔ امودافؾ .

 -5األشخيخبسبح ُامخُظٔبح
 1-5األشخيخبسبح :
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 -1ؼَر أى ٍيبمك غـف لتٔر فٓ وَبراح ( Offense (ُ )Block(ُ )Three point
 )reboundفلبيح يشتَب غٔر وـئُج فٓ اموتبرٔبح .

 -2ؼَرح وَبراح (ُ (Stael)ُ )Defense rebound(ُ)Free throw( ُ)Tow point
( ) Assistيخبئز وـئُج فٓ اموتبرٔبح .

 2-5امخُظٔبح

 -1ؿنّ فرٔ يبدْ امضنج األشخفبدث وى ٍذا امتضد ُامُقُف ؿنّ اميقبػ امشنتٔج منفرٔ

ُوـبمسخَب ُخػُٔر اميقبػ األٔسبتٔج مٔشبؿد ذمك امفرٔ فٓ اموضبرلبح امدُمٔج امقبدوج .

 -2ؿول تضُد ووبذنج موخغٔراح أخرِ وؤذرث فٓ وتبرٔبح لرث امشنج .
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Hilla club
Skills

Al-Ittihad club

1st.
2nd.
3rd
4th.
1st.
2nd.
3rd.
4th.
Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter Quarter

Free
throws
Three
points
Two
points
Assists
Defense
Rebounds
Offense
Rebounds
Steals
Blocks
يوُذر ميخبئز خضنٔل أضدِ اموتبرٔبح يوُذر
Skills
Free through

Hilla club
1st. Q 2nd. Q 3rd.Q
3/4
4/6
4/7

Three point

1/3

2/4

0/4

Two point

8/15

10/17

6/13

Assist

2

2/3

1

Defense Rebound

7/10

9/14

Offense Rebound

1/3

Steal
Blockout

4th.Q
5/8
0/4

Al-chziraa club
1st.Q 2nd. Q 3rd. Q 4th. Q
2/4
2/6
4/6
4/6
3/6

2/6

2/6

2/7

8/16

7/16

6/13

4/10

2/0

3

1

3

1

6/9

6/10

8

6

8

8

1/3

0/4

0/4

3

4

3

4

1/2

1/2

1/1

1/1

2

0

1

0

0/1

0

0/1

0

2

0

2

1

5/13

-
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