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  0202سبتمبر الرياضة ) مجلة تطبيقات علوم )

 مجلة تطبٌقات علوم الرٌاضة 

 0202العدد مائة و خمسة سبتمبر 

 اثر استخدام التجزئة الخططٌة لتكوٌنات القطع فً تحسٌن االداء الخططً الهجومً ضد دفاع المنطقة  لناشئ كرة السلة

 د. اٌمن علً احمد الكٌكً

 

 مقدمة واهمية البحث :

والمطرو  العلمرف  رف ةا رة الم راعت العلميرة  اذمر  الر   د ر  من أهم السمات المميزة للعصر  الحرديث هرو المقردم 

العديد من الدول إلر  إضاراك ةا رة اامةا رات للبحرث العلمرف والم  يرت حمر  مرممةن مرن مسراي ة ال ةرت والمطرو  بدايرة 

بير اً مرن حيرث حيث شهدت لعبة ة ة السلة مطو اً ة . بالمع ف عل  المشةالت العلمية ومحاولة إي اد الحلول الم اسبة لها

الضطط مما أدى إل  إحداث مطو  مماثرل  رف إعرداد الالعبرين مرن أ رل الوصرول بهرم إلر  المسرمويات العليرا  رف اللعبرة  و 

ب لك  هف ممطلت من ععبيها أن يةو وا عل  قد   يد من اذداء و ه ا بالطب  ع يأمف إع من ضالل مطروي  مسرموى اذداء 

 حسين مسموى اذداء و اا  از.  الضططف وال ى يةون مطلوباً لم

و ي ت أن يمملك ععت ة ة السلة العديد من المها ات اذساسية   حيث يعممد   اح أى   يق ووصوله ٍال  

المسمويات العالية عل  ٍاممالةهم لملك المها ات   باااا ة ٍال  قد امهم عل  ٍاسمضدامها مةميةاً بد  ة عالية من الةفاءة . 

(64 :63)  

ل  أن ضطط اللعت اله ومية مهدف إل  ممةين الف يق من إصابة الهدف للف يق الماراد برأةب  عردد مرن اذهرداف اٍ  

وةقاعرردة مسررم د  ررف الضطررط اله وميررة أن يةررون لالعبرروا اله رروم علرر  أعلرر  مسررموى مررن المهررا ات اذساسررية و اذداءات 

 (641: 4الضططية . )

عمل حيث أن ٍا ادة ال احية الضططية هو أحد الدعامات الهامرة لل  راح   و ممثل ضطط اللعت  زء من اسم امي ية ال

 لعبة ة ة السلة  ماعيرة مرىدى بضمرع ععبرين معممرد علر  اذداء ال مراعف لالعبرف الف يرق م ممعرين   ولةر  يمةرن ب راء 

ك  يره أةثر  مرن ععرت   ه وم الف يق  ٍان  لك ي ت أن يمم ب اءاً عل  أسع ومبادئ   ية من اله وم ال ماعف ال ى يشرم 

أى بالعبررين أو ثالثررة أو أ بعررة ععبررين   و لررك  ررف ٍاطررا  مررن ٍا ررادة المهررا ات الف ديررة اله وميررة للعبررة   ويع رر   لررك أن 

يوظف هىعء الالعبون مها امهم وقد امهم الح ةية  ف مشةيالت ه ومية مم وعة والمر  مرو     صرة  يردة للمعلرت علر  

 ( 641 - 641: 69) د اك الف يق الم ا ع.

ويمطلت اذداء الضططف  ف ة ة السلة اسم امي ية ضاصة مرمم مرن ضرالل اسرمضدام قروى الف يرق لمحقيرق الفروز علر  

الف يق الم ا ع ضالل المح ةات والم او ات الهاد ة سواء ةا ت بة ة أو بدون ة ة من ضالل مشرةيالت د اعيرة وه وميرة 

ق الفوز بط يقة قا و ية  ويطلق عل  هر   اعسرم امي ية اذداء الضططرف سرواء للسيط ة عل  م  يات المبا اة بهدف محقي

 ةان أداء ضططف د اعيأو أداء ضططف ه ومف.
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و اذداء الضططف عبا ة عن مح ةات مضملفة يقوم بها الف يق ويرىدى دو ة بفاعليرة و  راح معممردا علر  مرا يمملرك 

ومية والمف ممة ه من المعلت عل  أ  موقرف م ا سرف  رف المبرا اة. من اداءات مها ية ضططية داضل مشةيال د اعية أو ه 

(16 :61)  

بالالعت لد  ة اعسمضدام اذمثل لةا رة وسرابل م فير  ضطرط اللعرت واياا يع ف اذداء الضططف عل  ا ه الوصول 

 ف الوقت الم است  وأياا اسميعات أةب  قد  ممةن من الحلول المها ية لالسمفادة بهرا ع رد م فير  ضطرط اللعرت  وإةسرات 

  (111: 11الالعبين أ ماط ضططية  ف ظل ظ وف ثابمة وممعي ة. )

ططف عمل الف د وال ماعرة والف يرق عرن ط يرق قر ا ات مارمن ةيفيرة مطبيرق ويمةن ان  قول اياا ان اذداء الض

المها ات المضملفة  ف الوقت الم است داضرل الطر ق والمشرةيالت الممعرددة  رف مواقرف اللعرت الممعير ة بهردف الفروز علر  

 ( 119: 6(  )12: 1الف يق ال ا ع. )

ةية والبد ية وال فسية وال ه ية  ف مح ةات وم راو ات ومعمب  ضطط اللعت م ال عسمضدام الالعبين لمها امهم الح 

  دية و ماعية هاد ة أث اء الد اك واله وم طبقاً لظ وف المبا اة بهدف مع  ة  قاط الاعف والقوة لردى الف يرق الم را ع 

  (32: 1ومن ثم اعسمفادة من ملك ال قاط  ف محقيق الفوز بالمبا اة. )

الضططررف هررو الوصررول بالالعررت لد  ررة اعسررمضدام اذمثررل لةا ررة وسررابل م فيرر   ويعمبرر  الهرردف اعساسررف مررن اذداء

ضطط اللعت  ف الوقرت الم اسرت  وأيارا اسرميعات أةبر  قرد  ممةرن مرن الحلرول المها يرة لالسرمفادة بهرا ع رد م فير  ضطرط 

  (111: 11اللعت  وإةسات الالعبين أ ماط ضططيه  ف ظل ظ وف ثابمة وممعي ة. )

 

ان  عرر ف اعداء الضططررف علرر  ا رره م موعررة مررن المهررا ات اله وميررة او الد اعيررة الم فرر دة يررمم ومررن ه ررا يمةررن 

واعها وموظيفهرا   رف وقمهرا الم اسرت  رف اطرا   ر دى او  مراعف او   يقرف داضرل مواقرف اللعرت الممعير ة  رف المبرا اة 

 بهدف محقيق اع  از المطلوت .

لرره  قرراط اعمبا يررة م هررا أن يضمررا  المررد ت  مررط اله رروم الم اسررت  ٍاع أن اضميررا  الضطررط اله وميررة  ررف ةرر ة السررلة

 (613: 63لقد ات ععبيه المها ية والعقلية وأن ع يةون اله وم معقداً بل ي ت أن يمسم بالبساطة والفعالية. )

ومشررمل اذداءات الح ةيررة الضططيررة اله وميررة ال ماعيررة )علرر  العررات القطرر  والح ررز(  ويسررمضدم الح ررز لح ررت 

لضصم ويمةن أن يةون الح ز    أم ا  الة ة او بعيداً عن ام ا  الة ة ويىدى الح ز سرواء بردون ةر ة أو مسرمحو  علر  ا

الة ة  أما القط  ي ت أن يةون لردى الالعرت القرد ة علر  أن يصربو مفمروح أو  ر  مةران مفمروح بردون ٍاسرمضدام الح رز . 

(64 :19 – 11)  
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الوصول بالالعت لد  ة اعسرمضدام اذمثرل لةا رة وسرابل م فير  ضطرط اللعرت  ويعمب  الهدف من اذداء الضططف هو

 ف الوقت الم است  وأياا اسميعات أةب  قد  ممةن من الحلول المها ية لالسمفادة بهرا ع رد م فير  ضطرط اللعرت  وإةسرات 

  (111: 11الالعبين أ ماط ضططيه  ف ظل ظ وف ثابمة وممعي ة. )

 م ٍاسمضدام اذ واك المضملفة من الح ةات الم ةبة المالبمة له وه   الح ةرات الم ةبرة ةما ي ت عل  الالعت المها

: 11ي ت أن يةون مشابها للشفء الحقيقف لة  يةون مق   حم  يمةن ٍاضم اق ط يق المدا   ومحقيرق الهردف المطلروت. )

42 ) 

 ة وط يقة لعبها أةث  من م ةيرز  علر  أن الالعت ال ى ع يمقن اذداء الم ةت ياط  ٍال  أن ي ةز عل  الة حيث

ال احية الضططية وم  م ةيز الالعت عل  لعت الةر ة ع يسرمطي  أن يالحرظ بدقرة مح ةرات زميلرة أو م ا سريه  رف الملعرت 

  (111: 66مما يىث  بدون شك    دقة وس عة م في   للمبادئ الضططية. )

عبررف الف يررق مررن مهررا ات والمررف مررن بي هررا المحرراوعت و يموقررف إحرر از ال قرراط  ررف ةرر ة السررلة علرر  مررا يمملةرره لال

  (41:  61الضططية اله ومية ال ادة المف يسع  الف يق لمطبيقها ب  اح. )

ومعمب  العات الح ز والقط  وسيلة ه ومية يقروم  يهرا الالعرت المهرا م بع قلرة أحرد ععبرف الف يرق المردا   ع قلرة 

عرة الالعرت المهرا م الر   يالزمره أث راء اللعرت الرد اعف بط يقرة   رل ل  رل قا و ية ةرف ع يسرمطي  هر ا المردا   مرن مماب

(Man to Man( . وب لك يممةن الالعرت الزميرل مرن المحر   ثرم اسرمالم الةر ة والمهرديف دون مارايقة مرن الرد اك )3 :

662)  

هر   الح ةرات  ةما ي ت عل    يق ة ة السلة الفعال أن ي سرق ح ةرات اذ ر اد  رف  مرا ا مرن اللعرت بحيرث مسرهم

الم سقة بفعالية  رف م هرود الف يرق   معظرم ألعرات ةر ة السرلة ال ا حرة مسرمضدم اث رين أو ثالثرة ععبرين مهرا مين  رف ب راء 

اللعرت مرر  بقرراء م رراو ات الف يررق وضررداك الضصرروم بعيررداً عررن  قطررة اله رروم  ةمررا أن أ اررل ال مررا ا اله وميررة مررىد   ررف 

ظررم الالعبررين المهررا مين ي ررت أن يممة رروا مررن أداء هرر   ال مررا ا أو اذشررةال    مع1×  1وه رروم  1×  1حرراعت ه رروم 

  (611: 62اللعبية بحيث مةون مح ةات مد ةة وم  ة لمقابلة مضملف المقاييع الد اعية . )

لةر  مب ر   1×  1أو  1×  1ومعممد  ما ا اللعت داضل المبا اة عل  مةوي ات م زبة من اذداءات الضططية سواء 

داء الضططف الممةامل للف يق حيث يةون  يها مها مف القط  والح ز همرا اعسراع  رف ملرك ال مرا ا و يمثرل القطر  بها اع

والح   اذساسف لملك اعلعات لمرا لره مرن سرهولة المحر ك لالعرت المهرا م دون المقيرد للموقيرت الم اسرت لالعرت المهرا م 

 ف الح ز .المساعد  ف الموقف اله ومف ةما  ف هو الحال  ف مواق

ولةن  غم  لك  ان الباحث ي ى ان القط  يمثل اعساع  ف اله وم الضططف اد الد اعات الم طقة المضملفرة  غرم 

مو ه بعض اعساليت اله ومية اعن ال  مهرا ة الح رز المبسرط للمسراعدة الالعبرين المهرا مين علر  عمرل القطر  بط يقرة 

مهررا ة القطرر  مع ررف مح ةررات لالعررت المهررا م بأشررةال عديرردة الهرردف ممةرر هم مررن المحرر   مررن المرردا عين بشررةل اسررهل . و
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اعساسف م ها هو المح   من الالعت المدا   عسمالم الة ة لمحقيق الهدف من ملك المح ةات سواء اح از السلة او مةملرة 

 المح ةات داضل ااطا  الضططف المواوك من قبل المد ت .   

ة السلة  اع ان د اك الم طقة يعمب  بال سرت لل اشرا ةر ة السرلة مرن اصرعت و غم معدد اساليت وط ق الد اك  ف ة 

 الط ق المف يسمطي  المها م  ك شف مها و مو ثع ات بها ضصوصا  ف عدم و ود ععت مميز  ف المصويت من بعيد .

العديرد مرن  ل ا يمط ق العديد من المد بين  ف ب اء اداءات ضططيه  ضاصة باله وم علر  د راك الم طقرة يشرمل علر 

 المةوي ات الضاصة بالقط  و لك لمح ي  ععبيهم  ف اماةن يسهل عليهم اح از الهدف بسهولة . 

سرر ة بالقررد ة علرر  مما سررة العديررد مررن المهررا ات الح ةيررة  ويسررمطي   اشرربف هرر    64ويمميررزون ال اشرربين محررت 

امره هاد رة وأةثر  اقمصراداً  رف بر ل ال هرد ةمرا الم حلة القد ة عل  اعسمم ا   رف اذداء لفمر ات طويلرة  ةمرا مصربو ح ة

ممميز ح ةامره بقرد  ةبير  مرن ال شراقة والسر عة والقروة وممميرز ح ةامره أياراً بحسرن الموقيرت واع سريابية وحسرن ا مقرال 

الح ةة من ال ر ك إلر  ةرال مرن الر  اعين والقردمين  ةمرا يسرمطي  الموقر  الصرادق لح ةامره ال اميرة وةر لك موقر  ح ةرات 

 ( 614  613: 61 ين . )اآلض

وي ى الباحث ان من الا و   مشابه المواقف المد يبية بالمواقف الفعلية للمبا اة حم  يرممةن الالعبرين مرن اعداء 

 اعمثل ضصوصا  ف ال وا ت الضططية سواء الم مبطة بالعمل الف يقف او ال ماعف او حم  الف د  ذداء المها ة  فسها .

الل ه   الم حلة يمميز بالثبات ويسرمطي  ال اشرا أن يمرا ع العديرد مرن المهرا ات الح ةيرة ةما أن ال مو الح ةف ض

 (611: 62) (13: 9وممحسن قد امه الوظيفية وم اج مسموى قد امه الح ةية. )

م وبال غم من أهمية اذداءات الضططية للعمل اله ومف للف يرق اع أ ره مرن المالحرظ أن الالعبرين  رف م حرة ال اشربين يمسر

أداءهم بالعشوابية الح ةية    العمل اله ومف مما يىث  عل   عالية اذداء الضططف وبالمالف عل   مي ة المبا اة ومن ه را 

مو ه الباحث للسعف لمقديم حلول ل عل اعداءات الضططيرة اله وميرة علر  د راك الم طقرة اةثر  سرهولة اث راء اعداء الفعلرف 

 داضل المبا اة  .

 مصطلحات البحث :

 الم زبة  ف اذداءات الضططية :

يقصررد بهررا محليررل اذداءات الضططيررة الررف عرردد مررن  المواقررف الم فصررلة و لررك لسررهولة مررد يت الالعبررين عليهررا ثررم 

 ) Pre- Tactics (م ميعها بعد  لك  ف اعطا  الةامل لألداء الضططف للف يق .ويطلق عليها م حلة ما قبل الضطط 

 هدف البحث: 

القط   ف محسين اعداء الضططف اله ومف  اد د اك الم طقة  لمةوي ات ثي  اسمضدام الم زبة الضططية المع ف عل  مأ

 ل اشا ة ة السلة .

   ض البحث :  

 سمضدام الم زبة  ف اذداءات الضططية  ف محسين اعداء الضططف للقط  ل اشا ة ة السلة .اي ابف عمأثي  ه اك 
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   :الد اسات السابقة

 د اسة العمل اله ومف لف ق  اشا ة ة  ومواوعهــا (00)( 9111ندو تافارٌس وٌنوبٌو جومٌسً  )فرنا دراسة

(   ق ل اشا ة ة السلة  و  المسمويات العالية والمشا ةين 2اشمملت عي ة الد اسة عل  ) . السلة  ات المسموى العالف

واسمضدم الباحثون الم هج الوصفف  باذسلوت  ل. ف بطولة العالم السادسة لل اشبين  ف ة ة السلة والمقامة بالب معا

أهم ال مابج ان ه اك   وق دالة إحصابياً ع د   ق الب ازيل والوعيات الممحدة بين اذسلوبين )اله وم الم ظم المسحف . 

 واله وم الضاطف( .

 ( .91( )0229دراسة محمد عنٌسً سعٌد عبد الرازق  )ة السلة وعالقمه محليل الح ز اله ومف  ف ة ومواوعهــا 

اشمملت عي ة الد اسة عل    ق المقدمة الع اقية المشا ةة  ف الدو   الممماز لة ة السلة موسم  بال قاط المس لة .

أهم ال مابج ان ه اك عالقة ا مباط مع وية بين حاعت .  اسمضدم الباحث الم هج الوصفف بأسلوت البحث ( .1116)

   ابها لف ق عي ة البحث. الح ز ال ا و وال قاط المس لة من

 ( ً0222دراسة أٌمن على أحمد الكٌك) (4) مأثي  ب  امج مد يبف عل  محسين ال ا ت الضططف الد اع   ومواوعهــا

( ل اد  اعمحاد 6919س ه مسموى من مواليد ) 62 اشا ة ة السلة محت اشمملت عي ة الد اسة عل   . ل اشا ة ة السلة

الم هج الم  يبف باسمضدام مصميم الم موعة الم  يبية واسمضدم الباحث  .( ععت 61 ة )السة د   وقد بلغ ح م العي

أهم ال مابج ان ه اك   وق دالة إحصابياً ع د   ق الب ازيل والوعيات الممحدة بين اذسلوبين )اله وم  والاابطة . 

 الم ظم واله وم الضاطف( .

 المعليق عل  الد اسات السابقة :

اسات السابقة  ف ٍاسمضدام م اهج الد اسة حست طبيعة ةل م ها  حيث ٍاسمضدمت  د اسة واحدة الم هج ٍاضملفت الد 

الم  يبف    يما ٍاسمضدمت د اسمان الم هج الوصفف وو قٍا لطبيعة وضصابص واهداف الد اسة الحالية سوف يسمضدم 

 ف مصميم اسمما ة المقييم بالمالحظة واع  اءات الباحث الم هج الم  يبف . وأسمفاد الباحث من محليل ه   الد اسـات 

 قيد الد اسة .

 ضطة وإ  اءات البحث :

 أوع : م اعت البحث :

 الم ال المةا ف للبحث : .6

  مهو ية مص  الع بية . –اعسة د ية  –مـم مطبيق الب  امج  ف مالعت  اد  سموحة ال يااف  

 الم ال الزم   البحث : .1

 م ة من :مم إ  اء الد اسة  ف الف

 . 69/1/1164إل   62/66/1163من                

 الم ال البش   ) عي ة البحث ( : .1

 )أ( اضميا  عي ة البحث :

 س ة . 64مم اضميا  عي ة الد اسة بالط يقة العمدية من  اشا ة ة السلة ل ادى سموحة ال يااف محت  

 )ت( ح م عي ة البحث :

ععبرين  61سر ة الفبرة ) أ ( ومعمرد الباحرث اضميرا   64من  اشا ة ة السرلة محرت ( ععبين 61بلغ ح م عي ة الد اسة ) 

  قط للمأةد ان هىعء الالعبين هم ال ين يشا ةون  ف معظم المبا يات .

 ثا يا : م هج البحث :

 الد اسة . اسمضدم الباحث الم هج الم  يبف  و الم موعة الواحدة بالقياسين القبلف والبعد  لم اسبمه لطبيعة ه      

 ثالثا : م في  البحث :

بإسبا يا للمعر ف علر  ال مرا ا الضططيرة اله وميرة باسرمضدام    1162مبا يات من مبا يات ةأع العالم ( 61)محليل  .6

وعمررل مسررو م  عررف لحصرر  اعشررةال المضملفررة لمواقررف القطرر  . لوارر   1×1و 1×1العررات القطرر  و لررك لأللعررات 
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اث راء اعداء الفعلرف للمبا يرات . و لرك لم اسربة مهرا ة القطر  اسرلوت اله روم اعمثرل مصو  للمةوي ات المضملفة للقط  

 عل  الد اعات المضملفة للم طقة .

 مم حص  العديد من المةوي ات الضاصة بأداء القط  داضل المواقف الفعلية بالمبا يات وواعها  ف مواقف مد يبية . .1

بمةوي ررات القطرر  ب رراء علرر  ثعرر ات الم رراطق المو ررودة  ررف  ( موقررف مررن مواقررف اللعررت الضاصررة1مررم مصررميم عرردد ) .1

 المشةيالت المضملفة لد اك الم طقة . سواء للمةوي ات الث ابية او المةوي ات الثالثية .

 

 

 

 أوع : ثع ات الم اطق المو ودة  ف المشةيالت المضملفة لد اك الم طقة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( لدفاع المنطقة 3-2تشكيل )  ( لدفاع المنطقة 2-2-1تشكيل ) 

 ( لدفاع المنطقة 2-1-2تشكيل ) 
 ( لدفاع المنطقة 1-3-1تشكيل ) 
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 اد المشةيالت المضملفة لد اك الم طقة :وي ات القط  مواقف اللعت الضاصة بمةثا يا : 

 ( مواقف اساسية للمواقف اله ومية عل  محليل  قاط الاعف الضاصة بةل مشةيل د اعف من ضالل محليل  1مم ب اء )

 مبا يات ةاع العالم للشبات  ويمةن اشمقاقها للعديد من المواقف اعض ى باضمالف م اةز الالعبين وام اهات القط  

 ةالمالف :  وةا ت

 (9الموقف )

 

الر ى يمحر ك  2يم   الة ة ٍال  الالعت  1الالعت  -

 .1بس عة ليقف ضلف الالعت المدا   

 بالة ة وي مةز ويدو  ليوا ه السلة. 2يمسك  -

ويقطر  م را  السرلة مسرمضدماً  2   ٍام ا   1يمح ك  -

 .1المدا   القط  من ضلف 

 .1الة ة ٍال   2يم   الالعت  -

ع  2 ررٍان الالعررت  1ٍا ا حرردث معطيررة مررن المرردا    -

ويةون لديه الم ال مفمروح للمصرويت أو  1يم   ٍال  

 اضم اق السلة.

 

  

 (0الموقف )

 

بعيرداً عرن  صرف دابر ة  Cيمح ك ععت اع مةراز  -

 ال مية الح ة.

ويقررروم  1ممررر   الةررر ة ٍالررر  ععرررت اع مةررراز مرررن  -

 بالقط  أوعً.

بح ةة ضداك )ضطوة( ويقطر  م را  يقوم  2الالعت  -

 اليسا  ويةون القط  ق يت من ععت اع مةاز.

 
 



 ايمن علي احمد الكيكي

   0202سبتمبر الرياضة ) مجلة تطبيقات علوم )                                                                                               218

 (2الموقف )

 

ٍالررر  أعلررر  عسرررمالم مم يررر ة  1يمحررر ك الالعرررت  -

 ق ت ضط ال مية الح ة. 2الالعت 

بررالمح ك  حررو السررلة ثررم يعيرر  2 يضررادك الالعررت  -

ام اهررره الررر  ال ا رررت اعيمرررن والررر  أسرررفل عسرررمالم 

 .1عت مم ي ة الال

م ة أض ى  ف ام ا  السرلة امرا  1يمح ك الالعت  -

أو  2لممابعررة الةرر ة الم مرردة بعررد مصررويت الالعررت 

 ليصوت سلمية . 2لملق  مم ي ة من 

 
 

 (4الموقف )

 

ويبردأ ح ةرة 3 الةر ة ٍالر  ععرت اع مةراز  2يمر    -

 القط .

ٍالرر  اليمررين  3اةمشررف ان ح ةررة مدا عررة  3الالعررت  -

 .2لالعت مموقعاً قط  ا

ععررت اع مةرراز ي مةررز علرر  قدمرره اليم رر  ويضطررو  -

للضلف بضطروة للضلرف بضطروة طويلرة مفموحرة والعرودة 

 للوا  اذصلف موا هاً السلة.

 يحاو  )يضم ق( ٍال  السلة أو يصوت من القفز. -
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 (5الموقف )

 

يمرر   ععررت الرر ةن الةرر ة ٍالرر  ععررت اع مةرراز  -

ام ا  عةسف ويضادك العلوى ثم ي  ى بالالعت  ف 

ثررم يقطرر  بقرروة  رر  ام ررا  الرر ةن عسررمالم الةرر ة ثررم 

 المصويت.

يمةن زيادة مردا   أضر  لالعبرف اع مةراز العلروى  -

 .1×1وة لك  1×1ويىدى مد يت 

 
 

 (6الموقف )

 

ثرم  3الة ة ال  ععرت اع مةراز  1يم   الالعت  -

 ررف  فررع  2يقروم بعمررل مبررادل اعمرراةن مر  الالعررت 

م رررا  السرررلة  2لررر   يقطررر   يررره الالعرررت الوقرررت ا

المرردا   للمعطيررة  3لالسررمالم وع ررد محرر ك الالعررت 

 المصويت عل  السلة . 3يمةن لالعت 
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 (7الموقف )

 

 يقف ثالثة ععبين ةما هو مواو بالشةل. -

 ثم يمح ك اعم ا  اعض   2الة ة ٍال   1يم    -

 

م   ررأة م ررا  السررلة عسررمال 1أث رراء المحرر ك يقطرر   -

 ثم المصويت عل  السلة. 2ة ة من 

 

 

 

 (1الموقف )

 

برالمح ك لل ا رت اذضر .  2يقوم ععت اع مةراز  -

 و ف الم مصف يعود لمحاولة اسمالم الة ة .

وي رررررراو  مرررررر  أداء دو ان ه ررررررومف  2يضررررررادك  -

الر ى  1العرت الوا مةاز ضلفرف عسرمالم الةر ة مرن 

 يم  ها ٍاليه ويقوم بالمصويت عل  السلة.

 
 

قررام الباحررث بمصررميم اسررمما ة مالحظررة بهرردف مقيرريم اعداء الضططررف للمةوي ررات القطرر  اث رراء اداء اعداء الضططررف   .2

 الف يقين اله ومف .
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 وقد قام الباحث للتحقق من معامالت العلمٌة لتقنٌن استمارة المالحظة باتخاذ االتً : 

 صدق اعسمما ة :

أن مقدي ات الضب اء أو الحةام ة وك من  (0222رضوان )محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن ي ة  

المحاةات يمةن اسمضدامها لمحديد صدق بعض اضمبا ات القد ات البد ية أو الح ةية أو المها ية وه ا ما يع ف باسم 

 (131:61صدق المحموى )المامون( . )

 ثبات اعسمما ة :

 ( ممعي ات  بيسية .4) قام الباحث بمصميم اسمما ة المالحظة  واشمملت عل  عدد

واسمضدم الباحث معامل اع مباط بي سون لحسات معامل الثبات بين المالحظة اذول  وإعادة المالحظة بعد م و  

ة واميا(  ثم قام الباحث بالمعال ة ااحصابية ل مابج المالحظة حيث بلعت قيمة معامل × أسبوك و لك لمبا اة )اسبا يا 

 ( وهف مىش  عل  ثبات اعسمما ة.1.94اع مباط بين القياسين )

 

  معامل الثبات:
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(6 دول )  

يواو معامل ثبات اسمما ة العمل الضططف اله ومف ال ماعف   

 الممعي ات

القياع 

اذول 

 )ع(

1ع  
إعادة القياع 

 )ص(
1ص  ع ص 

معامل 

 الثبات

ً
الث

وث
 ً

ائ
ثن
ف 

وق
 م

ن
 م

طع
لق

  96 96 4 96 4 تحرر كامل ثم تصوٌب ا

  2 2 2 2 2 تحرر جزئً ثم تصوٌب

  956 904 90 961 92 تحرر كامل ثم استالم ومهارة

تحرر جزئً ثم استالم 

 ومهارة

2 2 2 2 2  

  96 4 0 4 0 بدون تحرر ثم تصوٌب

بدون تحرر ثم استالم 

 ومهارة

ر=  2 2 2 2 2

2.14 

 مواوعية اعسمما ة :

ة واميا( و لك باعسمعا ة بمساعد وهو مد ت  اد  اعمحاد السة د   وهو × قام الباحث بمالحظة مبا اة )اسبا يا 

حاصل عل  دةمو ا   ف الم بية البد ية مضصص ة ة السلة حيث قام المساعد بمالحظة  فع المبا اة   ثم قام الباحث 

ل  مواوعية اعسمما ة  ( مما يدل ع1.92بمعال ة ال مابج إحصابياً حيث بلعت قيمة معامل اع مباط بين القياسين )

 (6و يما يلف  مابج معامل المواوعية لالسمما ة  دول )

(  1 دول )   

يواو معامل مواوعية اسمما ة العمل الضططف اله ومف ال ماعف   

 الممعي ات
القياع 
اذول 
 )ع(

1ع  
القياع  

 الثا ف )ص(
1ص  ع ص 

معامل 
 المواوعية

ً
الث

وث
 ً

ائ
ثن
ف 

وق
 م

ن
 م

طع
لق

 ا

  4 4 0 4 0 صوٌبتحرر كامل ثم ت

  9 9 9 0 9 تحرر جزئً ثم تصوٌب

تحرر كامل ثم استالم 

 ومهارة

95 005 92 961 915  

تحرر جزئً ثم استالم 

 ومهارة

9 9 9 9 9  

  2 2 2 2 2 بدون تحرر ثم تصوٌب

بدون تحرر ثم استالم 

 ومهارة

2.14ر=  90 96 4 1 2  

( 1( )1) ما ة والضاصة بمها ة القط  ب اء عل  العديرد مرن اعبحراث السرابقة قام الباحث بمحديد  عالية ممعي ات اعسم .3

(61) 
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 وهو إعطاء ةل  وك من المحاوعت المىدية للقط  د  ة مبعاً لمدى  اعليمها بال سبة للمحاوعت اذض ى .

لمردا   عسرمالم ويعممد ه ا ال وك عل  مقييم القطر  طبقراً للهردف م ره حيرث أن الهردف مرن القطر  هرو الهر وت مرن ا

 الة ة والمصويت عل  السلة  بمح   ةامل او  زبف .

 للفعالٌة هً :وقد مبين للباحث من المالحظة واعطالك عل  الد اسات السابقة أن ه اك مسمويات 

 مح   ةامل للمصويت. -

 مح    زبف للمصويت. -

 مح   ةامل ثم اسمالم ومها ة. -

 مح    زبف ثم اسمالم ومها ة. -

 مصويت. بدون مح   ثم -

 بدون مح   ثم اسمالم ومها ة. -
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 ومن ضالل ما سبق :

 مم حسات د  ة الفعالية الضاصة بالقط  من المعادلة اآلمية: 

 د  ة الفعالية = 

وبعد اسمضالص مسمويات الفعالية وم ميت ه   الد  ات م ازلياً قام الباحث بإعطاء د  ات للفعالية  ف مسلسل م ازلف مرن 

 ست د  ات( حم  اذقل  عالية وهف د  ة واحدة وال دول المالف يواو  لك .اذةث   عالية )

(1 دول )  

 يواو م ميت مسمويات الفعالية للد  ة المقابلة لها وال سبة المبوية لد  ة الفعالية

 ال سبة العدد ممعي ات القط  م

9-  %922 6 تحرر كامل ثم تصوٌب. 

0-  %12 5 تحرر جزئً ثم تصوٌب. 

2-  %67 4 امل ثم استالم ومهارة.تحرر ك 

4-  %52 2 تحرر جزئً ثم استالم ومهارة. 

5-  %22 0 بدون تحرر ثم تصوٌب. 

6-  %97 9 بدون تحرر ثم استالم ومهارة. 

 القٌاسات القبلٌة :

سر ة    64مم محليل اذداءات الح ةيرة الضططيرة اله وميرة ال ماعيرة )العرات القطر  ( لف يرق  راد  سرموحة  محرت 

و لرك لمبا يرات الف يرق  رف دو   م طقرة اعسرة د ية وبعرض  1×1و  1×1ت  عالية اذداءات الضططيرة ال ماعيرة لحسا

( موقررف ه ررومف وقررد مررم محليررل المبا يررات  ررف الفمرر ة 211( مبا يررات بحرروالف ) 4مبا يررات دو   المرر مبط وصررلت ل )

 . 61/61/1163وحم   61/66/1163

 الد اسة اعساسية :

حيث مم مطبيرق الب  رامج لمردة   14/6/1164إل   1163/ 61/ 63سة اذساسية  ف الفم ة الزم ية من مم م في  الد ا

 .اع بعاء(  –اعث ين  –( أسابي   ف ةل أسبوك  ثالث وحدات مد يبية مقسم إل  )السبت 4)

 الدرجة المقابلة للفعالية× تحت مستوى الفاعلية  القطعمجموع تكرار 

 ع الكلي لتكرار القطعالمجمو
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ٍال  الم ا    س ة  و ال  وك 61مم اضميا  محموى الب  امج المد يبف من ضالل محليل بطولة ةأع العالم محت 

(  ةيفين  64( ) 1119(  )61( )1111( )62( )6993الممضصصة  ف مد يت ة ة السلة محمد عبد ال حيم  ٍاسماعيل )

Keven  (1113( )13(  عام  سعد عام  )وقد أحمو  الب  امج 61( )1166(   اطمة  بيل سلطان )1( )1111 )

 1×1و 1×1الح ةية الضططية اله ومية ال ماعية للقط  لمةوي ات  المد يبف عل  م موعة من المد يبات لم مية اذداءات

 .و لك باسمضدام من ضالل مصميم مواقف مد يبية مماثلة لمواقف المبا يات .

 محموى الوحدة المد يبية  ف الب  امج المقم ح :

 ااحماء: 

ممطلبات وأهداف ال  عة دقابق( م  م اعاة أن يممش  ااحماء م   3بلغ زمن ااحماء للوحدة المد يبية )

 المد يبية وحالة ال و والح ا ة.

 ااعداد البد ف:

دقيقة( وأشممل عل  ح ةات ومم ي ات ممشابه م  مها ات اللعبة والمها ة اذساسية  63بلغ زمن اذعداد البد ف )

 من حيث م ةيت اذداء وام ا  العمل العالف. 

 ال زء ال بيسف:

 ااعداد المها ى:

 دقيقة( ويممثل  ف مد يبات المها ات اذساسية لة ة السلة. 13بات اذعداد المها ى لمدة )ويمامن مد ي

 اذعداد الضططف:

ويمامن المد يبات الضاصة بمحسين اذداءات الح ةية الضططية اله ومية ال ماعية )العات القط ( لمةوي ات 

 دقيقة(. 21ا يات و لك لمدة )  باسمضدام مد يبات مماثلة للمواقف المسمضدمة  ف المب1×1و 1×1
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 ال زء الضمامف:

يهدف ه ا ال زء إل  عودة الالعت إل  حالمه الطبيعية سواء البد ية أو ال فسية أو الفسيولو ية واسمضدمت 

 ق(.3مم ي ات المهدبة واعسم ضاء لمحقيق  لك بزمن قد   )

 محموى الب  امج المد يبف :

 ذلعات القط  يمم مة ا هم ب مي  اعحممال الم مبطة بالموقف .مشاهدة  64أشممل الب  امج عل   -

 ( وحدة مد يبية 61( اسابي  بواق  ثالث وحدات اسبوعيا بإ مالف وحدات )4الب  امج ) -

 ( ساعة مد يبية .11دقيقة بإ مالف عدد ساعات ) 91الوحدة المد يبية  -

 القياسات البعدية:

بف الضاص مم مطبيق القياسات البعدية باسمضدام اسمما ة المالحظة ومم بعد اع مهاء من مطبيق الب  امج المد ي

س ة   لحسات  64محليل اذداءات الح ةية الضططية اله ومية ال ماعية )العات القط  ( لف يق  اد  سموحة  محت 

بعض مبا يات و لك لمبا يات الف يق  ف دو   م طقة اعسة د ية و 1×1و  1×1 عالية اذداءات الضططية ال ماعية 

( موقف ه ومف ومعمد الباحث ان يمساوى عدد المواقف  ف 211( مبا يات بحوالف )1دو   الم مبط وصلت ل )

. ومم مس يل 69/1/1164وحم   19/6/1164القياسين دون ال ظ  لعدد المبا يات وقد مم محليل المبا يات  ف الفم ة 

 ابج إحصابيا .   مابج القياسات لحسات  عالية اذداء ومعال ة ال م

 وسابل وأدوات  م  البيا ات : 

 ةامي ا  يديو لمس يل المبا يات. -

  هاز ةمبيوم  للع ض والمحليل. -

 أسمما   مالحظه للقياسين القبلف والبعد  . -

 ة ات سلة . -

 اقماك. -

 ب  امج دا ت  يش للمحليل الح ةف الف ف للمبا يات . -

 المعال ات ااحصابية:

ئٌة عن طرٌق استخدام الحاسب اآللً لتحلٌل النتائج و ذلك للحصول على :أجرٌت المعالجات اإلحصا  

 المموسط الحسابف.  -

 اع ح اف المعيا  .  -

 معامل اعلمواء )ل(. -

 ال سبة المبوية. -

 معامل اع مباط بي سون )الط يقة المباش ة(. -
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 ع ض وم اقشة ال مابج :

1ن = معي ات اذداء الضططف  ف المةوي ات الث ابية والثالثية للقط   ف القياع القبلف   ( المة ا  وال سبة المبوية ود  ة الفاعلية لم2 دول )  

 الفعالٌة
 
 

 المتغٌرات

تحرر كامل ثم 
 تصوٌب

تحرر كامل ثم 
 استالم ومهارة

تحرر جزئً ثم 
 تصوٌب

تحرر جزئً ثم 
 استالم ومهارة

بدون تحرر ثم 
 تصوٌب

بدون تحرر ثم 
 استالم ومهارة

المجموع 
 الكلً

 للمتغٌر

درجة 
الفاعلٌة 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت للمتغٌر

القطع فً 

الموقف الثنائً 

 والثالثً 

07 6.20% 11 24.11% 96 2.74% 12 94.75% 921 02.6% 924 91.67% 
407 0.17 

 2.04 2.5 2.51 2.94 9.24 2.27 الفاعلٌة

 
 1ن = معي ات اذداء الضططف  ف المةوي ات الث ابية والثالثية للقط   ف القياع البعد     (  المة ا  وال سبة المبوية ود  ة الفاعلية لم3 دول )

 

 الفعالٌة
 
 

 المتغٌرات

تحرر كامل ثم 
 تصوٌب

تحرر كامل ثم 
 استالم ومهارة

تحرر جزئً ثم 
 تصوٌب

تحرر جزئً ثم 
 استالم ومهارة

بدون تحرر ثم 
 تصوٌب

بدون تحرر ثم 
 استالم ومهارة

المجموع 
لً الك

 للمتغٌر

درجة 
الفاعلٌة 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت للمتغٌر

القطع فً الموقف 

 الثنائً والثالثً 
52 90.49% 961 21.57% 26 1.42% 19 91.16% 99 0.57% 77 91.22% 

407 2.12 

 2.91 2.25 2.56 2.22 9.17 2.74 الفاعلٌة
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د  ات  عالية  ف العمل ال ماعف باسمضدام القط  ةا ت لصالو  ( ان  ف القياع القبلف ةا ت أعل 2يماو من  دول )

%(وةا ت أ مالف د  ة 12.19( ب سبة مبوية قد ها )6.12مح   ةامل ثم اسمالم ومها ة حيث بلعت د  ة الفعالية )

 ( ل مي  المة ا ات . 1.11الفاعلية ) 

ة  ف العمل ال ماعف باسمضدام القط  ( ان  ف القياع البعد  ةا ت أعل  د  ات  عالي3ةما يماو من  دول )

%( وةا ت 19.31( ب سبة مبوية قد ها )6.91ةا ت لصالو مح   ةامل ثم اسمالم ومها ة حيث بلعت د  ة الفعالية )

 ( ل مي  المة ا ات .1.11أ مالف د  ة الفاعلية )

 (4 دول )
 الدععت ااحصابية لد  ات الفعالية و ست المحسن  ف اذداء الضططف

 المةوي ات الث ابية والثالثية للقط   ف

 المتغٌرات
 الفرق القٌاس البعدي القٌاس القبلً

 بٌن
 المتوسطٌن

 نسبة
 التحسن

% 

 قٌمة
 " ت "

 المحسوبة
 المعنوٌة

 ع± س  ع± س 

 2.22 6.25 16.22 5.0 7.10 92.6 6.42 5.4 تحرر كامل ثم تصوٌب

 2.22 2.59 92.40 4 21.50 22.1 42.02 01.1 تحرر كامل ثم استالم ومهارة

 2.29 4.71 905 4 2.07 7.0 2.99 2.0 تحرر جزئً ثم تصوٌب

تحرر جزئً ثم استالم 

 94.01 96.0 92.16 90.6 ومهارة
2.6 01.57 7.26 2.22 

 2.22 9.02 12.22 9 0.16 0.0 9.64 9.0 بدون تحرر ثم تصوٌب

بدون تحرر ثم استالم 

 90.12 95.4 99.64 96 ومهارة
2.6 2.75 2.115 2.42 

 

( أن ه اك محسن مبو   ف  مير  د  رات الفعاليرة الضاصرة بالعمرل ال مراعف المصرحوت برالقط  4يماو من  دول )

بررين محليررل مبا يررات القياسررين القبلررف والبعررد  لصررالو القيرراع البعررد  لمبا يررات بطولررة ال مهو يررة حيررث م اوحررت  سرربة 

دا د  ات الفعالية بدون محر   ثرم اسرمالم ومهرا ة ممرا يردل علر  ا مفراك %(  يما ع613% ال  61.21المحسن ما بين )

مسررموى اعداء المهررا ى  ررف امةا يررة المحرر   مررن الضصررم سررواء ةرران محرر   ةامررل أو  زبررف ممررا يع رر   عاليررة الب  ررامج 

 المد يبف المطبق.

 م اقشة ال مابج : 2/1
 

ى الفعاليرة )محر   ةامرل ثرم اسرمالم ومهرا ة( ةران أةثر  وبم اقشة مسمويات الفعالية للقيراع القبلرف  يمارو أن مسرمو

%( مالهرا )محر    زبرف ثرم 12.19( ب سربة مبويرة قرد ها )19مسمويات الفعالية مة ا اً  ف إ مرالف المشراهدات بمةر ا  )

( وب سربة 611%( ثم )بدون مح   ثم مصرويت( بمةر ا  قرد   )62.13( ب سبة مبوية قد ها )11اسمالم ومها ة( بمة ا  )

%( 1.12( ب سرربة مبويررة قررد ها )64%( و رراء  ررف الم ميررت اذضيرر  )محرر    زبررف ثررم مصررويت( بمةرر ا  )11.4مبويررة )

 ( د  ة  اعلية ل مي  مة ا ات العمل ال ماعف للقط  .1.11.بإ مالف ) 
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أةثر   وبم اقشة مسمويات الفعالية للقياع البعرد  يمارو أن مسرموى الفعاليرة )محر   ةامرل ثرم اسرمالم ومهرا ة( ةران

%( مالهرا )محر   ةامرل ثرم 19.31( ب سربة مبويرة قرد ها )649مسمويات الفعالية مة ا اً  ف إ مالف المشاهدات بمةر ا  )

( وب سربة 16%( ثم )مح    زبف ثم اسمالم ومها ة( بمة ا  قرد   )61.26( ب سبة مبوية قد ها )31المصويت( بمة ا  )

 %(.1.31( ب سبة مبوية قد ها )66ون مح   ثم مصويت( بمة ا  )%( و اء  ف الم ميت اذضي  )بد61.94مبوية )

( أن ه اك محسن مبو   ف  مي  د  ات الفعالية الضاصة بالعمل ال ماعف المصحوت 4ويماو من  دول )

% 61.21بالقط  بين محليل القياع القبلف والقياع البعد  لصالو القياع البعد  حيث م اوحت  سبة المحسن ما بين )

%(  يما عدا د  ات الفعالية بدون مح   ثم مصويت أو ثم اسمالم ومها ة مما يدل عل  ا مفاك مسموى اعداء 613ال  

 المها ى    امةا ية المح   من الضصم سواء ةان مح   ةامل أو  زبف مما يع    عالية الب  امج المد يبف المطبق.

س ة لفعالية الب  امج  64ة الضاصة بالقط  محت وي    الباحث المحسن ال ى حدث    مسموى اذداءات الضططي

 Ortega at alاورتٌجا واخرون المد يبف ال ى ضاعت له عي ة الد اسة وممفق  مابج البحث م   مابج د اسة 

   أن الف ق المف ممملك أداء مها ى وضططف  عال مسمطي  محقيق  مابج أ ال وهو ما حدث حيث أدى  (06()0226)

 ها ية الضططية لف يق ال ه اء لمحسين م ميت الف يق . محسن اعداءات الم

أن محليل ال ما ا اله ومية ومحديد  et al  jaime sampaio (0221()04)جاٌمً سامباٌو وأخرون ةما يواو 

مدى  اعليمها يسهل عل  المد ت مطوي  مسموى الالعبين و لك من ضالل حص  م موك ملك اعداءات  ف المبا يات 

مسموى  عاليمها مقا  ة م    ق المسموى العالف ومصميم مد يبات لمطوي  ملك اعداءات  وهو ما قام به  والمع ف عل 

 الباحث مما أدى مطوي  مسموى الف يق. 
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 اعسم ما ات: 

فً ضوء النتائج التً توصل إلٌها الباحث من تحلٌل البٌانات الخاصة بالدراسة الحالٌة أمكن التوصل إلى 

 آلتٌة :االستنتاجات ا

أدى الب  امج المد يبف ٍال  محسن مسموى د  ات الفعالية الضاصة بالعمل الضططف  ف المةوي ات الث ابية  -6

%( لصالو القياع البعد  بعد مطبيق 613-61.21والثالثية للقط  حيث م اوحت  سبة المحسن المبوية ما بين )

لمحسين بعض اذداءات الضططية لالعبف ة ة السلة الب  امج المد يبف باسمضدام المد يبات ال وعية المسمهد ة 

 س ة . 64محت 

 ساهم الب  امج المد يبف  ف محسن العمل ال ماعف الضطط الضاص باله وم عل  د اعات الم طقة المضملفة . -1

 الموصيات:
 اسم شاداً ب مابج البحث يوصف الباحث بما يلف :

 بحث .اسمضدام المد يبات ال وعية والضططية المطبقة  ف ال -6

أ  اء المزيد من البحوث المطبيقية والضاصة اذداءات الضططية الد اعية ال ماعية  والمف مهدف ٍال  مطوي   -1

 مسموى ة ة السلة لل اشبين .

 الم ويه عل  ما  اء  ف ه ا البحث  ف دو ات المد يت الضاصة بالمد بين من قبل اعمحاد المص   لة ة السلة  -1
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 الم ا   :

6. 6

- 

براهٌم شعالن، إ  

 عمرو أبو المجد

أسع ب اء ة ة القدم الشاملة  المةمبة اذةاديمية  القاه ة    :

6994.  

1. 1

- 

د اسة محليلية لفعالية أداء بعض وا بات الد اك الف د  اد  : أسعد علً الكٌكً

المصويت لدى ععت ة ة السلة   سالة دةمو ا   ةلية الم بية 

.6991ة د ية  ال يااية للب ين   امعة ااس  

1. 6

1

- 

أسع وقواعد المد يت ال يااف ومطبيقامها"  م شأة المعا ف  : أمر هللا احمد البساطً

.6991ااسة د ية    

2. 6

1

-

  

ماثي  المعاي     مسا ة ا مفاك لوحة الهدف و وزن الة ة عل   : أٌمن على  الكٌكً

س ة   سالة ما سمي    62دقة المصويت ل اشا ة ة السلة محت 

م شو ة  ةلية الم بية ال يااية للب ين   امعة ااسة د ية  غي  

6999.  

3. 6

3

- 

 إٌاد عبد الكرٌم العزاوي،

 وداد محمد رشاد

المد يت  دا  الةمات  –المها ات الضططية  –ة ة السلة  :

.6919للطباعة وال ش   الموصل  الع اق    

4. 6

1

- 

دا  الفة  الع بف القاه ة   اذسع العلمية  ف مد يت ة ة القدم  : حنفً محمود مختار 

6992.  

1. 1

6

- 

اذسع العلمية الحديثة للمقويم  ف اذداء الح ةف"  مةمبة  : صالح السٌد قادوس

.6991ال هاة الع بية  القاه ة    

1. 1

1

- 

أث  معديالت مقم حة  ف قا ون صعا  ة ة السلة عل   اعلية  : عامر سعد عامر

ي  م شو ة  ةلية العمل اله ومف ال ماعف   سالة ما سمي  غ

.1111الم بية ال يااية للب ين   امعة ااسة د ية    

9. 1

9

- 

م اهج و ط ق مد يع الم بية البد ية  دا  الفة  الع بف   : عناٌات محمد فرج

.6991القاه ة    

 اعلية أ واك الح ز ل اشا ة ة السلة بدولة الةويت   سالة  : فاطمة نبٌل سلطان 1 .61
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1

- 

.1166ة ال يااية   امعة اعسة د ية  ما سمي   ةلية الم بي  

66. 1

1

- 

 سبة مساهمة المها ات الم ةبة الم دم ة عل  أداء بعض  : محمد ابراهٌم محمود

المبادئ الضططية ل اشا ة ة القدم  م لة  ظ يات ومطبيقات  

.1112ةلية الم بية ال يااية بااسة د ية    

61. 1

2

- 

دا  المعا ف بااسة د ية    61علم المد يت ال يااف  ط : محمد حسن عالوى

1111.  

61. 1

3

- 

 ـــــــــــــ،

 محمد نصر الدٌن 

القياع    الم ال ال يااف  علم ال فع ال يااف  دا  الفة   :

.1111الع بف  القاه ة    

62. 1

1

- 

.6993اله وم  ف ة ة السلة  م شأة المعا ف  ااسة د ية   : محمد عبد الرحٌم إسماعٌل  

63. 1

9

- 

مطبيقات عملية  م شأة المعا ف  ااسة د ية   – ة السلة ة : ــــــــــــــ

1114.  

64. 2

1

- 

  1)اله وم(  م شأة المعا ف  ط 6مطبيقات عملية  –ة ة السلة  : ــــــــــــــ

.1161ااسة د ية    

61. 2

6

- 

اذساسيات المها ية والضططية اله ومية  ف ة ة السلة  م شأة  : ــــــــــــــ

.1111ية    ااسة د 1المعا ف  ط  

61. 2

4

- 

محليل الح ز اله ومف  ف ة ة السلة وعالقمه بال قاط المس لة   : محمد عنٌسً عبد الرازق.

بحث م شو   ةلية الم بية ال يااية  امعة الموصل  بعدد 

 1116.     

69. 2

9

- 

 مصطفى محمد زٌدان 

 

موسوعة مد يت ة ة السلة )ب امج المد يت البد    المها ى   :

.1116العقل (  دا  الفة  الع بف  القاه ة   الضطط   ال فس    

11. 3

- 

"المد يت ال يااف الحديث مضطيط ومطبيق وقيادة"   ودا   : ــــــــــــــ

.1116الفة  الع بف  القاه ة    
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16. 3

1

- 

 ٌاسر محمد حسن دبور

 

د اسة  عالية المةوي ات الضططية اله ومية بال سبة لبعض  :

 ة اليد"   سالة دةمو ا  غي  المشةيالت الد اعية  ف مبا يات ة

م شو ة  ةلية الم بية ال يااية للب ين   امعة ااسة د ية  

6991.  

22. 6

2

- 

Fernando Tavares & 

Nubio Gomes 

 Study the offensive action to an emerging 

basketball teams with a high level, 1999. 

www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/1018

3/15435/00036103 

23. 6

7

- 

Jack Lehane  Basketball Fundamentals Teaching 

Techniques for Winning, Ally and Bacon, 

INC, Boston Massachusetts, 1981. 

24. 6

8

- 

Jaime Sampaio et al : Coaches Perceived Importance of 

Tactical Items in Basketball Players' 

Long-term 

Development, Universidad de les Illes 

Balears Universidad Aut ٍٍ noma de 

Barcelona, Revista de Psicolog a del 

Deporte 2009. Vol. 18 - suppl., pp. 481-

485 ISSN: 1132-239X 

25. 7

1

- 

Keven A. Prusak  Basketball Fun and Games, Human 

Kinetics, 2005. 

26. 7

2

- 

Ortega, E 

Cárdenas, D. 

Sainz de Baranda, P 

& Palao, J.M. 

 Differences Between Winning and Losing 

Teams in Youth Basketball Games (14-16 

Years Old), International Journal of 

Applied Sports Sciences 2006, Vol. 18, 

No. 2, 1-11. 

 

 


