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نـاهج التدر�ب�ــة �عـّد البنـاء الجسـمي والـوظ�في أكثـر المتطل�ــات تـأثرًا �ـالتكیف النـاتج عـن الم
الخاصـــة �النشـــاط الممـــارس ، إذ المـــألوف أن ممارســـة أي نشـــاط ر�اضـــي �انتظـــام لفتـــرات طو�لـــة 
�كسب ممارس�ه صفات جسمان�ة ووظ�ف�ة ومن هنـا كـان البـد مـن وضـع �عـض المؤشـرات (الجسـم 

ري وظ�ف�ــة) الخاصــة �كــرة الســلة التــي �مكــن أن �ســتعین بهــا المــدر�ون فــي عمل�ــة التقــو�م الــدو  -
 -لالعبین وفي عمل�ة االنتقاء الر�اضي ، وكإجراء یز�ـد مـن رصـانة نتـائج هـذه المؤشـرات (الجسـم 

وظ�ف�ــة)  فــإن عمل�ــة التقــو�م مــن خــالل محــك خــارجي لــألداء الفعلــي أثنــاء الم�ار�ــات تعــد الخطــوة 
علـى  األولى للوصول إلى مستوى ال�طولة وفقًا ألسس علم�ة ، لذلك بـرزت مشـكلة ال�حـث لإلجا�ـة

وظ�ف�ــة)  كمتغیــرات مســتقلة فــي التعبیــر عــن كفــاءة  -التســاؤل عــن قــدرة هــذه المؤشــرات (الجســم 
 األداء في المواقف التنافس�ة . 
 و�هدف ال�حث إلى : 

 وظ�ف�ة)  .  -تحدید البناء العاملي ال�س�ط للق�اسات (الجسم  .١
صـالح�ة تقـد�م وصـف تحدید مجموعة مقای�س مختصرة تمثل العوامل المستخلصة و�كون لها  .٢

 وظ�ف�ة)  لالعبي كرة السلة .  -للق�اسات (الجسم 
المرشـــحة عـــن  –وظ�ف�ـــة)  المختصـــرة   -التعـــرف علـــى نســـب المســـاهمة للق�اســـات (الجســـم  .٣

 العوامل في كفاءة األداء المهاري . 
وقــد تنــاول اإلطــار النظــري األداء المهــاري وتقو�مــه والمحكــات وتطــرق إلــى البنــاء العــاملي 

 -وظ�ف�ة)  ، وكـذلك تنـاول تـأثیر التـدر�ب علـى الق�اسـات (الجسـم  -طواته والق�اسات (الجسم وخ
 وظ�ف�ة)  والدراسات المشابهة ومناقشتها . 

أمـــا فـــي إجـــراءات ال�حـــث فقـــد اســـتخدم ال�احـــث المـــنهج الوصـــفي �األســـلوب االرت�ـــاطي ، 
�كـرة السـلة �مثلـون ثمان�ـة أند�ـة ) الع�ًا من العبـي الـدوري الممتـاز ٩٤وتكونت عینة ال�حث من (

 ترشحوا لدوري الفرق الثمان�ة األوائل .
ــــم  وأجر�ــــت تجر�ــــة اســــتطالع�ة للتأكــــد مــــن ســــالمة اإلجــــراءات وســــالمة  الطر�قــــة التــــي ت

) ٢٧الحصـــول بوســـاطتها علـــى الب�انـــات ، ثـــم تـــال ذلـــك عمل�ـــة جمـــع الب�انـــات �االعتمـــاد علـــى (
) ق�اســــات تمثــــل الق�اســــات الوظ�ف�ــــة وهــــذه ٥الجســــم�ة و () تمثــــل الق�اســــات ٢٢متغیــــرًا ، منهــــا (



 ز  

مــدى  -طــول الكــف  -طــول الــذراع مــع الكــف  -طــول الجســم  -المتغیــرات هــي: (وزن الجســم 
  -عرض الرك�ة  -عرض الورك  -عرض الصدر  -عرض الكتفین  -طول القدم  -الكف 

محـ�ط الـورك  -محـ�ط الـ�طن  -محـ�ط الصـدر شـهیق  -مح�ط الصـدر طب�عـي  -عرض المرفق 
 –ط�ــة لــوح الكتــف  –الط�ــة خلــف العضــد  -محــ�ط الســاق  -محــ�ط الفخــذ  -محــ�ط العضــد  -

ضـــغط الـــدم  -النـــ�ض  –كـــتم الـــنفس  -الســـعة الحیو�ـــة  -ط�ـــة ســـمانة الســـاق  –الط�ـــة الحرقف�ـــة 
 ضغط الدم االن�ساطي). -االنق�اضي 

فـرق األر�عـة التـي ترشـحت �عد ذلـك تـم جمـع الب�انـات الخاصـة �كفـاءة األداء عـن طر�ـق ال
للمر�ع الذهبي ، حیـث اشـتملت هـذه العینـة علـى �عـض العبـي األند�ـة األر�عـة الـذین اشـتركوا فـي 

%) مـــن مجمـــوع العینـــة الكلـــي بواقـــع ٤٠م�ار�ـــات المر�ـــع الـــذهبي وحســـب مراكـــز اللعـــب بنســـ�ة (
 ) الع�ًا. ٣٨(

 ئ�ة اآلت�ة: و�عد جمع الب�انات وتفر�غها استخدم ال�احث الوسائل اإلحصا
 الوسط الحسابي .  .١
 االنحراف المع�اري .  .٢
 معامل االرت�اط ال�س�ط .  .٣
 النس�ة المئو�ة .  .٤
 معامل االلتواء (بیرسون) .  .٥
 التحلیل العاملي .  .٦
 االنحدار المتعدد �طر�قة كل االنحدارات الممكنة .    .٧

د ، وقـــد خلـــص ) ثـــم التـــدو�ر المتعامـــ٢٧وقـــد اجـــري التحلیـــل العـــاملي لمتغیـــرات الدراســـة (
) منهـا ، وأطلـق علـى هـذه العوامـل : (عامـل أطـوال الجسـم) ٦) عوامـل تـّم قبـول (٨التحلیل إلى (

للعامل األول وتش�ع عل�ه ق�ـاس (طـول الجسـم) ، (عامـل مح�طـات الجسـم) للعامـل الثـاني وتشـ�ع 
�ــه عل�ــه ق�ــاس (محــ�ط الصــدر شــهیق) ، (عامــل ق�اســات وســط الجســم) للعامــل الثالــث وتشــ�ع عل

ق�ـــاس (الط�ـــة الحرقف�ـــة) ، (عامـــل الجهـــاز التنفســـي) للعامـــل الرا�ـــع وتشـــ�ع عل�ـــه ق�ـــاس (الســـعة 
عل�ــه ق�ــاس (الط�ــة خلــف العضــد) ،  الحیو�ــة) ، (عامــل الثنا�ــا الجلد�ــة) للعامــل الخــامس وتشــ�ع

(عامــــل جهـــــاز الـــــدوران والتكیــــف الـــــوظ�في) للعامـــــل الســــا�ع وتشـــــ�ع عل�ـــــه ق�ــــاس (ضـــــغط الـــــدم 
 .  االنق�اضي)

وتــــال ذلــــك اســــتخراج كفــــاءة األداء عــــن طر�ــــق معادلــــة كفــــاءة األداء ألجــــل إیجــــاد نســــب 
وظ�ف�ـــة)  فـــي كفـــاءة األداء لالعبـــین حســـب مراكـــز اللعـــب وكانـــت  -مســـاهمة الق�اســـات (الجســـم 

 النتائج كما �أتي : 



 ح  

بلغـت وظ�ف�ة)  لالعبي المركز الموزع فـي كفـاءة األداء قـد  -نس�ة مساهمة الق�اسات (الجسم  -
 %) و�ق�مة غیر معنو�ة . ٨٨(

وظ�ف�ـــة)  لالعبـــي مركـــز الزاو�ـــة فـــي كفـــاءة األداء بلغـــت  -نســـ�ة مســـاهمة الق�اســـات (الجســـم  -
 %) و�ق�مة غیر معنو�ة .٣٣(

وظ�ف�ــة)  لالعبــي مركــز االرتكــاز فــي كفــاءة األداء بلغــت  -نســ�ة مســاهمة الق�اســات (الجســم  -
 %) و�ق�مة غیر معنو�ة . ٤٠(

ـــــم ال ـــــه �اســـــتخدام الق�اســـــات (الجســـــم ف�مـــــا ت ـــــة)  المستخلصـــــة �شـــــكل عـــــام  -توج� وظ�ف�
كمؤشـــرات �عتمـــد علیهـــا فـــي االنتقـــاء الر�اضـــي ، و�شـــكل خـــاص الق�اســـات ذات الث�ـــات النســـبي 

وظ�ف�ــة)  المستخلصـــة لالعبــي كـــرة  -العــالي (طــول الجســـم) ، والتأكیــد علـــى الق�اســات (الجســـم 
للمشـاركة فـي الم�ار�ـات الرسـم�ة وخاصـة الق�اسـات التـي  السلة في الحكم على صالح�ة الالعبین

تتــأثر �التــدر�ب الق�اســات ذات الث�ــات النســبي الضــعیف (محــ�ط الصــدر والط�ــة الحرقف�ــة والســعة 
الحیو�ـــة والط�ــــة خلــــف العضـــد وضــــغط الــــدم االنق�اضــــي) ، وٕاعـــادة اإلجــــراءات الخاصــــة بنســــب 

األداء علـــى عینـــة اكبـــر نظـــرًا للنســـب غیـــر  وظ�ف�ـــة)  فـــي كفـــاءة -المســـاهمة للق�اســـات (الجســـم 
 المعنو�ة التي أظهرتها هذه الدراسة . 
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Abstract 
 

     The body and functional building is considered to be the most 

essential factor affected by the training methods of the practiced activity. 

It is familiar that any long-time scheduled athletic activity may yield the 

practitioners functional and body characteristics. Hence, the Inthro-

physiological  indicators should necessitated in such context of basketball 

then aided by coaches through the annual checking as well as in 

applicants’ selection. On this bias of Inthro-physiological  indicators-as-

procedural strategy conducted the evaluation process via extrinsic critique 

and the real performance during games are estimated as the preliminary 

step to reach into the championship in terms of scientific bases. Thus, this 

study comes to meet the Inthro-physiological indicators’ efficiency to 

validate the competitive events as isolated variations. The aims at the 

following: 

1. Specifying the simple factorial building for the Inthro-

physiological standards. 

2. Specifying a group of sum up standards (represents the 

extracted factors) in their own that can possibly describe the 

Inthro-physiological standards of the basket ball players. 

3. Knowing the contribution levels of the sum up Inthro-

physiological standards-nominated of factors - on the level of 

skillful performance. 

The theoretical implication tackled the skillful performance, the 

evaluation, critiques, the factorial building and the its steps in addition to 

the training of the Inthro-physiological  standards and literature review. 

 Procedures were initiated through the descriptive methodology 

with the connective pattern. The samples were observed in terms of (94) 

top-seeded basketball players represent eight clubs of the second top- 
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round teams. An empirical test conducted to ensure the validity of 

this approach, whilst data collection propounded on the (27) variation, 

(22) of them indicated the body standards, while (5) indicated the 

functional standards. These varieties enlisted as follows: 

 Body weight, length of arm with shoulder, length of arm, rang of 

arm, length of foot, width of shoulders, width of chest, width of hip, 

width of knee, forefoot, natural pectoral radius, breathing pectoral radius, 

stomach radius, pelvis radius, forearm radius, foreleg radius, effective 

capacity, breath sopping, pulse, contracted hypertension.  

Then the data concerning the efficiency of performance via the 

three teams elected for the golden square, this sort of sample consist of 

some four clubs participated in those events accordingly to the playing 

positions rated %40 of 38 player.  

Statistical ways were taken as follows (arithmetic means, simple 

correlation, percentage, standard division, measures of weakness 

“Pearson”, factor analysis, & variant correlation). 

The factor analysis was conducted on the study - variant (27), then 

the vertical rotation. It outlines that (8) factor; (6) were accepted and 

called (the body lengths) for the first factor that saturated with (body 

length), the second (body radius) saturated with (Chest radius), the third 

(factor respiration meters) saturated with (pelvis fold), the fourth 

(respiratory systems) saturated with (effective capacity), the fifth 

(dermitic folds) saturated with (pre-arm fold), the seventh (functional 

adaptation) saturated with (contracted hypertension). 

The efficiency of performance produced via the equal effective 

factor in order to find the ratio of Inthro-physiological  contribution in the 

players’ performance according to the playing centers, conclusions are as 

follows: 
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Ratio of Inthro-physiological  indicators for the players of 

center X the efficiency rated %88 with none - abstract value. 

Ratio of the Inthro-physiological  indicators for the players of the 

center of angle X efficiency rated %33 with none – abstract value. 

Ratio Inthro-physiological  indicators for the players of center basis 

X efficiency rated %40.  

It is directed towards the Inthro-physiological  indicators calculated 

generally as indicators for athletic selection, specially (those of relative 

stability)(body length). 

It essential to emphasize the Inthro-physiological  indicators of 

basketball players predominantly, those of selecting the suitable players 

of the formal games that would effected by the training processes. 

Rotating the procedures of Inthro-physiological  indicators in the 

performance efficiency on broadest sample for the none-abstract values.      
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