
 

لبحثا لخصم  

òÜÛa@ñ‹×@ÇýÛ@òÐÜnƒ¾a@éÇaìãdi@Éí‹Ûa@âìvèÜÛ@paŠbjn‚a@õbäi 
 

  الباحث

  فالح حسن عبد اهللا. د.م
  في  تركزت مشكلة البحث  

عدم وجود اختبارات هجوم سريع لتقييم العبي كرة السلة العراقيين وفق معايير ومستويات تتالءم 

، الفردي ( بناء اختبارات للهجوم السريع  الى الدراسة تهدف كلذل. والمستوى الحالي لكرة السلة العراقية
وضع معايير الختبارات الهجوم السريع بأنواعه المختلفة لالعبي ،  لالعبي كرة السلة) الفرقي ، الجماعي 
فضال عن ، كونه المنهج المالئم لحل مشكلة البحث  الوصفيالمنهج ولذلك استخدم الباحث  .  كرة السلة

(  اختيارالعبا تم )  120( والبالغ عددهم  أندية الدوري الممتاز بكرة السلة  وهم العبوا جتمع البحثمتحديده 
وقد  )الشرطة ، الحلة ، التضامن ، النجف ، الكهرباء ، الجيش ، الحدود ( وهم  أنديةالعبا من سبع )  84

الصدق ( العلمية لالختبار الجيد  سساألمن  التأكد أهمهااتبع الباحث عدة خطوات لبناء هذه االختبارات من 
فقد تمت باستخدام  اإلحصائية المعالجاتأما ،  القوة التميزية لالختبار إيجادفضال عن ) والثبات والموضوعية 

وفي ضوء النتائج .  ) الدرجة المعيارية، معامل االلتواء ،  الوسيط، االنحراف المعياري ، الوسط الحسابي ( 
  :من أهمها األتي  استنتاجاتاحث إلى عدة المستحصلة توصل الب

تقيس صفة السرعة في الهجوم ) الفرقي ، الجماعي ، الفردي ( إن اختبارات الهجوم السريع بأنواعه  .1
 . السريع بكرة السلة

 من أصل خمسة مستويات  ) متوسط ، جيد ، جيد جدا ( توزع الالعبين على ثالثة مستويات  .2

من قبل ) فرقي ، جماعي ، فردي ( الهجوم السريع الثالثة  تاختبارااعتماد ( األتيوأوصى الباحث 
  )المدربين والباحثين في لعبة لكرة السلة  ألهميتها في تقييم مستويات الالعبين بشكل منفرد أو جماعي

  
  
  
  
  
  

 

                             



 

  
Abstract 

Tests for building fast‐attack different types of basketball players 

Researcher  

M. D. Falah Hassan Abdullah 

 
  The absence of tests fast attack to assess the basketball players Iraqis according to 
the standards and levels in line with the current level of basketball in Iraq. Aim of this 
study to build tests of fast-attack (individual, collective, Alvrgi) for basketball 
players, to develop criteria for tests of fast attack different types of basketball players. 
Therefore, the researcher used the descriptive method as the appropriate methodology 
to solve the research problem, as well as selected research community who are players 
exert Premier League basketball team, who are (120) players were selected (84) for 
the players from seven clubs and they (the border, the military, electricity, Najaf, 
solidarity , Hilla, police) The researcher followed several steps to build these tests are 
most important to make sure of the scientific basis for the test (good validity and 
reliability and objectivity) as well as find the strength discriminatory test, and 
statistical treatments have been using (the arithmetic mean, standard deviation, 
median, coefficient of torsion , standard-class). In light of the results obtained, the 
researcher to several conclusions from the most important of the following:  
1. The fast attack different kinds of tests (individual, collective, Alvrgi) measure the 
status of speed in the fast attack basketball.  
2. Distribution of players at three levels (very good, good, average) out of five levels  
The researcher recommended the following (the adoption of fast attack of the three 
tests (individually, collectively, divisional) by trainers and researchers in the game of 
basketball to its importance in assessing the levels of the players individually or 
collectively)  
 
 


