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  ٢٦/٦/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :   ؛    ١٢/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هدفت الدراسة الى :

  .ةاالنماط الجسمیة السائدة لدى العبات اندیة العراق بكرة السلالتعرف على -

ارات الهجومیة بكرة السلة.هوبعض المالجسميالتعرف على عالقة مكونات النمط -

،االرتباطیـةبالطریقـةالوصـفيهج ن) العبة ، واستخدم الباحـث المـ٩٢وتكونت العینة من(

) ركـارت-بطریقـة (هیـتالجسـميونات النمط ت على قیاس مكلاما وسائل جمع البیانات فقد اشتم

االختبـارات الممثلـة لـبعض للقیاسات الجسمیة ، ثم اسـتخراج االنمـاط الجسـمیة السـائدة فضـال عـن

واخص والرمیــة الحــرة والتصــویب شــبــین الالمحــاورةارات الهجومیــة وهــى (التمریــرة الصــدریة و هــالم

ومعامـل االرتبـاط المعیاريواالنحراف اسابيالح) وتكونت الوسائل االحصائیة من الوسط الجانبي

وقد توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات:البسیط.

.العضليالسمین السائد لدى العبات اندیة العراق هوالجسمين النمط أاستنتج الباحث ب-

بین الشواخص وبین المكون السمین.المحاورةموجب بین اختبار ارتباط معنويظهور -

ســـالب بـــین المكـــون النحیـــف وبـــین اختبـــار التمریـــرة الصـــدریة واختبـــار معنـــويارتبـــاط ظهـــور -

.الجانبيالتصویب 

وبــــــین كــــــل مــــــن اختبــــــار التمریــــــرة العضــــــليموجــــــب بــــــین المكــــــون ارتبــــــاط معنــــــويظهــــــور -

.الجانبيالصدریة،الرمیة الحرة، التصویب 

الشواخص.بین المحاورةوبین اختبار  يسالب بین المكون العضلارتباط معنويظهور -
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The Relationship of Components of Somatotypes with
some Attacking Skill of Basketball Female Players in Iraqi

First Class Sport Clubs

Asset. Lecturer Jalal Kamal Mohammed
Slah Al-Deen University / College of Physical Education

Abstract:
The research aims at introducing the prevalent somatotypes in

Basketball female players in Iraq. It also introduces the relation ship

between components of somatotypes and some of the attacking skill in

Basketball.

The sample consisted of 92 female Basketball players. The

researcher used the descriptive way method in the correlative way. As for

collecting data, the way depended on the components for physical fitness.

Then getting out the prevalent somatotypes for addition to the test of

some attacking skills such as chest pass, dubbing among players, free and

side shooting. Statistic means included mean, standard deviation and

simple correlation coefficient. The research has found the following

results:

- The predominant somatotype in female players in Iraq is

endomorphic.

- There is a positive significant correlation in dubbing tests between

players and between endomorphists.

- There is a negative significant correlation in the fat type players and

between tests of chest pass, free shooting, and side shooting, and

- There is a negative significant correlation in the fat player and

between tests of dubbing among players.

- There is a positive significant correlation between fat players and tests

of chest pass, free shooting and side shooting.
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:التعریف بالبحث -١
:واھمیة البحث المقدمة ١-١

المتغیـرات الضـروریة للتفـوق فـى تحدیـد يان احد االهداف العامة فى التربیة الریاضـیة هـ

نافســـات ومـــن المقبـــول لـــدى المـــدربین والبـــاحثین ان نقـــول ان االداء فـــى كـــل الریاضـــات یـــرتبط مال

غیـــرات المت هدرجــة اهمیــة لهــذا النشــاط.ومن هــذ هبمجموعــة مــن المتغیــرات االساســیة لكــل منهــا لـــ

اللیاقة البدنیة والمهاریـة والفسـیولوجیة والنفسـیة اال ان هـذة المتغیـرات قـد یضـاف الیهـا متغیـر اخـر 

، الجســميالیقــل اهمیــة عــن المتغیــرات االخــرى قیاســا بخصوصــیة الفعالیــة الریاضــیة وهــو الــنمط 

فــى صــناعة فالتسلســل الزمنــى والفنــى یشــیر الــى ان انتقــاء نمــط الجســم یســبق التــدریب والممارســة

البطــل الریاضــى، ومهمــا بلغــت مهــارة المــدرب فأنــه لــن یســتطیع ان یصــنع بطــال مــن جســم غیــر 

نمـــاط الجســـمیة مـــن خـــالل ارتباطهـــا اال لـــىعـــد التعـــرف عی) ، و ١٩٩٥،٩مؤهـــل لـــذلك (حســـانین ،

ة عبــارات الهجومیــة بكــرة الســلة مــن االســس المهمــة فــى توجیــه الدراســات الخاصــة بتطــویر اللهــبالم

م الریاضـین البـارزین فـى تكوینـات جسـمانیة اان الجسـ")انبها المتعددة حیث یذكر (عـالوىمن جو 

ى غالبـــا الـــى عـــز معینــة تتناســـب ونـــوع النشـــاط الریاضـــى التخصصـــى ، وهـــذا التكـــوین الجســـمانى ی

الــــى حــــدود معینــــة  هوتطــــویر تــــهعــــن طریــــق التــــدریب الریاضــــى یمكــــن تنمی هاصــــول وراثیــــة وعلیــــ

أهــم متغیــرات ومتطلبــات البنــاء  عــدی)  بــأن نمــط الجســم احمــدمــا یشــیر () . ك٥٤:١٩٩٤عــالوى،(

ون والموهوبــون الــى ممارســة االنشــطة الریاضــیة كــل حســب نمطــه ؤ ، حیــث یوجــه الناشــالجســمي

ن اهمیــة البحــث فــى التعــرف علــى االنمــاط الجســمیة كمــت) ومــن هنــا ٤٤٣:١٩٩٩احمــد،(الجســمي

ســلة ، ممــا قــد یســهم فــى وضــع االســس العلمیــة التــى ارات الهجومیــة بكــرة الهــوعالقتهــا بــبعض الم

الجسميق . ومن خالل ما تقدم نجد ان للبناء ار عویة فى النستعمل على رفع مستوى كرة السلة ال

تـــأ ثیـــر علـــى ظهـــور لیاقـــة الفـــرد البدنیـــة والمهاریـــة التـــى تمثـــل عـــددا مـــن الجســـميالـــنمط والســـیما 

الداء الخططـي وبخاصـة فـى لعبـة لـالمسـتوى العـام محددات االنجاز الریاضى وتؤثر بدورها على 

كرة السلة وااللعاب الجماعیة االخرى 

مشكلة البحث :٢-١
التكامل من كافة النواحى سواء كانت بدنیـة الى ان الوصول الى المستویات العلیا یحتاج 

اجل االداء خل فیما بینها مناتدتاو جسمیة او مهاریة او خططیة ، ولكن ال بد لهذه الجوانب ان 

عالقتهــــا بمختلــــف أحـــد المتغیــــرات الجســــمیة التــــى اثبـــت البحــــوثالجســــميالجیـــد ، ویعــــد الــــنمط 

وانطالقـا مـن ان المسـتویات العلیـا یجـب ان تصـل یـة االت الحیاة منهـا النفسـیة والبدنیـة والمهار مج

ل ؤ التسـا ىالـالى اقصى حد فى امتالكها للمواصفات البدنیـة والجسـمیة لـذلك تبـرز مشـكلة البحـث 

ارات هــوالمالجســميالــنمط مكونــاتبینطبیعــة العالقــة التــى یمكــن ان تظهــر نــوعمــاهى،تــياال

ومدى تاثیرها .الهجومیة بكرة السلة
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البحث : اھدف٣-١
.بكرة السلة ىالتعرف على االنماط الجسمیة السائدة لدى العبات اندیة العراق للدرجة االول-

ارات الهجومیة بكرة السلة.هوبعض المالجسمينات النمط التعرف على عالقة مكو -

البحث : افرض ٤-١
.العضليهو السمین بكرة السلةان النمط السائد لدى العبات اندیة الدرجة االولى-

ارات الهجومیة بكرة السلة.هوبعض المالجسميبین النمط ذات داللة احصائیةوجود عالقة-

مجاالت البحث: ٥-١
المجال البشرى : العبات اندیة الدرجة االولى فى العراق ١-٥-١

  ١٠/٣/٢٠٠٤ولغایة  ١٠/٢/٢٠٠٤المجال الزمانى : ٢-٥-١

المجال المكانى : قاعات اندیة (دهوك، اربیل ، السلیمانیة) ٣-٥-١

:تحدید المصطلحات  ٦-١
للفــرد  الجســميبنــاء تحدیــد كمــى للمكونــات االساســیة الثالثــة المحــددة لل" هــو :الجســميالــنمط -

بثالث ارقام متسلسلة ،االول من الیسار یشیر الى السمنة ، والثانى فى الوسط یشیر عنهویعبر 

  ) ٤٤٣، ١٩٩٩د ،م(اح"الى العضلیة،  والثالث من الیمین یشیر الى النحافة

:الجسميمكونات النمط -

والشـخص الـذى یعطـى )لتامـة(االسـتدارة اسـمة علیهـا هو الدرجة التـى تغلـب المكون السمین:-

  )٧٠,١٩٩٦حسانین،(م مترهال" سالجبدینتقدیرا عالیا او قریبا" منها، فى هذا النمط یكون

ة الممیزة لهـذا النـوع مالدرجة التى تسود فیها العظام والعضالت ، والعال هو :العضليالمكون -

  ) ٤٤٩,١٩٩٦هى استقامة القامة وقوة البنیة (حسانین .

النحافــــة وضــــعف البنیــــة ،والشــــخص ســــمةالدرجــــة التــــى تغلــــب فیهــــا هــــو لنحیــــف :المكــــون ا-

حسـانین (المتطرف فى هذا النمط یكون نحیفا" ذا عظام طویلة رقیقة وعضالت ضعیفة النمـو

٤٥٠,١٩٩٦. (  

ارات االسیاســیة التــى تعــد العامــل مهــتعــد المهــارات الهجومیــة جــزء مــن الالمهــارات الهجومیــة :-

تعنـــى كـــل "نـــى علیهـــا اللعبـــة ویتوقـــف علـــى اتقانهـــا تحقیـــق افضـــل النتـــائج وهـــى المهـــم التـــى تب

الحركــات الضــروریة الهادفــة التىتــؤدى لغــرض معــین فــى اطــار قــانون اللعبــة ســواء كانــت هــذة 

  )١١,١٩٩٧(النمروصالح ،"الحركات بالكرة او بدونها
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الدراسات النظریة والبحوث المشابھة :-٢
الدراسات النظریة :١-٢
التقدیر الكمى انمط الجسم :١-١-٢

ط فــى ضــوء ثالثــة ارقــام تعبــر عــن المكونــات الثالثــة (نحیــف ، عضــلى ، نمیــتم تقــدیر الــ

ویقـــرء مـــن الیســـار الـــى الیمـــین بحیـــث یشـــیر الـــرقم االول للمكـــون الســـمین والـــرقم االوســـط )ســـمین

یر قیمـة كـل مكـون ) وتقـد١٥٧، ٢٠٠٠والرقم االیمن للمكون النحیف (محجـوب،العضليللمكون 

) یعبـر عـن ٧٧٧نمـاط الثالثـة () درجات ، والیمكن ان نحصل على نمط خلیط متكامل لأل٧ب (

عـن (هیـث ـكارتر)بانه التوجـد )انینسـشخص كامل بدین وكامل عضلي وكامل نحیف ،ویذكر (ح

قیمة في أي من المكونات الثالثة تقل عن نصف الدرجة ، وان أي من مكون یحصـل علـى قیمـة 

الـى نمـط نمـطكـارتر) ال یصـال-یجب رفعها ألیـا"الى نصـف درجـة حسـب نظـام (هیـث )فر(ص

ال تمثــل  )٧(كـارتر) الـى ان الدرجـة -و یشــیر (هیـث )٦٤،  ١٩٩٥حسـانین ، (اخـر مجـاور لـه 

لحدود المكون ان تكون كما یاتي :الحد النهائي للنمط اذ یمكن

درجة . ١٢-١مكون السمنة من -

درجات . ٩ – ٠,٥ة من مكون العضلی-

 )٦٤،  ١٩٩٥حسانین ، (درجات  ٩ – ٠,٥مكون النحافة من -

:الدراسات المشابھة ٢-٢

:)٦٩-١، ٢٠٠٢دراسة (الدوسكي ، ١-٢-٢

  ةاالنماط الجسمیة وعالقتها ببعض عناصر اللیاقة البدنیة و المهارات الهجومیة بكرة السل

هدفت هذه الدراسة الى :

االنماط الجسمیة السائدة لالعبي كرة السلة في محافظتي اربیل و دهوك .التعرف على-

التعرف على عالقة االنماط الجسمیة ببعض عناصر اللیاقة البدنیة .-

التعرف على عالقة االنماط الجسمیة ببعض المهارات الهجومیة بكرة السلة .-

و دهــوك بكــرة الســلة وهــي العبــا یمثلــون اندیــة محــافظتي اربیــل )٥٣( مــنتكونــت العینــة 

العبـین یمثلـون عینـة التجربـة االسـتطالعیة  )٥عاد (بوتـم اسـت)آ كاد ، آسـو ، دهـوك ، سـنحارب(

-(هیـــثبطریقـــة.امـــا وســـائل جمـــع البیانـــات فقـــط اشـــتملت علـــى قیـــاس مكونـــات الـــنمط الجســـمي

و قد استنتج الباحث .كارتر) للقیاسات الجسمیة 



جالل كمال محمد

٢٠

داللـــة معنویـــة بـــین الـــنمط الســـمین و القـــوة االنفجاریـــة للـــرجلین ممثلـــة وجـــود ارتبـــاط ســـالب ذو  .١

باختبار الوثب العمودي لسارجنت .

وجود ارتباط سالب ذو داللة معنویة بین مهـارة التصـویب البعیـد و سـرعة التمریـرة الصـدریة و  .٢

دقتها والنمط النحیف .

.و كل من النمط النحیف والسمین رةالمحاو وجود ارتباط موجب ذو داللة معنویة بین مهارة  .٣

،  ٣,٥٧(الـــنمط الجســـمي الســـائد بشـــكل عـــام لالعبـــي كـــرة الســـلة الندیـــة دهـــوك و اربیـــل هـــو  .٤

.)عضلي–نحیف (أي النمط  )١,٦٤،  ٣,٣٧

الرمیــة الحــرة ، التصــویب الجــانبي خــارج القــوس (وجــود ارتبــاط موجــب ذو داللــة معنویــة بــین  .٥

الصدریة و دقتها والنمط العضلي) .و سرعة التمریرة )٦.٢٥

و النمط العضلي .المحاورةوجود ارتباط سالب ذو داللة معنویة بین مهارات  .٦

عـــدم وجـــود ارتبـــاط ذو داللـــة معنویـــة بـــین كـــل مـــن الرمیـــة الحـــرة و التصـــویب اســـفل الســـلة و  .٧

التصویب البعید وسرعة التمریرة الصدریة و دقتها و النمط السمین .

:)١٩٨٣دراسة لیلى فرحات و ثناء عمارة (٢-٢-٢
"العالقة بین مكونات النمط الجسمي و مستوى االداء في بعض االلعاب الجماعیة"

هدفت هذه الدراسة الى ما یأتي :

ــــي بعــــض االلعــــاب - ــــنمط الجســــمي و مســــتوى االداء ف ــــات ال ــــین مكون ــــة ب ــــى العالق التعــــرف عل

الجماعیة .

لمتفوقات و غیر المتفوقات في كـرة السـلة والیـد و الطـائرة فـي بعـض التعرف على الفروق بین ا-

مكونات النمط الجسمي .

.االداء للمتفوقات من عینة البحثالتعرف على عالقة بین مكونات النمط الجسمي و مستوى-

طالبـة مـن طالبـات الفرقـة الثالثـة بكلیـة التربیـة الریاضـیة  )١٦٦(وقد شـملت عینـة البحـث 

و لتقدیر درجات الطالیات في كـرة السـلة و الطـائرة والیـد اعتمـدت الباحثـة علـى درجـات بالقاهرة ، 

االمتحان العملي لنهایة العام الدراسي لاللعاب المذكورة اعاله .

كــارتر) للقیاســات الجســمیة لتحدیــد مكونــات الــنمط -(هیــثواســتخدمت الباحثتــان طریقــة 

النتائج االتیة :عن اسة و اسفرت الدر الجسمي للطالبات عینة البحث .

تمیز الطالبات المتفوقات عن غیر المتفوقات بمكون العضلیة یلیه النحافة .-

.وجود ارتباط موجب و قوي بین مكون العضلیة والتفوق في كرة الید -

  ) ٥٢١،  ١٩٨٣فرحات ، عمارة ، (
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:جراءات البحث إ-٣
المنھج :١-٣

ي یقوم على المسح المیداني لمناسبته مع طبیعة هذه استخدم الباحث المنهج الوصفي الذ

الدراسة .

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
الســلیمانیة ،ســیروان ، اكــاد ، ســنحاریب ، االرمنــي، ســوالف ، منتخــب (تــم اختیــار اندیــة 

ـــدوري  ةبغـــداد ، اال تحـــاد البصـــري) ، بكـــرة الســـلة بطریقـــة عمدیـــة مجتمعـــ للبحـــث والمشـــاركین بال

العبة ، وقد مثلت عینة البحث مجتمع البحث  )٩٢(یة الدرجة االولى ، وبلغ عددهن العراقي الند

% وقـــد راعـــى الباحـــث عنـــد اختیـــار العینـــة ان تكـــون الالعبـــات فـــي حالـــة ١٠٠باكملـــه اي بنســـبة 

) یوضح عدد افراد العینة واندیتهم ١تدریبیة جیدة .  والجدول (

  )١جدول (

عدد افراد العینة واندیتهم

عدد الالعباتالنادياسمت

١٢السلیمانیة١

١٢سیروان٢

١٢اكاد٣

١٢سنحاریب٤

١١االرمني٥

١٠سوالف٦

١٢منتخب بغداد٧

١١االتحاد البصري٨

٩٢المجموع الكلي

:االجھزة و االدوات المستخدمة ٣-٣
میزان طبي حساس یقیس القرب نصف كغم . -

)سم ٠,٥(س اطوال و محیطات الجسم القرب شریط قیاس مرن لقیا-

البرجل المنزلق لقیاس اعراض الجسم .-

مسماك لقیاس سمك الثنایا الجلدیة .-
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  . )٢(ساعات توقیت عدد -

  . )٦(. عدد  )سم ١٥٠(قوائم خشبیة بارتفاع -

استمارة تسجیل نتائج المتغیرات الخاصة بالنمط الجسمي .-

ار و قیاس المهارات الهجومیة .استمارة مفردات الختب-

صافرة و قلم فلوستر .-

وسائل جمع البیانات : ٤-٣
لقیاســات كــارتر) الیجــاد مكونــات الــنمط الجســمي باســتخدام ا-(هیــثتــم اســتخدام طریقــة 

، علما بان جمیـع القیاسـات الجسـمیة اخـذت  )١٤٣،  ٩٩٦حسانین ، (الجسمیة وكما اشار الیها 

   )١٩٩٧رضوان ، ( )٩٩٦خاطر و البیك ، (ه من قبل باالسلوب المتفق علی

:تحدید المھارات الھجومیة  ٥-٣
من خالل تحلیل محتوى المصادر و الدراسـات السـابقة قـام الباحـث بترشـیح مجموعـة مـن 

ــــم عرضــــها ــــارات المهاریــــة و التــــي ت ــــى مجموعــــة مــــن  )١ملحــــق (فــــي صــــورة اســــتبیاناالختب عل

ــــد ا )٣ملحــــق (المختصــــین  ــــیم المهــــارات بغــــرض تحدی ــــارات المهاریــــة المــــؤثرة فــــي تعل هــــم االختب

یوضح المهارات المختارة من قبل المختصین . )٢(الهجومیة بكرة السلة . والجدول 

:تحدید اختبارات المھارات الھجومیة المختارة فى البحث  ٦-٣
بیان فـي صـورة اسـتالتى تـم عرضـهاالمهاریـةقام الباحث بترشیح مجموعة من االختبـارات

وبعــد جمــع االســتبیانات وتفریغهــا حصــلت  )٣ملحــق (علــى مجموعــة مــن المختصــین  )٢ملحــق (

وبــذللك یكــون الباحــث قــد اوجــد الصــدق   %١٠٠علــى نســبة اتفــاق  )٢جــدول (االختبــارات االتیــة 

  الظاهرى 

  )٢جدول (ال

اختبارات المهارات الهجومیة والهدف منها ووحدة القیاس

وحدة القیاسنهاالهدف ماسم االختبارت

عددقیاس دقة التمریرة الصدریةالتمریرة الصدریة١

ث/ زمنالمحاورةلقیاس بین الشواخصالمحاورة٢

عددلرمیة الحرةلقیاس دقة التصویب الرمیة الحرة٣

عددالجانبيقیاس دقة التصویب الجانبيالتصویب ٤

:مواصفات مفردات اختبارات المھارات الھجومیة٧-٣
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: التمریرة الصدریةاالختباراالول-

: قیاس دقة التمریرة الصدریةالغرض -

ثـالث دوائـر متداخلـة ذات مركـز واحـد  ه: كرة سلة ، جدار املـس مرسـوم علیـاالدوات والتنظیم-

سـم) ٩٨سم)، (٤٥مشترك ،نصف قطرها على الترتیب من الصغیرة الى المتوسطة ثم الكبیرة (

سم) الحافة السفلى للدائرة الكبیرة ترتفـع عـن االرض بمقـدار ٢,٥وط (سم) . سمك الخط١٥٠،(

متر) فقط من الحائط.٤,٥سم) یرسم خط على االرض وعلى بعد (٩٠(

عند اداء االختبار تقف المختبرة خلف خط الرمى المرسوم علـى االرض وبیـدها طریقة االداء:-

وائر الثالثة محاولة اصابة ا الیدین على الدبكلتبالتصویب الكرة وعند اشارة البدء تقوم المختبرة 

  .  الهدف

الشروط:-

)یتم اداء االختبار بكلتا الیدین (التمریرة الصدریة*

یجب ان یتم االختبار من خلف خط المرسوم عن االرض .*

٠تحق للمختبرة اخذ خطوة عند اداء التمریرة على شرط ان التتجاوز الخط*

) تمریرات.١٠(للمختبرة ان تؤدى (عشر) *

التسجیل :-

) نقاط٣تحسب المحاولة التى تصیب الدائرة الصغیرة ب(*

) نقطتین.٢(تحسب المحاولة التى تصیب الدائرة المتوسطة ب*

) بنقطة واحدة.١(تحسب المحاولة التى تصیب الدائرة الكبیرة ب*

علـى الـدرجات المخصصـة فى حالة اصابة الكرة ألحد خطوط الـدوائر الثالثـة تحصـل المختبـرة *

للدائرة التى اصابت الكرة الخط الذى یمثل حدودها على الخطوط داخل مقاییس الدوائر.

الــدیوه جــى و (٠)ثالثــون درجــة ٣٠الحــد االقصــى للــدرجات التــى یمكــن الحصــول علیهــا هــو (*

)١٩٣-١٩٢، ١٩٩٩حمودات ،

بین مجموعة من الشواخص. المحاورةاالختبار الثاني: 

.بین مجموعة من الشواخصالمحاورة: قیاس سرعة رضالغ -

مــع مالحظــة ســاعة توقیــت ، كــرة الســلة یــتم ترتیــب الشــواخص، ) ٦: شــواخص عــدد (األدوات -

م) ١.٥رسم خط البدایة  وخط آخـر للنهایـة ، خـط البدایـة  یبعـد عـن الشـاخص األول بمقـدار (

  .م)٢.٤٠في حین أن المسافة بین الشواخص الباقیة قدرها (

تقـــف المختبـــرة ومعهـــا الكـــرة خلـــف خـــط البدایـــة وعنـــد ســـماع إشـــارة البـــدء تقـــوم طریقـــة األداء:-

المســتمرة بــالكرة علــى ان تقــوم المختبــرة بهــذا المحــاورةبــین الشــواخص مــع  )الزكزاكــي(بــالجري 
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ه حتسب الزمن الـذي اسـتغرقتیالعمل ذهابًا إلى خط النهایة وٕایابًا إلى أن تتجاوز خط البدایة، و 

البدایة).–النهایة –هذه المحاولة أي المسافة من (البدایة 

الشروط:-

یسمح للمختبرة بالتدریب على االختبار قبل البدء.*

بالشكل القانوني.المحاورةیجب على المختبرة أن تؤدي عملیة *

بأي من الیدین (الیمین أو الیسار).المحاورةتحق للمختبرة أن تؤدي عملیة *

للمختبرة بمحاولتین فقط تحسب لها افضل محاولة.یسمح*

التسجیل:-

لحظة البدء باالختبار حتى یتم حساب الزمن الذي تؤدي فیه المختبرة االختبار المطلوب من*

اجتیاز المختبرة خط البدایة مع الكرة.               

یتم تسجیل الزمن للمحاولتین.*

).١٢٩، ١٩٩٩المحاولتین. (عبد الدایم، حسانین،یتم اعتماد الزمن األفضل إلحدى *

االختبار الثالث:الرمیة الحرة.

.قیاس دقة التصویب من الرمیة الحرةالغرض:  -

) محاولـــة، یـــتم أداؤهـــا مـــن خلـــف خـــط الرمیـــة الحـــرة. وعلـــى ٢٠لكـــل مختبـــرة (طریقـــة األداء:-

تم تــمـن طـرق التصــویب، علـى أن المختبـرة ان تقـوم بــأداء الرمیـات الحـرة باســتخدام أیـة طریقــة 

تأدیــة الرمیــات علــى شــكل أربــع مجموعــات، كــل مجموعــة خمــس رمیــات. وبعــد االنتهــاء تبــدأ 

الـدور مـرة أخـرى ألداء المجموعـة الثانیـة مـن المحاولة أتي تالمختبرة التي تلیها، وهكذا إلى أن 

الرمیات وهكذا إلى أن یتم تأدیة عشرین رمیة.

الشروط:-

برة ان تؤدي بعض التصویبات قبل البدء باالختبار على سبیل التجربة.یحق للمخت*

) رمیة.٢٠لكل مختبرة الحق في اداء (*

یجب ان تتم عملیة التصویب من خلف خط الرمیة الحرة.*

التسجیل:-

تحسب درجة واحدة لكل اصابة ناجحة بغض النظر على كیفیة دخولها السلة.*

السلة یحسب صفر لذلك.في حالة عدم دخول الكرة *

) درجة لكل رمیة ناجحة درجة واحدة فقط. ٢٠الحد االقصى للدرجات (*

)١٧٩- ١٧٨، ١٩٩٩(الدیوه جى وحمودات،
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االختبار الرابع: التصویب الجانبي.

: قیاس دقة التصویب الجانبيالغرض -

ویحق للمختبرة م) عن مركز الهدف.٤.٥حدد مكان على جانبي الهدف تبعد (یطریقة األداء:-

) تصـــویبات مـــن أحـــد ١٠داء (أالتصــویب باســـتخدام یـــد واحـــدة أو الیـــدین معـــًا علــى أن تقـــوم بـــ

جوانب السلة، بعد ذلك ینتقل إلى الجانب اآلخر ألداء عشر تصویبات أخرى. 

هدف كرة السلة ، كرات السلةاالدوات :  -

الشروط:-

م) .٤.٥یجب أن تكون المسافة (*

رة أن تؤدي بعض التصویبات قبل البدء باالختبار على سبیل التجربة.یحق للمختب*

یجب أن یتم التصویب في المكان المحدد لذلك.*

)تصــویبة ٢٠صــبح عــدد التصــویبات (ی) تصــویبات مــن كــل جانــب وبهــذا ١٠تــؤدي المختبــرة (*

للجانبین.

التسجیل:-

.ناجحة تدخل الكرة فیها السلة درجتان ةتحسب لكل تصویب*

تلمس فیها الكرة الهدف وال تدخل السلة درجة واحدة. ةتحسب لكل تصویب*

ال تحسب درجات التصویبات التي تلمس فیها الكرة للوحة الهدف.*

فیهـــا المختبـــرة  تالتـــي قامـــ ةلـــدرجات فـــي العشـــرین تصـــویبلوبهـــذا یمكـــن تســـجیل العـــدد الكلـــي *

) درجة. ٤٠األعلى للدرجات یكون () من كل جانب) أي أن الحد ١٠((

  )١٢٩، ١٩٩٩(عبد الدایم، حسانین، 

:القیاسات الجسمیة المستخدمة ٨-٣
خــــاطر (اســــات الجســــمیة مــــن الــــنقط التشــــریحیة التــــي اتفــــق علیهــــا كــــل مــــن یتــــم اخــــذ الق

) وقـــد اشـــتملت القیاســـات ١٩٩٧رضـــوان() ١٩٩٧عبـــد المجیـــد () ١٩٨٧حســـانین() ١٩٨٤وبیـــك

یأتي :الجسمیة على ما

الطول  بالسنتمتر -

الوزن بالكیلو غرام-

)دلیل بوندرال(الوزن  –معدل الطول -
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الطول با لسنتمتر

--------------------------دلیل بوندرال = 
الوزن بالكیلو غرام٣

:طریقة استخراج النمط الجسمي ١-٨-٣
)ســــــمین، عضــــــلي ، نحیــــــف(باالســــــتمارة الخاصــــــة بــــــالنمط الجســــــمي تمــــــت االســــــتعانة

للحصول على المكونات الثالثة للنمط الجسمي . )٤ملحق ال(

تقدیر النمط السمین :-
یتم قیاس سمك الثنایا الجلدیة للمناطق : .١

خلف العضد-

اسفل اللوح-

ز العظم الحرقفياعلى برو -

سمانة الساق -

جمـع ســمك ثنایــا الجلــد الثالثــة االولــى ویــدون مجمــوع المنــاطق الثالثــة فــي المســتطیل الخــاص  .٢

بذلك .

:تصحیح مجموع قیاسات ثنایا الجلد الثالثة وفقا للطول تبعا للمعادلة االتیة .٣

١٧٠.١٨

-------------------×مجموع سمك ثنایا الجلد في المناطق الثالثة 

الطول بالسم 

امام النمط السمین على الیمین ثالثة صـفوف افقیـة مـن االرقـام یـتم البحـث فـي هـذه الصـفوف . ٤

بعـــد التصـــحیح) الســـابق ذكـــره فـــي (الثالثـــة عـــن اقـــرب رقـــم لمجمـــوع ســـمك ثنایـــا الجلـــد الثالثـــة 

ل االرقـام الموجـودة امـام دائرة بالقلم حول الرقم الذي سنجده مـن  خـالونرسم الخطوة السابقة ، 

  لالرقام . )الحد االدنى–الحد المتوسط –الحد االعلى (الصفوف االفقیة الثالثة 

، السـمیناسفل الصفوف الثالثة السابقة الذكر یوجد صف رابع یمثل المحصـلة النهائیـة للـنمط . ٥

لمكـــون وبعـــد تحدیـــد الـــرقم فـــي الخطـــة الســـابقة نهـــبط عمودیـــا علـــى صـــف المحصـــلة النهائیـــة

دائرة حول الـرقم الـذي یقابلنـا مباشـرة وبـذلك نكـون قـد حصـلنا علـى تقـدیر الـنمط ونرسم السمنة 

السمین
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تقدیر النمط العضلي :-
وعــرض المرفـق وعــرض الركبــة ومحــیط العضـد ومحــیط ســمانة الســاق تسـجیل قیاســات الطــول. ١

ط الخـــاص بــــالنمط فـــي االمــــاكن المخصصـــة لــــذلك وهـــي الجبهــــة الیســـرى مــــن الجـــزء المتوســــ

العضلي .

یتم اجراء التصحیح على القیاسات المحیطیة مع سمك ثنایا الجلد وفقا لما یاتي : . ٢

ســمك الثنیــة الجلدیــة فــي منطقــة خلــف العضــد ، اذ تحــول –محــیط العضــد :التصــحیح االول أ. 

النـاتج  فـي ویسـجل  )١٠(قیمة سمك الثنیة الجلدیة من الملیمتر الى السـنتیمتر بقسـمتها علـى 

المكان المخصص لذلك .

ســمك الثنیــة الجلدیــة فــي منطقــة ســمانة الســاق ، –محــیط ســمانة الســاق :التصــحیح الثــاني . ب

سجل الناتج وی )١٠(لیمتر الى السنتیمتر بقسمتها علىوتحول قیمة سمك الثنیة الجلدیة من الم

.في المكان المخصص لها

خمسة صفوف افقیة من االرقام : توجد امام النمط العضلي على الیمین .٣

العمود اعلى  )↓(طول المختبر ویتم وضع عالمة سهمیقاس:الصف االول مخصص للطول  .أ

، او اقرب طول .الذي یحتوي على طول الشخص

یقـاس عـرض عضـمة العضـد ، وتوضـع دائـرة فــي الصـف الثـاني مخصـص لعـرض المرفـق : .ب

الصف المقابل على اقرب رقم للقیاس .

وضع دائرة في الصـف تیقاس عرض عظمة الفخذ و الصف الثالث مخصص لعرض الركبة : .ج

المقابل على اقرب رقم للقیاس .

الصــف الرابــع مخصــص لمحــیط العضــد . بعــد تصــحیحه ، وتوضــع دائــرة فــي الصــف المقابــل  .د

على اقرب رقم للقیاس .

وضـع دائــرة فــي الصــف الصــف الخــامس مخصـص لمحــیط ســمانة السـاق .  بعــد التصــحیح وت ـ.هـ

المقابل على اقرب رقم للقیاس .

یتم التعامل مع االعمدة فقط ولیس مع القیم الرقمیة ، یحسب متوسـط االنحـراف للقـیم التـي تـم  .٤

مــن القیمــة الخاصــة بعمــود الطــول المشــار اعــاله )العــروض والمحیطــات(وضــع دوائــر حولهــا 

بالسهم ویتم كما یاتي :

جهــة الیمــین تمثــل االنحرافــات الموجبــة واالنحرافــات )الســهم(عمــود الطــول انحرافــات القــیم عــن .أ

التي على الیسار تمثل االنحرافات السالبة .

  . )د(حساب المجموع الحسابي لالنحرافات ، ویرمز له  .ب

باستخام المعادلة االتیة یتم الحصول على قیمة النمط العضلي . .ج
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   ٤+  )ـــــ( النمط العضلي =

٨

خلصــة مــن المعادلــة الســابقة فــي الصــف االفقــي الســادس الــذي تنضــع دائــرة حــول القیمــة المس .د

یمثل النمط العضلي ، واذا لم نجد القیمة بشكل دقیق فاننا نضع الدائرة حول اقرب قیمة .

تقدیر النمط النحیف : -
تسجل قیمة الوزن بالكیلو غرام في الجزء المخصص لمكون النحافة . .١

  الوزن  –تسجل قیمة معدل الطول  .٢

بالسنتمتر)   (الطول

مؤشر بوندرال =  
)بالكیلوغرام(الوزن     ٣

وتسجل النتیجة في المستطیل المخصص لذلك على الجانب .

فوف الثالثـة والموجـودة الـوزن فـي احـد الصـ–نضع دائرة حول اقرب قیمة لناتج معدل الطـول . ٣

  الوزن . –على یمین قیم الطول ومعدل الطول 

نهبط عمودیا لالسفل تحت القیمة المحددة في الخطوة السابقة على الصـف الرابـع الـذي یكـون  .٤

المحصلة النهائیة للنمط النحیف ونضـع دائـرة حـول القیمـة التـي تقابلنـا وهـي القیمـة التـي تمثـل 

  . )١٤٣ – ١٣٤،  ١٩٩٦، حسنین (النمط النحیف . 

تم اخذ القیاسات الجسمیة من قبل م.م سمیرة زیا ، م.م سرى جمیلمالحظة: 

التجربة االستطالعیة: ٩-٣
ــــــاریخ  ــــــق العمــــــل المســــــاعد ٥/٢/٢٠٠٤قــــــام الباحــــــث بت ــــــة )*(بمرافقــــــة فری ــــــإجراء تجرب ب

ولــم   عبــات) ال٥اســتطالعیة علــى مجموعــة مــن العبــات نــادي ســنحاریب الریاضــي بلــغ عــددهن (

وتــم اخــذ القیاســات الجســمیة وتطبیــق االختبــارات المهاریــة یــتم اســتبعادهن مــن التجربــة االساســیة 

فریق العمل المساعد:)*(

. م.م سمیرة زیا                   كلیة التربیة الریاضیة / جامعة دهوك١

/ جامعة دهوك  . م.م سرى جمیل حنا            كلیة التربیة الریاضیة ٢

. م.م سعدي عمر یوسف         كلیة التربیة الریاضیة / جامعة دهوك٣

. م.م منیرة عثمان               كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین٤
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وكـان الغـرض  ثالثـة ایـام ضـمن البطولـة التـي اقیمـت فـي محافظـة السـلیمانیة علیهن وعلـى مـدى

من ذلك:

معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث. -

لمستغرق في تنفیذ االختبارات والقیاسات وتسجیلها.التعرف على الوقت ا-

التعرف على صالحیة األدوات المستخدمة. -

التعرف على مدى الحاجة إلى المساعدین واختبار كفاءتهم.-

التجربة األساسیة:١٠-٣
بعد التأكد من توفر كافة الشـروط الالزمـة قـام الباحـث بتنفیـذ التجربـة األساسـیة للفتـرة مـن 

وفقــًا للحظــة الزمنیــة المقــررة لكــل فریــق إذ تــم إجــراء القیاســات  ١٠/٣/٢٠٠٤إلــى  ١٠/٢/٢٠٠٤

مـا بـین السـاعة العاشـرة وحتـى الثانیـة (الخاصة بالنمط الجسمي مع مراعاة إجراءها بتوقیت موحـد 

عشر) وكما یأتي: 

الیوم األول: القیاسات الجسمیة.-

بین الشواخص.المحاورةو  الیوم الثاني: اختبارات التمریریة الصدریة-

الیوم الثالث: اختبارات تصویب الرمیة الحرة والتصویب الجانبي.-

الوسائل اإلحصائیة :١١-٣
الوسط الحسابي.-

االنحراف المعیاري.-

).٢١٤-١٥٥-١٠٢، ١٩٩٦معامل االرتباط البسیط (التكریتي والعبیدي،-
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عرض النتائج ومناقشتھا: -٤
لنمط الجسمي السائد لالعبات كرة السلة في العراق عرض نتائج ا١-٤

ومناقشتھا:
  )٣جدول (

الجسمیة السائدة لالعبات كرة السلةاالنماط

النسبة المئویةالتكرارالنمط الجسميت

٢٨٣٠.٤٣السمین العضلي١

٢٠٢١.٧٣العضلي السمین٢

١٣١٤.١٣النحیف العضلي٣

١١١١.٩٥نحیف عضلي٤

٩٩.٧٨متوازننحیف٥

٧٧.٦٠العضلي النحیف٦

٤٤.٣٤العضلي المتوازن٧

) أن النمط السمین العضلي احتل المرتبة األولى بنسبة مئویة ٣یتضح من الجدول (

% في حین احتل النمط العضلي السمین المرتبة الثانیة بنسبة مئویة قدرها ٣٠.٤٣قدرها 

% تلتها أنماط ١٤.١٣تبة الثالثة بنسبة مئویة قدرها% وجاء النمط النحیف العضلي بالمر ٢١.٧٣

نحیف عضلي، نحیف متوازن، العضلي النحیف، العضلي المتوازن على التوالي بنسب مئویة 

% . وهذا یشیر إلى وجود تباین كبیر في ٤.٣٤%، ٧.٦٠%، ٩.٧٨% ، ١١.٩٥مقدارها 

م المدربین بالمواصفات الجسمیة اهتماأنماط أجسام العبات كرة السلة وربما یرجع ذلك إلى عدم 

لهن وفقًا لمتطلبات مراكز اللعب. يفي أثناء االنتقاء فضًال عن اختالفات األداء الوظیفلالعبات 

عرض نتائج الوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي ومناقشتھا ٢-٤
  )٤جدول (ال

  قالوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي لالعبات كرة السلة في العرا

االنحراف المعیاريالوسط الحسابيوحدة القیاسمكونات النمطت

٢.٣٠.٧٧درجةالنمط النحیف١

٣.٩٠.٦١درجةالنمط العضلي٢

٤.٤٠.٤٢درجةالنمط السمین٣

ـــــم ( ـــــنمط الجســـــمي هـــــو ) نجـــــد أن المعـــــدل العـــــ٤مـــــن خـــــالل الجـــــدول رق ـــــات ال ام لمكون

ل الــنمط لالعبــات أندیــة الدرجــة األولــى فــي العــراق ) وهــذا یــدل علــى أن معــد٤.٤ – ٣.٩ –٢.٣(
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جـــــــــاء بـــــــــه   مـــــــــع مـــــــــا بكـــــــــرة الســـــــــلة هـــــــــو (الســـــــــمین العضـــــــــلي). كمـــــــــا وتتفـــــــــق هـــــــــذه النتیجـــــــــة 

)Alexander،1976ــــغ معــــدل أنمــــاطه ــــث بل ــــات   كنــــدا   حی ــــى العب ــــي  دراســــته عل  ن)   ف

  ).١٢٩، ١٩٩٩). (عبد الدایم، حسانین،٤.٠ – ٣.٥ – ٢.٧(السمین العضلي) (

عرض نتائج الوصف اإلحصائي للمتغیرات الخاصة باختبارات ٣-٤
:المھارات الھجومیة

  )٥جدول (ال

الوصف اإلحصائي الختبارات المهارات الهجومیة لالعبات كرة السلة في العراق

االنحراف المعیاريالوسط الحسابيوحدة القیاساختبارات البحث

١٧.٥٠١.٤٦عددالتمریریة الصدریة

٣١.٢٤١.٨٢ثابین الشواخصالمحاورة

٨.٣٥٠.٧٨عددالرمیة الحرة

٢٧.٦٦٢.٢١عددالتصویب الجانبي

واالنحــراف  ١٧.٥٠) أن الوســط الحســابي للتمریــرة الصــدریة  بلــغ ٥مــن الجــدول (یظهــر

ــــغ الوســــط الحســــابي الختبــــار ١.٤٦المعیــــاري   ٣١.٢٤بــــین الشــــواخص المحــــاورة. فــــي حــــین بل

واالنحـــــراف  ٨.٣٥وبلـــــغ الوســـــط الحســـــابي الختیـــــار الرمیـــــة الحـــــرة  ١.٨٢واالنحـــــراف المعیـــــاري 

واالنحـــراف  ٢٧.٦٦و أخیـــرًا بلـــغ الوســـط الحســـابي الختیـــار التصـــویب الجـــانبي  ٠.٧٨المعیـــاري 

  . ٢.٢١المعیاري 

عرض نتائج االرتباط لمكونات النمط  الجسمي باختبارات  المھارات  ٤-٤
:الھجومیة ومناقشتھا  

  )٦جدول (ال

صفوفة االرتباط بین مكونات النمط الجسمي واختبارات المهارات الهجومیةم

السمینالعضليالنحیفاختبارات المهارات الهجومیة

٠و٠١٧و٢٥*٠و٢٣-*التمریرة الصدریة

٠و٢٤*٠و٣٢-*٠و١٨بین الشواخصالمحاورة

٠و٠١٨و٣٤*٠و١٨الرمیة الحرة

٠و٠١١و٣١*٠و٣٣-*يالتصویب الجانب

  ٠.٢٠حیث قیمة (ر) الجدولیة =  ٩١حریة ودرجة ٠.٠٥ ≤*معنوي عند مستوى 
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)دلت الناتج على ما یأتي: ٦من خالل  الجدول (

بـــین المكـــون النحیـــف وكـــل مـــن  ٠و٠٥ =<وجـــود ارتبـــاط معنـــوي  ســـالب عنـــد مســـتوى 

-،٠و ٢٣-إذ بلغـت قیمـة (ر) المحتسـبة (واختبار التصویب الجـانبي .اختبار التمریرة الصدریة

  )٠و٢٠على التوالي وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة(( ٠و٣٣

وجود ارتباط معنوي موجب بین المكـون العضـلي وكـل مـن اختبـارات التمریـرة الصـدریة و 

) ٠و ٣١،  ٠و ٣٤، ٠و ٢٥الرمیـــة الحـــرة و التصـــویب الجـــانبي. اذا بلغـــت قیمـــة(ر) المحتســـبة(

  ) ٠و ٢٠التوالي وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (على 

بـین الشـواخص حیـث المحـاورةوجود ارتبـاط معنـوي سـالب بـین المكـون العضـلي واختبـار 

  )٠و ٢٠) وهي اكبر من القیمة الجدولیة (٠و ٣٢-بلغت قیمة (ر) المحتسبة (

الشـــواخص اذا بـــینالمحـــاورةوجــود ارتبـــاط معنـــوي موجــب بـــین المكـــون الســـمین واختبــار 

  ) ٠و ٢٠) وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (٠و ٣١بلغت قیمة (ر) المحتسبة (

مـــن خـــالل مـــا تقـــدم نجـــد النتـــائج جـــاءت متطابقـــة بـــین مكونـــات الـــنمط إذ نجـــد االرتبـــاط 

السالب بـین الكـون النحیـف  وكـل مـن اختبـار التمریـرة  الصـدریة  واختبـار التصـویب الجـانبي فـي 

ظ أن هــذه  االختبــارات حققــت ارتباطــا معنویــا موجبــا مــع الكــون العضــلي . وهــذا یــدل حــین نالحــ

ارتباط هـذه المهـارات مـع زیـادة المكـون العضـلي بسـب احتیـاج هـذة المهـارات الـى شـىء مـن على 

القـــوة االنفجاریـــة . وحیـــث ان المكـــون النحیـــف  یفتقـــر  الـــى العضـــالت  القویـــة اذ ال ســـیما القـــوة 

عضلي  واضـح فـي أي مكـان مـن  الجسـم فضـال عـن ضـعف واضـح او بروزالیوجد أي تضخم

ممـا یـؤثر سـلبا  علـى اداء هـذه المهـارات . Mathews,1979)فـي عضـالت حـزام  الكتـف (

) عــن لوبــاك ومــاك كونتیــل ان الــنمط العضــلي هــو الــنمط ,152,1999كمــا یــذكر (عبــد المجیــد

وتشیرالنتائج الى وجود ارتباط  معنوي سالب بین الوحید الذي یرتبط معنویا مع القوة العضلیة    

بــین الشــواخص  بینمــا ظهــر هنــاك ارتبــاط معنــوي موجــب بــین المحــاورةالمكــون العضــلي واختبــار 

اختبــار الطبطــة بـــین الشــواخص  والـــنمط الســمین وهــذا یعـــد امــرا طبیعیـــا  اذا  راعینــا خصوصـــیة 

ل أي ان القـوة تتناسـب عكسـیا مـع الـزمن  ان االختبار  فتحقیق الوقت االقل بعد االنجـاز  االفضـ

نـا الـى  الرشـاقة ر االتجاه  وهذا یقودیبسرعة مع  تغیالمحاورةهذا االختبار  یحتاج  من الالعبة 

,153(ورها الى القوة . ویذكر عبد المجیـدالتي تحتاج   بد ان  Perbix) عـن بیـربكس 1999

هناك عالقة عكسیة بین السمنة وبین الرشاقة.
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:االستنتاجات والتوصیات -٥
:االستنتاجات ١-٥
 ـــة العـــراق وهوالســـمین ـــى الـــنمط الجســـمي الســـائد بشـــكل عـــام لالعبـــات اندی امكـــن التوصـــل ال

العضلي .

 بین الشواخص وبین المكون السمینالمحاورةظهور ارتباط معنوي موجب بین اختبار

اختبـــار التمریـــرة الصـــدریة (كـــون النحیـــف وبـــین كـــل مـــنمظهـــور ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین ال

واختبار التصویب الجانبي) .

 اختبــار التمریــرة الصــدریة ، (ظهــر ارتبــاط معنــوي موجــب بــین المكــون العضــلي وبــین كــل مــن

.)اختبار الرمیة الحرة ، اختبار التصویب الجانبي

 بین الشواخص .المحاورةظهور ارتباط معنوي سالب بین المكون العضلي وبین اختبار

:التوصیات٢-٥
في ضوء النتائج التي حصل علیها الباحث یوصي بما یأتي :

 االسترشــاد بنتــائج هــذا البحــث فیمــا یخــص الــنمط الجســمي فــي عملیــة االنتقــاء لالعبــات كــرة

السلة.

 مالحظة مكونات النمط الجسمي لالعبـات كـرة السـلة باسـتمرار للحـد مـن تـأثیر زیـادة مكونـات

باط مع اختبار التمریرة الصدریة واختبار التصویب الجانبي.السمین لما أظهره من ارت

إجراء البحث على عینات أخرى فضًال عن اعادة االجراءات على العاب ریاضیة أخرى
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المصادر:
) : أسس ونظریات التدریب الریاضي، دار الفكر العربي، القاهرة.١٩٩٩احمد ، بسطو یسي(.١

التطبیقـات اإلحصـائیة فـي بحـوث :  )١٩٩٦محمـد(التكریتي، ودیـع یاسـین و العبیـدي، حسـن.٢

التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة و النشر ،الموصل.

) : نموذج الكفاءة البدنیة ،دار الفكر، القاهرة.١٩٩٥حسانین ، محمد صبحي(.٣

) : القیـــــاس و التقـــــویم فـــــي التربیـــــة البدنیـــــة و الریاضـــــة ، ١٩٩٦حســـــانین ، محمـــــد صـــــبحي(.٤

العربي، القاهرة.، دار الفكر٣،ط٢ج

، دار ٣) : القیـاس فـي المجـال الریاضـي، ط١٩٨٤خاطر، احمد محمد و البیك، علي فهمـي(.٥

المعارف بمصر، القاهرة.

) : األنمــاط الجســمیة وعالقتهــا بــبعض عناصــر اللیاقــة البدنیــة ٢٠٠٢الدوســكي، جــالل كمــال(.٦

یـــة التربیـــة الریاضـــیة ، والمهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الســـلة، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كل

جامعة صالح الدین.

) كـرة السـلة ، دار الكتـب للطباعـة ١٩٩٩الدیوه جي، مؤید عبـد اهللا و حمـودات ، فـائز بشـیر(.٧

و النشر ، الموصل.

) : المرجع فـي القیاسـات الجسـمیة، دار الفكـر العربـي ، ١٩٩٧رضوان ، محمد نصر الدین (.٨

القاهرة.

) : الحــدیث فــي كــرة الســلة، ١٩٩٩انین ، محمــد صــبحي (عبــد الــدایم ، محمــد محمــود و حســ.٩

دار الفكر العربي، القاهرة. ٢األسس العلمیة و التطبیقیة،ط

) : االختبـارات و القیـاس و التقـویم فـي التربیـة الریاضـیة، ١٩٩٩عبد المجید، مروان إبراهیم (.١٠

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان ، األردن.

) : اختبــارات األداء الحركــي، ١٩٩٤ن و رضــوان ، محمــد نصــر الــدین(عــالوي ، محمــد حســ.١١

دار الفكر العربي، القاهرة.

) : العالقـة بـین مكونـات الـنمط الجسـمي ومسـتوى األداء ١٩٨٣فرحات ، لیلى السید وعمارة (.١٢

فـي بعـض األلعــاب الجماعیـة لطالبـات كلیــة التربیـة الریاضـیة بالقــاهرة ، إنتـاج علمـي، جامعــة 

اإلسكندریة.حلوان،

) : موســــوعة القیاســـات و االختبــــارات فــــي التربیــــة الریاضــــیة ١٩٨٩مجیـــد ، ریســــات خــــریبط(.١٣

، جامعة البصرة.١البدنیة و الریاضیة، دار الكتب و الوثائق ، ج

جدولة التدریب ، مطبعة العادل، بغداد.–) : سلسلة التعلم الحركي ٢٠٠٠محجوب ، وجیه(.١٤

تعلــیم) ، دار األســاتذة -) : كــرة الســلة (تــدریب١٩٩٧مــدحت(النمــر ، عبــد العزیــز و صــالح، .١٥

للتوزیع و النشر.
16. Mathews , DK,(1978):Measurement in physical Education,3rd ed,

W.B, Saunders Co .Philadelphia London , Toronto.
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  )١ملحق (ال

استمارة بیان رأي

المحترماالستاذ الفاضل ...............................

فــــي النیــــة اجــــراء البحــــث الموســــوم (عالقــــة مكونــــات الــــنمط الجســــمي بــــبعض المهــــارات 

ونظــرًا لمــا تتصــفون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي هــذا بكــرة الســلة)لالعبــات اندیــة العــراق  الهجومیــة 

المرفقــة طیــًا لبیــان صــالحیاتها المهــارات الهجومیــةالمجـال، لــذا ارجــو مــن ســیادتكم االطــالع علــى 

مالحظة : یرجى وضع عالمة (   ) في المربع عند االختیار.لشكر والتقدیر .مع ا

االسم:  

التحصیل الدراسي:

الدرجة العلمیة: 

التوقیع:

الباحث
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  )١حق (ال تابع

المهارات الهجومیة المختارة

المهارة المالئمةالهجومیةالمهاراتت

الرمیة الحرة١

لةالتصویب في اسفل الس٢

) نقاط٣التصویب خارج قوس (٣

م)٤.٥التصویب الجانبي من مسافة (٤

التمریرة الصدریة٥

التمریرة الصدریة٦

(المحاورة)المحاورة٧

المحاورة٨
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  )٢(ملحق ال

استمارة بیان راي 

المحترم -----------------------االستاذ الفاضل 

تحیة طیبة 

عالقــة مكونــات الــنمط الجســمي بــبعض المهــارات (اء البحــث الموســوم یــروم الباحــث اجــر 

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في هذا المجال )الهجومیة لالعبات اندیة العراق بكرة السلة

یرجــى تحدیــد اهــم االختبــارات المهاریــة المالئمــة للمهــارات المــذكورة ، واضــافة اي اختبــار ترونــه .

اكثر مالئمة .

المالحظاتدرجة االهمیةاالختبار المالئمهارات االساسیة واختباراتهاالم

التمریر 

التمریرة الصدریة  .١

التمریر السریع .٢

المحاورة

بین الشواخصالمحاورة .١

بطریقة باروالمحاورة. ٢

الرمیة الحرة

التصویب 

التصویب االمامي .١

التصویب الجانبي. ٢

  ع :التوقی

االسم الثالثي:

اللقب العلمي :

التاریخ :

ولكم جزیل الشكر

الباحث



جالل كمال محمد

٣٨

   )٣(ملحق ال

اسماء السادة المختصین 

مكان العملاالختصاصاالسم

أ.د رعد جابر باقر

اودیشو اسيأ.د اودید 

أ.م.د خالد نجم عبداللة

أ.م.د هاشم احمد سلیمان 

أ.م.د ثیالم یونس عالوي 

تدریب كرة السلة

القیاس والتقویم

بایومیكانیك كرة السلة

القیاس والتقویم كرة السلة

القیاس والتقویم

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة بغداد

كلیة التربیة الریاضیة /جامعة دهوك

ربیة الریاضیة للبنات/جامعة بغدادكلیة الت

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل


