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ملخص البحث :
هدف البحث الى:

تحدید القیاسات المورفولوجیـة والفسـیولوجیة والبدنیـة والمهاریـة الممیـزة لـدى مجموعـة الالعبـین .١

المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین في لعبة كرة السلة.

میــزین فــي لعبــة كــرة التوصــل الــى دالــة تمییــز لهــا القــدرة علــى التنبــؤ بمجموعــة الالعبــین المت.٢

السلة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي باسلوب المسح، 

-٢٠٠٢تكون مجتمع البحث من العبي كرة السلة تربیة محافظة نینوى للعام الدراسي 

) العبًا بكرة السلة، والجدیر بالذكر ان جمیع هـوالء ٢٤اما عینة البحث فقد تكونت من (. ٢٠٠٣

التربیة بكرة السلة او قد مثلوا منتخبات المدارس التي ینتمون الیهـا، وقـد الالعبین قد مثلوا منتخب

تم استخدام االختبارات والقیاسات الخاصة بالبحث وبعد اجرائها واجـراء المعالجـات االحصـائیة تـم 

التوصل الى النتائج االتیة:

عـــة غیـــر توجـــد فـــروق بســـیطة متعـــددة فـــي متغیـــرات البحـــث بـــین المجموعـــة المتمیـــزة والمجمو .١

المتمیزة لالعبي كرة السلة.

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین كل مـن مجمـوعتي الالعبـین المتمیـزین وغیـر المتمیـزین .٢

فـي المتغیــرات (كمیـة العضــالت النسـبیة ، كمیــة العظــام  المطلقـة ، كمیــة الـدهون النســبیة دقــة 

ن لــم ترتقــي بقیــة المتغیــرات التمریــر علــى الجــدار ، الرمیــة الحــرة ، التهــدیف الســلمي) فــي حــی

لمســتوى المعنویــة وهــي. (مســطح الجســم ، القــوة االنفجاریــة للــرجلین ، مطاولــة القــوة للــرجلین ، 

الدقة والتوافق ، الرشاقة سرعة التهـدیف ، المحـاورة ، القیمـة القصـوى السـتهالك االوكسـجین ، 

Vo2max.(

مهاریـة ومورفولوجیـة مسـببة للتمـایز من خالل تحلیل التمایز امكن استخالص ثالثة متغیرات .٣

بین العبي كرة السلة المتمیزین وغیر المتمیزین وهي اختبار دقة التمریر على الجدار واختبار 

الرمیة الحرة وكمیة الدهون النسبیة.
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امكن التوصل الى معادلتین للتنبؤ بوضع العـب كـرة السـلة فـي مجموعـة الالعبـین المتمیـزین .٤

ر المتمیزین احداهما غیر معیاریة تستخدم الدرجات الخـام مضـافا الیهـا ومجموعة الالعبین غی

المقدار الثابت والثانیة معیاریة بعد تحویل الـدرجات الخـام الـى درجـات معیاریـة. وكمـا موضـح 

في المعادلتین ادناه:

دقة التمریر ×٠.١٦٥متغیر الدهون النسبیة +×٠.١٨٧-+٥.٥٩٦-معادلة التمایر الغیر معیاریة=

الرمیة الحرة.×٠.٣٥٥ى الجدار+عل

دقــة التمریــر علــى الجــدار ×٠.٥٢٧متغیــر الــدهون النســبیة +×٠.٥٩٣معادلــة التمــایز المعیاریــة =

الرمیة الحرة .×٠.٨٢٠+

ـــة فـــي  ـــة الممیـــزة فـــي تصـــنیف الالعبـــین وكانـــت نســـبة نجـــاح المعادل امكـــن اســـتخدام الدال

الممیــزة فــي التنبــؤ وتصــنیف مجمــوعتي % وهــذه النســبة تــدل علــى امكانیــة الدالــة٩١.٧التصــنیف 

الالعبین في كرة السلة تبعًا لقیاستهم في متغیرات الدالة المتمیزة.

Some Distinguished
(Morphological, Physiological, Physical, and Skill)

Characteristics Among Young Players of Basketball

Dr. Ithar Abdul-Kareem Dr. Faleh Taha Abd Yehya
Mosul University\ College of Physical Education

Abstract:
The objectives of the study were to reveal the following: -

1. Determining the distinguished (Morphological, Physiological,

Physical, and Skill) characteristics among high performance level and

ordinary performance level groups of young players in the game of

basketball.

2. Establishing a distinction function with the ability to predict the high

performance level young in basketball.

To reach the objectives, the researcher considered the following

1. Considerable distinctions exist between the two groups (The young

players of high performance and those of ordinary performance level)

in the games of basketball in some morphological, physiological,

physical, and skill aspects.

2. The distinction factor is characterized by a high degree of predictability
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within the group of young players of high performance in games of

basketball.

The research was conducted on a community of team players of the

Ministry of education teams in basketball sport games for the year

semester 2002-2003 , The research sample was chosen by deliberate

method, and it consisted of (24) basketball players, and through applying

the test and measurement methods on the research sample, and

Statistically processing the data using (Arithmetic mean, standard

deviation, percentage, standard degree . , T degree, and distinction

analysis using the SPSS statistic System ). The following conclusions

were deduced :

1. Through the distinction analysis, three skill and morphological

variables that lead to the distinction between the two groups were

concluded as following (the precession of passing the ball, foul shot,

and percentage of fat ).

2. Two formulas were reached through which the predictability of the

position of player among the group can be determined in both groups.

One is a non-standard formula that utilizes the crude degrees after

adding a constant.

Non standard formula 0.069 ± 0.1 87x percentage offat variable + 0.165

xprecision ofpassing + 0.355 xfree shoot

The second is a standard formula after transforming the crude degrees

into standard degrees.

Standard formulae 0.0939 - percentage offat variable + 0.527x precision

ofpassing A~Q 820 xfree shoot

The second is a standard formula after transforming the crude

degrees into standard degrees.

3. The distinction function was valid for classifying the players with a

percentage of success (91.7 %) which indicates the ability of this

function to predict and classify basketball players according to their

measures in distinction variables.
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:. التعریف بالبحث١
:المقدمة واھمیة البحث١-١

" ویعــــد اختیــــار الفــــرد المناســــب لنــــوع النشــــاط الریاضــــي الممــــارس الخطــــوة االولــــى نحــــو 

الوصـول الــى مسـتوى البطولــة ، لـذلك اتجــه المتخصصــون فـي االنشــطة الریاضـیة المختلفــة نحــو 

نشاط علـى حـده ، وهـذا یسـاعد علـى اختیـار الناشـئ تحدید المواصفات الضروریة والخاصة بكل 

ـــة"    (  الریاضـــي وفقـــا الســـس علمیـــة محـــددة بهـــدف الوصـــول الـــى المســـتویات الریاضـــیة العالی

  ) ١٠٩،  ١٩٩٧ابراهیم وابو یوسف ، 

" ان االنتقــاء المــدروس یجــب ان یرتكــز علــى الــدالالت البیولوجیــة ( الجســمیة الوظیفیــة ) 

انــه عملیــة متشــعبة االتجاهـــات تتطلــب تظــافر جمیــع النتــائج للوصــول الـــى والبدنیــة والنفســیة اذ

هــدف وتوجیــه الالعـــب للنشــاط او المســـابقة التــي تـــتالئم وامكاناتــه معهـــا وهــذا یســـاهم فــي تقـــدیم 

نموذج جید لالنتقاء والتصنیف للناشئین مستقبال فیصبح الالعبون الممیزون هم النموذج المالئـم 

  )١١،  ٢٠٠٠اء والتصنیف " ( ابراهیم ، لتحدید معاییر االنتق

وتعــد منتخبــات التربیــة منفــذًا مــن المنافــذ االساســیة التــي تعمــل علــى ابــراز مجموعــة مــن االفــراد 

المتمیزین الموهوبین والقادرین على تحقیق مستویات عالیة فـي النشـاط الریاضـي الخـاص والـذین 

ریاضیة بما یمتلكون مـن كفـاءات تـؤهلهم لهـذا سیمثلون المنتخبات الوطنیة واالندیة واالتحادات ال

التمثیــل لــذا فــان تــوافر المعرفــة حــول اهــم ممیــزات الالعبــین بمــا یمتلكــون مــن مواصــفات جســمیة 

ووظیفیـة وبدنیـة ومهاریـة ونفسـیة وغیرهـا یمكـن ان یكـون مـدخال مناسـبا لتقـویم مـدى صــالحیاتهم 

ملیــة االنتقــاء والتصــنیف باســلوب لممارســة النشــاط الریاضــي التخصصــي ، فضــال عــن توجیــه ع

علمي صحیح بعید عن اسـالیب التقـویم غیـر الموضـوعیة والعشـوائیة وباسـتعراض نتـائج البحـوث 

والدراسات التي تناولت االنتقاء فـي لعبـة كـرة السـلة نجـد ان هنـاك تفاوتـا فـي الوصـول الـى اسـس 

اء البسیط في مثل هـذا النـوع االختیار من دراسة الى اخرى ، ویرى الباحثان ان استخدام االحص

مـــن الدراســـات قـــد یكـــون محـــددا لمـــا یمكـــن ان یصـــل الیـــه البحـــث مـــن نتـــائج بســـبب تعاملـــه مـــع 

متغیرات شدیدة التعقید ومتداخلة ، هذا االمر الـذي یتطلـب معالجـات احصـائیة خاصـة یمكـن ان 

س تحلیل القیاسـات تسهم في التوصل الى نتائج اكثر دقة لذا فان فكرة هذا البحث تقوم على اسا

المورفولوجیــــــــة والوظیفیــــــــة والبدنیــــــــة والمهاریــــــــة باســــــــتخدام النمــــــــوذج الكامــــــــل لتحلیــــــــل التمــــــــایز 

Discriment Analysis وهو احد اسالیب التحلیل االحصائي لمتغیـرات متعـددة ، وهـو یهـدف

الــى تحلیــل تمــایز المجموعــات عــن بعضــها علــى اســاس عــدة Kerligerكمــا یــذكر كیرلنجــر 

ات ، كمـــا یفیـــد فـــي توزیـــع االفـــراد الـــى مجموعـــات حســـب قیاســـاتهم الممیـــزة ( ابـــو یوســـف ، قیاســ

٢٣٣، ١٩٩٨ (  
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ان اهمیة البحث تكمن في تحدید المواصفات المورفولوجیة والفسیولوجیة والبدنیة والمهاریة 

الممیـــزة لالعبــــي كـــرة الســــلة حیــــث ان دراســـة هــــذه المتغیـــرات تعــــد مؤشــــرا ووســـیلة معبــــرة یســــمح 

توصــل الــى نتــائج وبــالتنبؤ مــن خاللهــا بمــا یجــب ان یتــوفر لــدى الناشــئین مــن مواصــفات تعــد بال

جیدة ویعتمد علیها عند االنتقاء والتوجیه لممارسة النشاط المطلوب.

:مشكلة البحث٢-١
تعد لعبة كرة السـلة مـن اكثـر االلعـاب شـعبیة فـي انحـاء كثیـرة مـن العـالم وتبـذل كثیـر مـن 

جهـــودا مســـتمرة العـــداد وتنمیـــة العبیهـــا الناشـــئین علـــى اســـس علمیـــة وواضـــحة الـــدول المتقدمـــة 

بوصفهم الركیزة االساس للوصول الى المستویات العالیـة ، وقـد ظهـر جلیـا ان الفـرق التـي تحقـق 

الفــوز واللعــب الجیــد یــرتبط ادائهــا الفنــي بالعدیــد مــن العوامــل منهــا المواصــفات البدنیــة والمقــاییس 

لفسیولوجیة الجهزة الجسم المختلفة فضال عن المحددات النفسیة والعقلیة .الجسمیة واالسس ا

) الــى ان عملیــة انتقــاء الموهــوبین مــن المشــكالت التــي ١٩٩٩كمــا ویشــیر حســین ویوســف (

تواجــــه المســــؤولین فــــي المجــــال الریاضــــي او مدرســــي التربیــــة الریاضــــیة والبدنیــــة فــــي المــــدارس 

رئیســـیة لمشـــكلة االنتقـــاء فـــي ان االنتقـــاء یـــتم علـــى اســـاس والجامعـــات ویمكـــن تحدیـــد االســـباب ال

الخبرة الشخصـیة اوباسـتخدام االختبـارات دون اسـتخدام دراسـة شـاملة كمـا ان مشـكلة االنتقـاء فـي 

مراحل التعلیم المختلفة ال تسـتخدم ایـة نظـم او قـوانین فـي انتقـاء الموهـوبین فـي التربیـة الریاضـیة 

تقاء الى المالحظة العابرة او الصدفة وهما وسیلتان التؤدیان الى والبدنیة بل تخضع عملیات االن

نتیجة صادقة االمر الذي انعكست اثاره على المجال الریاضي والمسـتویات العلیـا فضـال عـن ان 

اكتشــاف الموهــوبین فــي مراحــل متــأخرة بعــد وصــولهم مرحلــة متقدمــة فــي النمــو الیحقــق الهــدف 

لریاضــیة العلیــا ممــا یــؤثر فــي فقــدان القاعــدة الریاضــیة التــي المنشــود والیــؤدي الــى المســتویات ا

).١٩٩٩،٥٥تعتمد علیها الحركة الریاضیة (حسین ویوسف،

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد اجـــراء البحـــوث والدراســـات علـــى اهمیـــة انتقـــاء الالعبـــین فـــي االلعـــاب 

وجد عدم اهتمام المختلفة اال انه على حد علم الباحثان ومن خالل مراجعتهما للمصادر المتوفرة

ـــاء الناشـــئین فـــي كـــرة الســـلة اذ ان عملیـــة اختیـــار  ـــاول كـــل المتغیـــرات التـــي تعـــد اساســـا النتق بتن

الناشئین وفقـا لمتطلبـات اللعبـة تعـد عملیـة اقتصـادیة مـن حیـث الوقـت والجهـد ، وفضـًال عـن قلـة 

رة السـلة، مـن المعلومات المتاحة عن االفـراد الـذین یملكـون اسـس ومواصـفات النجـاح فـي لعبـة كـ

هنـــا جـــاءت مشـــكلة البحـــث ، اذ یأمـــل الباحثـــان مـــن خـــالل دراســـتهما هـــذه الوصـــول الـــى نتـــائج 

موضــوعیة ودقیقــة فــي اختیــار الالعبــین وتصــنیفهم ، تســهم فــي االرتقــاء بــاالداء لــدى منتخبــات 

مدیریة التربیة في لعبة كرة السلة.

:ھدفي البحث ٣-١
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الفســیولوجیة والبدنیــة والمهاریـة الممیــزة لــدى مجموعــة الالعبــین تحدیـد القیاســات المورفولوجیــة و .١

المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین في لعبة كرة السلة .

التوصــل الــى دالــة تمییــز لهــا القــدرة علــى التنبــؤ بمجموعــة الالعبــین المتمیــزین فــي لعبــة كــرة .٢

السلة.

:فرضیتي البحث  ٤-١
الالعبین المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیـزین فـي لعبـة كـرة یوجد تمایز بین مجموعة.١

السلة في بعض القیاسات المورفولوجیة والفسیولوجیة والبدنیة والمهاریة .        

تتمیز دالة التمییز بدرجة عالیـة مـن القـدرة علـى التنبـؤ بمجموعـة الالعبـین المتمیـزین فـي لعبـة .٢

كرة السلة .

:حث مجاالت الب ٥-١
العبوا كرة السلة الممثلین لمنتخبات مدیریة التربیة في محافظة نینوى.المجال البشري :

  . ١٥/٣/٢٠٠٣ولغایة  ١/٢/٢٠٠٣للفترة من المجال الزماني :

ملعب االدارة المحلیة وقاعة الشهید امجد محمد نوري.المجال المكاني :

:. الدراسات النظریة والبحوث المشابھة٢
:دراسات النظریةال١-٢
:االنتقاء الریاضي١-١-٢

فــــي المجــــال الریاضــــي بصــــفة عامــــة اختیــــار افضــــل Selectionتهــــدف عملیــــة االنتقــــاء 

الناشئین لممارسة نشاط ریاضي معین والوصول الى مستویات عالیة في هذا النشاط وقد ظهرت 

ة والعقلیة والنفسیة وقد اصبح الحاجة الى هذه العملیة نتیجة اختالف الناشئین واستعداداتهم البدنی

مــن المســلم بــه ان امكانیــة وصــول الناشــئ الــى المســتویات العلیــا فــي المجــال الریاضــي تصــبح 

ـــتالئم  ـــذي ی ـــى نـــوع النشـــاط الریاضـــي ال ـــة انتقـــاء الناشـــئ وتوجیهـــه ال افضـــل اذا امكـــن مـــن البدای

یب علــى نمــو وتطــویر تلــك واســتعداداته وقدراتــه المختلفــة والتنبــؤ بدقــة بمــدى تــاثیر عملیــات التــدر 

االســــتعدادات والقــــدرات بطریقــــة فعالــــة تمكــــن الالعــــب مــــن تحقیــــق التقــــدم المســــتمر فــــي نشــــاطه 

  ) ١٢،  ١٩٨٦الریاضي وذلك هو جوهر عملیة االنتقاء ( عبد الفتاح وروبي 

كمــا ان مشــكلة االنتقــاء لیســت بالمشــكلة الیســیرة وذلــك لتعــدد محــدداتها فهنــاك المحــددات 

الفســـیولوجیة والمحـــددات النفســـیة والمحـــددات المهاریـــة ویحتـــاج كـــل منهـــا الـــى دراســـة الجســـمیة و 

  )  ٣١٧-٣١٦،  ١٩٩٢تختلف باختالف نوع النشاط الممارس" ( مجید وسلمان ، 

" والجـــدیر بالـــذكر ان االنتقـــاء بحـــد ذاتـــه عملیـــة اقتصـــادیة اساســـا كونهـــا تهـــدف الـــى تـــوفیر 

ساهمة العلمیة فـي اسـتثمار قـدرات الناشـئ وتوجیههـا نحـو الجهد والوقت والتكالیف فضال عن الم
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التطور في المسـتوى الریاضـي فاالنتقـاء یعنـي " اختیـار افضـل الناشـئین الموهـوبین لممارسـة نـوع 

)٢٠٠١،٧من النشاط الذي یتالئم مع استعداداتهم وقدراتهم المختلفة "(الكرافي،

:اھداف ومحددات االنتقاء الریاضي ٢-١-٢
ریــة االنتقــاء الریاضــي تمثــل الطریــق المضــمون لصــناعة البطــل الریاضــي ویمكــن ان نظ

تحدید اهم اهداف االنتقاء بما یاتي :

االكتشاف المبكر للمواهب .١

صقل المواهب واظهار مكنون موهبتها .٢

رعایة المواهب وضمان تقدمها حتى سن البطولة .٣

لفرد الریاضي لحسن االستفادة منها توجیه عملیة التدریب الریاضي نحو مفردات التفوق في ا.٤

.

  )١٩٧-١٩٦،  ١٩٩٩مكافحة تسرب المواهب.      (عبد الدایم ، حسانیین ، .٥

ولكـــي تاخـــذ عملیـــة انتقـــاء الموهـــوبین مســـارها الصـــحیح فـــي االختیـــار یجـــب ان تتضـــمن 

محـــددات موضـــوعیة مقننـــة ، بدنیـــة ، مهاریـــة، الفســـیولوجیة والجســـمیة والتـــي تســـاعد فـــي عملیـــة 

نتقــــــــاء والتنبــــــــؤ بتحقیــــــــق مســــــــتویات متقدمــــــــة عــــــــن طریــــــــق القیــــــــاس واالختبــــــــارات الخاصــــــــة اال

اما محددات االنتقاء فلها مصدران:).٢٠٠٢،٤٣٨(بسطویسي،

تحلیل مفردات االداء ومتطلباته في النشاط الریاضي التخصصي. .اوال

، ١٩٩٩انین ، التعـــرف علـــى موصـــفات االبطـــال البـــارزین فـــي اللعبـــة ( عبـــد الـــدائم ، حســـ.ثانیـــا

) ویمكن تحدید اهم محددات االنتقاء بالعوامل االتیة : ١٩٧-١٩٦

المحددات المورفولوجیة، المحددات الفسیولوجیة، المحددات البدنیة، محددات االداء المهاري.

البحوث المشابھة٢-٢
)١٩٩٧دراسة (ابراھیم و ابو یوسف، ١-٢-٢

كاساس النتقاء الناشئین في كرة السلة)(دراسة عاملیة للقیاسات االنثروبومتریة

یهدف البحث الى تحدید اهم القیاسات االنثروبومتریة الخاصة بناشئ كرة السلة الممتازین 

الدراســة المســحیة، وقــد بلــغ افــراد -كاســاس النتقــاء الناشــئین مــن خــالل اســتخدام المــنهج الوصــفي

ي الحاصــــلین علــــى بطولــــة العــــب هــــم اعضــــاء فریــــق نــــادي ســــبورتنج الریاضــــ ١٦عینــــة البحــــث 

) قیاســا، الــوزن، مســطح الجســم، ٤٥، وبلــغ عــدد القیاســات (٩٦-٩٥اســكندریة والجمهوریــة موســم 

) مكونــات الجســم، ٦) ســمك الجلــد والــدهن، (٨) لقیــاس المحیطــات، (٩) لقیــاس االطــوال، (١٢(

بمالعـــب نـــادي  ٣/٩/١٩٩٦الـــى  ٢٥/٨/١٩٩٦وقـــد تـــم تطبیـــق قیاســـات البحـــث فـــي الفتـــرة مـــن 
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ســبورتنج، وقــد تـــم معالجــة البیانـــات مــن خــالل اســـتخدام المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري 

) عوامـل وهـي ٥والتحلیل العاملي لجمیع المتغیرات المستخدمة، هذا وقد امكن التوصل الى عدد (

عامــل كمیــة العظــام –عامــل طــول االطــراف –عامــل وزن الجســم ومحیطــات االجــزاء المختلفــة 

عامل الصالحیة المورفولوجیة للطرف العلوي.–عامل كمیة الدهن النسبیة –النسبیة 

:)٢٠٠٠دراسة (ابراھیم ٢-٢-٢
ة لالعبي مسابقة القتال الوهمي التمایز واالسهام النسبي لبعض الدالالت البیولوجیة والبدنیة والمهاری(

)ضة الكاراتیةنتقاء والتصنیف بریا) الممیزین وغیر الممیزین المحدد لال (الكاتا

وقـــد هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى بعـــض الـــدالالت البیولوجیـــة البدنیـــة والمهاریـــة المؤدیـــة 

للتفوق في مسابقة القتال الوهمي بریاضة الكاراتیة من خالل تحلیل التمایز بین المجموعتین وكان 

تصــنیف ، فضــال الهــدف الثــاني معرفــة فاعلیــة اســتخدام الدالــة الممیــزة بوصــفها محــددا لالنتقــاء وال

عن التعرف على االسهام النسبي للدالالت البیولوجیة و البدنیة والمهاریة المستخلصة في مسـتوى 

االداء الحركــي والمهــاري ، كــذلك محاولــة التوصــل الــى معــادالت للتنبــؤ بمســتوى االداء الحركــي . 

ا تـم تقسـیمهم العبـ ٢١وقد استخدم الباحث المنهج الوصـفي المسـحي ، وقـد ضـمت عینـة الدراسـة 

العبـــین  ٨الـــى ثـــالث مجموعـــات تـــم تحدیـــدهم فـــي بطولـــة منطقـــة االســـكندریة المجموعـــة االولـــى 

العبین غیر مصنفین وقد تم استخدام القیاسات  ٦العبین والمجموعة الثالثة  ٧والمجموعة الثانیة 

اجــــراء واالختبــــارات والمعــــادالت فــــي قیــــاس متغیــــرات البحــــث وبعــــد اجــــراء التجربــــة االساســــیة تــــم

الیجـاد اختبـار ویلكزلمبـادا للفـروق SPSSالمعالجة االحصائیة بواسطة حزمة البرامج االحصائیة 

وتحلیل التمایز المتعدد فضال عن معادالت االنحدار وتم التوصل الى النتائج االتیة :Fواختبار 

ن مـــن خــــالل اســــتخدام تحلیــــل التمــــایز امكــــن اســــتخالص عشــــرة متغیــــرات مســــببة للتمــــایز بــــی

المجموعات .

 امكن استخالص نسبة فعالیة الدالة الممیزة فـي تحدیـد موقـع الالعبـین والتنبـؤ بمسـتویاتهم مـن

خالل متغیرات الدراسة .

.تم تحدید الدالالت البیولوجیة والبدنیة والمهاریة المساهمة في مستوى االداء الحركي المهاري

یــة والبدنیــة والمهاریــة بــاختالف متطلبــات كــل یتغیــر ترتیــب االهمیــة النســبیة للــدالالت البیولوج

  ) ٤٤-١١،  ٢٠٠٠جملة حركیة قید الدراسة.               ( ابراهیم ، 

اجراءات البحث -٣
منھج البحث١-٣

استخدم الباحثان المنهج الوصفي باسلوب المسح وذلك لمالئمته لطبیعة البحث واهدافه.
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:مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
-٢٠٠٢لبحـث مـن العبـي كـرة السـلة تربیـة محافظـة نینـوى للعـام الدراسـي تكون مجتمع ا

) العبــًا بكــرة الســلة، والجــدیر بالــذكر ان جمیــع  ٢٤امــا عینــة البحــث فقــد تكونــت مــن ( . ٢٠٠٣

هــوالء الالعبــین قــد مثلــوا منتخــب التربیــة بكــرة الســلة او قــد مثلــوا منتخبــات المــدارس التــي ینتمــون 

الیها. 

باحثــان مــن تحدیــد مجموعــة الالعبــین المتمیــزین ومجموعــة الالعبــین غیــر ولكــي یســتطیع ال

ـــة البحـــث، وبعـــد  ـــم اختبـــار عین ـــى مســـتوى االداء المهـــاري لالعبـــین اذ ت ـــد اعتمـــد عل المتمیـــزین فق

الحصــول علــى البیانــات الخــام الخاصــة باالختبــارات المهاریــة تــم تحویلهــا الــى الدرجــة التائیــة (ت) 

)T-Scoreدرجات االختبارات والحصول على مجموع الدرجات التائیة لكل العـب *) ومن ثم جمع

بعـــد ذلـــك تـــم ترتیـــب مجمـــوع الـــدرجات بشـــكل تنـــازلي وبـــذلك یكـــون النصـــف االعلـــى مـــن مجمـــوع 

) العبــــًا والنصــــف االدنــــى مــــن مجمــــوع الــــدرجات ، ١٢الــــدرجات مجموعــــة الالعبــــین المتمیــــزین (

.) العباً ١٢مجموعة الالعبین الغیر متمیزین (

:وسائل جمع البیانات٣-٣
ــــى االختبــــارات والقیاســــات  ــــوى المصــــادر العلمیــــة للتوصــــل ال تــــم االســــتعانة بتحلیــــل محت

واقــروا بصــالحیتها ومالئمتهــا لهــدفي *المطلوبــة للبحــث وتــم عرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء

البحث وهي كاالتي:

:المتغیرات المھاریة واختباراتھا ١-٣
ــــــــــارسرعة التصویب ــــــــــة ٣٠ســــــــــرعة التصــــــــــویب مــــــــــن اســــــــــفل الســــــــــلة لمــــــــــدة اختب ثانی

  )  ١٤٢،  ١٩٩٩( عبد الدائم وحسانین،

)٢٢٥، ١٩٨٥اختباردقة التمریر بالدفع (حمودات وجاسم ، دقة التمریرة الصدریة

)١٩٨٥،٢٠٩اختبار الرمیة الحرة ( حمودات وجاسم ، الرمیة الحرة

ــــــــــــــــــــــــــــــین الطبطبة ــــــــــــــــــــــــــــــالكرة ب ــــــــــــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــــــــــار الطبطب اخص شــــــــــــــــــــــــــــــو ٦اختب

  ).٢٠٠،ص١٩٨٨تم استخدام هذا االسلوب في ترتیب الالعبین من قبل (عالوي ورضوان ،*
الخبراء: أ.م.د عبد الكریم قاسم غزال.*

أ.م.د فائز بشیر حمودات.

أ.م.د هاشم احمد سلیمان.

أ.م.د ریاض احمد اسماعیل.

م.د زهیر یحیى محمد علي.



ایثار عبد الكریم و فالح طه 

٢٠٩

)١٩٨٧،٣٩٥(عالوي ورضوان،

اختبــــــــــــار التهــــــــــــدیف فــــــــــــي الحركــــــــــــة الســــــــــــلمیة بعــــــــــــد اداء الطبطبـــــــــــــة التهدیف السلمي 

  ) ٢٣٥،  ١٩٨٥( حمودات و جاسم 

:المتغیرات البدنیة واختباراتھا ٢-٣
)١٩٩٥،٣٧٨القفز العمودي (حسانین،القوة االنفجاریة للرجلین

كغـم مـن وضـع الجلـوس علـى كرسـي ٣رمي كرة طبیة زنة اختبار القوة االنفجاریة للذراعین

  )١٨٠-١٩٨٥،١٧٩من الثبات البعد مسافة (حمودات وجاسم ،

ـــــــــــــــــار القفـــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــودي المتكـــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــوف مطاولة القوة للرجلین اختب

)١٩٩٠،٤١(الشاروك،

اختبــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــركض المتعــــــــــــــــــــرج بطریقــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــارو(عالوي الرشاقة

  )٣٠٤-١٩٨٩،٣٠٢ورضوان،

)١٩٩٧،٤١١ر الدوائر المرقمة ( حسانین ،اختباتوافق

:القیاسات المورفولوجیة ٣-٣
تـــم االعتمـــاد عـــل القیاســـات الجســـمیة للوصـــول الـــى البیانـــات المطلوبـــة للدراســـة بالطریقـــة 

المباشرة والطریقة غیر المباشرة للقیاس اذ تم استخدام معادالت خاصة لذلك وقد تم اخذ القیاسـات 

)     و( عبــد ١٩٩٦تشــریحیة التــي اتفــق علیهــا كــل مــن ( خــاطر والبیــك،الجســمیة مــن النقــاط ال

)، اذ تضمنت القیاسات مایاتي : ١٩٩٧الفتاح ،وحسانین ،

قیاسات خاصة بالطول والوزن ..١

قیاســات خاصــة بالمحیطــات وشــملت قیــاس محــیط العضــد ، محــیط الســاعد ، محــیط الفخــذ ، .٢

محیط الساق .

اسـات عـرض المرفـق ، عـرض الرسـغ ،عـرض الركبـة ، قیاسات خاصة بـاالعراض وشـملت قی.٣

عرض الكاحل .

ــــوح الكتــــف ، العضــــلة .٤ قیاســــات خاصــــة لمنطقــــة االكتنــــاز الشــــحمي وشــــملت منطقــــة تحــــت ل

العضدیة الثالثیة ، الصدر ، البطن ، امام الساعد ، الفخـذ ، سـمانة السـاق ، الجانـب االیسـر 

للساق .

الباحثـــان باســـتخراج مســـطح الجســـم وكمیـــة وبعـــد الحصـــول علـــى القیاســـات المطلوبـــة قـــام 

العضالت النسبیة وكمیة العظام المطلقة وكمیة الدهون النسبیة باالسلوب االتي:
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٢١٠

:مسطح الجسم ١-٣-٣
من اجل ایجاد المسـاحة السـطحیة للجسـم تـم اسـتخدام مخطـط دبـوا وهـو عبـارة عـن ثـالث 

یر الى الطول والعمود االوسط یشیر الى اعمدة ، العمود االول یشیر الى الوزن والعمود الثاني یش

المســـاحة الســـطحیة فمـــن خـــالل تقـــاطع الطـــول مـــع الـــوزن بواســـطة مســـك مســـطرة سیشـــیر العمـــود 

).١٩٨٥،١٨١االوسط الى المساحة السطحیة . (البصري ،

:كمیة الدھون النسبیة ٢-٣-٣
تم التوصل الى كمیة الدهون النسبیة من خالل المعادلة االتیة :

D = d . sk

كمیة الدهون المطلقة / كغم Dحیث 

امام الساعد)-عضد-سمانةالساق-ساق-فخذ-بطن-صدر-مجموع قیاسات سمك الدھن مم (اللوح
d=----------------------------------------------------

٢×٧
Sمسطح الجسم =

K =  ١.٣= مقدار ثابت        

  ١٠٠ xطلقة على الوزن  كمیة الدهون النسبیة =  كمیة الدهون الم

:كمیة العظام المطلقة/كغم٣-٣-٣
Oتم التوصل الى كمیة العظام المطلقة عن طریق المعادلة االتیة :       = L . O K

O كمیة العظام المطلقة =

L طول الجسم =

O( المرفق ، رسغ الید ، الركبة ، كاحل القدم ) مربع متوسط اقطار العظام المناطق =

K= ١.٢مقدار ثابت  

كمیة العضالت النسبیة  ٤-٣-٣
=Mتم التوصل الى كمیة العضالت النسبیة عن طریق المعادلة االتیة:              L . R K

M كمیة العضالت المطلقة =

ساق)–فخذ –ساعد –ساق ) _ مجموع سمك الجلد والدهن (عضد –فخذ –ساعد –مجموعة محیطات ( عضد 

     ١٠×٤.٢          ٣.١٤× ٤.٢

L           الطول =K ٦.٥= مقدار ثابت  

١٠٠×كمیة العضالت المطلقة على الوزن كمیة العضالت النسبیة =

  )١٩٩٨(ابو یوسف،

االختبار الفسیولوجي  ٤-٣-٣

R=
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The(اختبار الخطو للجمعیة الملكیة)   Queens College Step Test

، ١٩٩٧جمعیــة الملكیــة (عبــد الفتــاح، حســانین، قــام الباحثــان باختیــار اختبــار الخطــو لل

Vo2) السـتخراج القیمـة القصـوى السـتهالك االوكسـجین النسـبي ٢٧٦-٢٧٥ max اذ تـم عـرض

لبیــان مــدى صــالحیتة لعینــة البحــث فضــال عــن االسترشــاد )*(االختبــار علــى مجموعــة مــن الخبــراء

عن طریق تطبیقه باالسلوب العلمي. 

:ختبارات والقیاسات الخاصة بالبحثالتنفیذ النھائي لال ٤-٣
قام الباحثان ببعض الخطوات االداریة حیث تم االتصال بالمدربین لغـرض تحدیـد مواعیـد 

تطبیــق االختبــارات والقیاســات الخاصــة بالبحــث، وقــد اســتغرق تطبیــق االختبــارات والقیاســات الفتــرة 

عنـــد تنفیـــذ االختبـــارات ، وقـــد راعـــى الباحثـــان امـــور عـــدة ١٥/٣/٢٠٠٣ولغایـــة  ١/٢/٢٠٠٢مــن 

والقیاســات اذ تــم اجــراء احمــاء موحــد مــن قبــل المــدرب وتــم شــرح االختبــارات الخاصــة بالمهــارات 

وعناصر اللیاقة البدنیة واالختبار الفسلجي وتم اعطاء بعض المحاوالت التجریبیة.

الوسائل االحصائیة  ٥-٣
دام حزمـة البـرامج االحصـائیة تمت معالجـة البیانـات االحصـائیة بالحاسـوب االلـي وباسـتخ

SPSS الوســــط الحســــابي، االنحــــراف المعیـــاري، النســــبة المئویــــة، الدرجــــة المعیاریــــة، وتـــم حســــاب

الدرجة التائیة، تحلیل التمایز.

عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  )١الجدول (

مواصفات مجموعة الالعبین المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین والعینة الكلیة في 

متغیرات البحث 

متغیرات البحث  ت

مجموعة الالعبین 

  ١المتمیزین 
مجموع الالعبین  ٢مجموعة الالعبین غیر المتمیزین 

الوسط الحسابي 
االنحراف 

المعیاري
الوسط الحسابي 

االنحراف 

  ريالمعیا
الوسط الحسابي 

االنحراف 

المعیاري

٢1.75830.096561.69080.17621.72450.1392مسطح الجسم/م١

48.030.035080.45320.0274546.470.0378كمیة العضالت النسبة%٢

11.27730.606310.82081.209711.29690.9644كمیة العظام المطلقة /كغم٣

11.69302.782619.75903.522715.7293.4771ة%كمیة الدهون النسبی٤

أ.د یاسین طه الحجار)*(

مار عبد  الرحمن قبععأ.م.د     

نشوان النعیمي. د.م.     

احمد عبد الغني د.م.     
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٢١٢

٥  
القوة االنفجاریة للـرجلین قفـز عمـودي 

/سم
39.91674.122239.50002.645839.70833.4826

٦  
ــــذراعین دفــــع كــــرة  القــــوة االنفجاریــــة لل

  كغم/م٣طبیة 
4.67080.45754.67500.78994.62650.6312

50.00014.428542.666712.346046.333313.6562مطاولة القوة للرجلین/تكرار٧

4.98000.38014.80000.48864.890.4325الدقة والتوافق /دوائر مرقمة/ثا ٨

9.94750.35129.88830.39329.91790.3658الرشاقة /بارو/ثا٩

١٠  
ســــــرعة التهــــــدیف مــــــن تحــــــت الســــــلة 

ثا/درجة٣٠
15.41672.712213.75003.467414.58333.1611

26.75002.137322.16673.157524.45833.5260دقة التمریر على الجدار /درجة١١

8.98750.38668.77000.55338.7870.4798الطبطبة بین الشواخص/ثا١٢

13.83333.128610.00000.933511.91672.9915الرمیة الحرة/درجة١٣

9.16670.93747.91670.90038.54171.1025التهدیف السلمي/درجة١٤

١٥Vo max41.99172.712440.81675.587141.40424.3951مل/كغم/د

) الخــــاص بمواصــــفات مجموعــــة الالعبــــین المتمیــــزین ومجموعــــة ١یتضــــح مــــن الجــــدول (

الالعبین غیر المتمیزین والعینة الكلیة في متغیرات البحـث اذ یظهـر وبشـكل اولـي تفـوق مجموعـة 

الالعبین المتمیزین على مجموعة الالعبین غیر المتمیزین في معظم متغیرات البحث
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  )٢الجدول (

قیم اختبار ویلكزلمبادا واختبار (ف) ومستوى معنویة الفروق االولیة بین مجموعة الالعبین 

المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین في متغیرات البحث

مستوى المعنویةقیمة فزلمبادااختبار ویلكمتغیرات البحث  ت

غیر معنوي٢0.9960.091مسطح الجسم/م١

* معنوي0.8324.454كمیة العضالت النسبة%٢

* معنوي0.8424.366كمیة العظام المطلقة /كغم٣

* معنوي0.7975.598كمیة الدهون النسبیة%٤

یر معنويغ0.9461.254القوة االنفجاریة للرجلین عمودي /سم٥

القــوة االنفجاریــة للــذراعین دفــع كــرة طبیـــة ٦

  كغم/م٣

غیر معنوي1.0000.000

غیر معنوي0.4251.795مطاولة القوة للرجلین/تكرار٧

غیر معنوي0.9800.451التوافق /دوائر مرقمة/ثا ٨

غیر معنوي0.9930.451الرشاقة /بارو/ثا٩

ســـــــــرعة التهـــــــــدیف مـــــــــن تحـــــــــت الســـــــــلة ١٠

ثا/درجة٣٠

غیر معنوي0.9271.720
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   ٣.٤٩قیمة ف الجدولیة  ٢-٢٤وامام درجة حریة ٠.٠٥ * معنوي عند نسبة خطأ 

ومسـتوى المعنویـة F) والخاص بقیمة اختبار ویلكز لمبادا واختبار ٢یتضح من الجدول (

ین فـي (كل متغیر علـى حـدة) بـین مجموعـة الالعبـین المتمیـزین ومجموعـة الالعبـین غیـر المتمیـز 

المتغیـــرات المورفولوجیـــة والفســـیولوجیة والبدنیـــة والمهاریـــة والمطبـــق علـــیهم اســـلوب تحلیـــل التمـــایز 

یتضــح وجــود فــروق معنویــة دالــة احصــائیًا فــي قــیم المتغیرات(كمیــة العضــالت النســبیة ، العظــام 

ف السلمي).المطلقة ، كمیة الدهون النسبیة ، دقة التمریر على الجدار ، الرمیة الحرة ، التهدی

ـــم ترتـــق بقیـــة المتغیـــرات لمســـتوى المعنویـــة اذ یـــرى الباحثـــان ان هـــذه الفـــروق  فـــي حـــین ل

المعنویة التي ظهرت في متغیرات البحث قد التكون سببًا فـي تمـایز الالعبـین فـي لعبـة كـرة السـلة 

فقــد ترجــع لخصــائص مجموعــة الالعبــین المتمیــزین او لعوامــل اخــرى ولمــا كانــت هــذه القــیم (كــل 

علـى حـدة) فانهـا الیمكــن ان تعطینـا دالـة التمـایز المطلوبــة اذ ان المتغیـرات المورفولوجیـة والبدنیــة 

والمهاریة.تتداخل فیما بینها ویؤثر بعضها في بعض ایجابا وسلبا كما انه الیمكن التعامل مع هذه 

كــون فــي المتغیــرات بشــكل فــردي فــي المســتوى الفنــي لالعــب الن المســتوى الــذي یظهــره الالعــب ی
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مجموعة متغیرات فال یمكن التقصیر في الناحیة البدنیة الهمیتها في مستوى اداء المهـارات كـذلك 

الضــعف الموجــود فــي مســتوى اداء المهــارات الیمكــن تعویضــه بالناحیــة البدنیــة ومــع تــوفر الناحیــة 

لة فانه الیمكن البدنیة والمهاریة وعدم مالءمة المواصفات الجسمیة (الطول مثال) في لعبة كرة الس

) ان وراء نمـــاذج Mathewsاالرتقـــاء بالمســـتوى الفنـــي لالعبـــین وفـــي هـــذا الصـــدد یـــذكر مـــاثیوس (

االداء النــاجح للمهــارات الحركیــة المختلفــة قــدرات حركیــة خاصــة تتعلــق باســتعدادات الفــرد الكافیــة 

یـة الحصـول علـى وان هذه القدرات تؤدي وظائفها بشكل مترابط وسیاق متتابع ینـتج عنـه فـي النها

).١٩٩٨،٥٤الحركة الصحیحة الناجحة (فهمي ، 

مــن هنــا تظهــر اهمیــة كــل المتغیــرات فــي انتقــاء واختیــار الالعبــین الناشــئین فــي لعبــة كــرة 

الســلة لــذا لجــأ الباحثــان الــى اســتخدام تحلیــل التمــایز بــین المتغیــرات لكلتــا المجمــوعتین (المتمیــزین 

كل متغیر في المجموعتین وعالقته مع بقیة المتغیرات.وغیر المتمیزین) بناء على اهمیة 

  )٣الجدول (

ترتیب ادخال القیاسات لمعادلة التمایز واالتجاه وقیمة اختبار ویلكزلمبادا

االتجاهالمتغیراتالترتیب
قیمة اختبار ویلكز 

لمبادا
مستوى المعنویة

معنوي0.559اضافةدقة التمریر على الجداراالول

معنوي0.393اضافةرمیة الحرةالالثاني

معنوي0.314اضافةكمیة الدهون النسبیةالثالث

الجذر الكامن

نسبة التابین المستخدمة

معامل االرتباط التجمیعي

اختبار مربع كاي

2.180

100%

0.828
23.715

0.314قیمة ویلكزلمبادا للمجموع

  ٥.٩٩١، قیمة مربع كاي الجدولیة  ٢وامام درجة حریة  ٠.٠٥ * معنوي عند نسبة خطأ 

) والخاص بترتیب ادخال متغیرات البحث لمعادلـة التمـایز واالتجـاه ٣یتضح من الجدول (

وقیمـــة اختبـــار ویلكزلمبـــادا لالضـــافة ومعنویـــة االضـــافة . ان المتغیـــرات التـــي ظهـــرت فـــي معادلـــة 

اختبــار الرمیــة الحــرة ، كمیــة الــدهون النســبیة) وهــذه التمــایز (اختبــار دقــة التمریــر علــى الجــدار ، 

المتغیـرات لهـا القــدرة علـى التمییــز بـین مجمــوعتي الالعبـین اذ تــم ادخـال المتغیــرات علـى خطــوات 

(ثالثة خطـوات) مـع اختبـار ویلكزلمبـادا للـتحكم فـي مراحـل ادخـال المتغیـرات للتعـرف علـى تركیبـة 

المجموعتین فیمـا بینهـا لالعبـي كـرة السـلة بشـكل مركـب مجموعة المتغیرات التي تؤدي الى تمایز

تراكمي یتالئم مع طبیعة االداء الفعلي والتطبیقي في لعبة كرة السلة ویالحظ من الجـدول ذاتـه ان 

دالة التمایز التي ظهرت بین المجموعتین ظهـرت فـي المتغیـرات المهاریـة المتمثلـة باختبـاري (دقـة 
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لرمیة الحرة) كـذلك ظهـرت فـي المتغیـرات المورفولوجیـة المتمثلـة فـي التمریر على الجدار واختبار ا

(متغیـــر الـــدهون النســـبیة) ویالحـــظ مـــن الجـــدول انـــه تـــم اســـتخالص دالـــة تمـــایز فســـرت مـــا نســـبته 

ممـا  ٠.٨٢٨% من التباین بین المجموعتین في حین كان معامل االرتباط التجمیعـي قـد بلـغ١٠٠

ف باستخدام هذه المتغیرات.یشیر الى امكانیة عالیة على التصنی

ان كــرة الســلة نشــاط ریاضــي یعتمــد علــى المهــارات االساســیة كقاعــدة هامــة للتقــدم ســواء 

اكــان ذلــك علــى مســتوى الالعبــین ام الفریــق وفــي هــذا الخصــوص یقــول (اوولــف) المــدرب العــام 

لمهــارات لجامعــة كینتــوكي ان نجــاح الفریــق یتوقــف علــى التــدریب المســتمر وعلــى اتقــان الالعــب ل

االساسیة وهذا یتطلب التـدریب لسـاعات طویلـة فـي منـاخ یحیطـه االخـالص والرغبـة الحقیقیـة وان 

الحــدیث عــن المهــارات االساســیة والقــدرة علــى ادائهــا بســرعة واتقــان شــيء هــام ذلــك الن المهــارات 

ان القـدرة االساسیة لكرة السلة تعد من العوامل الجوهریـة لنجـاح الالعـب فضـًال عـن الفریـق لـذلك فـ

علــى اتقانهــا یتوقــف بشــكل مباشــر علــى رغبــة الالعــب وتحمســه واقتناعــه بالتــدریب المنــتظم مــع 

التركیز ، ذلك الن التدریبات المختلفة للمهارات تهتم بالتركیز على تحسین اداء المهارات االساس 

، وهكــــــذا تصــــــبح الرغبــــــة والتركیــــــز مــــــن جانــــــب الالعــــــب شــــــیئًا هامــــــًا. (عبــــــد الــــــدایم وحســــــانین

١٩٩٩،٢٣١.(

  )٤الجدول (

یوضح ثوابت كل من المعادلة المعیاریة وغیر المعیاریة ومكافئ الدالة الممیزة للمجموعتین 

للتنبؤ بتصنیف العب كرة السلة بین كلتا المجموعتین

الثوابت غیر المعیاریةالثوابت المعیاریةالمتغیرات

0.187-0.593الدهون النسبیة

0.5270.165لجداردقة التمریر على ا

0.8200.355الرمیة الحرة

5.596----المقدار الثابت

مكافئ الدالة الممیزة لمتوسط المجموعة

414..11) :                     ١مجموعة الالعبین المتمیزین (

414..1.-) :              ٢مجموعة الالعبین غیر المتمیزین (

مــن خــالل تلــك المتغیــرات الثالثــة الوصــول الــى اكبــر ) انــه امكــن٤یتضــح مــن الجــدول (

قدر من التمایز بین مجموعة الالعبین المتمیزین ومجموعة الالعبین غیـر المتمیـزین لالعبـي كـرة 

السلة ،كما امكن الوصول الى معادلتین للتنبؤ بوضع الالعـب فـي المجموعـة المتمیـزة والمجموعـة 

المتغیـرات الثالثـة (الـدهون النسـبیة ، اختبـار دقـة التمریـر غیر المتمیزة بناء على قیاساته فـي تلـك

علــى الجـــدار ، اختبـــار الرمیـــة الحـــرة) والمالحـــظ مـــن الجـــدول ذاتـــه ان احـــدى المعـــادلتین معیاریـــة 

تعتمـــد علـــى تحویـــل الـــدرجات الخـــام الـــى درجـــات معیاریـــة والمعادلـــة الثانیـــة غیـــر معیاریـــة فـــیمكن 
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ام وتحتــوي هــذه المعادلــة علــى المقــدار الثابــت ولتحدیــد درجــة اســتخدامها مباشــرة مــن الــدرجات الخــ

دالــة التمییــز ودقتهــا وصــحتها فــي انتقــاء افـــراد العینــة وتصــنیفهم الــى مســتویین فقــد تمــت مقارنـــة 

متوسطاتهم الحسـابیة والوسـط المكـافئ لكـل مـن مجموعـة الالعبـین المتمیـزین ومجموعـة الالعبـین 

ین على اساس قرب قیاسـاتهم فـي المتغیـرات الثالثـة مـن الوسـط غیر المتمیزین وكان تقسیم الالعب

ومجموعــــة الالعبــــین غیــــر المتمیــــزین قــــد بلــــغ  ١.٤١٤المكــــافيء لالعبــــین الممیــــزین والــــذي بلــــغ 

وذلك بالمعادلة غیر المعیاریة، وكما موضحة في المعادلتین ادناه: -١.٤١٤

دقــة التمریــر علــى الجــدار ×٠.٥٢٧+ متغیــر الــدهون النســبیة×٠.٥٩٣معادلــة التمــایز المعیاریــة =

الرمیة الحرة .×٠.٨٢٠+

ــــة= ــــة التمــــایر الغیــــر معیاری ــــدهون النســــبیة +×٠.١٨٧-+٥.٥٩٦-معادل ــــر ال ــــة ×٠.١٦٥متغی دق

الرمیة الحرة.×٠.٣٥٥التمریر على الجدار+

  )٥الجدول (

الالعبین نتائج استخدام الدالة الممیزة في تقسیم (انتقاء وتصنیف) العبي كرة السلة (مجموعة

المتمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین) الخاصة بعینة البحث الكلیة

الالعبون العادیونالالعبون الممیزونالخصائصالمجموعتان

المجموعـــة االولـــى مجموعــــة 

  ١٢الالعبین المتمیزین ن=

111عدد العینة

91.078.03نسبة التصنیف

ــــة مجموعــــة  المجموعــــة الثانی

ـــــــزین الالعبـــــــین ـــــــر المتمی غی

  ١٢ن=

111عدد العینة

%91.7%8.3نسبة التصنیف

%91.7نسبة نجاح المعادلة في االنتقاء والتصنیف 

من الجدول اعاله یظهر لنا بعد تطبیـق المعادلـة المستخلصـة علـى عینـة مـن العبـي كـرة 

ین غیر المتمیـزین) السلة انها كانت ذات مستویین (مجموعة الالعبین المتمیزین ومجموعة الالعب

% وهي نسبة تشیر ٩١.٧فقد وجد نسبة نجاح المعادلة وقدرتها على االنتقاء والتصنیف قد بلغت 

الــى نجــاح المعادلــة المقترحــة فــي االنتقــاء والتصــنیف الــى المجمــوعتین احــداهما ممیــزة واالخـــرى 

عادیة.

لسـلة وهـذه المهـارة تمثـل ان اختبار دقة التمریر على الجدار یمثل مهارة المناولة في كـرة ا

حركة الربط بین اعضاء الفریق الواحد وتعد التمریرة احدى المهارات الهجومیة في لعبة كـرة السـلة 

وهي عملیة انتقال الكرة من العب مهاجم الى العب مهاجم اخر یكون في وضع جید للتقـدم الـى 

لـذي یكـون اكثـر فعالیـة بالنسـبة االمام او للقیام بالتصویب او هـي عملیـة نقـل الكـرة الـى الالعـب ا

الحدى مناطق دفاع الخصم الضعیف ، وهدف هذه المهارة الوصول الى هدف الخصم ، فـالفریق 
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الذي ینقل الكرة بدقة بین الالعبین سیكون حتما هو الفریق االكثر جدارة في اصابة هدف الخصم 

).١٩٨٥،٤٦(حمودات واخران ، 

ریر في كـرة السـلة هـو احـد االختبـارات المسـتخدمة فـي والجدیر بالذكر ان اختبار دقة التم

بطاریــة جونســون الخاصــة بقیــاس القــدرة فــي كــرة الســلة للبنــین ویمثــل الوحــدة الثانیــة مــن بطاریــة 

  ).١٥١-١٩٨٤،١٤٢لنوكس (عبد الدایم وحسانینن ، 

بـي اما اختبار الرمیة الحـرة فقـد جـاء بالترتیـب الثـاني فـي دالـة التمـایز بـین مجمـوعتي الع

كرة السـلة ، وهـي احـدى التصـویبات التـي لهـا اهمیـة كبـرى فـي فـوز المبـاراة او خسـارتها كمـا انهـا 

النوع الوحید مـن انـواع التصـویب الـذي یسـتطیع فیـه الالعـب ان یصـوب الكـرة بـدون مضـایقة مـن 

).١٩٨٥،٧١الخصم (حمودات واخران ، 

اخطاء من الالعبین سواء كانت ومن المسلم به ان االشتراك في المباراة سوف ینتج عنه 

اخطاء شخصیة ام فنیة ، ومعظـم جزاءاتهـا تكـون اعطـاء الالعبـین رمیـات حـرة ، لـذلك مـن المهـم 

التـــدریب علـــى كیفیــــة اتقـــان اداء الرمیـــة بنجــــاح اذ انهـــا تــــؤثر فـــي معظـــم المباریــــات علـــى نتــــائج 

).١٩٨٤،٦٧الفریق(عبد الدایم وحسانین ، 

الرمیــة الحــرة یعــد المحطــة الثالثــة مــن اختبــارات مهــارات كــرة والجــدیر بالــذكر ان اختبــار

الســلة لالتحــاد االمریكــي للصــحة والتربیــة البدنیــة والتــرویح للبنــین والبنــات (عبــد الــدایم وحســانین ، 

١٩٨٤،١٦٦.(

اما المتغیر الثالث الذي ظهر في دالة التمایز بین مجموعتي العبي كرة السلة هو متغیر 

بیة وبــالرجوع الــى الوســط الحســابي الخــاص لهــذه المتغیــرات لكلتــا المجمــوعتین كمیــة الــدهون النســ

نجـــد ان المجموعـــة المتمیـــزة كـــان لهـــا الوســـط الحســـابي االقـــل فـــي نســـبة الـــدهون النســـبیة ویـــذكر 

ان تركیب الجسم یعد احد اهم المؤشرات التي تكشف عن الحالة الصحیة واللیاقة  ١٩٩٧رضوان 

ـــب ف ـــة للفـــرد ویتطل ـــار مكـــونین اساســـین همـــا وزن البدنی هـــم تركیـــب الجســـم ان ناخـــذ بنظـــر االعتب

).١٩٩٧،٢١االنسجة الدهنیة ووزن االنسجة غیر الدهینة (رضوان ، 

ـــرتبط بانخفـــاض االداء البـــدني بصـــورة  ـــادة دهـــون الجســـم ت كمـــا ان مـــن المفـــروض ان زی

ي والتنفســي وفــي هــذا مباشــرة وغیــر مباشــرة اذ تــؤثر هــذه الزیــادة علــى عمــل وظــائف الجهــاز الــدور 

الصــدد ایضــًا یشــیر كــل مــن عــالوي ورضــوان الــى ان الزیــادة فــي وزن الجســم تــؤثر علــى مقــدرة 

العضــالت علــى االنقبــاض فــي حــین تشــكل الزیــادة فــي وزن الجســم مقاومــة زائــدة علــى العضــالت 

).١٩٨٩،٢٢٢مما یؤثر عكسیا على كفاءة االداء الریاضي (عالوي ورضوان ، 

د واسماعیل ظهر ان هناك ارتباطا سـالبا معنویـا فـي نسـبة الـدهون بالجسـم وفي دراسة سی

والحد االقصى الستهالك االوكسجین والرشاقة والسرعة والقوة النسـبیة والمرونـة (سـید واسـماعیل ، 

١٩٩٩،٢٣٣.(
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كما اكدت دراسات اخرى على تمیز الریاضین عن غیر الریاضین وكـذلك الریاضـیون ذو 

قلة نسبة الدهون باجسامهم .المستوى العالي ب

وفـــي دراســـة عاملیـــة للقیاســـات االنثروبومتریـــة كاســـاس النتقـــاء الناشـــئین فـــي كـــرة الســــلة 

للباحثین ابراهیم وابو یوسف تم التوصل الى عوامل كان العامل الرابع عامل كمیة الدهون النسبیة 

  ).١٤٩، ١٩٩٩(ابراهیم و ابو یوسف ،

:االستنتاجات والتوصیات  -٥
:االستنتاجات ١-٥

في حدود اهداف الدراسة  وحجم العینة والمعالجات االحصائیة استنتج الباحثان ما یلي:

توجـــد فـــروق بســـیطة متعـــددة فـــي متغیـــرات البحـــث بـــین المجموعـــة المتمیـــزة والمجموعـــة غیـــر .١

المتمیزة لالعبي كرة السلة.

المتمیـزین وغیـر المتمیـزین توجد فروق ذات داللة احصائیة بین كل مـن مجمـوعتي الالعبـین .٢

فـي المتغیــرات (كمیـة العضــالت النسـبیة ، كمیــة العظــام  المطلقـة ، كمیــة الـدهون النســبیة دقــة 

التمریــر علــى الجــدار ، الرمیــة الحــرة ، التهــدیف الســلمي) فــي حــین لــم ترتقــي بقیــة المتغیــرات 

اولــة القــوة للــرجلین ، لمســتوى المعنویــة وهــي. (مســطح الجســم ، القــوة االنفجاریــة للــرجلین ، مط

الدقة والتوافق ، الرشاقة سرعة التهـدیف ، المحـاورة ، القیمـة القصـوى السـتهالك االوكسـجین ، 

Vo2max.(

من خالل تحلیل التمایز امكن استخالص ثالثة متغیرات مهاریـة ومورفولوجیـة مسـببة للتمـایز .٣

قة التمریر على الجدار واختبار بین العبي كرة السلة المتمیزین وغیر المتمیزین وهي اختبار د

الرمیة الحرة وكمیة الدهون النسبیة.

امكن التوصل الى معادلتین للتنبؤ بوضع العـب كـرة السـلة فـي مجموعـة الالعبـین المتمیـزین .٤

ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین احداهما غیر معیاریة تستخدم الدرجات الخـام مضـافا الیهـا 

عیاریة بعد تحویل الـدرجات الخـام الـى درجـات معیاریـة. وكمـا موضـح المقدار الثابت والثانیة م

في المعادلتین ادناه:

دقة التمریر ×٠.١٦٥متغیر الدهون النسبیة +×٠.١٨٧-+٥.٥٩٦-معادلة التمایر الغیر معیاریة=

الرمیة الحرة.×٠.٣٥٥على الجدار+

قــة التمریــر علــى الجــدار د×٠.٥٢٧متغیــر الــدهون النســبیة +×٠.٥٩٣معادلــة التمــایز المعیاریــة =

الرمیة الحرة .×٠.٨٢٠+
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امكن استخدام الدالة الممیزة في تصـنیف الالعبـین وكانـت نسـبة نجـاح المعادلـة فـي التصـنیف .٥

% وهذه النسبة تدل على امكانیة الدالة الممیزة في التنبؤ وتصنیف مجموعتي الالعبـین ٩١.٧

لمتمیزة.في كرة السلة تبعًا لقیاستهم في متغیرات الدالة ا

:التوصیات ٢-٥
استخدام القیاسات المورفولوجیة والفسیولوجیة والبدنیة والمهاریة التي اسفرت عنها هذه الدراسـة .١

بوصفها اسلوبا اولیا الختیار الناشئین في كرة السلة.

زیادة االهتمام بتنمیة وتطویر المتغیرات التـي لهـا القـدرة علـى التمییـز بـین مجموعـة الالعبـین .٢

متمیزین ومجموعة الالعبین غیر المتمیزین في لعبة كرة السلة.ال

اســتخدام المعــادالت التــي امكــن الوصــول الیهــا للتنبــؤ بمســتوى الالعبــین وفقــًا لقیاســاتهم فــي .٣

متغیرات الدالة الممیزة.

االهتمـــام باســـتخدام اســـالیب المعالجـــة المتعـــددة فـــي دراســـة المتغیـــرات التـــي تتنـــاول االداء فـــي .٤

التربیة البدنیة والریاضیة .مجاالت

اجــراء مزیــد مــن الدراســات و البحــوث لتحدیــد المتغیــرات المختلفــة والمــؤثرة فــي العــاب ریاضــیة .٥

اخرى.
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:المصادر 
) : التمایز واالسهام النسبي لبعض الـدالالت البیولوجیـة ٢٠٠٠ابراهیم ، احمد محمود محمد ( .١

ل الـــوهمي (الكاتــا) الممیــزین وغیــر الممیــزین كمحـــدد والبدنیــة والمهاریــة لالعبــي مســابقة القتــا

لالنتقــــاء والتصــــنیف بریاضــــة الكاراتیــــه ، بحــــث منشــــور فــــي المجلــــة العلمیــــة للتربیــــة البدنیــــة 

الریاضیة ، العدد الثامن عشر ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة االسكندریة .

) : دراســـــة عاملیـــــة للقیاســـــات ١٩٩٧ابـــــراهیم ، ســـــناء عبـــــاس وابـــــو یوســـــف ، محمـــــد حـــــازم ( .٢

االنثروبومتریـــة كأســـاس النتقـــاء الناشـــئین فـــي كـــرة الســـلة ، بحـــث منشـــور فـــي المجلـــة العلمیـــة 

للتربیــــة البدنیــــة والریاضــــة ، العــــدد الثــــاني عشــــر ، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة للبنــــات ، جامعــــة 

االسكندریة.

یــــة والبدنیــــة والمهاریــــة الممیــــزة ) : المواصــــفات الموروظیف١٩٩٨ابــــو یوســــف ، محمــــد حــــازم ( .٣

ســنة ، بحــث منشــور فــي مجلــة التربیــة البدنیــة والریاضــة ، العــدد  ١٦لناشــئي كــرة القــدم تحــت 

التاسع عشر ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، جامعة االسكندریة.

): اسس ونظریات التدریب الریاضي.٢٠٠٢بسطویسي ، احمد بسطویسي ( .٤

، دار النضال للطباعة والنشر والتوزیع ، ٦) : الطب الریاضي ، ج١٩٨٥(البصري ، ابراهیم  .٥

بیروت.

، دار ٣،ط١): التقـــویم والقیـــاس فـــي التربیـــة الریاضـــیة ، ج١٩٩٥حســـانین ، محمـــد صـــبحي ( .٦

الفكر العربي ، القاهرة .

، دار  ١) : الموهــوب الریاضــي ، ط١٩٩٩حســین ، قاســم حســن ویوســف فتحــي المهشــهش ( .٧

للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان .الفكر 

) : كــــرة الســــلة ، مطــــابع جامعــــة ١٩٨٥حمــــودات ، فــــائز بشــــیر و جاســــم ، مؤیــــد عبــــد اهللا ( .٨

الموصل ، الموصل.

، دار ٤) : القیـاس فـي المجـال الریاضـي ،ط١٩٩٦خاطر ، احمد محمـد والبیـك علـى فهمـي ( .٩

الكتاب الحدیث ، القاهرة .

، دار الفكـر  ١) : المرجـع فـي القیاسـات الجسـمیة ، ط١٩٩٧دین (رضوان ، محمد نصر الـ .١٠

العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .

): دراســة مقارنــة فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة ١٩٩٠الشـاروك ، نبیــل محمــد جــرجیس ( .١١

بـــین العبـــي المراكـــز المختلفـــة بكـــرة الســـلة ، ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیـــة التربیـــة 

یاضیة ، جامعة الموصل.الر 

) : القیــاس فــي كــرة الســلة ، ١٩٨٤عبــد الــدایم ، محمــد محمــود وحســانین ، محمــد صــبحي ( .١٢

، دار الفكر العربي ، القاهرة.١ط
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): الحدیث في كرة السلة ١٩٩٩عبد الدایم ، محمد محمود وحسانین ، محمد صبحي ( .١٣

، القاهرة .، دار الفكر العربي٢االسس العلمیة والتطبیقیة ، ط

) : انتقاء الموهوبین في ١٩٨٦عبدالفتاح ، ابو العال احمد وروبي ، احمد عمر سلیمان ( .١٤

المجال الریاضي ، عالم الكتب ، القاهرة .

) : اختبارات االداء الحركي ، دار ١٩٨٩عالوي ، محمد حسن ورضوان ، نصر الدین ( .١٥

الفكر العربي ، القاهرة .

):القیاس في التربیة الریاضیة ١٩٨٨سن ، ورضوان ، محمد نصر الدین (عالوي محمد ح .١٦

وعلم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي، القاهرة.

) : تحلیل التمایز لبعض الصفات البدنیة والمهاریة ١٩٩٨فهمي ، ایهاب سید اسماعیل ( .١٧

نظریات وتطبیقات ، بین العبي كرة الماء الممیزین وغیر المتمیزین ، بحث منشور في مجلة

العدد الثالثون ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ،جامعة االسكندریة.

) : دراسة بعض المحددات التخصصیة النتقاء الناشئین ٢٠٠١الكرافي ، علي سلمان ( .١٨

بالمصارعة الرومانیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد.

) : طرق تصمیم بطاریة االختبارات ١٩٩٢د ، ریسان خربیط وسلمان ، ثائر داود (مجی .١٩

والقیاس في التربیة الریاضیة ، مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة .


