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 البحوث المنشورة : 

 رسالة ماجستير  -1
) العالقة بين بعض المؤشرات البدنية والجسمية وتسلسل فرق منتخبات  المدارس     

 االعدادية في العراق ( 



 

 اطروحة دكتوراه  -2
 تطوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة بداللة مستويات التوتر النفسي في) اثر التعلم  
 ) 
 بحث بعنوان : -3

الباليــومتري لتنميــة الاــوة االنفجاريــة وتطــوير اداع بعــض انــوا  تــيثير اســتخداا تمــارين )     
 التهديف بكرة السلة ( 

 بحث بعنوان  -4
  ماترح لتنمية بعض المهارات االجتماعية لالطفال المعاقين ) تيثير برنامج ترويحي     

 ( ذهنيًا " الاابلين للتعلم " 
 بحث بعنوان :  -5
 وعالقته بمستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة ( (المكاني  )حركي  –) االدراك الحس    
 

وفيما يلي خالصة هذه البحوث باللغتين العربية واالنكليزية ومكان نشر كل بحث 
 منها : 

 رسالة ماجستير  -1
) العالقة بين بعض المؤشرات البدنية والجسمية وتسلسل فرق منتخبات  المدارس     

 في العراق (  اإلعدادية
        ( The   Relationship   Between   Some    Physical   Body 

        Indicators  And  The  Results  of  High  Schools  Teams 

        In  Iraq  )  

 جامعة بغداد .  –* مكان النشر / كلية التربية الرياضية    
 * ملخص الرسالة باللغة العربية :   

 رئيسية اي :  أبوا ااتملت الرسالة على لمسة       
 : التعريف بالبحث  األولالباب 

ال حلب ، اغ تلم التطلرق  يلى اللى التطلور فلي التقنيلات  وأاميلةاحتوى ا ا ال ا  عللى المقدملة     
المشللابهة فللي الهةللو   األساسلليةكلل لت تللم التعللرف علللى المهللارات  أنواعهللاالحد  للة والعلللو  يشللتى 

لالع لات  الريا لية طوللة الكملا تلم االعتملاد عللى نتلائ  للعبتلي كلرة السللة ، وكلرة اليلد ، والدفاع 



 
اليلد ( لةلر     والمشاركات في ال طوللة بلعبتلي ) كلرة السللة ، كلرة اإلعداديةمنتخ ات المدارغ 

التعرف على المواص ات البدنية والقياسلات الةسلمية الخاصلة بهل  لتخلد  الاتي  اللعبتلي  وتلالر 
 التيار الالع ات .  أممانيةا لن

ال حللللب فللللتمم  فللللي الكشللللن علللل  ال للللروق البدنيللللة والةسللللمية لالع للللات منتخ للللات  أاميللللةامللللا     
)         األولللىالقطريللة  –المدرسللية   – طولللة الريا للية الوالمشللاركات فللي  اإلعداديللةالمللدارغ 

 أساسليةالعالدة بي  القياسات الةسمية والص ات البدنية كونهلا تم لل داعلدة  وإيةاددورة القدغ ( 
ومهملللة ترفلللد الحركلللة الريا لللية المدرسلللية وتالهلللر لنلللا يعلللال العالدلللات التلللي تسلللهم فلللي االلتيلللار 

 لمنتخ اتنا المدرسية وتعد يم اية مؤار يمم  االستدالل يى عند التيار الالع ات .  األم ل
 

 مشكلة البحث 
ا ان القياسات الةسمية والص ات البدنية تشمل داعدة اساسية في اتى االلعلا  لل ا تممل  يم    

مشملة ال حب في دراسة ال ه المؤالرات و يلان دورالا فلي نتلائ  عينلة ال حلب ل عفلها املا  أعلي  
المدرسلللات عللللى مسلللتوى فلللرق منتخ لللات الملللدارغ فلللي القطلللر وتممللل  المدرسلللات والملللدر ات مللل  

يقللة العلميللة الصللحيحة فللي الللر ا بللي  القياسللات الةسللمية والصلل ات البدنيللة االعتمللاد علللى الطر 
 لةر  تطوير تسلسل ال رق . 

 
 هدف البحث الى : 

التعللرف علللى يعللال المؤاللرات البدنيللة والةسللمية لالع للات منتخ للات المللدارغ االعداديللة  .1
 في العراق والمشاركات في يطولة كرة السلة وكرة اليد . 

بي  يعال المؤالرات البدنيلة والةسلمية لالع لات منتخ لات الملدارغ  التعرف على العالدة .2
 يمرة السلة وكرة اليد .  الريا ية طولة الاالعدادية في العراق والمشاركات في 

التعللرف علللى العالدللة بللي  المؤاللرات البدنيللة والةسللمية وتسلسللل فللرق الع للات منتخ للات  .3
 يمرة السلة وكرة اليد .  الريا يةلة  طو الالمدارغ االعدادية في العراق والمشاركات في 

 كانت :  دأما فروض البحث فا
انللللاك عالدللللة غات داللللللة احصللللائية بللللي  يعللللال المؤاللللرات البدنيللللة والةسللللمية لالع للللات  .1

 منتخ ات المدارغ االعدادية في العراق والمشاركات في يطولة كرة السلة وكرة اليد . 



 
ات البدنيللة والةسللمية وتسلسللل فللرق انللاك عالدللة غات داللللة احصللائية بللي  يعللال المؤاللر  .2

الع ات منتخ ات المدارغ االعدادية فلي العلراق والمشلاركات فلي يطوللة يملرة السللة وكلرة 
 اليد . 

 أما مجاالت البحث فشملت : 
 الريا لية طوللة الالمةال ال شري : الع ات منتخ ات المدارغ االعدادية المشاركات فلي  -

 .  2002-2001للعا  الدراسي 
   .  30/12/2001اية ة  ول 29/11/2001الزماني : للمدة م   المةال -

 المةال المماني : لرى العمل في :  -

 محافالة ديالى /    
 القاعة المةلقة في محافالة ديالى .  -
 ساحة متوسطة الةهراء في محافالة ديالى .  -

  
 محافالة القادسية /    

 القاعة المةلقة في محافالة القادسية .  -
 قدا  االبتدائية في محافالة القادسية . ساحة مدرسة الم -

 
 الباب الثاني : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة 

تناول ا ا ال ا  الدراسات النالريلة التلي كلان لهلا عالدلة يال حلب اغ تلم التطلرق اللى القياسلات    
التللللدرية الةسللللمية ، والصلللل ات البدنيللللة ، والصلللل ات الحركيللللة ، والليادللللة البدنيللللة ، والتللللدريب ، و 

 –المدرسلية  – طوللة الريا لية الوال روق ال ردية ، الريا ية المدرسية ، وال طوالت المدرسلية ، و 
القطريللة االولللى ) دورة القللدغ ( ، ففللالل علل  غلللت تللم عللر  الدراسللات المشللابهة عر للال مللولزال 

 لةر  دعم الرسالة م  الناحية العلمية . 
 

 الميدانية  الباب الثالث : منهج البحث واجراعاته
احتللللوى الللل ا ال للللا  علللللى المللللنه  المسللللتخد  فللللي ال حللللب واللللو المللللنه  الوصلللل ي ياالسلللللو      

المسحي لمالءمتى لطبيعة وااداف ا ه الدراسة ، وااتملت عينة ال حب المةتمع االصلي يمامللى 
 –  طوللة الريا ليةالوالمتم ل يالع ات منتخ ات المدارغ االعدادية فلي العلراق والمشلاركات فلي 



 
  يمرة السلة ، كرة اليلد 2002-2001القطرية االولى ) دورة القدغ ( للعا  الدراسي  –المدرسية 

( منتخ للال يمللرة اليللد و وادللع )  14( منتخ للال يمللرة السلللة و )  16و الطريقللة العمديللة اغ تم لللت بللل ) 
( الع ة يمرة السلة مو علة عللى محافاللات المشلاركة فلي ال طوللة والي محافاللات ) يةلداد  140
صللافة االولللى ، يةللداد / الرصللافة ال انيللة ، يةللداد / الكللرد االولللى ، يةللداد / الكللرد ال انيللة ، / الر 

ديلللالى / يابلللل ، كلللر الء ، النةلللن ، ميسلللان ، واسلللا ، الم نلللى ، ال صلللرة ، غي دلللار ، التللللميم ، 
( الع للة يمللرة اليللد مو عللة علللى المحافالللات المشللاركات  132نينللوى ، صللالد الللد   ( و وادللع ) 

ال طولة واي محافالات ) يةداد / الكرد االولى ، ديلالى ، يابلل ، كلر الء ، النةلن ، ميسلان في 
 ، واسا ، الم نى ، ال صرة ، غي دار ، القادسية ، التلميم ، نينوى ، صالد الد   ( . 

ك لت تفم  ا ا ال ا  استخدا  البدنية الخاصة يالمد رية العاملة للتر يلة الريا لية فلي و ارة     
الرسلالة ، كل لت    تر ية واي الت ارات مقرة ومعتمدة . ودد حلددت ت اصليل كلل منهلا فلي ملت  ال

اسللتخد  اللريا قيللاغ وميللزان  بللي لتحد للد القياسللات الةسللمية ، ودللد عولةللت النتللائ  يالوسللائل 
 االحصائية المالئمة . 

 
 الباب الرابع : عرض النتائج ومناقشتها 

منتخ لللات كلللرة السللللة وكلللرة اليلللد وعلللر  نتلللائ  القياسلللات  تلللم فلللي اللل ا ال لللا  علللر  النتلللائ     
، وعللر  وتحليللل نتللائ  مصلل وفة الةسللمية وااللت للارات البدنيللة لمنتخ للات كللرة السلللة ، وكللرة اليللد 

بللي  القياسللات الةسللمية وااللت لارات البدنيللة لمنتخ للات كللرة السللة وكللرة اليللد ومنادشللتها ، االرت لاط 
لة وعالدتهلللا ملللع القياسلللات الةسلللمية وااللت لللارات البدنيلللة فلللرق منتخ لللات كلللرة السلللوعلللر  نتلللائ  

وعالدتهللا مللع القياسللات الةسللمية ومنادشللتها ، ففللال علل  عللر  نتللائ  فريللق منتخ للات كللرة اليللد 
 وااللت ارات البدنية ومنادشتها ياالسلو  العلمي . 

 
 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات 

ونتائ  المعالةات االحصائية لرلنا يةمللة مل  االسلتنتالات   الي أاداف ال حب في  وء     
  : 

فلللي متةيلللرات )  لللول وللللود عالدلللة غات دالللللة احصلللائية ملللع تسلسلللل ال لللرق يملللرة السللللة  .1
 العفد و ول ال راع ومحيا القد  ( . 



 
)       يملرة السللة فلي متةيلرات  ةعد  ولود عالدة غات داللة احصائية مع تسلسل ال رد .2

الطلللول واللللو ن و لللول الكلللن و لللول السلللاعد و لللول الةللل ع وارت لللاع القلللد  و لللول السلللاق 
و للول ال خلل  و للول الرلللل وعللر  الحللو  وعللر  الصللدر وعللر  االكتللاف وعللر  
القد  ومحيا الكن ومحليا العفلد ومحليا السلاعد ومحليا السلاق ومحليا ال خل  ومحليا 

 10×4دادي           ) الخصر ومحيا الصدر ومحليا الحلو  والت لار اللركال االرتل
والت لار تملري  يطل   (كةلم  2 )(   والت ار الوثب م  ال  ات والت ار رمي الكلرة الطبيلة 

 (ثلللا  30) والت لللار االسلللتناد االملللامي والت لللار المرونلللة والت لللار اللللدبني        (ثلللا  30 )
 (.   (   30 )والت ار الركال م  الودوف 

القلد   ارت لاعفي متةيرات )  اليديمرة  الم اراة ولود عالدة غات داللة احصائية مع تسلسل  .3
 ( .  و ول الرلل وعر  االكتاف  ول الساق و 

)        فلي متةيلرات  اليلدعالدة غات داللة احصلائية ملع تسلسلل ال لرق يملرة  عد  ولود .4
اع و لللول ال خللل  العفلللد و لللول الللل ر الطلللول واللللو ن و لللول الكلللن و لللول السلللاعد و لللول 

وعلللر  القلللد  وعلللر  الحلللو   وعلللر  الكلللن وعلللر   الةللل ع و لللول و لللول الرللللل 
ومحيا القد  ومحيا الساق ومحليا العفد  ومحياومحيا الساعد ومحيا الكن الصدر 
)  ومحللليا الخصلللر ومحللليا الصلللدر والت لللار اللللركال االرتلللداديومحللليا الحلللو  ال خللل  
 (كةلللم  2 )         (   والت لللار الوثلللب مللل  ال  لللات والت لللار رملللي الكلللرة الطبيلللة  10×4

والت لللار االسلللتناد االملللامي والت لللار المرونلللة والت لللار  (ثلللا  30 ) ط  اللللوالت لللار تملللري  
 (.   (   30 )والت ار الركال م  الودوف  (ثا  30) الدبني 

 
 اما التوصيات فاد كانت : 

وااللت للارات البدنيللة التللي لهللا تلللثير علللى تسلسللل ال للرق ات الةسللمية التلكيللد علللى القياسلل .1
 في كرة السلة واي متةيرات )  ول العفد و ول ال راع ومحيا القد  ( .

التلكيللد علللى القياسللات الةسللمية وااللت للارات البدنيللة التللي لهللا تلللثير علللى تسلسللل ال للرق  .2
و ول الرلل وعلر  االكتلاف (  في كرة اليد واي متةيرات ) ارت اع القد  و ول الساق

. 

عللللى االاتملللا  يالقياسلللات الةسلللمية وااللت لللارات البدنيلللة عنلللد حلللب المدرسلللي  والملللدر ي   .3
فللي لعبتللي كللرة السلللة وكللرة اليللد والتيللار الع للات كللل فريللق علللى حللدة التيللار الالع للات 



 
وعللللد  الخلللللا بللللي  الالع للللات بللللي  االلعللللا  اال ملللل  لللللد هم مهللللارات تتناسللللب ومتطل للللات 

 لعبتي  .ال

الراء دراسات مشابهة في مالاار النمو البدني في دراسة متةيرات الرى في لعبتلي كلرة  .4
 السلة وكرة اليد .

 

 * ملخص الرسالة باللغة االنكليزية :   
The Study has comprised five main chapters and they were 'is the 

following : 
 
Chapter One (Introduction to the study ): 
     This part contained the introduction and the significance  of the 

study , it also contained the development in the modern  

techniques and sciences . 
 
     Moreover, it introduced the basic skills that were similar  in 

defense and offense in basketball and handball . In this  chapter it 

has been depended on the results of the  Championship for high 

School Teams players   who  participated in basketball and 

handball, in order to know  their physical features and the body 

measurements .which  help in these two games to point out the 

ability of choosing  the  players. 
 
    While the significance of the study was implied in  discovering the 

physical and body difference for the high  School Teams' players 

who participated in the first  Championship for school sport               

( AL-Quds championship ) ,  and finding the relation between 

physical features and the  body measurements .because it is the 

principal base that  tributes the notion of school sport, it also 

showed us some  relations that contribute in the best choice for our 

school  teams . This can be considered as an indicator to chose the  

players . 
 
The Problem of the Study : 
 



 
     Since physical , motor    features and the body  measurements 

form the principal base in many games , so the  problem of the study 

was to study these indicators and their  role in the sample of the 

study, to put before the eyes of  Schools and the level of the school 

team in our country and  enables the teachers and the coaches to 

depend on the right,  scientific method in connecting physical 

features and the body  measurements to develop their performance . 
 
Aim of the Study : 
    This study aimed to : 
1-Introducc some physical and body indicators for the  players who 

participated in the Championship in  basketball and handball. 
 
2-Introducc the differences in the physical features and the  body 

measurements for the High School Teams' players  who 

participated in the  Championship in basketball  and handball. 
 
3-Introduce the relation that is found between the physical  features 

and the body measurements with the order of the  teams high 

school Teams5 players who participated in  the Championship in 

basketball and handball. 
 
The Assumptions of the study 
The assumptions of the study were : 
1-There is no statistical differences between the physical  features 

and the body measurements for the high School  Teams   players  

who participated in the Championship in basketball and 

handball and the results . 
 
2- There is an statistical relation between some indictors of  the 

physical features and the body measurements with the  order of 

the teams for the high school Teams' players who  participated in 

the Championship in basketball and  handball and the results. 

 

The Field of the study 
 



 
- Human Field: High School Teams players who participated  in the    

Championship 2001-2002 which is  composed of (14) teams in 

handball and (16) teams in  basketball. 
 
- Time Domain : from 29/11/2001 to 30/12/ 2001 
 
- Place Domain : the study was done in 
   A-Diyala Governerate:- 
     

     1- the indoors Hall in Diyala Governerate 
     2-The square of AL-Jahra'a Secondary school in Diyala   

Governerate. 
 

 

B-AL-Qadisia Governerate:  
  1- the indoors Hall in AL-Qadisia Governerate . 
  2- The square of AL-Moqdam Secondary school in AL-Qadisia 

Governerate. 
 
Chapter Two 
( The Literature of the study ) 
 
     This chapter handled the theoretical studies that were  related to 

the study, there arc highlights have been shed on  physical features, 

the body measurements , motor features , physical  fitness, training, 

teaching, school sport, the  individual differences, school 

championships and the school  teams. 
     Moreover, Summaries have been made on the similar  studies to 

support the study scientific . 

 

 

Chapter Three : 
 
The method of the study and the practical  procedures: 
 



 
    This chapter contained (he method used in the study that  is the   

descriptive   method in the probing style for its  suitability to the 

nature and the aims of the study . 
 
    The sample comprised the original society of the study as  a whole 

which is represented by the High School Teams  players who 

participated in the first Championship  for school sport (AL-Quds 

championship) 2001-2002 in  basketball and handball and in the age 

method . There were  (14) teams in handball and (16) teams in 

basketball , and  there were (140) players from the participated 

Governerates :  Baghdad / Al-risafa AL-owla , Baghdad / Al-risafa 

AL-thania  , Baghdad / Al-Karkh AL- owla , Baghdad / Al-Karkh 

AL- thania , Diyala , Babylon, Karbala , AL-Najaf, Measan , Wast  , 

AL-Mothana , Basrah, Thiqar, AL-Ta'amim, Nainaua ,  Sallahdin 

,A1- Qadisia) ; (132) players are from ( Baghdad / Al-Karkh AL- 

owla , Diyala , Babylon, Karbala , AL-Najaf, Measan , Wast, AL-

Mothana , Basrah, Thiqar, AL-Ta'amim,  Nainana , Sallahdin ,A1- 

Qadisia ). 
 
     This chapter also contained the use of the physical tests  of the 

physical education department in the ministry of  education, and 

they are proved tests and the details are dealt  with in the body of 

study . The medical scale and measuring  tape have been used to 

specify the body measurement. The  results have been handled by 

the suitable statistical means. 

 

 

Chapter Four 
 
Displaying the Results : 
 
     In this part the results of basketball and handball  teams have 

been displayed and displaying the body and  physical tests results 

of basketball and handball teams. 
 
     There were also the displaying , analyzing and the  discussion of 

the relation ship equation of the body  measurement and physical 



 
tests. It also contained the  displaying of the results of the T-test 

between the  basketball and handball teams and its relation with the  

body measurement and physical tests of the basketball  and 

handball teams with scientific style. 
 
Chapter Five 
 
Conclusions and Recommendations: 
 
     According to the aims of the study and the results  of statistical 

treatments , we have concluded the following : 
1-Therc are significant differences between basketball and  handball 

players in the indication of (length of forearm,  height of foot, 

length of trunk, length of leg, circumference of  leg). 
2- There is no significant differences between basketball and  

handball players in the variables of (length, weight, length of  

hand, length of arm, length of thigh , length of leg , width of  

hand, width of chest, width of shoulders, circumference of  hand, 

circumference of arm, circumference of forearm,  circumference 

of foot, circumference of thigh, circumference  of pelvis, 

circumference of waist, circumference of chest, back  running 

test (4xl0m), hopping test, front stand test, flexibility  test, 

medical ball throwing test (2Kgm), deep knee test (30s),  stand 

running (30m). 

 

3-There is an significant relation between the results of  basketball 

match in variables (length, length of hand,  length of arm, length 

of trunk, width of chest, width of  shoulders, width of pelvis, 

circumference of forearm,  circumference   of   foot,   

circumference  of thigh,  circumference of leg, circumference of 

waist, circumference  of chest, back running test (4xl0m), 

medical ball throwing  test(2Kgm). 
 
4-There is no significant relation between the results of  basketball 

match in indicators (weight, length of arm,  length of leg , 

circumference of leg , height of foot, length of  thigh, width of 

hand, width of foot, circumference of pelvis,  circumference of 



 
hand, hopping test, front stand test, left  bench test (30s), stand 

running (30m)). 
 
5-Therc is an significant relation between the results of  handball 

match in variables (weight, length of hand , length  of arm, 

length of forearm, height of foot, length of leg,  length of thigh, 

width of hand, width of chest, width of  pelvis, width of 

shoulders, circumference of hand,  circumference  of forearm,   

circumference of foot,  circumference of leg, circumference of 

thigh, circumference  of pelvis, circumference of chest, medical 

ball throwing test  (2Kgm), front stand test). 
 
6-There is no significant relation between the results of  handball 

match in variables (length , length of arm, length  of thigh, width 

of foot, back running test (4xl0m), hopping  test. Deep knee test 

(30s), flexibility test, stand running  (30m)).   
 
Recommendations : 
 
1-Emphasize the body measurement and physical tests  because they 

are influential in the most important skills in  basketball and 

they are (length , length of forearm, length  of arm, length of 

waist , width of pelvis , width of chest ,  width   of   shoulders,   

circumference   of   forearm,  circumference of foot, 

circumference of leg , circumference  of thigh , circumference of 

pelvis , circumference of chest,  medical ball throwing test 

(2Kgm), back running test 64x10m)). 
 
2- Emphasize the body measurement and physical tests  because 

they are influential in the most important skills in  handball and 

they are (weight , length of hand , length of  forearm, length of 

arm, height of foot, length of leg ,  length of thigh, length of leg , 

width of hand , width of  pelvis, width of chest, width of 

shoulders, circumference of  hand, circumference of arm , 

circumference of forearm ,  circumference of foot, circumference 

of leg , circumference  of thigh , circumference of pelvis , 



 
circumference of waist,  circumference of chest , medical ball 

throwing test  (2Kgm), front standing test). 
 
3- Stimulate the teachers and coaches to pay attention to the  body 

measurement and physical tests while choosing  basketball and 

handball players . 
 
4- Finding border returning standards in the physical growth  

indicators in basketball and handball. 

    
 اطروحة دكتوراه  -2
 ( تطوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة بداللة مستويات التوتر النفسي فياثر التعلم  ) 

( The  Effect  of  Perfection  Learning  on   Physiological  Strain  Level  

 in  Developing  Some Offensive  Skills  of  Basketball  ) 

 جامعة بغداد .  –* مكان النشر / كلية التربية الرياضية    
 ملخص االطروحة باللغة العربية : * 
 :  ملت االطروحة على ما ييتي تاش   

 " أوال " 
 التعريف بالبحث : -1

إذ تطرقــت الباحثــة الــى ان الحاجــة العلميــة  مادمــة البحــث وأهميتــهاحتــوى البــاب علــى     
، لألمـاا   والتربوية في المجتمع مـن أجـل تطـويره ودفعـهظاهر السلوكية مالمتزايدة الى رصد ال

 والبحــوث المختلفــةمــاا المتزايــد فــي الدراســات تاال مــن خــالل عمليــة االهال يمكــن أن تحــدث و 
ــتعلم  بغيــة بصــورة عامــة وفــي ميــدان التربيــة الرياضــية بصــورة خاصــة واالهتمــاا بيســالي  ال

قدراتـه و تي تعمل على تفاعل المتعلم مـع الـدرس بمـا يـتالئم الوقوف على أهم هذه االسالي  ال
االرتاـاع بمسـتوى الـتعلم . وتعـد كـرة السـلة و تحايـ  االهـداف التعلميـة  مـن ثـمو البدنية العامة 

االخيـرة لمـا تحملـه مـن متعـة  شهدت انتشارا واسعا فـي االونـةواحدة من االلعاب الفرقية التي 
وكـان العـراق وإثـارة فـي االداع الفنـي ، لـذا حظيـت هـذه اللهبـة باهتمـاا العديـد مـن دول العـالم 

الـتعلم اسـالي  حديثـة بـالتعلم ومنهـا اسـلوب من بين تلك الدول التي عملت على ادخال  اً واحد
يه اللهبة مـن تطـور . اليتناس  مع ما توصلت لى تادا ملموس عصول حمن أجل ال االتااني

التـي تحـرك وتثيـر الدافهيـة لـدى الالعبـين وتعـز  لـديهم يعد التوتر النفسي بمثابة الطاقة  كما



 
ممـا يسـاعد علـى اكتسـاب المعلومـات االتاانيـة التـي دراكي الذي يشـدهم االالمزيد من االنتباه 
 . على التطور واالبدا  تساعد الالع  

وظهــرت اهميــة البحــث الحــالي مــن خــالل اعتمــاد التــوتر النفســي فــي الكثيــر مــن االحيــان     
يحتـا   الـتعلم االتاـانيوبمـا ان  ، السـتعداد للموقـفاكمقياس للدافهية مما يمنح الفرد فرصة 

في لهبة كرة السـلة علـى اتخـاذ الموقـف  الطال واالدراك العاليين اللذين يساعدان الى االنتباه 
مـن الشـروا االساسـية التاانهـا مـن أجـل ، لذا يعد تعلم المهـارة والاـدرة علـى ادائهـا يح الصح

 علمية يمكن االفادة منها في عملية التعلم وتطوير مستوى االداع . التوصل الى نتائج 
 مشكلة البحث :  -2

الــذي يمكــن ان  اآلتــيتــم التطــرق الــى تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــالل تحديــد الســؤال       
للمـنهج التعلمـي المعـد مـن مـن خـالل االجـراعات الميدانيـة التطبيقيـة هذه الدراسـة  عنهتجي  
 :   اآلتيوكان السؤال على الشكل الباحثة 

فـي تطـوير بعـض المهـارات الهجوميـة بكـرة مسـتويات التـوتر النفسـي  بداللـة الـتعلمكيف يؤثر 
 السلة ؟ 

 هدف البحث :  -3
 :   ييتيث الى ما يهدف البح     

المهــارات مســتويات التــوتر النفســي فــي تطــوير بعــض  بداللــة  الــتعلم التعــرف علــى أثــر  *
 .   الهجومية بكرة السلة

 فروض البحث :  -4
 فروض عدة منها : افترضت الباحثة      
          ومستويات التوتر النفسي التعلم بين  ات داللة احصائيةو فروق ذال توجد  -أ   
 .   المهارات الهجومية بكرة السلةفي تطوير بعض (  ىعالواط –) العالي      
 في ومستويات التوتر النفسي التعلم بين  ات داللة احصائيةو فروق ذال توجد  -ب  

 وف  متغير الجنس ) االناث ( . على  المهارات الهجومية بكرة السلةتطوير بعض      
 مجاالت البحث :  -5

نــاث ( فــي كليــة التربيـــة إ) علــى عينــة مــن طالبـــات المرحلــة الثانيــة  الباحثــةاعتمــدت      
 ا .  2007-2006الرياضية للبنات / جامعة بغداد للعاا الدراسي 

 " ثانيًا " 



 
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :  -1

واالهـداف والفــروض العنــوان  تعـز مفـردات نظريــة فــي هـذا البــاب علـى  الباحثـة تاعتمـد     
فضــاًل عــن تعزيزهــا المناقشــات الخاصــة بنتــائج البــاب الرابــع ، كمــا اعتمــدت علــى دراســات 

ــة  والمناقشــات بكــل مــا هــو مفيــد لهــذه مشــابهة أســهمت برفــد االجــراعات الميدانيــة التطبيقي
 الدراسة . 

 
 " ثالثًا " 

 منهج البحث واجراعاته الميدانية : 
ــى المــنهج التجريبــي  الباحثــة تاعتمــد      ــة  الحــل مشــكلة بحثهــعل ــد افــراد عين ــم تحدي ، وت

البحـث كافـة او فروضـه لتحديـد اهـداف  والماننـةالمناسـبة البحث وأدواتـه واعتمـاد االختبـارات 
المستخدا واالجـراعات المتعلاـة بتنفيـذها علـى فضاًل عن تحديد مفردات بناع المنهج التجريبي 

 افراد عينة البحث . 
 "  " رابعاً 

 عرض النتائج ومناقشتها : 
لتحلــل نتــائج بحثهــا فــي هــذا البــاب علــى الوســائل االحصــائية المناســبة  الباحثــة اعتمــدت    

ومناقشــتها وتوصــلت الــى مجموعــة نتــائج وفــي ضــوئها خرجــت الباحثــة بمجموعــة اســتنتاجات 
 حثة لتطبي  بحثها . االمفردات التي وضعتها البوتوصيات عز ت 

 " خامسًا " 
 االستنتاجات والتوصيات " 

 من أهم االستنتاجات هي :       
 البعـديالابلـي و  يناالختبار فروق ما بين لم تكن هناك  طالبات التوتر الواطىعفي مقياس . 1

هذا ما يدل على ان الطالبات لم يحدث لـديهن فـروق فـي نسـبة و المقياس درجات  قيمةفي 
غيــر  اتفخرجــت الفروقــنــو  التــوتر لــديهن  تغييــرعلــى الــتعلم التــوتر أي لــم يعمــل مــنهج 

 معنوية . 
شـــكل بالمهـــارات الهجوميـــة  فـــي تعلـــم المباشـــريثير التـــلـــم يكـــن لهـــا  الـــتعلم ان مفـــردات . 2
يــنعكس علــى نتــائج االختبــارات البعديــة ولــم يكــن هنــاك تــيثير ايجــابي مــن ناحيــة نمــوذجي أ  

التـوتر ليصـل الـى الحالـة حدة التوتر لطالبات التوتر العالي ولـم يسـهم برفـع مسـتوى تاليل 



 
تـارة مما انعكس علـى نتـائج عينـة البحـث بشـكل سـلبي لطالبات التوتر الواطىع النموذجية 

 وبشكل ايجابي تارة اخرى . 
 
 يوصت الباحثة بما ييتي : فأما فيما يخص التوصيات  *
النظـري لرفـع مسـتوى االدراك  التعلمالتي تحتوي على مفردات  التعلميةعدد الوحدات   يادة. 1

 للمهارات الهجومية في لهبة كرة السلة .  االولىالطالبات في مرحلة التعلم والدافهية لدى 
فـي بدايـة الشـرح التي تجريها المدرسـة  التنظيميةتاليل نسبة التوتر عن طري  االجراعات . 2

ات التــوتر و لطالبـات ذلالهجوميـة بلهبــة كـرة الســلة نمــوذ  لـتعلم واداع المهــارات واعطـاع األ  
 العالي . 

التي تجريها المدرسـة فـي بدايـة الشـرح  التنظيميةنسبة التوتر عن طري  االجراعات   يادة .3
و يادة الحافز وتصعي  بعـض االجـراعات التنظيميـة لمرحلـة الـتعلم االولـى ذ  اواعطاع النم
 لـدنمـن  المهـارات الهجوميـة بكـرة السـلةبعـض  فـي تعلـم اً ايجابي اً الزيادة تيثير ألن في هذه 
 الطالبات . 

فـي فـي كليـات التربيـة الرياضـية تعميم نتائج هذه الدراسـة علـى مدرسـات مـادة كـرة السـلة . 4
فـي وضـع المنـاهج الخاصـة بـتعلم المهـارات ي واالفادة من نتـائج هـذه الدراسـة الاطر العراق
    الرياضية المختلفة ومنها كرة السلة .  باأللعاب

 * ملخص االطروحة باللغة االنكليزية : 
Abstract  

 

The  Effect  of  Perfection  Learning  on   Physiological 

Strain  Level  in  Developing  Some Offensive 

Skills  of  Basketball 

 

 

       The  theses  contains  five  chapters  

First  chapter :  

1- The  research  definition : 

          This  chapter  includes  the  introduction  and  the  significance  

, in  which  the  researcher  clarifies  that  the  scientific need  in  

the  educational  society  can  be  achieved  by  making  more  



 
research  and  studies  especially  in  physical  education  in order  

to  improve  learning  level  . 

            Basketball  is  one  of  team  games  which  witness  wide  

dissemination  in  the  world . Iraq  is  one  of  the  countries  

which  work  to  improve  and  use  modern  methods  in  learning  

this  game .  One  of  this  modern  methods  is  perfection  

learning   to  improve  the  game  level  . Also , psychological  

strain  is  regarded  as   energy  arouses  conception  attention  

that  assist  to  acquire  perfection  information  which  assist  the  

player  be  improved . 

       The  importance  of  this  research  is  clarified  by using  the  

psychological  strain  as  a  measuring  tool  of  stimulation  that   

gives  the  player  a  chance  to  be  ready  for  a  circumstance . 

         Perfection  learning  needs  high   level   of  attention  

conception  which  assist  a  player  of   a  basketball  to  take  the  

right  solution  for  a  circumstance ,  so  learning  skill  and  the  

ability  to  perform  it  is  regarded  one  of   the  basic  conditions  

to  perfect  it  to  reach  to  the  scientific  results  that  can  be  

used  in  learning  process  and  developing  performance  level . 

  

2. Research  problem : 

      The  problem  of  the  research  is  about  the  following  

question :  

         How  does  perfection      learning effect  the   physiological   

strain  level  in  developing  some offensive skills  of  basketball ? 

 

3. Research  aim :  

  It  aims  to  know  the  effect  of  perfection  learning  on   

physiological strain  level  in  developing  some offensive skills  

of  basketball  . 

 

4. Research  hypothesis :  

a. There  is  no  statistical  significant  difference  between  

perfection learning and physiological strain levels ( low – high ) 

in  developing  some offensive skills  of  basketball  . 

b. There  is  no  statistical  significant  difference  between  

perfection learning and physiological strain levels in  

developing  some offensive skills  of  basketball  in  gender       

( females ) . 



 
 

 

5. Research  fields :  

       The  researcher  used  sample  from  second  year  female  

students  from  College  of  Physical  Education  for  women / 

University  of Baghdad  for  the  academic  year  2006-2007 . 

 

Second  chapter  

1.Theoretical  and  similar  studies :  

                   The  researcher  depended  on  a  theory  that  strengthen  the  

title  aims  , and  hypothesis  of  the  research  in  addition  to  

that it  strengthen  the  discussion   in  chapter  four  . 

                     The  researcher  used  similar  studies  an  previous  studies  

to  make  use  of  them  in  the  study  . 

 

Third  chapter  

        Method  of  the  research : 

            The  researcher  used  experimental  method  as  it  studies  the  

nature  of  the  research  problem  . She  choosed  the  sample  and  

suitable  research  tools  and  tests .  

                  

 Fourth  chapter  

            Result  presentation  and  Discussion : 

                     The  researcher  used  suitable  statistical  means  to  

analyze  the  results  and  discuss  them  to  reach  some  results . 

 

  Fifth  chapter  

            Conclusion  and  Recommendation :  

                     The  following  were  most important  conclusions : 

1. In  low  strain  measurement  ;  there  was  no  differences  

between  pre  and  post  tests  and  this  mean  that  there  

was  no  differences  in  the  strain  ratio  and  that  

perfection  learning  program  didn’t  change  the  strain  

type . 

2. Perfection  learning  items  didn’t  have  direct  effect  on  

perfection  of  offensive  skills  and  there  was  no  

positive  effect  in  the  diminishing  the  high  strain  or  

raising  the   low  strain . 

 



 
 

Recommendation  : 

1. Increasing  learning  units  that  include  perfection  learning  items  

to  raise  the  theoretical  conception level  in first  stage  of  

learning  offensive  skills  of  basket ball .   

2. Decreasing  strain  level  through  the  teacher's  procedures  in  the  

beginning  of  explanation  and  giving  the  model  of  learning  

offensive  skills  of  basketball  to  the  high  strain  students . 

3. Increasing  strain  level  through  the  teacher's  procedures  in  the  

beginning  of  explanation  and  giving  a  model  and  stimulus  for  

the  first  stage  of  learning  as  in   this  increasing  there  is  

positive  effect  in  learning  some offensive  skills  of  basket ball . 

4. Generalizing  results  of  this  study  to  basketball  teachers  in  

physical  education  college  in  Iraq  to  make  use  of  these  

results  in  making  special  program  for  learning  skills  of  sport  

games  and  basketball  is  one  of  these  games .    

 

 بحث بعنوان : -3
لتنميــة الاــوة االنفجاريــة وتطــوير اداع بعــض انــوا   تمــارين الباليــومتري تــيثير اســتخداا )     

 التهديف بكرة السلة ( 
( The effect of text by using the polymeric exercises to develop the 

explosive   power  and   do  some   kinds  of  scoring  techniques  in 
Basketball )  

 جامعة بغداد  –مجلة التربية الرياضية * مكان النشر /    
    
 * ملخص البحث باللغة العربية :    

والمقدملللة وااميلللة ال حلللب ، ويهلللدف تفلللم  ال حلللب ال لللا  االول والللمل التعريللل  يال حلللب      
 ال حب الى : 

   ال ال لللومتري لتنميلللة القلللوة االن ةاريلللة وتطلللوير اداء التعلللرف عللللى تللللثير اسلللتخدا  تملللاري
علل  اففللل مةموعللة تلللثيرا فللي التطللوير القللوة  والكشللنالتهللدي  يمللرة السلللة يعللال انللواع 

 االن ةارية وتطوير يعال مهارات التهدي  .

وتفللم  ال للا  ال للاني الدراسللات النالريللة وكلل لت تفللم  ال للا  ال الللب منهةيللة ال حللب والعينللة    
 .والوسائل االحصائية  ووسائل لمع المعلومات وااللت ارات البدنية والمهارية



 
ال للللا  ال الللللب تفللللم  المللللنه  التةريبللللي والعينللللة وااللت للللارات المسللللتخدمة يال حللللب والوسللللائل    

 االحصائية .
وال لللا  الرايلللع تفلللم  علللر  وتحليلللل ومنادشلللة نتلللائ  االلت لللارات القلللوة االن ةاريلللة والمهاريلللة    

 للتهدي  يمرة السلة .
 وتفم  ال ا  الخامة االستنتالات التي توصل اليها ال اح ون 

   تلللللثير ايةللللابي ياسللللتخدا  تمللللاري  ال ال للللومتري لتنميللللة القللللوة االن ةاريللللة اظهللللرت النتللللائ
 لل راعي  والرللي  وك لت اظهرت نس ة تطور بدني ومهاري .

  الق ز ( .اظهرت النتائ  تلثير ايةابي في تطوير اداء مهارات التهدي  ) السلمي و  

 ويوصي ال اح ون الى :
  ادلال تماري  ال ال لومتري لتنميلة القلوة االن ةاريلة وتعللم يعلال انلواع التهلدي  يملرة السللة

  م  منه  الكلية . 
 
 ملخص البحث باللغة االنكليزية :   

This paper includes five chapters, 

 
    Chapter one includes some basic definitions for some terms,  the 

introduction for the subject and the importance of the problem. 
 
     The present paper aims to recognize the effect of a text by  using 

the polymeric exercises to develop the explosive power and do  some 

kinds of scoring techniques in Basketball and investigating the most 

affected group in developing the explosive power and do the  skills 

of scoring. 
 
    The second chapter includes the theoretical background and  

studies that related to the problem. 
 
    Chapter three includes the sample and data collations and the     

physical and skillful tests and statistical means. 
 



 
    Chapter four includes presenting, analysis, and discussion of  

results for the skillful and explosive power of scoring in basketball. 
 
Chapter five includes conclusions that the researcher has  conducted 

as following: 
 

 The text has a positive affect by using the ploy metric exercises 

to  develop the explosive power for arms and legs and show the  

skillful and physical development for it. 

 It has a positive affect on do the skill of both the triple and  

jumping movement scoring. 

 The researcher recommended with employing the 

instructional;  text by using the ploy metric exercises to 

develop the explosive  power and do the skills of scoring in 

basketball as one of the  college's text. 

 
 بحث بعنوان  -4

  ماترح لتنمية بعض المهارات االجتماعية لالطفال المعاقين ) تيثير برنامج ترويحي     
 ( ذهنيًا " الاابلين للتعلم " 

( Effectiveness of A. Recommended Recreation  Program on 

Improving   some   Social   Skills  for Mental  Handicapped 

Learnable Children ) 

 * مكان النشر : مجلة الفتح / كلية التربية االساسية / جامعة ديالى   
 ا .  1430 –ا  2009                   

 
 * ملخص البحث باللغة العربية :   
اسلللتهدفت اللل ه الدراسلللة التعلللرف عللللى تللللثير برنلللام  ترويحلللي مقتلللرد لتنميلللة يعلللال المهلللارات    

االلتماعيللللة ) االتصللللال ، المشللللاركة ، ادا  السلللللوك االلتمللللاعي ، التعامللللل يللللالنقود والشللللراء (  
لال  ال المعادي  غانيال " القابلي  للتعلم " ، ودد استخدمت ال اح لة المنهةلي  المسلحي والتةريبلي 

لت لمالءمتهما لطبيعة ا ه الدراسة ، ودد التيرت عينة الدراسة يالطريقة العمديلة مل  اال  لال وغ
( دالل الةمعيلة العراقيلة العاملة لحمايلة  70-50المعادي  غانيال " القابلي  للتعلم " بنس ة غكاء ) 



 
 5كللور ، غ 5(   للل معللاق دابللل للللتعلم )  10الط للل ) دار الحنللان للتلايللل ال كللري ( وعللددام ) 

( سللللنة ، وصللللممت ال اح للللة اسللللتمارة اسللللتبيان و رنللللام   14-9انللللا  ( وتتللللراود اعمللللارام بللللي  ) 
ترويحللي لتنميللة يعللال المهللارات االلتماعيللة لال  للال المعللادي  غانيللال فلللة القللابلي  للللتعلم ، ودللد 

عللى تنميلة اس رت اام النتائ  على ان البرنام  الترويحي المقترد غا تلثير ايةابي دال احصلائيال 
يعال المهارات االلتماعية لال  ال المعادي  غانيلال " القلابلي  لللتعلم " ، وعلد  وللود فلروق غات 

 داللة احصائية بي  البني  والبنات . 
 

 * ملخص البحث باللغة االنكليزية : 
 

     This research aimed at identifying the effectiveness of a   

recreation  program on improving some social skills 

(communication, sharing,  social behavior decency,   dealing with 

money and buying) for  handicapped learnable children. The 

researcher used the cadastral and  experimental method in their 

study due to its befitting to the nature of  the study. A sample from 

handicapped learnable children  with  intelligence degree ranged 

from 50-70 in the General Iraqi  Association  for Protecting 

Children (Dar Al-Hannan for Mental  Qualification), they were 10 

handicapped children (5 males and 5  females). The researcher 

designed a questionnaire and a recreation  program to develop the 

social skills for those children. The results showed that me 

recommended recreation pr ram has a positive  significant effect on 

improving some social skills for handicapped  leamable children. 

Also they found that there were no significant  differences between 

males and females. 

 

 بحث بعنوان :  -5
 وعالقته بمستوى تعلم بعض مهارات كرة السلة ( (المكاني  )حركي  –) االدراك الحس    

( Kinetic - sensation realization ( spatial ) and its relation with 

          learn of some  skills in basketball  ) 

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى * مكان النشر : مجلة علوا الرياضة /    
 هـ  1431 –ا  2010                    

 * ملخص البحث باللغة العربية :   



 
وعالدتلللللى  (المملللللاني  )حركلللللي  –الحلللللة الدراسلللللة التعلللللرف عللللللى االدراك اسلللللتهدفت اللللل ه        

 .  يمستوى تعلم يعال مهارات كرة السلة
وغلللت لمالئمتللى لطبيعللة الل ه الدراسللة ، ودللد اسللتخدمت ال اح للة المللنه  الوصلل ي التحليلللي        

االساسلية / ودد التيرت العينة يالطريقة العشوائية ، م   ال  المرحلة االولى يمليلة التر يلة 
( بنسلللل ة ) 2008-2007دسللللم التر يللللة الريا للللية / الةامعللللة المستنصللللرية للعللللا  الدراسللللي )

 ( سنة . 22-21(  ال ا وتتراود اعمارام ما بي  )  40% ( وعددام )  6,41
 –الحلة ارت لاط معنويلة بلي  دلدرات االدراك ودد اس رت اام النتائ  على ان اناللت عالدلة       

 .  وعالدتى يمستوى تعلم يعال مهارات كرة السلة (المماني  )حركي 
 
 * ملخص البحث باللغة االنكليزية :   
 

    This study incurred  recognize on the Kinetic – sensation  

realization ( Spatial ) and  its relation with the level of the learn of  

some skills in basketball  .  
 
    The  researcher  used the describable clinical protocol because its  

accordant  for  this kind of study . The sample is chosen by the  

random  method  from the students of the first grade / College of  

Basic  Education - Sports Education Department / AL-Mustansirya  

University  for  the studious year ( 2007 - 2008 ) , and their number  

was ( 40 ) students , in percentage (41.6 %), and their ages is  

between ( 21 - 22 ) years  .  
 
     The result defined that there is significant con-elation relation  

between the Kinetic - sensation realization ( Spatial ) and the level  

of  the learn of some skills in basketball  .  
 
 
 



 
 
 

         

               

 

         

 
 بحث بعنوان  -6
مهارتي الدحرجة  سلوب حل المشكالت في تعلمبا أثر تمرينات مهارية)

ت   المتوسط بكرة القدم الصاالاالول الصف ت والتهديف لطالبا  
 

جامعة ديالى  –مكان النشر / مجلة  علوا الرياضة   
 

 ملخص البحث عربي  
أتيت امهية البحث من خالل اتباع االساليب العلمية احلديثة واالسلوب العلمي الصحيح يف التدرج واالنتقال 

 ت اشمشاةهة حلاال ت اللعب وال ي دد تييد من تعلم ابلتعلم من السهل اىل الصعب وادخال عامل التشويق من خالل احلاال
الطالب بشكل افضل من الطريقة اشمتبعة ( االمرية ) ، تكمن مشكلة البحث يف ضعف مهاريت الدحرجة والتهديف بكرة 

يف القدم الصاال ت ابلنسبة للمرحلة اشمتوسطة ومن خالل خربة الباحث لكونه دد مارس اللعبة لسنوا ت طويلة ودرس اللعبة 
) سنة دد استطاع تشخيص هذا الضعف وتشخيص سببه الذي هو بقاء االساليب القدمية ال ي 14اشمدارس ألكثر من( 

 اصبحت ال تتالءم مع التغي ار ت السريعة أو التطور احلاصل يف اللعبة والعملية التعليمية . 
لُشعب (أ، ب،ج،ء) من الصف استخدم الباحث اشمنهج التجرييب شمالءمته اهداف ومشكلة البحث،  ومتثل ا 

) طالبة، وبطريقة السحب العشوائي ابستخدام عملية القرعة، مت حتديد شعبة 151االول اشمتوسط جمتمعاً حبثياً بلغ عدده (
(ب) لتمثل اجملموعة التجريبية ال ي ستتعلم ابلتمرينا ت اشمهارية ابسلوب حل اشمشكال ت وشعبة( أ) متثل اجملموعة الضابطة 

د رسة ، ولذلك بلغ العدد الكلي لعينة البحث يف التجربة الرئيسة( ال ي ستت
ُ
) طالبة كان من 40علم ابلطريقة اشمتبعة من اشم

) وحدة تعليمية وبعد االنتهاء من 11) اسابيع وبوادع( 8) طالبة ، استغردت مدة التجربة( 20نصيب كل شعبة( 
ائي اً. ومت احلصول على النتائج ويف ضوئها استنتج الباحث ما التجربة أجريت االختبا ار ت البعدية ومت معاجلتها إحص

أييت: ان للتمرينا ت اشمعدة أبسلوب حل اشمشكال ت كان هلا اث اًر كيب اًر جد اً وفعاالً  يف تعلم مهاريت الدحرجة 
سلوب والتهديف بكرة القدم الصاال ت لطالبا ت الصف االول اشمتوسط ، إن اسلوب حل اشمشكال ت هو افضل من اال

التقليدي (االمري) يف التعلم احلركي ، وأوصى الباحث مبا أييت : استخدام التمرينا ت ابسلوب حل اشمشكال ت يف درس 
الرتبية الرايضية يف تعلم مهاريت الدحرجة والتهديف بكرة القدم الصاال ت لطالبا ت الصف االول اشمتوسط ، االستفادة من 

 اجلهد اشمبذول يف العملية التعليمية . أسلوب حل اشمشكال ت يف استثمار الودت و 
 

 ملخص البحث ابللغة االنكلييية 



 
tcaAtsbA 

       mo e nfemwpho f  eoaowehm hf oa mmefsem  fccfaepe  fooep aheopme eh 
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tommoe mmwp mmo  ommfo saoo tmmo hf  wpoeh mmo eoaowehm neftco  ceoa ep 

mmo aowrpoaa f   e arecc dfccepe wpo ahfeepe  ffmtwcc cfspeoa  fe mmo 

epmoe ooewmo amweo wpo mmefsem mmo eoaowehmoesa ohnoeeopho tohwsao mo mwa 

newhmehoo mmo ew o  fe  wpe eowea wpo amsoeoo mmo ew o ep ahmffca  fe 

 feo mmwp t10e eowea mwa toop wtco mf oewepfao mmea aowrpoaa wpo oewepfao 

ema hwsaoh amehm ea mmo aseieiwc f  fco  ommfoa mmwm mwio tohf o 

ephf nwmetco aemm mmo hmwpeoa  mo nefhoooa fe  
 ooiocfn opm f  mmo ew o wpo mmo ooshwmefpwc nefhoaa.  

 mo eoaowehmoe saoo mmo ohnoee opmwc wnnefwhm mf asem mmo efwca wpo 

neftco  f   mmo eoaowehmh wpo mmo nofnco e h rh  h te f  mmo  eeam 

epmoe ooewmo hcwaa eoneoaopmoo w eoaowehm hf  speme f  t157e amsoopmah wpo 
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يحب يعنوان  -7   
 )الدافعية العقلية وعالقتها بالحواجز النفسية لدى طالبات المرحلة الرابعة بكرة القدم ( 

 

جامعة ديالى  –مكان النشر / مجلة علوم الرياضة   



 
 

 

بحث بعنوان  -8  

 )دقة التهديف وعالقته ببعض المتغيرات البايوميكانيكية بكرة القدم ( 
 

  جامعة ديالى  –مكان النشر / مجلة علوم الرياضة 
 

 

كتاب مؤلف مشترك  بعنوان -9  

 االلعاب الصغيرة واهميتها في تعلم االشكال الحركية االساسية  

حبث بعنوان _ ١٠  
أتثري استخدام مترينا ت خاصة وفق منوذج الندا يف تعلم مهارة اشمناولة بكرة القدم للصاال ت 

 لطالبا ت كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة

 ملخص ال حب:
تكم  مشملة ال حب م  لالل مالحالة ال اح تان يان يعال اساليب      

التعليم تعتمد على لبرة المدرغ ودد ال تتالء  ر ما مع ددرات المتعلمة او 
الطال ة عند دراسته  للع ة كرة القد  ومزاولته  بودت كافي واتقان مهارات 

د  اتاحة ال ر  اللع ة مما تةعل الطال ة متلقية وملبية ألوامر المدرغ وع
الكا ية لتطوير مستوااا المهاري، مما دعت الحالة الى استخدا  تمرينات 
لاصة يلسلو  الندا التي دد تسهم في رفع مستوى االداء وتحسي  مهارة 

 المناولة يمرة القد  للصاالت. 

ويهدف ال حب الى تلثير استخدا  تمرينات لاصة يلسلو  الندا في تعلم     
لة يمرة القد  للصاالت لطال ات كلية التر ية البدنية وعلو  مهارة المناو 

الريا ة / لامعة ديالى, واستخدمت ال اح تان المنه  التةريبي لمالئمتى 



 

 بيعة ومشملة ال حب، اما مةتمع ال حب فقد ااتمل على  ال ات كلية 
 2020/2021التر ية البدنية وعلو  الريا ة / لامعة ديالى للعا  الدراسي 

(  ال ة دسموا عشوائيا الى مةموعتي  40ا عينة ال حب فقد تكونت م  )ام
(  ال ة لكل مةموعة, ودا  ال اح تان يللراء 20تةريبية و ايطة و بوادع )

التةار  االستطالعية وتحد د مهارة ديد ال حب وااللت ارات القبلية وتطبيق 
قي ة االحصائية منه  التمرينات الخاصة وااللت ارات ال عدية واستخدا  الح

Spss  الستخراج نتائ  ال حب وم  لالل ا ا استنتةت ال اح تان يان
للتمرينات الخاصة يلسلو  ال ندا تلثيرا ايةابيا في تعلم مهارة المناولة يمرة 

 القد  واالحت اظ بها. 
    

_ بحث بعنوان ١١  

( ة االنبساطية واالنطوائية وعالدتها بضعف أداء مهارة والطبطبة العالية بكرة السلة )مس  
 

  الرايضة / جامعة دايىل جملة علوم مكان النشر / 
 

 ملخص البحث 
وال ي تطبق يف كثري من البحث من خالل األمهية ال ي تلعبها مهارة والطبطبة بكرة السلة تكمن أمهية 

 اشموادف وان إتقان هذه اشمهارة يساعد الرايضيني يف حتقيق مستوى عايل من اإلجناز 


