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أنموذج للقياسات الجسمية والقدرات المهارية النتقاء صانع األلعاب بكرة السلة
بشار غالب شهاب
حنان عدنان عبعوب(*)
جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
معلومات البحث

ملخص البحث

تاريخ استالم البحث:

تكمن اهمية البحث في ايجاد انموذج للقياسات الجسمية والقدرات
المهارية النتقاء صانع االلعاب بكرة السلة ،لذا فان مشكلة البحث
تتجلى في عدم وجود أنموذج خاص الختيار أفضل العبين في
مركز صانع األلعاب للناشئين لتمثيل أنديتهم كونه األمثل واألنسب
واألكثر شمولية ويعد مؤشرا الختيار صانعي األلعاب عن طريق
القياسات الجسمية والقدرات المهارية المناسبة لممارسة هذه اللعبة
حتى يتم تحقيق النتائج الجيدة .وهدف البحث الى بناء أنموذج
للقياسات الجسمية والقدرات المهارية لصانع األلعاب فئة المتقدمين
بكرة السلة في أندية الفرات األوسط والجنوبية.وكذلك تقنين المقياس
على الالعبين فئة الناشئين بكرة السلة في أندية الفرات األوسط
والجنوبية.و انتقاء الالعبين الناشئين بكرة السلة وانتقاء المتميزين
منهم لتمثيل الفرق التي ينتمون اليها.

تاريخ قبول البحث :
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية ( :أنموذج -القياسات الجسمية -القدرات
المهارية –االنتقاء  -صانع األلعاب -كرة السلة)

استعمل الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية
واالرتباطية والمعيارية وذلك لمالئمتها في تحقيق أهداف البحث،
وحدد مجتمع البحث بالعبي (صانع األلعاب) في أندية الدرجة
االولي و الممتازة في محافظات الفرات األوسط والجنوبية (بابل-
كربالء-النجف-الديوانية-واسط-الناصرية-السماوة-العمارة-البصرة)
بكرة السلة لفئتي المتقدمين والناشئين والبالغ عددهم ( )80العبا,وقد
تم اخذ المجتمع بكاملة ليصبح عينة البحث.
وكانت أهم االستنتاجات هي أفرزت عملية التحليل العاملي قبول
(عاملين من أصل ثالثة عوامل ) .وتوصل الباحث إلى تحديد
ترتيب الالعبين من بين إقرانهم من خالل استخدام معادلة الرتبة
المئينية لما تمتاز به هذه المعادلة من إعطاء صورة واضحة
وصادقة حول ترتيب الفرد بالنسبة ألفراد المجموعة .
إما أهم التوصيات هي :اعتماد بطاريات االختبار المستخلصة في
اختيار الالعبين لمراكز صانع األلعاب بكرة السلة.و ضرورة
االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتعميمها على األندية والمراكز
التدريبية في العراق.

.بشار غالب شهاب :أستاذ مساعد  dr.bashargahlib@yahoo.comحنان عدنان عبعوب  :استاذ مساعدdr.hanan.adnan@gmail.com
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Model of physical measurements and skill capacity to pick playmaker basketball
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Abstract
The importance of research is to find a model for physical measurements and
.skills to select the basketball maker
So the research problem manifested in the lack of a model particular to choose .
the best players in the center playmaker junior to represent their clubs being
optimized and the most appropriate and the most comprehensive and is an
indication for the selection playmakers through measurements of physical and
capacity skills appropriate for the exercise of this game in order to achieve good
:results. And target your search
constructing a model of the physical measurements and skill capacity for - 1
.advanced class playmaker basketball clubs Euphrates East and South America
rationing measure on the junior class players basketball clubs Euphrates East - 2
.and South America
select junior basketball players and outstanding selection of them to represent - 3
.the teams to which they belong
The researchers used the descriptive style surveys and relational and standard so
as to suitability in achieving the objectives of the search, and select the research
community players (playmaker) in the first division clubs and excellent in the
provinces of the Middle Euphrates and South Basketball for two categories of
) players, has been taking the entire 80applicants and beginners, who are (
society to become the research sample, and was the most important conclusions
:are
.)produced factor analysis process to accept (workers out of three factors - 1
to reach researchers to determine the order of the players from among their - 2
peers through the use of an equation Rank as characterized by this equation give
a clear and honest about the arrangement of the individual for the members of
:the group. The main recommendations are
Adoption of test batteries learned in the selection of players to the Centers for - 1
.basketball playmaker
2 - the need to take advantage of the results of this study and circulated to clubs
and training centers in Iraq..
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 -1بناء أنموذج للقياسات الجسمية والقدرات المهارية
لصانع األلعاب فئة المتقدمين بكرة السلة في أندية الفرات
األوسط والجنوبية.

 1مقدمة البحث واهمية:
تمثل لعبة كرة السلة مكانة متميزة في العالم عند متتبعي
الرياضة واهتماما كبيرا أدى إلى رفع مستواها وزيادة
اإلقبال على ممارستها وجعلها لعبة مثيرة ذات االنتشار
الواسع ،وتتميز بالمواقف والحاالت الكثيرة والمتغيرة  ،إذ
يتم االنتقال من الهجوم إلى الدفاع وبالعكس بسرعة عالية
مما يتطلب إعدادا بدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا تمكن
الالعبين من السيطرة في الملعب والتصرف بالشكل األمثل
وأن طبيعة األداء في لعبة كرة السلة يتميز باإليقاع السريع
والمباغتة فضال عن مهاراتها المتتالية والمتسلسلة التي
تتطلب مستوى عال من الدقة في األداء  ،وهذا ما يفرض
على الالعبين التكيف واالستعداد لتلك المواقف ومنها
امتالك قدرات بدنية ومهارية وعقلية تتناسب مع المتغيرات
التي تشهدها المباريات السيما الحاسمة منها والمتقاربة
النتائج ،وتعد االختبارات والقياس وسائل رئيسة لتقويم
األلعاب الرياضية وكذلك لمعرفة فاعلية المناهج واألساليب
التدريبية  ،ولها أثر حيوي في عملية االختيار الرياضي
بصورة عامة وفئة الناشئين بصورة خاصة ،أذ شملت على
اختبارات و قياسات كثيرة اكتسبت أهميتها في الرياضة
وينفرد ممارسة كل لعبة رياضية بمواصفات جسمية خاصة
تميزه عن غيره  ,ألنها تودي دورا مهما في إنجاح األداء
الحركي لالعب ،ويعد العب صانع األلعاب بكرة السلة من
خالل طبيعة مركزة وهو الذي يقود العمل الخططي ويشكل
اللعب وهو الذي ينظم العمل الفردي أو األعمال الفردية في
شكل جماعي للفريق وكذلك يعتبر صانع األلعاب مفتاح
المواقف الخططية حتى يكون قادرا على التصرف بتلقائية
وطالقة ومن خالله يحافظ الفريق على الهدوء داخل
الملعب واتزانه وتجديد الدافعية لألداء وادراكة لقدرات
ورغبات زمالئه من العبي الفريق حتى يستطيع مساعدتهم
على استخدام قدراتهم إلى أقصى قدر ممكن .لذا نجد أن
المدرب يبني اختياره في إية فعالية رياضية على
المواصفات الجسمية المالئمة لتلك الفعالية وخاصة صانع
االلعاب وبما يضمن التقدم لتحقيق مستوى أفضل مع
االقتصاد في الوقت والجهد والمال وكذلك القدرات المهارية
وغيرها الختيار صانع األلعاب في كرة السلة.

 -2تقنين المقياس على الالعبين فئة الناشئين بكرة السلة في
أندية الفرات األوسط والجنوبية.
 -3انتقاء الالعبين الناشئين بكرة السلة وانتقاء المتميزين
منهم لتمثيل الفرق التي ينتمون اليها.
 4-1مجاالت البحث:
 1-4-1المجال البشري -:الالعبون المتقدمون والناشئون
بكرة السلة في أندية الفرات األوسط والجنوبية للموسم
الرياضي 2016 -2015م
 2-4-1المجال الزماني -:للمدة من  2015/ 9/1ولغاية
 2016 / 1/20م .
 3-4-1المجال المكاني -:القاعات الرياضية والساحات
الخارجية في أندية محافظات الفرات األوسط والجنوبية.

 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث  :استخدم الباحث المنهج الوصفي
بأسلوب الدراسات المسحية واالرتباطية والمعيارية وذلك
لمالئمتها في تحقيق أهداف البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينته  :حدد مجتمع البحث بالعبي
(صانع األلعاب) في أندية الدرجة االولي و الممتازة في
محافظات الفرات األوسط والجنوبية (بابل-كربالء-النجف-
الديوانية-واسط-الناصرية-السماوة-العمارة-البصرة) بكرة
السلة لفئتي المتقدمين والناشئين والبالغ عددهم ()80
العبا,وقد تم اخذ المجتمع باكملة ليصبح عينة البحث بحيث
تحقق الغرض المحدد لكل منها وهي كما يأتي -:
 -1عينة الدراسة االستطالعية ( متقدمين)  -2 .عينة البناء
( متقدمين)  -3 .عينة الدراسة االستطالعية ( الناشئين ).
 -4عينة التطبيق (الناشئين) .

 2-1مشكلة البحث :ان مشكلة البحث تتجلى في عدم
وجود أنموذج خاص الختيار أفضل العبين في مركز
صانع األلعاب للناشئين لتمثيل أنديتهم كونه األمثل واألنسب
واألكثر شمولية ويعد مؤشرا الختيار صانعي األلعاب عن
طريق القياسات الجسمية والقدرات المهارية المناسبة
لممارسة هذه اللعبة حتى يتم تحقيق النتائج الجيدة.

 3-3أدوات البحث واألجهزة والوسائل المستعملة:
 1-3-3أدوات البحث :
 -2المقابالت الشخصية
 -1المالحظة
 -4االستبيان
والقياس

 3-1أهداف البحث:

 2-3-3األجهزة والوسائل المستعملة:
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) -2DELLساعات
 - 1الحاسبة االلكترونية نوع(
-3
توقيت الكترونية نوع ( )Casioعدد ()2
كاميرا فيدوية نوع ( ) -4Sonyشريط معدني للقياس
 -5جهاز االنثروبوميتر(مسطرة معدنية
بطول(3م)
 -6شريط قياس متري كتان
مدرجة) لقياس العروض
بطول(30م)  -7كرات سلة قانونية عدد (.)4
 4-3إجراءات البحث الميدانية:
 1-4-3تحديد صالحية القياسات الجسمية والقدرات
المهارية :بغية تحديد صالحية القياسات الجسمية والقدرات
المهارية لالعبين (صانع األلعاب) المتقدمين بكرة السلة ،
عمد الباحث إلى تصميم استمارة استبيان مستندين على
المصادر والمراجع العلمية والبحوث الخاصة بكرة السلة
وعرضها على الخبراء المختصين في مجال كرة السلة،
وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات تم قبول وترشيح
القياسات والقدرات ذات الداللة معنوية عن طريق النسبة
المئوية المتحققة وقيمة (كا )2المعنوية والجدول( )1يبين
ذلك.
جدول ()1
يبين صالحية القياسات الجسمية والقدرات المهارية

 1-4-3تحديد صالحية اختبارات القدرات المهارية:
لغرض تحديد صالحية اختبارات القدرات المهارية لالعبين
(صانع األلعاب ) المتقدمين بكرة السلة  ،عمد الباحث إلى
تصميم استبيان مستندا على المصادر والمراجع العلمية
والبحوث الخاصة بكرة السلة وعرضها على السادة الخبراء
المختصين (ينظر ملحق )1في مجال كرة السلة ،وبعد جمع
االستمارات وتفريغ البيانات تم قبول وترشيح االختبارات
ذات الداللة معنوية عن طريق النسبة المئوية المتحققة
وقيمة ( كا )2المعنوية والجدول( )2يبين ذلك.
الجدول ()2
يبين صالحية اختبارات القدرات البدنية والمهارية
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ظروف متماثلة" (نادر فهمي  .)145 -وقد استخدم لحساب
معـامـل الثبـات بـ( طريقة االختبار وإعادة االختبار)
وبفاصل زمني بين االختبار األول والثاني ( )7أيام .وقد
قام الباحث باستخراج معامل الثبات عن طريق معامل
االرتباط (بيرسون) بين نتائج االختبار األول واالختبار
الثاني واستخراج معنوية االرتباط عن طريق الوسيلة
اإلحصائية (ت) لمعنوية االرتباط كما موضح بالجدول
(.)3
 3-1-4-3الموضوعية :تعرف الموضوعية بأنها " مدى
تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل الذاتية"(ليلى السيد
..)169واستخدم الباحث معامل االرتباط البسيط (بيرسون)
لموضوعية االختبارات بين (درجات الحكم األول والحكم
الثاني)* كما مبين بالجدول (. )3

 1-4-3التجربة االستطالعية :قام الباحث بإجراء التجربة
االستطالعية على ( )20العبا من المتقدمين يمثلون ناديي
(الحلة والدغارة) وأجريت التجربة في تمام الساعة الثالثة
عصرا بتاريخ ( )2012/9/21-20في ساحة الناديين في
اختبارات القياسات الجسمية المهارية وتم إعادة التجربة
االستطالعية بعد مرور ( )7أيام  ،بتاريخ (-27
 )2012/9/28على نفس اإلفراد وتحت نفس الظروف
وكان الهدف منها:
 .1التأكد من كفاءة األجهزة واألدوات
 .2التعرف على الوقت الذي يستغرقه كل اختبار فضال عن
وقت االختبارات الكلية
 .3كفاية فريق العمل المساعد
 .4مستوى صعوبة االختبارات بالنسبة لعينة البحث
 .5معرفة الصعوبات التي تواجه الباحث لغرض تالفيها
مستقبال
 .6استخراج
والموضوعية).

األسس

العلمية

لالختبارات(الثبات

1-1-4-3األسس العلمية لالختبارات:

الجدول ()3

 1-1-4-3صدق االختبار:الصدق هو "الدقة التي يقيس فيها
االختبار الغرض الذي وضع هذا االختبار من اجله"(يوسف
الزم  .)149 -ولغرض استخراج صدق االختبارات
المرشحة القياسات الجسمية المهارية قام الباحث بعرض
محتويات االختبارات على مجموعة من الخبراء وبذلك
حصل الباحث على صدق المحتوى .

يبين معامل الثبات ومعامل الموضوعية الختبارات القياسات
الجسمية والقدرات البدنية والمهارية

 2-1-4-3ثبات االختبار:من اجل استخراج معامل الثبات
الختبارات القياسات الجسمية والقدرات البدنية والمهارية
البد من تطبيق مبدأ االختبار الثابت " وهو الذي يعطي
نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة في
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)  .بمعنى أن هنالك عالقة عكسية بين خطأ المعاينة وحجم
العينة( . )1ومن خالل مالحظة الجدول()4
الجدول()4
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء
الخطأ المعياري للمحددات الجسمية والمهارية لالعبي مركز
صانع األلعاب بكرة السلة

التجربة الرئيسية:بعد أن استكمل الباحث المتطلبات
األساسية ألجراء عملهم تفصيليا وتم التأكد من مالئمة
القياسات الجسمية والمهارية وصالحية األدوات واألجهزة
المستخدمة بالبحث  ،تم أجراء التجربة الرئيسة بتاريخ
( )2012/10/30-10استمرت ( )20يوم على العبي
أندية الفرات األوسط والجنوبية ( متقدمين ) بكرة السلة.
وبعد تفريغ البيانات في االستمارات المعدة لهذا الغرض ،
وتنظيمها وتبويبها بشكل مناسب تم إجراء المعالجات
اإلحصائية عليها لتحليلها بغية بناء بطارية اختبارات يتمكن
الباحثان من خاللها تحقيق أحد أهداف هذا البحث .

 2-1-7-3أيجاد مصفوفة االرتباطات البينية للمحددات
القياسات الجسمية والقدرات المهارية :من اجل التوصل إلى
مصفوفة االرتباطات البينية للمحددات القياسات الجسمية
والقدرات المهارية وهي الخطوة األولى في التحليل العاملي
كان ال بد من استخدام معامل االرتباط ( بيرسون )
للمصفوفة إذ نتج عنها (  ) 496معامل ارتباط وبلغ عدد
االرتباطات الطردية( )293وتمثل نسبة ( ) %59.07إما
عدد االرتباطات العكسية ()203وتمثل نسبة (.)%40.92

 1-7-3عمليات بناء المقياس ( البطارية ) على عينة
المتقدمين :
 1-1-7-3أعداد مصفوفة البيانات األولية للمحددات
الجسمية المهارية :بعد ترشيح االختبارات للمحددات
المعنية بالبحث من قبل الخبراء قام الباحثان بتطبيقها على
عينة المتقدمين لغرض بناء البطارية أو المقياس ومن ثم
تفريغ البيانات ومعالجاتها إحصائيا وتم استخدام األوساط
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء وكذلك
الخطأ المعياري الذي من خالله يمكن التأكد من مدى
مصداقية حجم العينة المنتخبة للتحليل العاملي وفي تمثيلها
للمجتمع المدروس  ،إذ أن نسبة الخطأ المعياري تتناسب
عكسيا مع حجم العينة فكلما كانت العينة المختارة كبيرة ،
كلما كان الخطأ المحتمل قليل ( الخطأ الذي يحدث من
جراء اختيار العينة او أخطاء القياس عند التدريب والبحث

 3-1-7-3تحديد مصفوفة عوامل المحددات الجسمية
المهارية قبل التدوير (مصفوفةاألنموذج األولية ) :
إن الغرض من التحليل العاملي هو أيجاد العالقة بين
المتغيرات من خالل أظهار العوامل الكامنة وراء هذه
العالقات ،ومن خالل استخدام طريقة المكونات األساسية تم
تحليل مصفوفة االرتباطات البينية  .وأصبحت هذه الطريقة
أالن بين أكثر الطرق شيوعا نظرا لدقة نتائجها بالمقارنة
ببقية الطرق"(وديع ياسين – )367
 4-1-7-3تحديد مصفوفة عوامل المحددات الجسمية
والمهارية بعد التدوير:
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من اجل الوصول الى التركيب العاملي البسيط  ،تم
تدوير العوامل  /لمصفوفة البناء العاملي ( األولي ) تدويرا
متعامدا  ،فقد استخدم الباحث هذه الطريقة إلتاحة الفرصة
في تفسير العوامل بشكل أكثر وضوحا من المصفوفة
األولية قبل التدوير  ،نتيجة تقبل طريقة الفاريماكس(
التدوير المتعامد ) فكرة البناء البسيط مع االحتفاظ بالتعامد
بين العوامل  ،وكما مبين في الجداول (.)5

 -1اختيار عينة التقنين من ناشئي كرة السلة.
 -2أجراء تجربة استطالعية على عينة الناشئين للتأكد من
صالحية االختبارات وكذلك لتأشير الثقل العلمي
لالختبارات وبما ينسجم ومستوى العينة( ناشئين).
 -3تطبيق االختبارات المستخلصة كبطارية على عينة
الناشئين .

الجدول ()5

 -4بناء المعايير لنتائج اختبارات الناشئين .

يبين مصفوفة عوامل القياسات الجسمية والقدرات المهارية
بعد التدوير

 -5أنموذج التقويم واختيار المتميزين ( المؤهلين ) لمركز
صانع االلعاب .
 2-4التجربة االستطالعية ( لفئة الناشئين )  :قام الباحث
بإجراء التجربة بتاريخ ( )2012/12/3-2الساعة الثالثة
عصرا على ( )20العبا يمثلون أندية(الحلة والتضامن)
وأعيدت التجربة بعد مرور ()7أيام أي بتاريخ (10-9
 ) 2011 /12/الموافق ليوم الجمعة والسبـــت وفي ذات
الوقت وتحت نفس ظروف التجربة األولى  ،او التطبيق
األول  .حيث كانت الغاية من التجربة االستطالعية هي :
 -1التعرف على مدى مالئمة االختبارات لعينة الناشئين .
 -2التأكد من صالحية وجاهزية األدوات المستعملة في
تنفيذ االختبارات المستخلصة.
 -3كذلك تم استخراج األسس العلمية لالختبارات
المستخلصة ( البطارية ) للناشئين.
 1-2-4األسس العلمية لالختبارات المستخلصة لعينة
الناشئين :
أوال  -:صدق االختبار  :بما أن االختبارات المستخلصة (
البطارية ) هي جزء من االختبارات التي استعملها الباحثان
في بناء البطارية  ،وهذا يعني انه سبق وان حصلت هذه
االختبارات على درجة صدق من خالل تحديد جميع
المتغيرات في استمارة استبيان وتم عرضها على الخبراء
والمختصين  ،ومنها تم الحصول على صدق هذه
االختبارات ( صدق المحتوى او المصفوفة ) .
ثانيا  -:ثبات االختبار  :بغية التأكد من ثبات االختبارات
وخلوها من األخطاء على أساس مستوى العينة ( ناشئين )
قام الباحث باختيار عينة تجربة استطالعية ألجراء
االختبارات المستخلصة عليهم  ،ومن ثم أعادة االختبارات
عليهم بعد مرور ( )7أيام ومن ثم تم معالجة بيانات
االختبارين إحصائيا من خالل استعمل معامل االرتباط (
بيرسون )  ،وبعد استخراج معامل االرتباط تم استخراج
معنوية االرتباطات عن طريق استخراج قيمة ( ت ر )
لمعامالت االرتباط  .إذ كانت جميعها ذات معنوية عالية.

خطوات تقنين بطارية االختبارات  :لكي يتم تحقيق الهدف
الرئيس للدراسة ال بد من تطبيق االختبارات ( البطارية )
على عينة الناشئين ومن اجل تحقيق هذا الهدف ال بد من
أتباع خطوات معينة للوصول إلى الهدف المعني ومن هذه
الخطوات هي :
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يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري
ومعامل االلتواء لالختبارات المستخلصة

ثالثا  -:موضوعية االختبار  :لغرض التأكد من موضوعية
االختبارات  ،عمد الباحث إلى االستعانة بمحكمين عند
إجراء التجربة االستطالعية ومن ثم استخراج معامل
االرتباط البسيط ( بيرسون ) بين درجات المحكمين
واستخراج قيمة ت لمعامالت االرتباط والتي تبين أن
أقيامها أعلى من قيمتها المحسوبة  ،مما يدلل على
موضوعية االختبارات وكما مبينه في الجدول (. )7
الجدول ( ) 7
يبين مفردات االختبار ومعامل الثبات الموضوعية ومعنوية
االرتباط لالختبارات

 3-4مؤشر حصيلة الالعب في ضوء الدرجات المعيارية
المتحققة إلفراد العينة :
بعد استخراج الدرجات المعيارية لالختبارات المترشحة من
التحليل العاملي  ،والتي حصل عليها إفراد عينة البحث
الناشئين ،ال بد من وضع مؤشر لدرجات انجاز أفراد العينة
ويتم ذلك من خالل تطبيق المعادلة المستنبطة من التحليل
العاملي  ،بعد أن تم وضع الجداول المعيارية لكل العب
والمعادلة هي:
معادلة مؤشر المركز =( األهمية النسبية للعامل األول×
معدل الدرجة المعيارية للفرد ضمن مؤشر العامل األول
 +األهمية النسبية للعامل الثاني× معدل الدرجة المعيارية
للفرد ضمن مؤشر العامل الثاني . 100 × )..... +
 4-4تقويم واختيار المؤهلين للعب في مركز صانع
األلعاب بكرة السلة :

-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-4عرض التقديرات الكمية لنتائج اختبارات البطارية
وتحليلها  :بعد استكمال تطبيق االختبارات على عينة
الناشئين والبالغ عددهم ( )40العبا تم تفريغ البيانات في
االستمارات المعدة لهذا الغرض  ،وبعد تنظيمها ،وتبويبها
بشكل مناسب أجريت العمليات اإلحصائية على نتائج
االختبارات الستخراج الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لجميع االختبارات وكما مبينة في الجدول (. )8

بعد استخراج الحصيلة لكل العب من الالعبين الممثلين
للعينة البد وان يحدد من يختار الصطفائه العبا أساسيا له
األفضلية على إقرانه المرشحين في مركز صانع األلعاب
وهذا يحتم استخدام معايير تتفق مع هذا الغرض  ،وال
أفضل من استخدام المعايير المئينية  ،لما تمتاز هذه
المعايير من إعطاء صورة واضحة وصادقة حول ترتيب
الفرد بالنسبة لمجموعة اإلفراد  ،فضال عن مساهمة هذه
المعايير في تحديد درجة كل فرد بالنسبة لآلخرين  ،وهنا
يشير ( مروان عبد المجيد ) الى أن المعايير المئينية "
تهيئ أساسا لتفسير درجة الفرد في ضوء موقفه من جماعة
معينة فإذا أريـد للمئيني أن يكون ذا معنى فان المجموعة
التي يراد المقارنة معها يجب أن تكون مجموعة متمثلة له
"(مروان عبد المجيد –  ، )175تم الحصول على قيم
المستوى المعياري المئيني لكل فرد من أفراد العينة من

الجدول ()8
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 -3توصل الباحث إلى اختيار الالعبين الذين حققوا
المستوى المعياري ( الرتبة المئينية  )98بالدرجة األولى
هو( العبين ) ويتبعه أصحاب المستويات الالحقة
وبالتدرج(  ...) 90 ، 95الخ كصانع األلعاب بكرة السلة.

خالل تطبيق معادلة الرتبة المئينية والمتمثلة بالمعادلة
اآلتية:

 2-5التوصيات :

الجدول ()9

اعتماد بطاريات االختبار المستخلصة في اختيار
-1
الالعبين لمراكز صانع األلعاب بكرة السلة.

يبين عدد والنسبة المئوية لالعبين ضمن الترتيب التصاعدي
للدرجات الخام والمستويات المعيارية

 -2ضرورة االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتعميمها على
األندية والمراكز التدريبية في العراق.
 -3األخذ بعين االعتبار االختبارات والقياسات المعنية
بالبحث في أثناء الشروع بعملية وضع الخطط التدريبية
والبرامج التعليمية لالعبي كرة السلة باختالف فئاتهم.
المصادر والمراجع
 ليلى السيد فرحات .القياس واالختبار في التربيةالرياضية  .ط .1القاهرة :مركز الكتاب للنشر.2001 ،
 محمد جاسم الياسري و مروان عبد المجيد إبراهيم :األساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث  ،عمان  ،مؤسسة
الوراق للنشر والتوزيع . 2001 ،

تبين من الجدول ( )9أن الالعبين المتميزين (الذين حققوا
رتبا مئينية عالية) والذين باإلمكان اختيارهم لمركز صانع
األلعاب في كرة السلة البد من توجيههم للعب في هذا
المركز ومن ثم إخضاعهم لمناهج تدريبية تساهم وبشكل
كبير في تطويرهم ،ومن هؤالء الالعبين هم الذين حققوا
المستوى ( الرتبة المئينية  )98بالدرجة األولى هو( العبين
) ويتبعه أصحاب المستويات الالحقة وبالتدرج ذوي الرتب
المئينية(  ... )90 ، 95الخ .

 محمد صبحي حسانين  :التحليل العاملي للقدرات البدنية ،ط ، 2القاهرة  ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،
.1996
 محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم  :األسسالعلمية للكرة الطائرة وطرق القياس  ،القاهرة  ،مطبعة
روز اليوسف .1997،
 مروان عبد المجيد إبراهيم  :األسس العلمية اإلحصائيةلالختبارات والقياس في التربية الرياضية  ،ط ، 1دار
الفكر العربي للطباعة . 1999 ،

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات :

 مروان عبد المجيد إبراهيم  :الموسوعة العلمية بكرةالطائرة  ,ط , 1عمان  ,مؤسسة الوراق للنشر2001 ,

من خالل ما حصل عليه الباحث من نتائج جاءت
استنتاجات بحثهم على النحو اآلتي:
 -1أفرزت عملية التحليل العاملي قبول (عاملين من أصل
ثالثة عوامل ).

 نادر فهمي الزيود وهشام عامر عليان .مبادئ القياسوالتقويم في التربية  .ط .3عمان :دار الفكر للنشر
والتوزيع.2005،

 -2توصل الباحث إلى تحديد ترتيب الالعبين من بين
إقرانهم من خالل استخدام معادلة الرتبة المئينية لما تمتاز
به هذه المعادلة من إعطاء صورة واضحة وصادقة حول
ترتيب الفرد بالنسبة ألفراد المجموعة .

 وديع ياسين التكريتي و حسن محمد العبيدي  :التطبيقاتاإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية
 ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة . 1999 ،
 يوسف الزم كماش .اللياقة البدنية لالعبين في كرة القدم .عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 2002 ،
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