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 مجلت تطبيقاث علىم الرياضت 

 0202العذد مائت و ستت ديسمبر 

  تأثير التذريب التخصصي لبعض مراكس اللعب على اوتاجيت األداءث الهجىميت في مبارياث كرة السلت

 ويفيه ممذوح محمذ زيذان  / أ.م. د.

 

 ث واهمٌته :مشكلة البح

مما ال شك فٌه أن كرة السلة شهدت تقدم كبٌر فً خطط اللعب وأسالٌب التدرٌب فً العصر الحدٌث نظرا 

للتطور الهائل فً االداء الفنً سواء الهجومً او الدفاعً والذي ٌرجع الى التعدٌالت الخاصة بقواعد وقوانٌن 

ة ، لذا على المدرب الواعً ضرورة تدرٌب العبٌه على اللعب التً ٌتم تغٌٌرها بصورة مستمرة لالرتقاء باللعب

 كافة المهارات االساسٌة بصورة تضمن له اداءها بكفاءة داخل االداء الفنً والخططً اثناء المنافسة   . 

ٌتم من خالل ثالث فً كرة السلة ( ان األداء المهارى  7002) Gee  Kathy Mcوترى كاثى ماك جى

للموقف سواء موقفه فً الملعب او بالنسبة للمدافعٌن والزمالء ٌلٌها اختٌار األداء  مراحل تبدأ بقراءة الالعب

 ( 5:  3المهارى المناسب للموقف ثم اتخاذ القرار وتنفٌذ األداء )

( الى أن الوصول إلى المستوٌات التنافسٌة الراقٌة ٌتطلب المزٌد من التدرٌبات 7022وٌوضح محمد سمٌر )
ارات الفردٌة والجماعٌة وعلى التشكٌالت الخططٌة المتنوعة )هجوماً ودفاعاً( وذلك ألن المتقدمة على كل المه

فرٌق كرة السلة المتفوق هو الذي ٌستطٌع أداء المهارات بسرعة وإحكام وتوقٌت مضبوط و التصوٌب نحو السلة 
لمهارات قدرة الالعبٌن بدقة وسرعة وأن ٌتحركوا بالكرة بخفه وتحكم مع إجادة المهارات الدفاعٌة إذ تشكل ا

 ( 94: 70على اللعب بوصفه فرٌقاً وأحد هجومٌاً ودفاعٌاً. )

( الى أن كرة السلة من األنشطة ذات المواقف المتغٌرة التً تتباٌن لطبٌعة وظروف 7002وٌشٌر علً العجمً )
 عن احتوائها على المنافسة بها من حٌث أماكن الزمالء والمنافسٌن وزمن استحواذ الفرٌق على الكرة ، فضال

مهارات متعددة ٌتعٌن على الالعب تنفٌذها من الحركة للتغلب على سرعة الخصم ومهارته ، ولكً ٌتم تحسن 
سرعة التوافق الحركً لالعب ٌلزم تنمٌة المهارات واألداءات الفنٌة المركبة لدٌة أي أداء المهارات الخاصة 

 ( 155:  11)   ت باختالف مواقفها.التً ٌكثر الالعبٌن من أدائها أثناء المبارٌا

( أن كرة السلة تعد من أهم األلعاب الجماعٌة التً تتطلب كفاءه عالٌة واستٌعاب 7022وٌؤكد محمد عبد الكرٌم )

للمهارات الفنٌة وإتقانها وكذلك االسالٌب الخططٌة  التً تبنً على قدرة الالعب فً إتقان االداءات الفنٌة المركبة 

مٌز به اللعبة من تغٌر مفاجئ ومستمر أثناء المباراة إذ تحتاج المواقف الهجومٌة الى مستوى رفٌع ، وذلك لما تت

من االداء الفنً وذلك لكون األداءات الهجومٌة هً العمود الفقري لجوهر االداء فً المبارٌات فٌجب على 

خدامها فً المبارٌات لٌكون مؤثراّ الالعب االعتماد على العدٌد من المهارات فً شكل جمل مهارٌة متتالٌة واست

فً التنافس ، وٌضٌف أنه ٌجب مراعاة العمل على تدرٌب األداء الفنً وترقٌته بوصفه منظومة حركٌة واحدة 

تتسم بالدقة واإلتقان فً األداء، بحٌث تشكل عنصر المفاجأة للمدافع مما ٌزٌد من فعالٌة تلك االداءات الفنٌة فً 

 (4-8:  75ة.  )ظروف المباراة المتغٌر

( و محمد شوقً كشك ، أمر هللا أحمد  7007)   Haward & Wellkleinوٌشٌر كل من هاورد ، وٌل كلٌن 
( أن االتجاه الحدٌث فً التدرٌب على المهارات الهجومٌة ٌؤكد على ضرورة دمج هذه  7000البساطى  ) 

والتركٌز على سرعة ودقة األداء كأساس المهارات لتكوٌن أداءات هجومٌة ٌتم التدرٌب علٌها بصورة كلٌة 
 ( 22:  77( )27:  35لنجاح العمل الخططى لتحقٌق الفوز بالمباراة . )

وترى الباحثة الى ان إجادة الالعبٌن لكافة المهارات باإلضافة الى قدرة الالعب على اختٌار المهارات المناسبة 

داء هجومً او دفاعً ، و متزامنة مع تحركات باقً واداءها بصورة مدمجة دقٌقة وانسٌابٌة وسرٌعة فً شكل ا
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العبً فرٌقة وفً توقٌت مناسب معها ، تمكنهم من الهروب من المنافس واحراز االهداف ، وهذا ال ٌتم تحقٌقه 

اال عن طرٌق تدرٌب مخطط له مسبقاً من قبل مدرب واعً لكافة متغٌرات المباراة وتطور خطط اللعب 

 او الدفاعٌة  . واداءاته سواء الهجومٌة

( أن لكل مركز من مراكز اللعب فً فرٌق كرة السلة متطلبات 2440و تشٌر فاطمة محمد عبد المقصود )
وقدرات وصفات بدنٌة ونفسٌة معٌنة وإن كل مهارة تتطلب بعض العناصر المغاٌرة للمهارة األخرى والتً ٌجب 

رة ، كما ٌلزم أسلوب اللعب الحدٌث فً كرة السلة اإلهتمام بها للوصول الى األداء الجٌد والمطلوب لكل مها
جمٌع الالعبٌن المتواجدٌن فً مركز ما إجادة اللعب فٌة وإستغاللة ، ومن المعروف أٌضا إن الالعب عادة ما 
ٌغٌر من مكانة بتغٌر مواقف اللعب وتنقالت الكرة ، وقد قسمت مراكز الالعبٌن فً كرة السلة الى ثالثة مراكز 

، 9( ، ومركز العب اإلرتكاز)3، 7( ومركز القاطع )2العبو الفرٌق فهناك مركز صانع األلعاب  ) توزع علٌها
( ، ولكل مركز من هذه المراكز مواصفات ومتطلبات معٌنة ، ومن الضروري على جمٌع الالعبٌن إتقان 5

 ( 208: 23مختلف المهارات فً اللعب لكل مركز . )

ان ٌضع المدربٌن فً االعتبار اهمٌة تدرٌب الالعبٌن تدرٌباً تخصصٌاً تبعاً لذا ترى الباحثة انه من الضروري 
لطبٌعة اداء مركز كل العب ، حٌث انه ٌتوجب على كل العب ان ٌؤدي اداءات هجومٌة ودفاعٌة بصورة 
ل انسٌابٌة تختلف تبعاً لمركز اللعب الذي ٌؤدي به واختالف المهام المكلف بها ، حتى ٌتسنى للمدرب الحصو

 على افضل النتائج فً المبارٌات .

( حٌث اوضح أن من اسباب التدرٌب التخصصً فً كرة السلة هو تحسٌن 7002وٌؤكد ذلك شعبان ابراهٌم )
اداء الالعبٌن خالل االعداد الخططً الذي ٌفرض تدرٌب الالعبٌن على بعض النواحً الخاصة واالساسٌة فً 

 ( 25: 2ضمن امكانٌة تطبٌق الخطط فً احسن صورة )تنفٌذ الخطط التً ٌضعها المدرب ، مما ٌ

( سنة لدٌهم القدرة على ربط الحركات 22الناشئٌن تحت ) ( ان2445) Rink Ejudithوٌوضح رٌنك جودث 
االساسٌة لتشكٌل النماذج المكونة من سلسلة الحركات المترابطة والتً تعتبر محورا هاما للمستوى الرٌاضً 

فضال على التحسن الواضح للناشئ فً قدرات التوازن والتحكم فً الجسم وزمن رد  وخاصة االلعاب الجماعٌة
الفعل وهً من المتطلبات االساسٌة لألنشطة و االلعاب التً تتطلب االنطالق والوقوف المفاجئ والذي ٌتفق مع 

 ( 73ــ25:  90ما تطلبه لعبة كره السلة . )

( سنة هو خلق قاعدة 22هدف من تدرٌب الناشئٌن تحت )( أن ال7000)  Marher  Alanوٌؤكد مارهر أالن
عرٌضة تنمى امكانٌاتهم وقدراتهم الرٌاضٌة الخاصة لذا وجب االهتمام بهذه المرحلة وتنمٌتهم التنمٌة القصوى 
وفق متطلبات ومتغٌرات األداء الحدٌث بأسلوب ٌتشابه مع ظروف المبارٌات باإلضافة الى تدرٌبهم على امتالك 

ن األداءات المهارٌة المركبة إلتاحة الفرصة أمام هؤالء الناشئٌن من اختٌار أفضلها وانسبها وتنفٌذها فً العدٌد م
 ( 22: 32مواقف اللعب المختلفة أثناء المباراة. ابراهٌم . )

( أن أكثر الطرق فاعلٌة لتطوٌر مهارات كرة السلة هً التدرٌب 7022) Hal Wesselوٌضٌف هٌل وٌسٌل 
 ( 93: 39المهارات بشكل قرٌب  للمنافسة . )على تنفٌذ 

ومن خالل خبرة الباحثة كالعبة ومدربة كرة سلة رأت ان التدرٌب التخصصً لمراكز اللعب فً كرة السلة 
على االداءات الهجومٌة قد ٌؤثر بصورة اٌجابٌة على قدرتهم على اصابة الهدف وبالتالً ٌؤثر على نتائج 

 المبارٌات .

( الهدف 3(  لرأي الخبراء مرفق )2ة بدراسة استطالعٌة عن طرٌق استمارة استطالع مرفق )لذا قامت الباحث
منها التعرف على رأٌهم حول اهمٌة التدرٌب التخصصً فً كرة السلة واذا كان المدربٌن ٌولونه االهمٌة فً 

د نسبة مئوٌة زمنٌة مناسبة تخطٌطهم للبرنامج التدرٌبً وفقاً لمراكز اللعب المختلفة ،وهل ٌقوم المدربون بتحدٌ
للتدرٌب التخصصً العبً مراكز اللعب المختلفة عند تخطٌطهم للبرنامج التدرٌبً ، وتوصلت الى ان اغلب 
المدربٌن ال ٌولون اهمٌة الى التدرٌب التخصصً لمراكز اللعب بالقدر الكافً بالرغم من اهمٌته وتاثٌره الكبٌر 
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( سنة ناشئٌن فً كرة السلة هً انسب 22خبراء ان المرحلة السنٌة تحت )على نتائج المبارٌات ، كما اشار ال
 مرحلة ٌستطٌع المدرب التركٌز بها على التدرٌب التخصصً لمراكز اللعب نظرا لطبٌعة هذه المرحلة السنٌة . 

حث ومن خالل إطالع الباحثة على بعض البحوث والدراسات السابقة والمرتبطة فً مجال التدرٌب بموضوع الب
الحالً وجدت أن بعض الدراسات إهتمت بدراسة مراكز اللعب من حٌث االداءات الخاصة بها سواء من خالل 
التحلٌل او التدرٌب علٌها بٌنما أهتمت دراسات أخرى باالداءات المهارٌة المركبة المشابهة لطبٌعة االداءات فً 

( 22( )24( )2( )5( )37( )27( )25)( 22( )20( )70( )74( )32( )30( )75( )2( )72المبارٌات   )
(28( )22( )72. ) 

واستخالصاً من ما سبق وجدت الباحثة ندرة البحوث التً تناولت التدرٌب التخصصً واالداءات المرتبطه 
 بمراكز اللعب عامه وفً كرة السلة خاصة ، مما دعا الباحثة الجراء البحث الحالً وعنوانه 

 : هدف البحث

سٌن انتاجٌة األداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً  للناشئٌن ٌهدف البحث الى تح
 .( سنة فً كرة السلة 22تحت )

 :فروض البحث

. توجد نسب تحسن لمتغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن 2
 ( سنة فً كرة السلة .22تحت )

فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي لنسب تكرارات متغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة  . توجد7
 ( سنة فً كرة السلة لصالح القٌاس البعدي .22بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن تحت )

اءت الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب . توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي فً إنتاجٌة األد3
 ( سنة فً كرة السلة لصالح القٌاس البعدي .22لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن تحت )

 مصطلحات البحث :

 :اإلنتاجٌة  

هً المحصلة النهائٌة لنتائج األداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب فً المبارٌات لالعبً مراكز الخط الخارجً 
ة فً كرة السلة ، وهً المؤشر لنجاح الهجوم وتقاس بإٌجاد نسبة التصوٌبات الناجحة بالنسبة ( سن22تحت )

 الكلٌة المؤداة فً المبــــــارٌات ) تعرٌف إجرائً (  للتصـــوٌبات

 : التدرٌب التخصصً  

فً هً مجموعة تدرٌبات تخصصٌة لمراكز اللعب المختلفة )كل مركز على حدا(  تؤدى كمهارات مندمجة 
أداء هجومً ٌشبه األداءات أثناء  شكل منظومة حركٌة تتسم باآللٌة والسرعة والدقة فً األداء بحٌث تكون

 ( 202: 3)  المنافسة فً المبارٌات 

 األداء الهجومً: )تعرٌف إجرائً(

لكرة هو أداء أكثر من مهارة هجومٌة بطرٌقة مترابطة فً إطار العمل الخططً والذي ٌحكمه القانون الدولً 

 السلة بهدف التحرر من المنافس وٌنتهً اما باحراز هدف او محاولة اصابة الهدف. 

  العبً الخط الخارجً فً كرة السلة:

وٌقع مركزه فً  Point Guard( 2ٌشغل مراكز الخط الخارجً فً كرة السلة ، مركز صانع األلعاب )
، والجناح األخر  Shooting Guard( 7اطع )المنطقة ما بٌن منتصف الملعب وخط الرمٌة الحرة ، مركز الق

وتقع هذه المركز عادة فً المنطقة الٌمنى أو الٌسرى فً الملعب بٌن المنطقة   Small  Forward (3مركز )
المحرمة وخط الجانب، وٌتحدد االسم الذي ٌطلق على مركز الالعب بالمنطقة التً ٌشغلها فً الملعب عندما 

 (23:  38)    ٌكون الفرٌق مهاجما 
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 اجراءات البحث :

 أوال : منهج البحث :ـ
المنهج الوصفً التحلٌلً( وذلك لمالئمتهما لطبٌعة البحث حٌث  -قامت الباحثة باستخدام كل من )المنهج التجرٌبً

لتطبٌق تدرٌبات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط   المنهج التجرٌبًالباحثة استخدمت 
 ً على عٌنة البحث األساسٌة . الخارج

 ثانٌا ـ مجاالت البحث :ـ
 ــ المجال البشري 
( سنة اختٌروا 22( العب من ناشئ كرة السلة تحت )25ــ عٌنة الالعبٌن : اشتملت عٌنة البحث على عدد ) 2

عبٌن لمركز ال 5العبٌن من فرٌق أ( بواقع  2ب ( بواقع ) –بالطرٌقة العمدٌة من نادي االتحاد السكندري ) أ 

العبٌن  3العبٌن لمركز القاطع و 5العبٌن من فرٌق ب ( بواقع  8القاطع والعبان لمركز صانع اللعب  )

 لمركز صانع اللعب و ٌمثلون العبً مراكز الخط الخارجً .

 ( 2جدول ) 

 (15الدالالت اإلحصائٌة لعٌنة البحث فً المتغٌرات األساسٌة قبل التجربة          ) ن = 

 الدالالت اإلحصائٌة    

 المتغٌرات 

وحدة 

 القٌاس

المتوسط 

 الحسابى
 الوسٌط

االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

 2.92- 0.23 9.37 227.00 227.92 سم الطول

 0.43- 0.70- 9.25 27.00 22.43 كجم الوزن

 0.23- 2.28- 0.92 25.00 29.23 سنة العمر

 2.23- 0.55- 0.80 5.00 5.72 سنة العمر التدرٌبى

 ( أن البٌانات الخاصة بعٌنة البحث الكلٌة معتدلة وغٌر مشتتة وتتسم  2ٌتضح من جدول )
( . وهذه القٌم تقترب من الصفر 0.23إلى  2.28-بالتوزٌع الطبٌعى للعٌنة ، حٌث بلغ معامل اإللتواء فٌها مابٌن ) 

 ٌؤكد على إعتدالٌة العٌنة  فى المتغٌرات األساسٌة. ( ، مما 3± ، وتقع فى المنحنى اإلعتدالى بٌن ) 

 قامت الباحثة بأختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة من نادي )االتحاد السكندري( باالسكندرٌة لالسباب األتٌة :ـــ
 موافقة المشرف الفنً ومدرب الفرٌق على تسهٌل تطبٌق البحث . -
 راحل لتطوٌر االداء الفنً .تعتبر هذه المرحلة العمرٌة من أفضل الم -
تعد هذه المرحلة هً مرحلة المرتبط فً الدوري العام مما ٌجعلها محل اهتمام من الجهاز الفنً كما ٌلقى على  -

 الالعبٌن نوع من الجدٌة وااللتزام فً التدرٌب مما قد ٌساعد الباحثة على تطبٌق البحث فً افضل ظروف .
 زة االزمة .توافر المالعب واالدوات واألجه -
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مبارٌات  (6)مبــــــــارٌات )للقٌاس القبلً( ،  (6)مباراة بواقع  (12): اشتملت على عدد  ــ عٌنة المبارٌات 2 
مبارٌات لفرٌق نادي االتحاد ب ، وهً عبارة  3 –مبارٌات لفرق االتحاد السكندري أ  3)للقٌاس البعدي( بواقع 

احثة على ان تختار فرق ذات مستوٌات مختلفة وكانت هذه االندٌة هً عن مبارٌات تدرٌبٌة ودٌة )وقد راعت الب
 ( .22مرفق ) الشبان المسلمٌن( –سان مارك  –االولٌمبً ب  –االولٌمبً أ  –سموحة ب  –فرق )سموحة أ 

( اساتذة من 2خبراء فً مجال تدرٌب كرة السلة بواقع )( 11)تتكون عٌنة الخبراء من   ــ عٌنة الخبراء : 3
 (11)( مدربٌن لكرة السلة ال تقل خبراتهم عن 3ات التربٌة الرٌاضٌة )بنٌن ـ بنات( باإلسكندرٌة وعدد )كلٌ

 ( 3سنوات مرفق )

 ( 9( سنوات مرفق )20( من مدربً كرة السلة وال تقل خبراته عن )2بلغ عددهم ) ــ عٌنة المساعدٌن : 4

 ــ المجال المكانً :

الشبان  –سان مارك  –االولٌمبً  –لهم )سموحة  المنافسة ومالعب الفرق  ــ مالعب نادي االتحاد السكندري
  المسلمٌن(

  ــ المجال الزمنً :
 ( 31/6/2112) الى( 21/6/2112)تم تصوٌر وتحلٌل مبارٌات )القٌاس القبلً( فً الفترة من  ــ

 (8)لمدة  (2112ـــ  2116)ً ــ تم تطبٌق تدرٌبات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب فً الموسم التدرٌب
على عٌنة البحث األساسٌة وهذه الفترة الزمنٌة تمثل )فترة ( 15/9/2112الى  15/2/2112)أسابٌع من 

 وفترة االعداد لما قبل المنافسة(  . –االعداد الخاص 
 ( 22/9/2112الى  12/9/2112)ــ تم تصوٌر وتحلٌل مبارٌات )القٌاس البعدي( فً الفترة من 

   ا ـ وسائل وأدوات جمع البٌانات المستخدمة:ثالث
 الشخصٌة .  ـ المقابلة 2

 ( 7ـ استمارة تسجٌل بٌانات عٌنة البحث مرفق ) 7

 ـ استمارات استبٌان استطالع رأي الخبراء حول االتً : 3

  لالعبً الخط الخارجً ــ استمارة استطالع رأي الخبراء حول تحدٌد األداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب
 ( .2( سنة )عٌنة البحث( مرفق )22والمناسبة للمرحلة السنٌة تحت )

 ( .8ــ استمارة استطالع رأي الخبراء حول مناسبة االستمارة الخاصة بتحلٌل المبارٌات مرفق )
ــ استمارة استطالع رأي الخبراء حول مناسبة تدرٌبات االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً 

 ( .4الخارجً مرفق )الخط 

للتقسٌم الزمنً الخاص بالتدرٌبات وفقا لنظام الطاقة المستخدم و كذلك ـ استمارة استطالع رأي الخبراء حول 
توزٌع تدرٌبات االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً على الوحدات التدرٌبٌة وفقاً 

 ( .20مرفق) لنظام الطاقة
 واألدوات المستخدمة فً البحث : األجهزة 

 قامت الباحثة باستخدام األجهزة واالدوات التالٌة :ـ 

مسجل علٌها المبارٌات للدور األول والدور الثانً )عٌنة البحث( ومبارٌات الدراسات  CDاسطوانات  -
 االستطالعٌة لٌمكن مشاهدتها على جهاز الحاسب اآللى .

 بامكانٌة اٌقاف واعادة العرض  VLC media playerى الحاسب اآللى برنامج عرض الملفات المرتبة عل -

 جهاز حاسب ألً ــ كور سلة ــ أقماع كرة سلة ــ شرٌط قٌاس ــ مٌزان طبً  -

 رابعا : الدراسات االستطالعٌة :
 ( دراسات استطالعٌة وكانت كما ٌلً :5قامت الباحثة بعدد )

 الدراسة االستطالعٌة االولى : -
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 22لالعبً تحت  تحدٌد األداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لمراكز الخط الخارجًراسة : هدف الد

 سنة فً كرة السلة .

 اشتملت  على عٌنة من الخبراء والمبارٌات .عٌنة الدراسة : 

( سنوات مرفق 20خبراء ومتخصصٌن فً مجال كرة السلة وال تقل خبرتهم عن ) 20عدد  عٌنة الخبراء :

(3.) 

 . ( 22مرفق ) سنة ناشئٌن  22( مبارٌات من بطولة الجمهورٌة تحت 9عدد )عٌنة المبارٌات :

 خطوات الدراسة :  

 22قامت الباحثة بحصر االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب  لالعبً مراكز الخط الخارجً تحت  .2

( والدراسات المرجعٌة 72( )8( )78( )79) (2سنة فً كرة السلة، من خالل المراجع واالبحاث العلمٌة )

 ( .8/9/7022( الى )2/9/7022(  وذلك فً الفترة من )5( مرفق )22(  )2( )5( )22)

( 7022 -7022سنة ناشئٌن للموسم ) 22( مبارٌات لبطولة الجمهورٌة تحت 9قامت الباحثة بتسجٌل عدد ) .7

( الى 22/9/7022الفترة من )( وتحلٌلها فً 29/9/7022( الى )20/9/7022فً الفترة من ) 

( للتاكد من تحدٌد االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً تحت 78/9/7022)

 سنة فً كرة السلة .  22

( لعرضها على الخبراء  للوصول الى األداءات الفنٌة 2قامت الباحثة بتصمٌم استمارة استطالع مرفق ) .3

سنة فً كرة السلة المناسبة لعٌنة البحث  22ز الخط الخارجً للناشئٌن تحت الهجومٌة لالعبً مراك

 ( .2/5/7022( الى 74/9/2022االساسٌة فً الفترة من )

 نتائج الدراسة :

توصلت الباحثة من خالل المراجع واالبحاث العلمٌة  وراي الخبراء لالداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة . 2
 ( .5ط الخارجً مرفق )بالتصوٌب لمراكز لعب الخ

. قامت الباحثة بعد تحلٌلها لمبارٌات عٌنة الدراسة االستطالعٌة باضافة بعض االداءات التً ظهرت اثناء 7
 التحلٌل و كانت كالتالً :

  استالم خداع  تصوٌب من القفز 

 . استالم محاورة توقف خداع ارتكاز تصوٌب من القفز 

( حول االداءات 3(  للعرض على الخبراء مرفق )2الع رأي مرفق ). قامت الباحثة بتصمٌم استمارة استط3
الهجومٌة التً تم حصرها من المراجع واالبحاث واضافة االداءات الهجومٌة التً ظهرت اثناء تحلٌلها 

 للمبارٌات وعرضها على الخبراء .
 الً :وقد اوصى الخبراء باعادة صٌاغة بعض االداءات وباستبعاد واضافة اخرى وكانت كالت

% على اعادة صٌاغة بعض االداءات لسهولة التسجٌل وذلك بحذف اتجاه المحاورة  80اتفق الخبراء بنسبة 
واتجاه االرتكاز ونوع التصوٌب مع مراعاة وضعهم فً االعتبار فً التدرٌبات فقط على ان تراعً الباحثة ان 

مراجعة االداءات بعد الصٌاغة الجدٌدة حتى تصمم التدرٌبات بادراج كافة االنواع الخاصة بهم على ان ٌراعى 
 ال تكون مكررة .

 :( وكانت كالتال2ً( وكتابتها بعد التعدٌل بمرفق )2( بمرفق )70()28وقد تم تعدٌل صٌاغة االداءات رقم ) –

 ( 28االداء رقم)استالم خداع محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز( ) 

 ( استالم ـ محاورة ـ توقف70االداء رقم( ) - )ارتكاز  ـ تصوٌب من القفز 
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( وذلك نظراً النه عند اعادة صٌاغتهم بحذف اتجاة 2( مرفق )24( )22( )8( و)2تم بحذف االداء رقم ) -

 المحاورة او نوع التصوٌب اصبحوا مكررٌن . 

 ( 2االداء رقم)استالم ـ محاورة بعكس االتجاه ـ تصوٌب سلمى( ) 

 ( استالم محاورة بعكس 8االداء رقم( ))ًاالتجاة تصوٌب سلم 

 ( 22االداء رقم)استالم محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز( ) 

 ( 24االداء رقم)استالم خداع محاورة  توقف ارتكاز تصوٌب من القفز( ) 

( للوضع فً االعتبار ان التمرٌر ٌعتبر انهاء 2% من الخبراء على حذف االداءات التالٌة مرفق )200كما اتفق 
 تالم هو بداٌة اداء اخر واوصوا بحذف هذه االداءات وكانت كالتالً : .لالداء واالس

 ( استالم ـ تمرٌر ـ استالم ـ تصوٌب سلمى27االداء رقم ) 

 ( استالم ـ خداع ـ تمرٌر ـ استالم ـ تصوٌب سلمى23االداءرقم ) 

 ( استالم ـ محاورة ـ تمرٌر ـ استالم ـ تصوٌب من القفز29االداء رقم ) 

 ( استالم ـ خداع ـ تمرٌر ـ استالم ـ تصوٌب من القفز25االداء رقم ) 

 ( استالم ـ تمرٌر ـ استالم محاورة ـ توقف ـ خداع ـ تصوٌب من القفز22االداء رقم ) 

 % على اضافة اداء وهو  :20كما اتفق الخبراء بنسبة 

  استالم توقف خداع تصوٌب من القفز 

الى تحدٌد االداءات الهجومٌة لالعبً مراكز الخط الخارجً  وبإجراء هذه التعدٌالت استطاعت الباحثة التوصل
 ( .2سنة والمناسبة لعٌنة البحث مرفق ) 22للناشئٌن تحت 

 الدراسة االستطالعٌة الثانٌة : -

تصمٌم استمارة المالحظة الخاصة بتحلٌل المبارٌات لتسجٌل األداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة هدف الدراسة : 
 ( وطرٌقة التسجٌل بها .8سنة مرفق ) 22ً مراكز الخط الخارجً تحت بالتصوٌب لالعب
 (20( خبراء من اكادٌمٌٌن ومدربً مخصصٌن فً كرة السلة ال تقل خبرتهم عن )20عدد ) عٌنة الدارسة :
 (3سنوات مرفق )

  خطوات الدراسة  :

 ( 2/5/7022قامت الباحثة بتصمٌم استمارة تحلٌل المبارٌات. ٌوم ) .2

( الستطالع ارائهم 3( وعرضها على الخبراء مرفق )8احثة بتصمٌم استمارة استطالع راي مرفق )قامت الب .7

حول استمارة تحلٌل المبارٌات من حٌث الشكل والمضمون وبما ٌضمن سهولة التسجٌل وموضوعٌته وذلك فً 

 ( .5/5/7022( الى )7022/ 7/5الفترة من )

 نتائج الدراسة : 

( والخاصة بتسجل االداءات الهجومٌة المنتهٌة 8هائً الستمارة المالحظة مرفق )توصلت الباحثة للشكل الن
% على 200( سنة حٌث وافق الخبراء بنسبة 22بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن تحت )

 مناسبة االستمارة . 

 الدراسة االستطالعٌة الثالثة : -

الثبات( الستمارة المالحظة الخاصة بتحلٌل االداءات  –دق إجراء المعامالت العلمٌة )الصهدف الدراسة : 
سنة وذلك فً  22الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً فً مبارٌات كرة السلة تحت 

 ( .27/5/7022( الى )2/5/7022الفترة من )

 :  أوال : الصدق
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( الى ان هناك 2449شارت عفاف عبد الكرٌم )قامت الباحثة بثالث خطوات للتأكد من صدق اإلستمارة حٌث ا

ثالث مراحل متتالٌة لبناء صدق اداة المالحظة وتعد كل مرحلة بمثابة عامل مساعد لبناء صدق اإلستمارة 

 ( 957-952:  4والمرحلة التً تلٌها ) 

  وذلك عن طرٌق : 

و ما ٌطلق علٌة صدق المحتوى وهوعرضها على الخبراء قامت الباحثة بتصمٌم استمارة تحلٌل المبارٌات . 1

 ( .5/5/7022( الى )7022/ 7/5))المضمون( وذلك خالل الدراسة االستطالعٌة الثانٌة فً الفترة من 

االولٌمبً ×وهً مباراة الزمالك  سنة ناشئٌن 22مبارٌات بطولة الجمهورٌة تحت قامت الباحثة بتسجٌل احد . 2

، وهو ما ٌطلق علٌة الصدق ( 2/5/7022ثم تحلٌلها ٌوم ) الموافق االثنٌن ، 20/9/7022والمقامة ٌوم 

 التجرٌبً 

  ثانٌا : الثبات :

االهلً  ×سنة ناشئٌن وهً مباراة االولٌمبً 22قامت الباحثة بتسجٌل احد مبارٌات بطولة الجمهورٌة تحت  -

 ( الموافق الثالثاء .22/9/7022والمقامة ٌوم )

لى فرٌق النادي االهلً فً صورتها النهائٌة ثم اعادت الباحثة قامت الباحثة بتطبٌق استمارة التحلٌل ع -

المالحظة لنفس المباراة بعد اسبوع من التطبٌق األول ، وتم تفرٌغ محتوٌات االستمارة لتكرارات التطبٌق 

المحسوبة بٌن  7( واٌجاد داللة الفروق وقد كانت قٌم كا27/5/7022 - 2األول و الثانً وذلك فً ٌومً  )

( مما 0.05ت التطبٌق األول وتكرارات التطبٌق الثانً أقل من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة )تكرارا

ٌدل على عدم وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانً ، وهذا ٌشٌر إلى ثبات 

 (  9االستمارة وهذا ما ٌوضحة الجدول )

 

 (2جدول )

 ثبات إستمارة المالحظة

التطبٌق  ات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجًاالداء

 االول

التطبٌق 

 الثانً

 الداللة 2قٌمة كا

 غٌر دال 1.11 4 4 التكرار الكلً للتصوٌبات  . استالم  ـ تصوٌب من القفز1

 غٌر دال 1.11 3 3 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.11 8 8 التكرار الكلً للتصوٌبات  ً. استالم  ـ تصوٌب سلم2

 غٌر دال 1.11 4 4 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 4 4 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.11 5 5 التكرار الكلً للتصوٌبات  . استالم   ـ محاورة ـ تصوٌب من القفز3

 غٌر دال 1.11 3 3 تكرار ناجح
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 غٌر دال 1.11 2 2 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.11 2 2 التكرار الكلً للتصوٌبات  ـ محاورة ـ تصوٌب سلمً . استالم 4

 غٌر دال 1.11 4 4 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 3 3 تكرارفاشل 

. استالم  ـ توقف ـ محاورة ـ تصوٌب من 5

 القفز

 غٌر دال 1.11 3 3 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرارفاشل 

. استالم  ـ توقف ـ محاورة ـ تصوٌب 6

 سلمى

 غٌر دال 1.11 5 4 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 3 3 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.33 2 1 تكرارفاشل 

 -. استالم ـ خداع ـ محاورة ـ توقف 2

 تصوٌب من القفز

 غٌر دال 1.11 4 4 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 2 2 رار ناجحتك

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.11 5 5 التكرار الكلً للتصوٌبات  . استالم ـ خداع ـ محاورة تصوٌب سلمى8

 غٌر دال 1.21 2 3 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.21 3 2 تكرارفاشل 

. استالم ـ محاورة ـ توقف ـ خداع ـ 9

 تصوٌب من القفز

 غٌر دال 1.11 2 2 لكلً للتصوٌبات التكرار ا

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرارفاشل 

. استالم خداع محاورة توقف ارتكاز 11

 تصوٌب من القفز

 غٌر دال 1.11 2 2 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرارفاشل 

م محاورة توقف ارتكاز تصوٌب . استال11

 من القفز

 غٌر دال 1.11 4 4 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.14 3 4 التكرار الكلً للتصوٌبات  . استالم خداع توقف تصوٌب من القفز12

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.33 1 2 شل تكرارفا
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. استالم محاورة توقف خداع ارتكاز 13

 تصوٌب من القفز

 غٌر دال 1.11 3 3 التكرار الكلً للتصوٌبات 

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرار ناجح

 غٌر دال 1.11 2 2 تكرارفاشل 

 غٌر دال 1.11 2 2 التكرار الكلً للتصوٌبات  . استالم توقف خداع تصوٌب من القفز14

 غٌر دال 1.11 1 1 كرار ناجحت

 غٌر دال 1.11 1 1 تكرارفاشل 

 3.84= 1.15حٌث قٌمة مربع كاى الجدولٌة عند مستوى  1.15*معنوى عند مستوى 

( الخاص بالمقارنة بٌن التطبٌق االول والتطبٌق الثانى لمتغٌرات البحث عدم وجود فروق 7ٌتضح من جدول )

طبٌقٌن حٌث أنها تعطى نفس النتائج إذا ما أعٌد تطبٌقها مرة أخرى على ( بٌن الت 0.05معنوٌة عند مستوى )

 نفس الظروف مما ٌدل على ثبات استمارة التحلٌل.

 الدراسة االستطالعٌة الرابعة : -

سنة التً  22التاكد من مناسبة تدرٌبات االداءات الهجومٌة لالعبً الخط الخارجً تحت هدف الدراسة : 
 ق الهدف من البحث .اقترحتها الباحثة لتحقٌ

 ( .3( من الخبراء والمتخصصٌن فً مجال كرة السلة مرفق )20عدد ) عٌنة الدراسة :

  خطوات الدراسة :

قامت الباحثة بتصمٌم الشكل العام للتدرٌب الذي سٌتم من خالله تطبٌق االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب   .2

ذلك باعطاء مثال لكٌفٌة تطبٌق االداء داخل الوحدة التدرٌبٌة سنة ، و 22لالعبً الخط الخارجً للناشئٌن تحت 

على االداء االول ) استالم تصوٌب من القفز( حٌث وضحت بالرسم كٌفٌة توزٌع الالعبٌن فً التمرٌن وكٌفٌة 

ً تبادل اماكن الالعبٌن حتى ٌتمكنوا جمٌعاً من تطبٌق االداء ، كما راعت الباحثة ان ٌتم تطبٌق االداء من جهت

الٌسرى( باإلضافة الى اختالف زواٌا التصوٌب حٌث ٌقوم الالعبٌن باللتصوٌب من زاوٌة  –الملعب )الٌمنى 

  (  .70/5/7022( الى )29/5/7022)( ، وذلك فً الفترة من 280 – 40 – 95)

ات ( حول مناسبة تدرٌبات االداء3( وعرضها على الخبراء مرفق )4قامت الباحثة بتصمٌم استمارة مرفق ) .7

 ( .78/5/7022( الى 72/5/7022سنة وذلك فً الفترة من ) 22الفنٌة الهجومٌة لالعبً الخط الخارجً تحت 

 نتائج الدراسة : 

% مع مراعاة الوضع فً االعتبار ان ٌتم 200وافق الخبراء على التدرٌبات المقترحة من قبل الباحثة بنسبة 
كاز والتصوٌب باالضافة الى مراعاة اعطاءها بكافة اتجاهات تدرٌب الالعبٌن على االداءات بكافة انواع االرت

( ومن مناطق مراكز 280- 40- 95المحاورة وفقاً لطبٌعة االداء ، مع ضرورة تطبٌق االداءات من زواٌا )
 اللعب الخارجٌة فً الملعب 

 الدراسة االستطالعٌة الخامسة :  -

 هدف الدراسة : 

 ات وفقا لنظام الطاقة المستخدم  تحدٌد التقسٌم الزمنً الخاص بالتدرٌب -

توزٌع تدرٌبات االداءات الفنٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً على الوحدات التدرٌبة وفقا لنظام  -

 الطاقة المستخدم
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  ( .3( خبٌر من خبراء كرة السلة مرفق )20عدد ) عٌنة الدراسة :

 خطوات الدراسة :

للتقسٌم الزمنً الخاص بالتدرٌبات وفقا لنظام الطاقة المستخدم وكذلك عدد . قامت الباحثة بوضع تصور مبدئً 2
الالكتٌكً  –الوحدات المخصصة العطاء االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لكل من نظام الطاقة )الهوائً 

ئً والالهوائً الفوسفاتً( وذلك بعد الرجوع للمراجع للتاكد من نسبة استخدام الالعبٌن لكل من النظام الهوا –
 (  .42: 7( )37:  33( )9/2/7022( الى )74/5/7022)فً مبارٌات كرة السلة  وذلك فً الفترة من 

توزٌع االداءات الفنٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً على قامت الباحثة بوضع تصور مبدئً ل. 7
 ( .4/2/7022( الى 9/2/7022ة من )الوحدات التدرٌبة وفقا لنظام الطاقة المستخدم وذلك فً الفتر

( حول التصور المبدئً للتقسٌم 3( الستطالع رأي الخبراء مرفق )20. قامت الباحث بتصمٌم استمارة مرفق )3
الزمنً الخاص بالتدرٌبات وفقا لنظام الطاقة المستخدم و كذلك توزٌع  االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة 

على الوحدات التدرٌبٌة وفقاً لنظام الطاقة وعرضها على الخبراء وذلك فً  بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً
 ( . 22/2/7022(/ الى )20/2/7022الفترة من )

 نتائج الدراسة :

( 8% على بتطبٌق التدرٌبات فً فترة االعداد الخاص وما قبل المنافسات وذلك لمدة )80اتفق الخبراء بنسبة . 2
( 22( دقٌقة ، العدد الكلً للوحدات التدرٌبٌة )270ة فً األسبوع زمن الوحدة )( وحدة تدرٌب7ٌأسابٌع بواقع )

وحدات( للنظام الفوسفاتً  2وحدات( للنظام الالكتٌكً ) 2وحدات( للنظام الهوائً ) 3وحدة تدرٌبٌة ، بواقع )
 وقد قامت الباحثة بتطبٌق الوحدات كوحدات منفصلة )تخصصٌة( لالعبً مراكز الخط الخارجً 

% على  تقسٌم زمن الوحدة التدرٌبٌة طبقا لعدد التدرٌبات ونظام الطاقة المستخدم 200اتفق الخبراء بنسبة . 7
لكل وحدة وكذلك النسبة الزمنٌة التً سوف تقوم الباحثة بتطبٌقها لكل نظام من نظم الطاقة من الزمن الكلً 

لنظام الطاقة ، كما اوصى الخٌراء بضرورة مراعاة للتدرٌب وفً ما ٌلً التقسٌم الزمنً الخاص بالتدرٌبات وفقاً 
توزٌع تدرٌبات االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً على الوحدات التدرٌبٌة وفقاً 
لنظام الطاقة المستخدم ، وقد قامت بالوضع فً االعتبار التاكد انه على الالعبٌن االداء بسرعات مختلفة طبقاً 

 الراحة( المفترض الوصول الٌه .  –بٌعة نظام الطاقة حتى ٌتمكن الالعبٌن من الوصول لنبض )العمل لط

 التقسٌم الزمنً الخاص بالتدرٌبات وفقا لنظام الطاقة المستخدم

 نظام الطاقة الهوائً : -

 ق 2ق    زمن الراحة  7زمن العمل   –

 2: 7نسبة زمن العمل : الراحة =  –

 دقائق  3ق =  2ق + زمن الراحة  7العمل  زمن المجموعة = زمن –

 مج 90ق =  3÷ )زمن الوحدة(  270عدد المجموعات داخل الوحدة =  –

 داءات  5تقسم عدد المجموعات على  –

 مجموعات  8=  5÷  90عدد المجموعات لكل اداء =  –

ج منتصف م7( )280مج ٌمٌن زاوٌة 2( )95مج ٌمٌن زاوٌة  7تقسم عل مجموعات على كل اداء كما ٌلً ) –

 (280مج ٌسار زاوٌة  2( )95مج ٌسار زاوٌة  7( )40زاوٌة 



 ويفيه ممذوح محمذ زيذان 

 

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                    53

 ن/ ق 220ن/ق واقل من  290نبض العمل اعلى من  –

 ن/ ق 290الى  230نبض الراحه من  –

 :    نظام الطاقة الالكتٌكً  -

 ق 20ق      زمن الراحة  20زمن العمل  –

 2:2نسبة زمن العمل : الراحة =  –

 ق  7ق راحة =  2ق + زمن الراحة  2زمن المجموعة = زمن العمل   –

 مج 20ق  = 7÷ )زمن الوحد(  270عدد المجموعات داخل الوحدة =  –

 اداءات  5مجموعة على عدد  20تقسم  –

 مجموعة  27=  5÷  20عدد المجموعات لالداء =  –

مج منتصف 7( )280مج ٌمٌن زاوٌة  7( )95مج ٌمٌن زاوٌة  3تقسم عل مجموعات على كل اداء كما ٌلً ) –

 (280مج ٌسار زاوٌة  7( )95مج ٌسار زاوٌة  3( )40زاوٌة 

 ن/ق 240ن/ ق واقل من  220نبض العمل من  –

 ن/ ق 290الى  230نبض الراحه من  –

 نظام الطاقة الفوسفاتً : -

 3:  2ث      زمن الراحة  70زمن العمل  –

 ق 2.70ث =  20ث + زمن الراحة  70زمن المجموعة = زمن العمل  –

 مج 200ق  =  2.70÷ )زمن الوحد(  270خل الوحدة = عدد المجموعات دا –

 اداءات  5مجموعة على عدد  200تقسم  –

 مجموعة  70=  5÷  200عدد المجموعات لالداء =  –

مج منتصف  5()280مج ٌمٌن زاوٌة  5()95مج ٌمٌن زاوٌة 5تقسم عل مجموعات على كل اداء كما ٌلً ) –

 (280اوٌة مج ٌسار ز 5( )95مج ٌسار زاوٌة  5( )40زاوٌة 

 ن/ق  240نبض العمل اعلى من  –

 ن/ق 220الى  40نبض الراحة  –
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راعت الباحثة قٌاس النبض اثناء التدرٌب للتاكد ان الالعبٌن وصلوا الى نبض العمل المطلوب ونبض الراحة 
 المطلوب طبقاً لنواع النظام .

هٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً % على توزٌع تدرٌبات االداءات الفنٌة المنت 200. اتفق الخبراء بنسبة 3
وكذلك الزمن الذي سوف تقوم الباحثة بتطبٌقه لكل نظام من نظم الطاقة هو الزمن على الوحدات التدرٌبة ، 

% الى اهمٌة التدرج فً االداءات  داخل الوحدات  40، كما اوصى الخبراء بنسبة  الكلً للوحدة التدرٌبٌة
  التدرٌبٌة من السهل الى الصعب .

 (3جدول )
 توزٌع االداءات الفنٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً الخط الخارجً على الوحدات التدرٌبة وفقا لنظام الطاقة المستخدم

 نظام الطاقة المستخدم االداءات الفنٌة الهجومٌة الوحدات التدرٌبٌة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-2-3-4-11 

5-6-8-2-9 

1-2-3-4-11 

5-8-2-9-11 

1-2-3-4-11 

5-8-2-11-9 

1-2-3-4-11 

5-2-8-12-9 

1-2-3-11-13 

5-6-12-9-11 

12-14-13-11-9 

1-2-3-14-13 

5-6-14-2-13 

6-8-12-14-11 

1-2-3-4-11 

5-8-2-9-13 

 هوائً

 هوائً

 الكتٌكً

 الكتٌكً

 الكتٌكً

 فوسفاتً

 فوسفاتً

 هوائً

 الكتٌكً

 الكتٌكً

 فوسفاتً

 فوسفاتً

 فوسفاتً

 الكتكً

 فوسفاتً

 الكتٌكً

 خامسا : خطوات البحث االساسٌة : 

 حٌث قامت الباحثة :( 31/12/2112( الى )21/6/2112)اجرٌت الدراسة االساسٌة فً الفترة من 

( مبارٌات 2( وذلك بتسجٌل )30/2/7022( ال )70/2/7022بإجراء )القٌاس القبلً( فً الفترة من ). 2
 )عٌنة البحث االساسٌة(  وتحلٌلها . تجرٌبٌة لالعبً مراكز الخط الخارجً

بتطبٌق تدرٌبات االداءات الفنٌة الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب على العبً الخط الخارجً )عٌنة البحث  .7
( أسابٌع بواقع 3( أسابٌع وفترة ما قبل المنافسات )5االساسٌة( وفقا لنظام الطاقة فً فترة األعداد الخاص )

تخصصٌة( فً األسبوع وذلك عن طرٌق مدرب الفرٌق ومتابعة الباحثة للتطبٌق وحدتٌن تدرٌبٌتٌن )وحدات 
 ( .7022/ 4/ 20( الى )7022/ 2/ 20( دقٌقة ، وذلك فً الفترة من )50زمن كل وحدة  )
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( مبارٌات 2( وذلك بتسجٌل )72/4/7022( الى )22/4/7022بإجراء )القٌاس البعدي( فً الفترة من ) . 3
 كز الخط الخارجً )عٌنة البحث االساسٌة(  وتحلٌلها .تجرٌبٌة لالعبً مرا

ــ قامت الباحث بتفرٌغ نتائج استمارات التحلٌل للقٌاسٌن القبلً والبعدي وذلك إلجراء المعالجات اإلحصائٌة 
 (  .30/27/7022( الى 2/20/7022وذلك فً الفترة من )

 سادسا : المعالجات االحصائٌة : 

عالجات االحصائٌة التالٌة للتوصل إلى نتائج الدراسة الى انتاجٌة األداءات الهجومٌة قامت الباحثة باستخدام الم

 لالعبً مراكز الخط الخارجً قٌد البحث :

 االنحراف المعٌاري  -المتوسط الحسابً    -

 معامل التفلطح   -معامل االلتواء        -

 قٌمة )ت( -نسبة التحسن          -

 ت الناجحة لالداءات الهجومٌة التكرارا      االنتاجٌة  =   -

 التكرار الكلً لالداء                                     
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 عرض النتائج : 
 (4جدول )

القٌاس القبلى والقٌاس البعدى لمتغٌرات انتاجٌة االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً  
 لناشئً كرة السلة

 

الداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط ا

 الخارجً

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً
الفرق بٌن 

 القٌاسٌن

مربع كاى بٌن النسب 

% 

نسبة التحسن 

% 
 % ك % ك

استالم  ـ تصوٌب من  .1

 القفز

 5.11 1.16 2.44 51.22 21 48.28 21 التكرار الكلً للتصوٌبات

 42.86 3.13 12.14 52.14 12 41.11 8 تكرار ناجح

 28.52 2.86 12.14 42.86 9 61.11 12 تكرارفاشل

 42.86 3.11 12.65 58.82 52.14 41.18 41.11 انتاجٌة االداء الكلً

استالم  ـ تصوٌب  .2

 سلمً

 16.62 1.59 2.69 53.85 35 46.15 31 التكرار الكلً للتصوٌبات

 21.43 *6.22 23.81 52.14 21 33.33 11 تكرار ناجح

 35.21 *5.18 23.81 42.86 15 66.62 21 تكرارفاشل

 21.43 *6.93 26.32 63.16 52.14 36.84 33.33 انتاجٌة االداء الكلً

استالم  ـ محاورة ـ  .3

 تصوٌب من القفز

 14.29 1.59 2.69 46.15 31 53.85 35 التكرار الكلً للتصوٌبات

 89.58 *6.33 21.48 43.33 13 22.86 8 تكرار ناجح

 26.54 3.13 21.48 56.62 12 22.14 22 تكرارفاشل

 89.58 *9.52 31.94 65.42 43.33 34.53 22.86 انتاجٌة االداء الكلً

استالم  ـ محاورة ـ  .4

 تصوٌب سلمً

 11.53 1.25 5.11 52.51 21 42.51 19 التكرار الكلً للتصوٌبات

 55.11 *4.38 21.31 52.14 12 36.84 2 تكرار ناجح

 32.14 *3.89 21.31 42.86 9 63.16 12 تكرارفاشل

 55.11 *4.62 21.61 61.81 52.14 39.21 36.84 انتاجٌة االداء الكلً

استالم  ـ توقف ـ  .5

محاورة ـ تصوٌب 

 من القفز

 16.62 1.59 2.69 53.85 14 46.15 12 التكرار الكلً للتصوٌبات

 21.43 *6.22 23.81 52.14 8 33.33 4 تكرار ناجح

 35.21 *5.18 23.81 42.86 6 66.62 8 تكرارفاشل

 21.43 *6.93 26.32 63.16 52.14 36.84 33.33 انتاجٌة االداء الكلً

استالم  ـ توقف ـ  .6

محاورة ـ تصوٌب 

 سلمى

 6.62 1.12 3.45 48.28 14 51.22 15 التكرار الكلً للتصوٌبات

 61.21 *5.66 24.29 64.29 9 41.11 6 تكرار ناجح

 41.48 *6.16 24.29 35.21 5 61.11 9 تكرارفاشل

 61.21 *5.42 23.29 61.64 64.29 38.36 41.11 انتاجٌة االداء الكلً

استالم ـ خداع ـ  .2

محاورة ـ تصوٌب 

 من القفز

 35.21 2.31 15.15 52.58 19 42.42 14 التكرار الكلً للتصوٌبات

 11.53 1.31 6.12 63.16 12 52.14 8 تكرار ناجح
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 14.14 1.45 6.12 36.84 2 42.86 6 تكرارفاشل

 11.53 1.25 5.11 52.51 63.16 42.51 52.14 انتاجٌة االداء الكلً

 3.84=  1.15الجدولٌة عند مستوى  حٌث قٌمة مربع كاى 1.15*معنوى عند مستوى 
 (4تابع جدول )

جومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً القٌاس القبلى والقٌاس البعدى لمتغٌرات انتاجٌة االداءات اله
 ( سنة16فً كرة السلة تحت )

االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط 

 الخارجً

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً
الفرق بٌن 

 القٌاسٌن

مربع كاى بٌن النسب 

% 

نسبة التحسن 

% 
 % ك % ك

استالم ـ خداع ـ  .8

تصوٌب  محاورة

 سلمى

 38.46 2.61 16.13 58.16 18 41.94 13 التكرار الكلً للتصوٌبات

 26.39 1.95 8.12 38.89 2 31.22 4 تكرار ناجح

 11.23 1.51 8.12 61.11 11 69.23 9 تكرارفاشل

 26.39 1.36 11.66 55.83 38.89 44.12 31.22 انتاجٌة االداء الكلً

استالم ـ محاورة ـ  .9

ـ توقف ـ خداع 

 تصوٌب من القفز

 16.62 1.59 2.69 53.85 2 46.15 6 التكرار الكلً للتصوٌبات

 42.86 3.28 21.43 21.43 5 51.11 3 تكرار ناجح

 42.86 *5.84 21.43 28.52 2 51.11 3 تكرارفاشل

 42.86 3.11 12.65 58.82 21.43 41.18 51.11 انتاجٌة االداء الكلً

استالم خداع محاورة  .11

تكاز توقف ار

 تصوٌب من القفز

 31.11 1.21 13.14 56.52 13 43.48 11 التكرار الكلً للتصوٌبات

 53.85 *4.52 21.54 61.54 8 41.11 4 تكرار ناجح

 35.91 *4.21 21.54 38.46 5 61.11 6 تكرارفاشل

 53.85 *4.51 21.21 61.61 61.54 39.39 41.11 انتاجٌة االداء الكلً

 استالم محاورة توقف .11

ارتكاز تصوٌب من 

 القفز

 66.62 *6.25 25.11 62.51 11 32.51 6 التكرار الكلً للتصوٌبات

 21.11 1.91 11.11 61.11 6 51.11 3 تكرار ناجح

 21.11 1.11 11.11 41.11 4 51.11 3 تكرارفاشل

 21.11 1.83 9.19 54.55 61.11 45.45 51.11 انتاجٌة االداء الكلً

استالم خداع تصوٌب  .12

 ن القفزم

 21.11 1.83 9.19 54.55 6 45.45 5 التكرار الكلً للتصوٌبات

 66.62 *6.62 26.62 66.62 4 41.11 2 تكرار ناجح

 44.44 *2.62 26.62 33.33 2 61.11 3 تكرارفاشل

 66.62 *6.25 25.11 62.51 66.62 32.51 41.11 انتاجٌة االداء الكلً

استالم محاورة  .13

توقف خداع ارتكاز 

 وٌب من القفزتص

 14.29 1.44 6.62 53.33 8 46.62 2 التكرار الكلً للتصوٌبات

 25.11 *5.84 21.43 51.11 4 28.52 2 تكرار ناجح

 31.11 3.28 21.43 51.11 4 21.43 5 تكرارفاشل

 25.11 *2.44 22.22 63.64 51.11 36.36 28.52 انتاجٌة االداء الكلً
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استالم توقف خداع  . 14

 ن القفزتصوٌب م

 12.51 1.35 5.88 52.94 9 42.16 8 التكرار الكلً للتصوٌبات

 22.28 *8.12 29.12 66.62 6 32.51 3 تكرار ناجح

 46.62 *8.88 29.12 33.33 3 62.51 5 تكرارفاشل

 22.28 *2.84 28.11 64.11 66.62 36.11 32.51 انتاجٌة االداء الكلً

 3.84=  1.15بع كاى الجدولٌة عند مستوى حٌث قٌمة مر 1.15*معنوى عند مستوى 
 

 مناقشة النتائج :
 سوف تقوم الباحثة بمناقشة  النتائج من خالل فروض البحث : 

توجد نسب تحسن لمتغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الفرض االول : 
 سنة فً كرة السلة . 22الخارجً للناشئٌن تحت 

والخاص بالمقارنة بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى لمتغٌرات البحث وجود نسب تحسن ( 9)ول ٌتضح من جد
نسب التحسن لمتغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً  بٌن القٌاسٌن فى

 عٌنة البحث ولصالح القٌاس البعدي 

ت( لالداء )استالم محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز( حٌث حصل المتغٌر )التكرار الكلً للتصوٌبا -

على اعلى نسبة تحسن وترى الباحثة انه حصل على تكرارات اقل بكثٌر فً القٌاس القبلً نظراً لصعوبته بٌنما 

تدرٌب الالعبٌن على االداء من خالل التدرٌب التخصصً ادى الى زٌادة تكراراته فً مبارٌات القٌاس البعدي  

ما حصل )التكرار الكلً للتصوٌبات( لالداء )استالم تصوٌب من القفز(على اقل نسبة وتعزي الباحثة ذلك ، بٌن

 الى شٌوع استخدامه وسهولة اداءه لذا لم تظهر نسبة تحسن عالٌه لتكراره فً المبارٌات .

ز( على اعلى نسبة اما بالنسبة لمتغٌر )التكرار الناجح( فقد حصل االداء ))استالم محاورة تصوٌب من القف -

تحسن، اما اقل نسبة تحسن ظهر فً االداء )استالم خداع محاورة تصوٌب من القفز( وترجع الباحثة ذلك الى 

 قلة تكراره بصفة عاملة فً مبارٌات عٌنة البحث 

كذلك ظهرت اعلى نسبة تحسن لمتغٌر )التكرار الفاشل( لالداء )استالم توقف خداع تصوٌب من القفز(  -

باحثة ذلك الى التدرٌب التخصصً حٌث اظهرت النتائج ارتفاع فً التكرارات الناجحة وذلك لنفس وترجع ال

عدد التكرارات تقرٌباً ، بٌنما حصل االداء )استالم خداع محاورة تصوٌب من القف( على اقل نسبة تحسن 

 للتكرار الفاشل .

البعدي لنسب تكرارات متغٌرات االداءات توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والفرض الثانً : 
سنة فً كرة السلة لصالح القٌاس  22الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن تحت 

 البعدي .

( والخاص بالمقارنة بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى لنسب تكرار متغٌرات البحث وجود 9ٌتضح من جدول )
بٌن القٌاسٌن فى االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط  0.05د مستوى فروق معنوٌة عن

الخارجً عٌنة البحث ولصالح القٌاس البعدي حٌث كانت قٌمة مربع كاى المحسوبة أكبر من قٌمة مربع كاى 
 -( وتتضح الفروق المعنوٌة فٌما ٌلى :3.89= ) 0.05الجدولٌة عند مستوى 

كرار الكلى للتصوٌبات ٌتضح وجود فروق معنوٌة فى األداءات )استالم محاورة توقف ارتكاز بالنسبة للت  -

 تصوٌب من القفز( ولصالح القٌاس البعدى. 
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اما بالنسبة للتكرار التصوٌب الناجح ٌتضح وجود فروق معنوٌة فى األداءات )استالم  تصوٌب سلمً(،  -

ف محاورة تصوٌب من القفز(،)استالم توقف محاورة )استالم  محاورة تصوٌب من القفز(،)استالم  توق

تصوٌب سلمى(،)استالم خداع محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز(،)استالم خداع تصوٌب من 

القفز(،)استالم محاورة توقف خداع ارتكاز تصوٌب من القفز(،)استالم توقف خداع تصوٌب من القفز( 

%  52تدرٌب التخصصً على زٌادة نسبة اصابة الهدف لـ ولصالح القٌاس البعدى ، مما ٌوضح تأثٌر ال

 تقرٌباً من العدد الكلً لالداءات 

( الى أن التدرٌب التخصصً من أهم العوامل التى تساعد على اإلرتقاء 7002حٌث ٌوضح شعبان ابراهٌم )
ككل بمستوى الفرٌق حٌث التخلص من نواحى النقص عند كل العب سوف ٌكون له مردوده على الفرٌق 

ولألسف فإننا نالحظ أن معظم المدربٌن ال ٌخصصون فترات للتدرٌب التخصصً كما أنهم ٌتعاملون مع جمٌع 
العبى الفرٌق كما لو كانوا ذوى مواصفات متساوٌه، والتدرٌب التخصصً قد ٌنبع من مكان الالعب التكتٌكى 

تلف تبعاً لمركز اللعب فواجبات صانعً فإذا نظرنا إلى العبى كرة السلة بشكل خاص فإن واجبات الالعبٌن تخ
اللعب تختلف عن واجبات القاطعٌن المهاجمٌن وبالتالً عن العب االرتكاز،  وعلى ذلك فإن الواجبات التى 
ٌفرضها مكان الالعب ٌمكن أن تكون إحدى العوامل األساسٌه لضرورة التدرٌب التخصصً فى اإلتجاهٌن 

 ( 704 -708: 2البدنى والفنى. ) 

ا ما راعته الباحثة اثناء التدرٌب حٌث قامت بتدرٌب العبً مراكز الخط الخارجً فً وحدات تدرٌبٌة وهذ
منفصة حتى ٌقوم الالعبون بالتركٌز فً االداءات الخاصة بهم دون االداءات الخاصة بباقً المراكز ، كما 

ما اكد على اهمٌته نات لٌوبتلٌر راعت الباحثة تدرٌب الالعبٌن علٌها فً ظروف مشابهة لظروف المباراة وهذا 
Nate Le Boutillier (7020 حٌث اوضح أنة ٌجب على مدرب كرة السلة تدرٌب الالعبٌن على األداءات )

 ( 22:  34الفنٌة الهجومٌة التى تحدث أثناء المباراة له اهمٌة كبٌرة فً مبارٌات كرة السلة . )

أن التدرٌب على األداءات الفنٌة بما  Takahashiاشً( نقالً عن تاك7002وٌضٌف مجدي عبد النبً محمد )
ٌتناسب مع ظروف المباراة ودمجها بصورة جمل مخطط لها تسهل لالعب التغلب على المنافس وتشتٌت انتباهه 
، و فتعطً فرصة تسجٌل األهداف بأقل جهد فضالً عن أنها تحسن من سرعة األداء وتزٌد من معلومات 

قدرة على حسن التصرف السرٌع وأٌضاً إتقان األداء الحركً المهاري وترجٌح كفة المهاجم الخططٌة وكذلك ال
 ( 28: 29فرٌق الالعب بكثرة أداءاته الهجومٌة على الفرٌق المنافس. )

اما التكرار الفاشل ٌتضح وجود فروق معنوٌة فى األداءات )استالم تصوٌب سلمً(،)استالم محاورة تصوٌب  -

ة تصوٌب من القفز(،استالم توقف محاورة تصوٌب سلمى(،)استالم محاورة توقف سلمً(،)استالم توقف محاور

خداع تصوٌب من القفز(،)استالم خداع محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز(،)استالم خداع تصوٌب من 

% تقرٌباً من 52القفز(،)استالم توقف خداع تصوٌب من القفز( ولصالح القٌاس البعدى وهً تمثل نسبة 

ءات مما ٌدل على تحسن اداء الالعبٌن فً نسبة اصابة الهدف وترجع الباحثة ذلك الى التدرٌب التخصصً االدا

وتركٌز الالعبٌن على اصابة الهدف اثناء التمرٌن بعدة انواع من التصوٌب من خالل االداءات الهجومٌة 

 اتالمنتهٌة بالتصوٌب ساعدهم على اختٌار نوع التصوٌب المناسب اثناء المبارٌ

( أن األداءات الفنٌة تعنً 7003وهذا ٌتفق مع ما اشار الٌه وفً هذا الصدد ٌؤكد محمد عبد الرحٌم إسماعٌل )
حركه أو مجموعة من األساسٌات الحركٌة تؤدى بدرجة عالٌة من الدقة ، فالالعب صاحب المهارة الفنٌة فً 

وٌب ولدٌه القدرة على أدائها بدرجة عالٌة من التصوٌب مثالً ٌعنً أنه ٌجب أن ٌمتلك األساسٌات الحركٌة للتص
 ( 92: 73الدقة )إصابة السلة( .)

كذلك اكد الخبراء ان امتالك الالعب المبكر ألشكال متنوعه من األداءات المهارٌه بما ٌشابه المباراة ٌتٌح له 
ع وتنفٌذ الخطط فى اختٌار افضلها فً معظم مواقف اللعب الفعلٌة فهى تزٌد من قدرته على المناورة والخدا

اماكن واتجاهات مختلفه وذلك حتى ال ٌفاجأ بموقف لم ٌتم التدرٌب علٌه ومن ثم ٌتم تحقٌق سرعه االداء المتمٌز 
  ( 30: 72( )73: 90) . بالدقة والتوافق فى تنفٌذ الواجب الخططى المطلوب
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بعدي فً إنتاجٌة األداءت الهجومٌة توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس الالفرض الثالث : 
 سنة فً كرة السلة لصالح القٌاس البعدي . 22المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن تحت 

 
( والخاص بالمقارنة بٌن القٌاس القبلى والقٌاس البعدى النتاجٌة االداءات الهجومٌة المنتهٌة 9ٌوضح جدول )

بٌن القٌاسٌن ولصالح القٌاس البعدي  0.05بحث وجود فروق معنوٌة عند مستوى بالتصوٌب لالعبً عٌنة ال
وتتضح هذه الفروق فً االداءات الهجومٌة )استالم تصوٌب سلمً(،)استالم محاورة ـتصوٌب من القفز(،)استالم 

ى( محاورة تصوٌب سلمً( ،)استالم توقف محاورة تصوٌب من القفز( ،)استالم  توقف محاورة ـتصوٌب سلم
،)استالم خداع محاورة توقف ارتكاز تصوٌب من القفز(،)استالم خداع تصوٌب من القفز( ،)استالم محاورة 
توقف خداع ارتكاز تصوٌب من القفز( ،)استالم توقف خداع تصوٌب من القفز( ولصالح القٌاس البعدى وهذه 

 % تقرٌباً من العدد الكلً لالداءات 29االداءات تمثل 

ذلك الى تحسن اداء الالعبٌن لالداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب نتٌجة للتدرٌب المركز علٌها وترجع الباحثة 
بما ٌضمن استغالل الالعببٌن لمهاراتهم والقدرة على التصرف السلٌم واختٌار االداء المناسب ونوع التصوٌب 

 المناسب مع المنافسٌن اثناء المبارٌات .
( بهذا الصدد ان أن كرة السلة من األنشطة الرٌاضٌة التً 7000مدحت صالح ) وٌذكر عبد العزٌز النمر ومحمد

تزخر باألداءات الفنٌة واالستراتٌجٌة المتعددة نتٌجة لمواقف اللعب المتغٌرة والتً تتطلب حسن استغالل 
ٌن لألداءات الالعبٌن لمهاراتهم ، والقدرة على التصرف مع الزمالء والمنافسٌن والمواقف إذ إن إجادة الالعب

الفنٌة ال ٌعنً بالضرورة قدرتهم على أدائها بنجاح فً المباراة إذا لم ٌستخدموا نوع األداء المناسب ، والتوقٌت 
الجٌد، والمكان المالئم ألدائها ، باإلضافة إلى قدراتهم البدنٌة والوظٌفٌة التً تمكنهم من االستمرار فً األداء 

ودون هبوط فً المستوى إذ ٌتمٌز األداء فً كرة السلة باالنطالقات الفجائٌة  حول زمن المباراة بكفاءة وفعالٌة
السرٌعة والتوقف غٌر المتوقع والوثب والدوران وتغٌٌر السرعة واالتجاه بالكرة وبدونها وذلك استجابة 

 ( 24:8لتحركات المنافس وهذا ٌتطلب إجادة تامة لجوانب األداء الفنً. )
( إلى أن العمل على التدرٌب وترقٌة األداءات 2442ء الدٌن وناهد أنور الصبا  )كما وٌشٌر جمال محمد عال

الفنٌة بوصفها منظومة حركٌة واحدة تتسم باإلًلٌة والسرعة والدقة فً األداء بحٌث ٌزٌد من اإلنتاجٌة لهذا النوع 
 ( 45: 9من األداءات الفنٌة ومن ثبات هذه اإلنتاجٌة تحت ظروف المبارٌات. )

  الصات البحث : استخ

 فً حدود أهداف البحث والخطوات التً تم اتباعها توصلت الباحثة الى ما ٌلً :

. وجود نسب تحسن فً متغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً عٌنة 2

 الدراسة .

تكرارات متغٌرات االداءات الهجومٌة توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي لنسب بعض . 7
المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً عٌنة البحث لصالح القٌاس البعدي ، حٌث ظهرت هذه الفروق 
فً نسب متغٌر )التكرار الكلً( الداء واحد فقط ، بٌنما ظهرت نسب )التكرار الناجح( و )التكرار الفاشل( فً 

 % تقرٌباً من مجمل االداءات .52داء وهً تمثل ا 29اداءات من واقع  8عدد 

. توجد فروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي فً إنتاجٌة األداءت الهجومٌة المنتهٌة 3
بالتصوٌب لالعبً مراكز الخط الخارجً عٌنة البحث لصالح القٌاس البعدي ، حٌث ظهرت هذه الفروق فً فً 

 % تقرٌباً من مجمل االداءات .29اداء وهً تمثل  29اداءات من واقع 4عدد 

 التوصٌات :

 فً ضوء النتائج التً تم التوصل الٌها توصً الباحثة بما ٌلً : 

 االهتمام بالتدرٌب التخصصً فً تخطٌط البرامج التدرٌبٌة للمراحل السنٌة المختلفة .. 1
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ج التدرٌبٌة للمراحل السنٌة المختلفة وخاصة . االهتمام بالتدرٌب التخصصً لمراكز اللعب فً تخطٌط البرام7

 االداءات الهجومٌة والدفاعٌة الخاصة بكل مركز .

 . االهتمام بتطبٌق التدرٌبات فً التدرٌب التخصصً فً صورة مشابهة لالداء فً المبارٌات . 3
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 المراجــــــــــــع
 ٌـــة :اوالً : المراجع العرب

 (7022) ابراهٌم فاضل عبد الحسٌن    .2

: 

تأثٌر تدرٌبات مهارٌة مركبة فً انتاجٌة االداء الهجومً 
لمراكز الخط الخارجً لدى ناشئً كرة السلة ، رسالة 
 -ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 جامعة االسكندرٌة .
أحمد محمود ابراهٌم ، عبد   .7

 الرسول

(7002) 
: 

االسس العلمٌة والتطبٌقٌة لنظرٌات التدرٌب الرٌاضً ، 
 ذات السالسل ، الكوٌت .

 (2440) جمال عالء الدٌن   .3
: 

منظومة الحركات ونظم توجٌهها والتحكم فٌها ، بحث 
منشور ، نظرٌات وتطبٌقات ، العدد السادس ، كلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة االسكندرٌة .
ٌن ،ناهد جمال عالء الد  .9

 الصبا 

(2442) 
 ، دار المعارف، اإلسكندرٌة.2، ط7علم الحركة، ج :

 (7002) محمدسامٌة مختار   .5

: 

تأثٌر برنامج باستخدام التدرٌبات المنفردة والمركبة على 
مستوى األداء المهاري الهجومً فً كرة السلة لطالبات 
المدرسة الرٌاضٌة باإلسكندرٌة ، بحث منشور بالمجلة 

ٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة العلم
 . للبنات ، جامعة االسكندرٌة

 (7002) سناء عباس ابراهٌم   .2

: 

تطور األداء الحركً للمهارات األساسٌة المستخدمة فً 
(  27:  4الجمل الحركٌة لالعبً كرة السلة للصغار ) 

سنه ، بحث منشور ـ مجلة نظرٌات وتطبٌقات ، كلٌة 
 لتربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة اإلسكندرٌة .ا

 : (7002) شعبان ابراهٌم محمد   .2
دار العلم   ,الطبعة األولى,كرة السلة تعلٌم وتطبٌق 

 م.7002الكوٌت، 
عبد العزٌز النمر ، مدحت   .8

 صالح

(7000) 
 تدرٌب، األساتذة للنشر والتوزٌع. –كرة السلة، تعلٌم  :

 : (2449) عفاف عبد الكرٌم  .4
التدرٌب للتعلم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ،منشاة 

 المعارف، االسكندرٌة

 (7022) عبٌدعلً عاشور   .20

: 

دراسة تحلٌلٌة للعالقة بٌن بعض أنواع التصوٌب ونتٌجة 
مجلة علــوم التربٌة الرٌاضٌة  المباراة بلعبة كرة السلة ،

جامعة  ،العدد الثالث ،المجلد الرابع،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 البصرة .

 (7002) علً محمد العجمً  .22

: 

تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لبعض المهارات الهجومٌة 
المركبة على مستوى األداء لالعبً كرة السلة ، رسالة 
دكتوراه غٌر منشورة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة 

 طنطا
 (7002) عمرو محمد عطٌة  .27

: 

داءات الحركٌة تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح لبعض األ
المركبة على مستوى األداء المهاري لالعبً مدارس كرة 
القدم ، رسالة ماجستٌر ، غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة جامعة المنصورة .
 (2440) فاطمة محمد عبد المقصود  .23

: 

تحدٌد عناصر اللٌاقة البدنٌة الخاصة ومدى مساهمتها 
سلة ، بحث لكل مركز من مراكز اللعب فً كرة ال

منشور ، مجلة علوم وفنون الرٌاضة كلٌة التربٌة ،كلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ،المجلد الثانً ، العدد الثالث ، 
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 القاهرة .
 (7002) مجدي عبد النبً محمد    .29

: 
برنامج تدرٌبً لبعض االداءات المهارٌة المركبة وتأثٌره 

ٌر،كلٌة على مستوى االداءلناشئ كرة الٌد، رسالة ماجست
 التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطا.

 محمد ابراهٌم جاد الحق  .25

 

(7008) 

: 

تأثٌر التدرٌبات الحركٌة المنفردة والمركبة فً تحسٌن 
مستوى األداء المهاري الهجومً لالعبً كرة السلة 
،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جامعة طنطا .
 (7008) محمد ابراهٌم عمرو  .22

: 

تأثٌر التدرٌبات المنفردة و المركبة فً تحسن مستوى 
األداء المهاري الهجومً لالعبً كرة السلة، رسالة 
دكتوراه ، غٌر منشورة،  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة 

 طنطا  .
 (7009) محمد احمد عبد هللا  .22

: 

تطوٌر بعض األداءات الحركٌة المركبة )المندمجة( 
هوكً ، مجلة علوم التربٌة الهجومٌة لدى العبً ال

، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  72،  75الرٌاضٌة العدد 
 ، جامعة االسكندرٌة

 (7009) محمد اشرف كلمل  .28
: 

أثر تنمٌة بعض االداءات المهارٌه الخداعٌة الحركٌة على 
فاعلٌة الهجوم فً كرة الٌد ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة 

 جامعة االسكندرٌة .، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، 
محمد حازم ابو سوٌف ،علٌة   .24

 ابراهٌم زهدي

(7005) 

: 

متغٌرات اآلداء الفنً الهجومً والدفاعً الممٌزة لفرق 
المقدمة فً الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال ، مجلة 
نظرٌات وتطبٌقات ،العدد السابع و الخمسون ، كلٌة 

 رٌة .التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة اإلسكند
 (7022) محمد سمٌر سوٌدان   .70

: 
دراسة االداءات الحركٌة الهجومٌة لالعبً االرتكاز 
الناشئٌن فً كرة السلة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن، جامعة اإلسكندرٌة.
 (7022) محمد سمٌر سوٌدان   .72

: 

تأثٌر برنامج تدرٌبً على تحسٌن بعض االداءات 
ططٌة الهجومٌة الفردٌة لالعبً االرتكاز الناشئٌن فً الخ

كرة السلة ، رسالة دكتوراة غٌر منشورة ، كلٌه التربٌة 
 الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة االسكندرٌة .

 (7000) محمد كشك، أمر هللا ألبساطً  .77

: 

دراسة تأثٌر التدرٌبات البلومترٌة فً االتجاه األفقً 
نفجارٌة ومدمجات والراسً على مستوى القدرة. اال

السرعة لدى بعض الرٌاضٌٌن، المجلة العلمٌة 
)نظرٌات_تطبٌقات( كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة 

 .72اإلسكندرٌة، العدد 
 : (7003) محمد عبد الرحٌم اسماعٌل  .73

األساسٌات المهارٌة والخططٌة الهجومٌة فً كرة السلة ، 
 منشاة المعارف اإلسكندرٌة

 : (7002) اسماعٌل  محمد عبد الرحٌم   .79
تطبٌقات عملٌة ، منشأة المعارف ،  –كرة السلة 
 . االسكندرٌة

 (7022) محمد عبد الكرٌم محمود  .75

: 

االداءات الفنٌة الهجومٌة لالعبً االرتكاز وعالقتها 
رسالة ماجستٌر غٌر  بنتائج المبارٌات كرة السلة ،

جامعة  -منشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 درٌة .االسكن

محمد محمود عبد الداٌم   .72

 ،محمد صبحً حسانٌن

(2444) 
: 

القٌاس فً كرة السلة ،الطبعة الخامسة، دار الفكر العربً 
. 
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 (7000) مرعى حسٌن مرعً  .72

: 

دراسة األداءات الحركٌة المندمجة لالعبى المراكز 
وخطوط اللعب فى رٌاضة الهوكى بحث منشور نظرٌات 

ر كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وتطبٌقات العدد التاسع عش
 م.7000للبنات جامعة األسكندرٌة، 

 : (7002) مصطفى محمد زٌدان  .78
كرة السلة للمدرس و المدرب ، دار الفكر العربً ، 

 القاهرة

 (7023) مصطفى محمود حافظ  .74

: 

تنمٌة بعض األداءات الخططٌة الدفاعٌة وتأثٌرها على 
راة غٌر رسالة دكتـو األداء الدفاعً فً كرة السلة،

جامعة  -منشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 االسكندرٌة .

 : (7022) نٌفٌن ممدوح زٌدان  .30
دراسة تحلٌلٌة لمتغٌرات االداء الفنً لفرق الدوري 

 الممتاز لكرة السلة للسٌدات وفقاً لترتٌب الفرق

 : (7022) نٌفٌن ممدوح زٌدان  .32
عب بفرق متغٌرات االداء الفنً الممٌزة لمراكز الل
 المقدمة فً الدوري الممتاز لكرة السلة للسٌدات

 (7002) وسام عبد المنعم البنا  .37
: 

تطوٌر االداءات الحركٌة الهجومٌة المركبة لدى ناشئى 
هوكً المٌدان ، رسالة دكتوراه ، غٌر منشورة ، كلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة الزقازٌق  .
 ة : ثانٌاً : المراجــع االجنبٌ

Sports Physiology, Holt Saunders, 
TOKYO. 

: (1984) Fox, E 33.  
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34.  
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35.  
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Tactical skills ،Human kinetics 

Pubilisher. 

: (2007) Kathy Mc Gee 
36.  

Handball ، Practical exercise، 
Eueopean handball federation. 

: (2000) Maher D.IY  37.  

Lets Bulid Ateam , F.I.B.A OF FlaciAl 
sponsor , 

: (1995) Mario Blasone 38.  

Play Basketball Like a Pro: Key Skills 
and Tips, Capstone press A Capstone 
Impr, 2010. 

: (2010) Nate Le Boutillier 
39.  

Teaching physical Education for 
learning st ,Louis, Toronto, santa clear 

: (1995) Rink , Ejuditih 40.  

 لمعلومات الدولٌة : ثالثاً : شبكة ا
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 الملخــص
  

تأثير التذريب التخصصي لبعض مراكس اللعب على اوتاجيت األداءث الهجىميت في 

 مبارياث كرة السلت  
 

 يهدف البحث الى :

 : بحثالهذف 

للناشئٌن  لالعبً مراكز الخط الخارجً بالتصوٌب  ةالمنتهٌ ةالهجومٌ تٌهدف البحث الى تحسٌن انتاجٌة األداء
المنتهٌة بالتصوٌب  تخصصٌة لالداءات الهجومٌةتدرٌبات ) ( سنة فً كرة السلة وذلك من خالل61تحت )

، التعرف على تأثٌر التدرٌبات التخصصٌة كرة السلة سنة فً  61للناشئٌن تحت  الخط الخارجً لالعبً مراكز
سنة  61للناشئٌن تحت  لالعبً مراكز الخط الخارجً بالتصوٌب  ةالمنتهٌ ةالهجومٌت ااألداءفً تحسٌن انتاجٌة 

( مبارٌات لكل من القٌاسٌن القبلً 1( العب بواقع )61(، وقد اشتملت عٌنة الدراسة على عدد )كرة السلةفً 
لتطبٌق تدرٌبات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً  المنهج التجرٌبًت الباحثة والبعدي ، وقد استخدم

لتحلٌل مبارٌات ) القٌاس القبلً ( و المنهج الوصفً التحلٌلً مراكز الخط الخارجً على عٌنة البحث األساسٌة و
بً مراكز الخط الخارجً للناشئٌن ) القٌاس البعدي ( وذلك لتحلٌل األداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالع

 ( سنة فً كرة السلة .61تحت )
 

وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود نسب تحسن فً متغٌرات االداءات الهجومٌة المنتهٌة بالتصوٌب لالعبً 
بعض نسب لفروق دالة إحصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي مراكز الخط الخارجً عٌنة البحث ، كذلك وجود 

لصالح  الخط الخارجً عٌنة البحثبالتصوٌب لالعبً مراكز  ةالمنتهٌة الهجومٌمتغٌرات االداءات  تتكرارا
 8، وهً متغٌر )التكرار الكلً( الداء واحد فقط ، )التكرار الناجح( و )التكرار الفاشل( فً عدد القٌاس البعدي 

فروق دالة إحصائٌة كذلك اتضح وجود % تقرٌباً من مجمل االداءات ، 15اداء وهً تمثل  61اداءات من واقع 
الخط  بالتصوٌب لالعبً مراكز ةالمنتهٌ ةالهجومٌت البعدي فً إنتاجٌة األداءالقٌاس القبلً و سبٌن القٌا

اداء  61اداءات من واقع 9، حٌث ظهرت هذه الفروق فً فً عدد لصالح القٌاس البعدي  الخارجً عٌنة البحث
 داءات .% تقرٌباً من مجمل اال11وهً تمثل 
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Abstract 

The effect of specialized training for some basketball positions on the offensive 

performances production during the game 

The research aims to: 

The aim of the research is to improve the productivity of the offensive performances 

ending shooting of the perimeter players for under 16 years in basketball through 

(specialized training for the offensive performances ending the shooting of the 

perimeter players under 16 years in basketball, The study sample consisted of (15) 

players with (6) matches with PRE and POST design. The researcher used the 

experimental method to apply the performance training V offensive ended shooting 

players outside line centers on the research sample and basic descriptive analytical 

method for the analysis of matches (PRE measurement) and (POST measurement) to 

analyze offensive performances ended shooting players outside line centers for juniors 

under 16 years in basketball.  

The results of the study resulted in the existence of improvement rates in the variables 

of the offensive performances ending shooting of the perimeter players of the research 

sample, as well as the existence of statistical differences between the PRE and POST 

measurements of the ratios of some of the repetitions of the variables of the offensive 

performances ending the drawing for the players of the external lines. (Total 

repetition) for only one performance, (successful repetition) and (failed repetition) in 

the number of 8 renderings from the performance of 14 performances, which represent 

approximately 57% of the total performances, There were also statistically significant 

differences between the pre-measurement and the post-measurement in the 

productivity of the offensive performances ending with the shooting of the external 

lines of the research sample for the benefit of the post-measurement, where these 

differences were found in the number of 9 performances  of 14 performances which 

represent approximately 64% of the total performances.


