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 مستخلص البحث
 تأثير  برنامج تدريبي لتنمية  األداءات الخداعية الهجومية والدفاعية  

 لناشئ في  كرة السلة
 السيد محمد السيد عبدالحميدالباحث /

 

يعد الخداع من المهارات األساسية بكرة السلة, وهو مطلب أساسي وهام ألداء العديد من  
لص من المدافع في كثير من المواقف يهدف البحث إلى الحركات األساسية البسيطة والمركبة للتخ

سنة(  استخدم  61زيادة فاعلية مستوى األداءات الهجومية والدفاعية لناشئ كرة السلة تحت )
البعدية( لمجموعة تجريبية واحدة, وذلك  -الباحث المنهج التجريبي بإجراء القياسات )القبلية 

 لمالئمته لطبيعة هذا البحث
سنة( بنادى  61البحث األساسية بالطريقة العمدية من ناشئى كرة السلة تحت )عينة       

( ناشئى, باإلضافة إلى عينة البحث االستطالعية من ناشئى كرة 61أبوكبير الرياضى وعددهم )
( ناشئين, لحساب معاملى الصدق 61سنة( بنادى اإلبراهيمية الرياضى وعددها ) 61السلة تحت )

 ( ناشئى لعدم إنتظامهم فى التدريبات, 2د البحث, وقد تم إستبعاد عدد )والثبات لألدوات قي
إختيار تدريبات االداءات الخداعية مشابه مع مواقف اللعب التى تحدث فى الملعب حتى يمكن  -6

 االستفادة من هذه التدريبات فى تطوير االداء الهجومى والدفاعى للناشئين.
ى هذا البحث عند تقييم متغيرات األداءات الخداعية الهجومية استخدام االختبارات المستخدمة ف -2

 والدفاعية فى كرة السلة. 
توجيه نتائج هذا البحث والبرنامج التدريبي لالتحاد المصري لكرة السلة والعاملين في مجال تدريب  -3

 الناشئين إلمكانية االستفادة من هذه النتائج.
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Research extract 
The effect of a training program to develop offensive and defensive 

deceptive performances Basketball junior 
El said Mohamed Abdelhamid                                                      

 
 The research aims to increase the effectiveness of the level of 
offensive and defensive performances of basketball players under 
(61years) the researcher used the experimental method of conducting 
measurements (tribal - dimensional) of one experimental group, in order 
to suit the nature of this research 
 The basic research sample in the intentional way of basketball 
rookies under (61 years) at aboukbir Sports Club and the number of (61) 
rookies, in addition to the survey research sample of basketball rookies 
under (61 years) at Abrahamic Sports Club and the number of (61) 
rookies, to calculate the coefficients of honesty and stability of the tools 
in question,  
Discussion the results of the first section: the first section provides 
that :"there are statistically significant differences between the two  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    3  (   ( االول  العددم(   )  8282(  لعام ) ديسمير( شهر )    82رقم المجلد )         
 
 

 تأثير  برنامج تدريبي لتنمية  األداءات الخداعية الهجومية والدفاعية  
 لناشئ في  كرة السلة

 السيد محمد السيد عبدالحميدالباحث /
 :مقدمة ومشكلة البحث

يعيييييع العييييالم نهضيييية علمييييية فييييي شييييتى مجيييياالت الحييييياة, نتيجيييية البحييييث والتنقيييييب عيييين  
أسييمى صييورة, وهييذا بييدوره يعييد هييدفاه يتسييابق إليييه المعلومييات التييي تجعييل العلييم والبحييث العلمييي فييي 

العديييد ميين العلميياء فييي تقييديمهم للبحييوث والدراسييات, لتحقيييق أكبيير قييدر ميين االسييتفادة الموجهيية فييي 
شتى العلوم كذلك أدى هذا التطور والتعمق في البحث العلمي إلى تشعيب بعض الفروع إلى عليوم 

المرتبطة بالرياضة إلى المساهمة في حيل مشيكالت مستقلة ويهدف التطور الذي يحدث في العلوم 
 .كل الرياضات بصفة عامة

حيث شهد العيالم فيي انونية األخييرة تطيوراه ميذهاله فيي المجيال الرياضيي بصيفة عامية  فيي  
األلعيياب الجماعييية كانييت أو الفردييية   والسيييما فييي لعبيية كييرة السييلة والتييي احتلييت مكانيياه بييارزاه بييين 

 تتنوع ما بين الدفاع والهجوم.مختلف األلعاب فهي 
ولمييا كانييت كييرة السييلة ميين األلعيياب التييي تحظييي دائميياه بييالتطوير المسييتمر فييي أداء وفنييون  

اللعبيية ويرجييع هييذا التطييوير إلييي التغيييرات والتعييديل المسييتمر الييذي يطييرأ علييي قييانون اللعبيية بهييدف 
أن كرة السيلة مين أكثير األلعياب  زيادة سرعة إيقاع اللعب ومن ثم إمتاع الالعبين والمشاهدين, كما

 تشويقاه وجذباه للجماهير فال يشعر المشاهد المتابع للمهارات بالضيق أو الملل.
ويعد الخداع من المهارات األساسية بكرة السلة, وهو مطلب أساسي وهام ألداء العديد من  

وحيياالت اللعييب الحركييات األساسييية البسيييطة والمركبيية للييتخلص ميين المييدافع فييي كثييير ميين مواقييف 
المختلفة التي يتعرض لها المهاجم سواء بالكرة أو بدونها لخلق فرص ومواقيف أكثير يسيراه للوصيول 
ن اسييتخدام األداءات الخداعييية ذات المنيياورات القوييية تسيياعد  إلييى سييلة المنييافي وتحقيييق الهييدف, وا 

فقاده توازنه مما يتيح  لالعب قيدراه أكبير مين الالعب على النجاح في قيادة خصمه والتخلص منه وا 
دارة دفة المباراة.   السيطرة على الملعب وا 

م( أن الخيداع هيو وسييله مهمية 2111) )Tara, Van Derveer ييذكر تيارا وفيان ديرفيير 
جيييداه لصيييرف إنتبييياه الميييدافع ودفعييية للتصيييرف عليييي النقييييض مييين المقصيييد الحقيقيييي لالعيييب القيييائم 

م لتييوازن الجسييم ولءيميياءات باإلضييافة إلييى تغيييير بالخييداع ويعتمييد الخييداع علييي اإلسييتخدام المالئيي
 السرعة وهي عناصر جوهرية في الخداع المتقن الفعال. 
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م( أن العيب كيرة السيلة اليذكي هيو اليذي تتيوافر 2112)  Bob Hurleyييري بيوب هيارل 
رة لدية بدائل تكتيكية وحلول فردية كثيرة ولكيي تتيوافر هيذه الحليول البيد أن يكيون ليدي الالعيب القيد

علييي إخفيياء الهييدف األساسييي ميين الحركيية إذا مييا أراد لهجومييه النجيياح وذلييك يتطلييب اسييتخدام أنييواع 
 مختلفة من الخداع للتغلب علي المدافع وتحقيق الهدف األساسي المطلوب. 

م( إن المهارة التيي أهيم مين التمريير هيي وهميية 2112) Bob Farsبينما يرى بوب فاري 
هو وهمية التصيويب التيي تجعيل الميدافع يفقيد اتزانيه سيواء فيي الهيواء  التمرير واألهم من التصويب

أو علييى األرض, فمهييارة الخييداع هييي المهييارة التييي يغفييل عنهييا ا لييب المييدربين وهييى المفتيياح الهييام 
لجمييع المهيارات الهجوميية فيي كيرة السيلة سيواء كانيت الكيرة فيي حيازتيك أو ليتح مسيار لحييازة الكيرة 

  .بسهولة
ة الخداع بدون كرة في محاولة الحصول علي مجال أفضل الستقبال الكرة وأداء تبرز أهمي 

بقائيه  المناورات التاليية السيتالم الكيرة كيالتمرير أو المحياورة وذليك بعيد إفقياد الالعيب اليدافع توازنيه وا 
  .بعيداه عن حاالت اللعب

األوليى وفيرق قد الحظ الباحث مين خيالل عمليه فيي مجيال تيدريب كيرة السيلة لفيرق الدرجية  
أن   –م( 2161الناشيييئين, ومييين خيييالل تحليليييه ليييبعض مبارييييات المنتخيييب األمريكيييى لكيييره السيييلة )

جميع العبي فرق المستوى العالي تقوم بعملية الخيداع قبيل اسيتالم الكيرة مميا يسيهل مهمية الالعيب 
زمنيية والمكانييية التاليية سيواء المحياورة أو التمرييير فالخيداع قبيل اإلسيتالم يعطييى الالعيب المسياحة ال

 .للتصرف السليم عندما تصله الكرة
م( فيى دراسيتهما إليى ان هنياك أداءات 2112كما أشيار محميد عبيد المينعم, معتيز كيانون ) 

مهاريييية خداعيييية ال تسيييتخدم مييين قبيييل الالعبيييين المصيييريين ويرجيييع ذليييك إليييى عيييدم تعيييود الالعيييب 
باريييات أن ذلييك ميين أحييد األسييباب المصييري علييى التحييرك بييدون كييرة كمييا أظهييرت نتييائج تحليييل الم

 الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف الجانب الهجومي للفريق المصري. 
يرجييع الباحييث ذلييك ميين خييالل اإلطييالع علييى الدراسييات السييابقة إلييى افتقييار بييرامج التييدريب  

إليى التييدريبات الخاصيية بتطييوير األداءات الخداعييية لتحسييين األداءات الهجومييية والدفاعييية فييى كييرة 
سييلة, وأن التييدريب علييى أداء تلييك األداءات يييتم بصييورة منفييردة بعيييدا عيين متطلبييات المبيياراة وعييدم ال

 .ربطها باألداءات الهجومية والدفاعية, مما يقلل من فاعلية تلك األداءات خالل المباراة
والتييى تطرقييت  -فييى حييدود علييم الباحييث -ميين هييذا المنطلييق ونظييرا لقليية الدراسييات السييابقة  
ة االداءات الخداعية فى كرة السلة, وحيث ان امتالك الالعب لالداءات الخداعية المنفردة إلى تنمي
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لييييي مييين الضيييرورى أن ييييوفر لدييييه القيييدرة علييييى إسيييتخدامها بصيييورة تتناسيييب ميييع طبيعييية مواقييييف 
 .وظروف المباريات

هذا ما دفع الباحث إلى محاولة التعرف على تأثير تطوير بعض األداءات الخداعية عليى  
 سنة( 61فاعلية مستوىاألداءات الهجومية والدفاعية لناشئى كره السلة تحت )

 :أهمية البحث والحاجة إليه
مميا ال شييك فيييه أن األسييلوب العلمييي يعييد هيو األسييلوب األفضييل للوصييول إلييي المسييتويات  

الرياضيييية العاليييية والوصيييول أيضيييا إليييي األهيييداف المطليييوب تحقيقهيييا, فيييالتخطيط العلميييي والبيييرامج 
التدريبية المققنة تساعد الالعبين على أداء وتنفيذ االداءات المهارية الهجومية والدفاعية فيي بشيكل 

 .مميز خالل منافسات كرة السلة
كونية محاولية لتصيميم برنيامج تيدريبى  -حدود علم الباحث  -تكمن أهمية هذا البحث فى  

وى األداءات الهجوميية والدفاعيية يهدف لتطوير بعض األداءات الخداعيية ومعرفية تيأثيره عليى مسيت
فييى كييرة السييلة, ويكييون بمثابيية المرشييد والموجييه للقييائمين علييى التييدريب فييى كييرة السييلة لرفييع مسييتوى 

 .األداء الفنى لالعبين
قيد يفيييد هيذا البحييث المييدربين والعياملين فييي مجييال كيرة السييلة ميين خيالل االسييتعانة بنتائجييه  

لهييا وفقييا لألسييلوب العلمييي ممييا ييينعكي أثييرة علييي الالعبيييين  فييي بنيياء البييرامج التدريبييية والتخطيييط
 .وبالتالي االرتقاء بمستوى المنافسات فى كرة السلة

  :هدف البحث
يهييدف البحيييث إليييى زييييادة فاعليييية مسيييتوى األداءات الهجوميييية والدفاعيييية لناشيييئ كيييرة السيييلة  
 :سنة(, وذلك من خالل التعرف علي61تحت )

 سنة(61داعية على مستوى األداءات الهجومية لناشئ كرة السلة تحت)تأثير تطوير األداءات الخ 
 (61تأثير تطوير األداءات الخداعية على مستوى األداءات الدفاعية لناشئ كرة السلة تحت)سنة. 

  :فروض البحث
 ( فيي متغييرات  61توجد فروق دالة إحصائيها بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث تحت )سينة

 .الهجومية فى كرة السلة لصالح القياي البعدي األداءات
 ( فيي متغييرات  61توجد فروق دالة إحصائيها بين القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث تحت )سينة

 .األداءات الدفاعية فى كرة السلة لصالح القياي البعدي
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 :المصطلحات المستخدمة في البحث
 *:Deceptive performances األداءات الخداعية

االسيييتجابات والتحركيييات الخداعيييية المبنيييية عليييى االختييييار والتفكيييير فيييى المواقيييف التنافسيييية لتنتهيييى 
بنتائج ايجابية حيث يكون التفكير واالختيار بيين بيدائل االسيتجابات الحركيية المتنوعية المتاحية ميع 

ابات الحركييية إتقييان المهييارات الحركييية للوصييول إلييى انلييية لتييوفير التركيييز واختيييار بييدائل االسييتج
 .المختلفة حسب المنافسة

 *:  Attack performance األداء الهجومى
هو أداء يشترك فى أدائه جميع العبى الفريق فى إطار العمل الخططى الهجومى الجماعى, وذلك 

 (372: 2لتنفيذ الخطط الهجومية الموضوعة فى أى من طرق اللعب المختلفة. )
 :  Defense performance األداء الدفاعى

هو قدرة الالعب على اختيار المواقع الدفاعيية المناسيبة وبطريقية فعالية مين خيالل تضيييق  
 (13: 7مجال التحرك للمنافي وأن يبدأ ذلك فى أقل زمن ممكن وبصوره مباشرة. )

 :القراءات النظرية والدراسات السابقة: القراءات النظرية
 منهج البحث:

البعديييية( لمجموعييية تجريبيييية  -ي بيييإجراء القياسيييات )القبليييية اسيييتخدم الباحيييث المييينهج التجريبييي
 وذلك لمالئمته لطبيعة هذا البحث., واحدة

 مجتمع وعينة البحث:
 مجتمع البحث:

سنة( بمنطقة الشرقية والمسجلين باإلتحياد 61شمل مجتمع البحث ناشئى كرة السلة تحت ) 
 –أبوووو كبيووور( أنديييية هيييى )2) م( فيييى عيييدد2162/2121المصيييرى لكيييرة السيييلة للموسيييم الرياضيييى )

مرفو   –( الورواد بالعاشور مون رم وان –اإلبراهيميوة  –مركز شباب بحور   –العاملين بالجامعة 
(1). 

 عينة البحث:
سينة(  61تم اختيار عينية البحيث األساسيية بالطريقية العمديية مين ناشيئى كيرة السيلة تحيت ) 

إلييى عينيية البحييث االسييتطالعية ميين ( ناشييئى, باإلضييافة 61بنييادى أبييو كبييير الرياضييى وعييددهم )
( ناشييئين, لحسييياب 61سييينة( بنييادى اإلبراهيميييية الرياضييى وعيييددها ) 61ناشييئى كييرة السيييلة تحييت )

( ناشيئى لعيدم إنتظيامهم فيى 2معاملى الصدق والثبات ليألدوات قييد البحيث, وقيد تيم إسيتبعاد عيدد )
 ( توصيف مجتمع وعينة البحث.6(, شكل )2التدريبات, ويوضح جدول )



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    7  (   ( االول  العددم(   )  8282(  لعام ) ديسمير( شهر )    82رقم المجلد )         
 
 

 
 

 (5جدول )
 توصيف عينة البحث

 م
 العيـنة

 البرنامج
 النسبة العدد نوع العينة

 المقترح % 06 11 المجموعة التجريبية)نادى أبو كبير الرياضى( 1

2 
 المجموعة االستطالعية

 )نادى اإلبراهيمية الرياضى(
 ـــ 3333% 16

3 
 المستبعدون

 )نادى أبو كبير الرياضى(
 ـــ 036% 2

 ـــ %166 36 لكلية للبحثالعينة ا

سينة(,  61( ناشيئى كيرة السيلة تحيت )31( أن مجتمع البحث عيدده )6يتضح من جدول )
( ميييين المجتمييييع, وعينيييية الدراسيييية % 11( ناشييييئى بنسييييبة )61وعينيييية الدراسيييية األساسييييية عييييددها )

( 2( ميييين المجتمييييع, والمسييييتبعدون عييييددهم )%3333( ناشييييئى بنسييييبة )61األسييييتطالعية عييييددها )
 ( من المجتمع.%137ئى بنسبة )ناش

 شروط اختيار العينة:
 سنة(. 61ال يزيد العمر الزمنى ألفراد العينة عن )

أفيييراد العينييية مسيييجلين فيييى اإلتحييياد المصيييرى لكيييرة السيييلة, ومشييياركين بشيييكل منيييتظم فيييى البطيييوالت 
 م(.2121/ 2162المحليه للموسم الرياضى )

 خلو أفراد العينة من االصابات.
 سنوات(. 3ر التدريبى ألفراد العينة عن )اليقل العم

 التحقق من اعتدالية توزيع العينة الكلية للبحث:
( ناشيييئى )المجموعييية التجريبيييية والمجموعييية 21للتأكيييد مييين تجييياني العينييية الكليييية للبحيييث )

اإلسييتطالعية(  قييام الباحييث بعمييل بعييض القياسييات, للتأكييد ميين اعتدالييية توزيييع البيانييات بييين أفييراد 
 (. 2( و)6(, وشكل )2( و)6في المتغيرات قيد البحث, كما هو موضح في جدول ) العينة
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 (6جدول )
المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء للعينة الكلية للبحث في 

 (82ن=) المتغيرات قيد البحث 

 المتغيرات
وحدددددددددددددد  

 القياس
 واءااللت االنحراف الوسيط المتوسط

متغيرررررررررررررا  
النمررو والعمررر 

 التدريبى

 1365- 6324 14346 14352 سنة العمر الزمنى

 2336- 6346 4366 5301 سنة العمر التدريبى

 6321- 6364 1301 1301 متر إرتفاع القامة

 6315- 4363 01312 00345 كيلو جرام الوزن

 مؤشر كتلة الجسم
كيلررررررررررررررررو 

 2جرام/م
23356 23324 1335 6334 

رونرررررررررررررررة الم
 الحركية

اختبرررررررار اللمررررررر  االمرررررررام  
 والخلف 

 6314 1301 31366 31345 عدد

تكررررررررررررررررررررار 
السررررررررررررررررعة 

 القصوى

اختبرررار القررردرت علرررى تكررررار 
 السرعة القصوى

 6315 6365 4366 4366 ثانية

تكررررررررررررررررررررار 
السررررررررررررررررعة 

 المكوكية

اختبرررار القررردرت علررر  تكررررار 
 السرعة المكوكية

 6334 6363 0316 0316 ثانية

 6311 6364 1301 1301 ثانية ( للرشاقةTر )اختبا الرشاقة

تكررررررررررررررررررررار 
 الرشاقة

اختبرررار القررردرت علرررى تكررررار 
 الرشاقة

 6361 6362 6331 6331 ثانية

قرردرت عضررلية 
 للرجلين

اختبررررررار الوثرررررر  العمررررررود  
 لسارجن 

 6310- 1312 36366 30301 سنتيمتر

قرردرت عضررلية 
 للرجلين

اختبار رم  ركة طبيرة ببعرد 
 لجلو من ا  4مسافة كجم 

 6316 6331 4363 4365 متر

تحمل عضلى 
 عام

اختبررار االنبطرراح المانررل مررن 
 الوقوف

 6333 1321 26346 26305 عدد

التحمرررررررررررررررررل 
 الهوانى

اختبار يو يو المتقطع بالراحة 
 المستو  ابول

 6310- 25330 3123366 3110366 متر

 تحمل سرعة
اختبرررررررار الجرررررررر  برررررررال هر 
والمواجهة بطرول ملعر  كررت 

 السلة
 6315- 6316 30315 30311 دقيقة
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 (6تابع جدول )
المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء للعينة الكلية للبحث في 

 (82ن=) المتغيرات قيد البحث 
 المتغيرات االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

اإلختبيييييييييييييييارات 
األداءات 

مييية فييى الهجو 
 كرة السلة

 1363 1317 7311 7317 عدد اختبار دقة التمرير
 1361- 1312 66332 66332 ثانية اختبار سرعة التمرير

اختبيييييييييار المحييييييييياورة المنتهيييييييييية 
 بالتصويب

 1312- 1367 2336 2336 ثانية

 1311 1377 1311 1311 عدد اختبار المتابعة المستمرة
اختبييييييار محمييييييد عبييييييد العزيييييييز 

للناشيييييييئين  )حركيييييييات سييييييالمة 
 القدمين (

 1331- 1312 2312 2316 ثانية

اختبيييييييييييار الجملييييييييييية الحركييييييييييييية 
الهجومييييية )األولييييى(  )تمرييييير 

 -محييييييييييييييييييياورة   –واسيييييييييييييييييييتالم 
 تصويب سلمي(

 1312 1312 1311 1311 ثانية

 6331 1311 7311 7322 عدد

اختبيييييييييييار الجملييييييييييية الحركييييييييييييية 
الهجومييييية )الثانييييية(  )متابعيييية 

تمرييييييير  –حركييييييات قييييييدمين  –
 تصويب من القفز( –واستالم 

 1366 1317 66321 66321 ثانية

 2377- 1326 2311 7327 عدد

اإلختبيييييييييييييييارات 
األداءات 

الدفاعيييييية فيييييى 
 كرة السلة

 6321- 1376 2311 1376 عدد اختبار الدفاع ضد الممرر
 6372 1312 2311 2331 عدد اختبار الدفاع ضد المصوب
 1321- 1312 27321 27327 ثانية راختبار الدفاع ضد المحاو 
 1322 1337 22332 22373 ثانية اختبار الخطوات الدفاعية

( 3( و)+3-( أن قيم معيامالت االلتيواء انحصيرت ميا بيين )2(, وشكل)1يتضح من جدول)
مما يدل على أن قياسيات العينية الكليية للبحيث فيي المتغييرات قييد البحيث قيد وقعيت تحيت المنحنيى 

 هذا يدل على تجاني أفراد عينة البحث الكلية في هذه المتغيرات.االعتدالي و 
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 التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبارات البدنية والمهارية:
بعيييد التوصيييل إليييى االختبيييارات قيييام الباحيييث بإيجييياد المعيييامالت العلميييية لالختبيييارات المختيييارة 

 للتحقق من ثباتها وصدقها, وذلك على النحو التالي:
 عامل صدق االختبارات قيد البحث:حساب م

 Discriminatقييام الباحييث بحسيياب صييدق االختبييارات باسييتخدام طريقيية صييدق التمييييز )
Validation( وعيييددها )61( بييين مجمييوعتين إحييداهما هييي عينيية البحييث االسييتطالعية )المميييزة )

 يرالمميييزة( سيينة( بنييادى اإلبراهيمييية الرياضييى, والمجموعيية األخييرى )61ناشييئين ميين فريييق تحييت )
( داللة 2سنة( من نادي أبو كبير الرياضى, ويوضح جدول )67( ناشئين من فريق )61وعددها )

 الفروق بين المجموعتين المميزة و ير المميزة في المتغيرات قيد البحث.
 (7جدول )

 داللة الفرو  بين المجموعة االستطالعية )غير المميزة( والمجموعة المميزة في المتغيرات
 (11=8=ن1قيد البحث                      )ن                                            

 المتغيرات
وحدددددد  
 القياس

المجموعددددة المميدددد   
)المجموعددددددددددددددددددددددددددة 

 االستطالعية(

المجموعددددة  يددددر 
 الممي  

قيمددددددددددة 
 )ت(

 المتوسط
 )َس(

االنحددددددرا
 ف
 ع()± 

المتوسدددد
 ط

 )َس(

االنحددددددرا
 ف
 ع()± 

المرونررررررررررررررة 
 الحركية

ار اللمررررر  االمرررررام  اختبررررر
 والخلف 

 13363 1361 36346 1311 31326 عدد

تكرررررررررررررررررررار 
السرررررررررررررررعة 

 القصوى

اختبررار القرردرت علررى تكرررار 
 السرعة القصوى

 66362 6362 0360 6365 4361 ثانية

تكرررررررررررررررررررار 
السرررررررررررررررعة 

 المكوكية

اختبررار القرردرت علرر  تكرررار 
 السرعة المكوكية

 6361 6361 6363 0316 ثانية
16231

3 

 34361 6361 1323 6364 1301 ثانية ( للرشاقةTبار )اخت الرشاقة

تكرررررررررررررررررررار 
 الرشاقة

اختبررار القرردرت علررى تكرررار 
 الرشاقة

 6363 1341 6362 6331 ثانية
16434

1 

قدرت عضرلية 
 للرجلين

اختبررررار الوثرررر  العمررررود  
 لسارجن 

سرررررنتيم
 تر

30366 1324 21366 1335 13311 

قدرت عضرلية 
 للرجلين

اختبرررار رمررر  ركرررة طبيرررة 
مررن   4عررد مسررافة كجررم بب

 الجلو 
 16312 6336 3343 6324 4360 متر

 14346 1360 11336 1335 26366 عدداختبار االنبطاح المانل مرن تحمرررررررررررررررررررل 
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 الوقوف عضلى عام

التحمررررررررررررررررل 
 الهوانى

اختبررررار يررررو يررررو المتقطررررع 
 بالراحة المستو  ابول

 20310 3111346 متر
22233

16 
50361 43361 

 تحمل سرعة
بررررال هر  اختبررررار الجررررر 

والمواجهرررة بطرررول ملعررر  
 كرت السلة

 66363 6354 50356 6316 30312 دقيقة

اإلختبررررررارا  
ابداءا  

الهجومية فرى 
 كرت السلة

 13316 6343 2346 6315 6366 عدد اختبار دقة التمرير

 25316 6350 14366 6361 11335 ثانية اختبار سرعة التمرير

اختبررار المحرراورت المنتهيررة 
 بالتصوي 

 22366 6345 13322 6361 1332 ثانية

 15333 6343 3346 6361 6316 عدد اختبار المتابعة المستمرت

اختبررار محمررد عبررد العزيررز 
سرالمة للناشرنين  )حركررا  

 القدمين (
 21366 6332 11312 6365 1362 ثانية

اختبررررار الجملررررة الحركيررررة 
الهجوميررررررررررة )ابولررررررررررى(  
 –)تمريرررررررررررر واسرررررررررررتالم 

 تصررررررررروي  -محررررررررراورت  
 سلم (

 15356 6360 16311 6363 1311 ثانية

 4341 6343 2346 6365 5316 عدد

اختبررررار الجملررررة الحركيررررة 
الهجومية )الثانية(  )متابعة 

تمرير  –حركا  قدمين  –
تصررروي  مرررن  –واسرررتالم 

 القفز(

 15320 6331 13360 6365 11311 ثانية

 1315 6342 2306 6343 5346 عدد

اإلختبررررررارا  
ا  ابداء

الدفاعيرررة فرررى 
 كرت السلة

 11312 6343 4346 6306 1366 عدد اختبار الدفاع ضد الممرر

اختبررررررررار الرررررررردفاع ضررررررررد 
 المصو 

 10344 6351 1366 6342 4356 عدد

 21366 6341 21361 6362 25321 ثانية اختبار الدفاع ضد المحاور

 15316 6341 32365 6334 21344 ثانية اختبار الخطوا  الدفاعية

  8011( = 1015، 12)ج ت
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات قيد البحيث للمجموعية 7يتضح من جدول )

االسيييتطالعية )الممييييزة( والمجموعييية  يييير الممييييزة حييييث كانيييت قيمتهيييا المحسيييوبة أكبييير مييين قيمتهيييا 
القياسيات فيي ( مما يدل على وجود فيروق دالية إحصيائية بيين 1312الجدولية عند مستوى معنوية )

جميع االختبارات قيد البحث, مما يعنى قدرة هذه االختبارات على التمييز بين المستويات, أي أنها 
 تعد اختبارات صادقة لقياي الصفات التي وضعت من أجلها.

 حساب معامل ثبات االختبارات قيد البحث:
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 Test Retestلحسيياب معامييل الثبيييات قييام الباحيييث باسييتخدام طريقييية إعييادة االختبييار)
Method( بفارق زمني قدره ,)أيام بين التطبيقين  فيي نفيي ظيروف التطبييق  ويوضيح جيدول 7 )

 ( معامل الثبات االختبارات قيد البحث.7)
 (2جدول )

معامل االستقرار بين التطبي   والتطبي  الثاني للعينة االستطالعية في االختبارات البدنية قيد 
 (11البحث )ن=

 المتغيرا 
 

 وحرررررردت
 القيا 

 التطبيق الثانى التطبيق ابول

قيمرررررررررررة 
 المتوسط )ر(

) َ( 

االنحرررررا
 ف
 ع()± 

 المتوسط
) َ( 

االنحرررررا
 ف
 ع()± 

المرونرررررررررررررررررررررة 
 الحركية

اختبررررار اللمرررر  االمررررام  
 والخلف 

 63216 1366 56324 1311 31326 عدد

تكررررار السررررعة 
 القصوى

اختبار القردرت علرى تكررار 
 السرعة القصوى

 63651 6346 4326 6365 4361 ثانية

تكررررار السررررعة 
 المكوكية

اختبار القردرت علر  تكررار 
 السرعة المكوكية

 63651 6306 0326 6363 0316 ثانية

 63644 6356 1311 6364 1301 ثانية ( للرشاقةTاختبار ) الرشاقة

 تكرار الرشاقة
اختبار القردرت علرى تكررار 

 الرشاقة
 63600 6336 6321 6362 6331 ثانية

رت عضرررررلية قرررررد
 للرجلين

اختبررررار الوثرررر  العمررررود  
 لسارجن 

سرررررنتيم
 تر

30366 1324 30316 1336 63111 

قررررردرت عضرررررلية 
 للرجلين

اختبرررار رمررر  ركرررة طبيرررة 
مررن   4ببعررد مسررافة كجررم 

 الجلو 
 63514 6336 4346 6324 4360 متر

تحمررررل عضررررلى 
 عام

اختبار االنبطاح المانل من 
 الوقوف

 63364 1324 26346 1335 26366 عدد

 التحمل الهوانى
اختبررررار يررررو يررررو المتقطررررع 

 بالراحة المستو  ابول
 متر

31113
46 

20310 
31113

66 
26361 63212 

 تحمل سرعة
اختبررررار الجررررر  بررررال هر 
والمواجهرررة بطرررول ملعررر  

 كرت السلة
 63111 6314 30324 6316 30312 دقيقة

اإلختبرررررررررررررارا  
ابداءا  

الهجوميرررررة فرررررى 
 كرت السلة

 63241 6311 0341 6315 6366 عدد يراختبار دقة التمر

 63210 6361 11356 6361 11335 ثانية اختبار سرعة التمرير

اختبررار المحرراورت المنتهيررة 
 بالتصوي 

 63265 6366 1346 6361 1332 ثانية

 63211 6316 6364 6361 6316 عدد اختبار المتابعة المستمرت
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اختبررار محمررد عبررد العزيررز 
حركرا  سالمة للناشرنين  )

 القدمين (
 63362 6364 1314 6365 1362 ثانية

اختبررررار الجملررررة الحركيررررة 
الهجوميررررررررررة )ابولررررررررررى(  
 –)تمريررررررررررر واسررررررررررتالم 

تصررررررررروي   -محررررررررراورت  
 سلم (

 63362 6365 1364 6363 1311 ثانية

 63210 6361 5324 6365 5316 عدد

اختبررررار الجملررررة الحركيررررة 
الهجوميرررررررررررة )الثانيرررررررررررة(  

دمين حركررا  قرر –)متابعررة 
 –تمريررررررررر واسررررررررتالم  –

 تصوي  من القفز(

 63101 6364 12362 6365 11311 ثانية

 63251 6351 5334 6343 5346 عدد

اإلختبرررررررررررررارا  
ابداءا  

الدفاعية فى كرت 
 السلة

 63212 6304 1364 6306 1366 عدد اختبار الدفاع ضد الممرر

اختبرررررررار الررررررردفاع ضرررررررد 
 المصو 

 63644 6351 4334 6342 4356 عدد

اختبرررررررار الررررررردفاع ضرررررررد 
 المحاور

 63626 6363 25335 6362 25321 ثانية

 63136 6321 36361 6334 21344 ثانية اختبار الخطوا  الدفاعية

 106.8( = 1015، 2) جر
( وجييييود ارتبيييياط دال إحصييييائيها بييييين كييييل ميييين درجييييات عينيييية الدراسيييية 1يتضييييح ميييين جييييدول )

لالختبارات قيد البحث, حيث إن قيم )ر( المحسيوبة قيد  االستطالعية في التطبيق  والتطبيق الثاني
( وهيذا ييدل عليي ثبيات درجيات االختبيارات عنيد 1312فاقت قيمتهيا الجدوليية عنيد مسيتوى معنويية )

 إعادة تطبيقها تحت نفي الظروف.
 وسائل و أدوات جمع البيانات:

(, 2(, )7, )(3بعيييد اإلطيييالع عليييى الدراسيييات المرجعيييية التيييى تناوليييت متغييييرات البحيييث ) 
 (, وطبقاه لمتطلبات البحث فقد استخدم الباحث مايلى:36(, )67(, )63(, )61)

 األدوات المستخدمة فى تنفيذ التجربة:
 ميزان طبى. - ريستاميتر. -
 شرائط فسفورية الصقة. - .                        Casioساعة إيقاف رقمية ماركة  -
 كرات سلة. - شريط قياي. -
 مقاعد بالستكيه. - سم. 31رتفاع أقماع مخروطية بإ -
 ( برج كرة سلة.2ملعب كرة سلة وعدد ) - طباشير. -
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 (.اإلستمارات: مرف  )
 استمارة تسجيل قياسات متغيرات النمو والعمر التدريبى . 

 استمارة تسجيل االختبارات البدنية قيد البحث. 
 بحث.استمارة تسجيل اإلختبارات األداءات الهجومية فى كرة السلة قيد ال

 استمارة تسجيل اإلختبارات األداءات الدفاعية فى كرة السلة قيد البحث.
 (1االختبارات البدنية: مرفق )

(, 2(, )2قيييام الباحيييث بييياالطالع عليييى العدييييد مييين المراجيييع العلميييية فيييى القيييياي والتقيييويم ) 
ان لعييدد ( باالضييافة إلييى عمييل اسييتبي31(, )23(, )62(, )3(, والدراسييات المرجعييية )21(, )61)

 -(7مرفييق ) -( خبيراء فييى مجييال التيدريب الرياضييى ورياضيية كيرة السييلة 61مين الخبييراء وعييددهم )
( مييييا أسييييفرت عنييييه نتييييائج اسييييتمارة 1بهييييدف تحديييييد االختبييييارات البدنييييية التالييييية, ويوضييييح جييييدول )

 استطالع رأى الخبراء لتحديد أنسب االختبارات البدنية المستخدمة قيد البحث.
 (9جدول )

 التى استقر عليها رأ  السادة الخبراء -قيد البحث –تبارات البدنية االخ

 االختبار القدر  البدنية م
النسددبة   

 اإلتفاق
 المرجع

 ٪16 اختبار اللم  االمام  والخلف  المرونة الحركية 1
(13 :

341 ،
341) 

 ٪166 اختبار القدرت على تكرار السرعة القصوى تكرار السرعة القصوى 2
(12 :

1662  ،)
(4 :63 ) 

 ٪16 اختبار القدرت عل  تكرار السرعة المكوكية تكرار السرعة المكوكية 3
(32 :

3292 ) 

 ٪166 ( للرشاقةTاختبار ) الرشاقة 5
(2 :

374) 

 ٪166 اختبار القدرت على تكرار الرشاقة تكرار الرشاقة 4
(39 :

3292) 

 ٪166 اختبار الوث  العمود  لسارجن  قدرت عضلية للرجلين 0
(36 :

44- 44) 

 قدرت عضلية للرجلين 6
  4اختبار رم  ركة طبية ببعد مسافة كجم 

 من الجلو 
166٪ 

(16 :
112 ،
116) 

 ٪16 اختبار االنبطاح المانل من الوقوف تحمل عضلى عام 1
(12 :

369 ،
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363) 

 التحمل الهوانى 1
اختبررار يررو يررو المتقطررع بالراحررة المسررتو  

 ابول
16٪ 

(19 :
624) 

 حمل سرعةت 16
اختبررار الجررر  بررال هر والمواجهررة بطررول 

 ملع  كرت السلة
166٪ 

(12 :
374) 

( القيييدرات البدنيييية واختباراتهيييا المختيييارة وفيييق إسيييتطالع رأى السيييادة 2يتضيييح مييين جيييدول )
فيأكثر لقبيول االختبيار, حييث بلي  عيدد االختبيارات  ٪11الخبراء, وقد ارتضيى الباحيث نسيبة قيدرها 

 ( اختبارات لقياي القدرات البدنية قيد البحث.61تم إستخدامها )البدنية التى سوف ي
 إختبارات األداءات الخططية الهجومية فى كرة السلة قيد للبحث: 

(, واسيتطالع ليرأى 72(, )23(, )21(, )62قام الباحث بإجراء مسيح مرجعيى للدراسيات )
وسيييرعة بعيييض األداءات  عييين اإلختبيييارات المسيييتخدمة لقيييياي دقييية -( 2مرفيييق ) –السيييادة الخبيييراء 

, ويوضييح الجييدول التييالى أراء الخبييراء حييول مناسييبة (7مرفوو  ) -الخططييية الهجومييية قيييد البحييث 
إختبييارات األداءات الخططييية الهجومييية فييى كييرة السييلة قيييد البحييث ميين عييدمها للتأكييد ميين تجيياني 

 عينة البحث, وأسفر ذلك عن إختيار االختبارات انتية: 
 (11جدول )

 ء الخبراء حول االختبارات األداءات الخططية الهجومية فى كرة السلةنسبة آرا

النسووووووووووووووووبة    االختبار م
 المرجع اإلتفا 

 (611: 77) ٪611 اختبار دقة التمرير 6
 (616: 62) ٪611 اختبار سرعة التمرير 2
 (377: 62) ٪611 اختبار المحاورة المنتهية بالتصويب 3
 (267: 1) ٪611 اختبار المتابعة المستمرة 7
 (376: 61) ٪21 اختبار محمد عبد العزيز سالمة للناشئين )حركات القدمين ( 2

1 
 –اختبيار الجملية الحركيية الهجوميية )األوليى( )تمريير واسييتالم 

 (621: 62) ٪611 تصويب سلمي( -محاورة  

7 
حركيات  –اختبيار الجملية الحركيية الهجوميية )الثانيية( )متابعية 

 (626: 36) ٪611 تصويب من القفز( –استالم تمرير و  –قدمين 
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( نسيييبة أراء السييياداة الخبيييراء حيييول اإلختبيييارات األداءات الخططيييية 61يتضيييح مييين جيييدول )
 فأكثر. %11الهجومية فى كرة السلة قيد البحث, وارتضى الباحث بنسبة اتفاق بين آراء الخبراء 

 للبحث: إختبارات األداءات الخططية الدفاعية فى كرة السلة قيد 
(, واسييتطالع لييرأى السييادة 67(, )61(, )2قييام الباحييث بييإجراء مسييح مرجعييى للدراسييات )

عين اإلختبيارات المسيتخدمة لقيياي دقية وسيرعة بعيض األداءات الخططيية  -( 2مرفيق ) –الخبراء 
, ويوضييح الجييدول التييالى أراء الخبيييراء حييول مناسييبة إختبيييارات (2مرفووو  ) -الدفاعييية قيييد البحييث 

ت الخططية الدفاعية فى كرة السلة قييد البحيث مين عيدمها للتأكيد مين تجياني عينية البحيث, األداءا
 وأسفر ذلك عن إختيار االختبارات انتية: 

 (11جدول )
 نسبة آراء الخبراء حول االختبارات األداءات الخططية الدفاعية فى كرة السلة

 المرجع النسبة   اإلتفا  االختبار م
 (611: 31) ٪611 الممرراختبار الدفاع ضد  6
 (616: 36) ٪611 اختبار الدفاع ضد المصوب 2
 (377: 21) ٪611 اختبار الدفاع ضد المحاور 3
 (626: 21) ٪611 اختبار الخطوات الدفاعية 7

( نسيييبة أراء السييياداة الخبيييراء حيييول اإلختبيييارات األداءات الخططيييية 66يتضيييح مييين جيييدول )
 فأكثر. % 11ث, وارتضى الباحث بنسبة اتفاق بين آراء الخبراء الدفاعية فى كرة السلة قيد البح

 (61المساعدون: مرفق )
(, وتييييم عقييييد اجتميييياع 3قييييام الباحييييث باختيييييار المسيييياعدين المشييييهود لهييييم بالكفيييياءة وعييييددهم )

للمسياعدين لتعيريفهم بأهيداف البحيث, وبجوانيب متطلبيات القياسيات وكيفيية أداء االختبيارات وكيفيية 
 أسماء السادة المساعدين. -مختبر في استمارات تسجيل البيانات الخاصة ويوضحالتسجيل لكل 

 الدراسات االستطالعية:
 الدراسة االستطالعية األولي:

قام الباحث بعدد من اإلجراءات للتأكيد مين ميدي مناسيبة االختبيارات قييد البحيث والتيي أسيفر 
وكيذلك اسيتطالع رأى الخبيراء فقيد اجيري  عنها ما أشار إليية المراجيع واألبحياث والدراسيات العلميية,

الباحث هذه الدراسة على عينة من نفيي مجتميع البحيث وخيارج عينية الدراسية األساسيية, وهيذا يعيد 
أمرا من األمور الهامة لضيمان الدقية فيي النتيائج المسيتخرجة مين قياسيات عينية الدراسية األساسيية, 
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م إليييييييى ييييييييوم الخمييييييييي الموافيييييييق 22/7/2121وتيييييييم إجيييييييراء الدراسييييييية مييييييين ييييييييوم السيييييييبت الموافيييييييق 
 العب ناشئ من نفي مجتمع البحث. 61م على عينة قوامها 31/7/2121

 أهداف الدراسة:
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة. -
التأكييد ميين سييالمة تنفيييذ وتطبيييق القياسييات واالختبييارات ومييا يتعلييق بهييا ميين إجييراءات وفييق الشييروط  -

 الموضوعة لها .
تييدريب السييادة المسيياعدين وكييذلك زيييادة معلومييات وخبييرة المسيياعدين فييي اإلشييراف علييى  التأكييد ميين -

تنفيييذ القياسييات واالختبييارات, وذلييك للتعييرف علييى األخطيياء التييي يمكيين الوقييوع فيهييا وتالفيهييا أثنيياء 
 التنفيذ, ولضمان صحة تسجيل البيانات.

قه كيل العيب لكيل اختبيار عليى حيده تحديد الزمن الالزم لعملية القيياي, وكيذلك اليزمن اليذي يسيتغر  -
 وذلك لتحديد المدة المستغرقة في تنفيذ االختبارات والقياسات.

 ترتيب سير االختبارات قيد البحث لعينة البحث. -
 مدي مالئمة االختبارات قيد البحث لعينة البحث. -
 معايير األجهزة المستخدمة في البحث. -

 الدراسة االستطالعية الثانية:
 م إلييي يييوم6/1/2121جراء دراسيية االسييتطالعية الثانييية يييوم السييبت الموافييققييام الباحييث بييإ 

م وكيان الغيرض منهيا تطبييق أربعية وحيدات تدريبيية لتأكيد مين صيحة 2/1/2121االربعاء الموافيق 
تقنييين األحمييال التدريبييية واألزمنيية الخاصيية بالبرنييامج التييدريبي والتعييرف علييي الصييعوبات التييي قييد 

 تواجه الباحث عند تطبيق البرنامج.
الثبيات بتطبيييق االختبييار  ومين ثييم حسياب معامييل الصيدق باسييتخدام صييدق التميايز, ومعامييل

 ( أيام بين التطبيقين األول والثاني.7ثم إعادة تطبيقه مرة أخري بفاصل زمني قدره )
 (11البرنامج التدريبي: مرف  )

 هدف البرنامج:
يهيييدف البرنيييامج إليييى وضيييع مجموعييية مييين تيييدريبات االداءات الخداعيييية التيييى تعميييل عليييى  

سيينة(, وتكييون طريقيية  61ييية لناشييئى كييرة السييلة تحييت )تطييوير مسييتوى األداءات الهجومييية والدفاع
أداء تيييدريبات االداءات الخداعيييية مشيييابه ميييع مواقيييف اللعيييب التيييى تحيييدث فيييى الملعيييب حتيييى يمكييين 

 سنة(. 61االستفادة من هذه التدريبات فى تطوير االداء الهجومى والدفاعى للناشئين تحت )
 أسي ومعايير البرنامج التدريبي:
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 ديد أسي ومعايير وضع البرنامج والتى تمثلت فى النقاط التالية:قام الباحث بتح 
 .تحديد فترة تطبيق البرنامج التدريبي 
 .مالءمة البرنامج التدريبى مع األهداف الموضوعة 
 .مرونة البرنامج وقابليته للتعديل 
 .توفير اإلماكانات المستخدمة 
  لعينة البحث.مالئمة البرنامج التدريبى للمرحلة السنية وخصائص النمو 
 .مراعاة الفروق الفردية واالستجابة الفردية وذلك بتحديد المستوى لكل فرد داخل العينة 
  تحديد شدة وحجم التدريبات وفتيرات الراحية البينيية وفقياه لألحميال التدريبيية, ومحتيوى وهيدف

 كل مرحلة من مراحل فترة تطبيق البرنامج التدريبي.
 بية اليومية وفقاه لكل مرحلة.تحديد زمن وعدد الوحدات التدري 
  التيييدرج فيييى زييييادة الحميييل والتقيييدم المناسيييب والشيييكل التميييوجى والتوجييييه لألحميييال التدريبيييية

 المحددة وديناميكية األحمال التدريبية.
  جيييراء االختبيييارات والقياسيييات الخاصييية بيييالمتغيرات قييييد البحيييث قبيييل وبعيييد تطبييييق تحدييييد وا 

 البرنامج.
  الختام(. -الجزء الرئيسى  -الفسيولوجية للبرنامج )اإلحماء مراعاة األسي الرياضية 

 محددات البرنامج التدريبي:
 مكونات الوحدة التدريبية:

 العناصر األساسية التى تشتمل عليها الوحدة التدريبية فى البرنامج التدريبى هي: 
 ( وزمنة )دقيقة(. 62الجزء التمهيدى )فترة اإلحماء واإلطالة 
  دقيقة( . 621إلى 611)فترة التدريب األساسية( وتراوح زمنة ما بين )الجزء الرئيسى 
 ( وزمنة )دقائق(.  61الجزء الختامى )فترة التهدئة 

 الجزء التمهيد  )التهيئة(:
إختيار التدريبات فى هذا الجزء يتوقف على الواجب الرئيسى للوحدة التدريبية, وهدفه تهيئة  

عداد أجهزته العضوية تدري  جياه لتقبل مستوى النشاط, وتمرينات هذا الجزء.الجسم وا 
 الجزء الرئيسى )فترة التدريب األساسية(:

األداءات الهجوميية  -يحتوى الجزء الرئيسى من الوحدة التدريبية عليى )األداءات الخداعيية   
 األداءات الدفاعية( فى كرة السلة. –
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 خاص(: -األداءات الخداعية )عام 
( والمراجيع المتخصصية فيى 21(, )31(, )36الدراسات السابقة ) بعد إطالع الباحث على 

 -( قام بتحديد األداءات الخداعية وتقسيمها إلى:71(, )32(, )33(, )31(, )62كرة السلة )
 .أداءات خداعية عامه 
 .أداءات خداعية موقفية 

 األداءات الهجومية فى كرة السلة:
( والمراجع المتخصصة فى كرة السلة 23) (,3بعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة ) 

 -( قام بتحديد األداءات الهجومية فى كرة السلة وتقسيمها إلى:71(, )32(, )31(, )62)
 أداءات هجومية تنتهى بالتصويبة السلمية. -
 أداءات هجومية تنتهى بالتصويب بالقفز. -

 األداءات الدفاعية فى كرة السلة:
( والمراجع المتخصصة فى كرة السلة 2(, )67سات السابقة )بعد إطالع الباحث على الدرا 

 -( قام بتحديد األداءات الدفاعية فى كرة السلة وتقسيمها إلى:71(, )32(, )31(, )62)
 أداءات دفاعية تزيد من الرصيد الحركى لالعب. -
 أداءات دفاعية تعتمد على ربط المهارات الدفاعية. -
 متغيرة.أداءات دفاعية تتم تحت ظروف  -

 الجزء الختامى )فترة التهدئة(:
يهدف الجزء الختامى إلى محاولية العيودة بيالفرد الرياضيى إليى حالتيه الطبيعيية أو ميا يقيرب  

منها بقدر اإلمكان, وذلك بخفض حمل التدريب الواقع عليى كاهيل الفيرد بصيورة تدريجيية باسيتخدام 
 فسيولوجية إلى مستوياتها الطبيعية. مجموعة من التمرينات الغرض منها عودة االستجابات ال

 درجات حمل التدريب:
قييام الباحييث بيياإلطالع علييى المراجييع والدراسييات واألبحيياث العلمييية لتحديييد أكثيير تصيينيفات  

 شدة حمل التدريب استخداماه, وقد توصل الى التصنيف التالى:
 ( من اقصى ما يتحمله الالعب.%611 - 21الحمل األقصى ) -
 ( من اقصى ما يتحمله الالعب.%21اقل من -72األقصى )الحمل األقل من  -
 ( من اقصى ما يتحمله الالعب.%72اقل من  -21الحمل المتوسط ) -
  ( من اقصى ما يتحمله الالعب%21ن اقل م - %32الحمل البسيط من )  -

                                                   (32 :72 ,71( )61 :672 ,611) 
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 لتحكم فى درجات حمل التدريب خالل البرنامج التدريبي:أساليب ا
اسيييتخدم الباحيييث عيييدد مييين األسييياليب لليييتحكم فيييى درجيييات الحميييل خيييالل البرنيييامج التيييدريبى  

 وهي: التحكم فى درجات حمل التدريب من خالل التغيير فى شدة الحمل:
 التغيير فى سرعة األداء:

طريق الزيادة فى سرعة الجرى أثناء تمرينات اتبع الباحث االرتفاع بشدة حمل التدريب عن  
البدنييييية, وكييييذلك زيييييادة سييييرعة أداء األداءات الخداعييييية قيييييد البحييييث, باإلضييييافة إلييييى سييييرعة تنفيييييذ 
الواجبيييات المهاريييية والخططيييية, بينميييا اتبيييع الباحيييث خفيييض شيييدة الحميييل عييين طرييييق خفيييض نفيييي 

 المتغيرات قيد البحث.
 التغيير فى صعوبة األداء:

احييث الزيييادة فييى درجيية الرقابيية للمهيياجمين أثنيياء التييدريب المهييارى والخططييى عنييد اتبييع الب 
االرتفيياع بشييدة حمييل التييدريب, وتخفيييض الرقابيية علييى المهيياجمين عنييد خفييض شييدة حمييل التييدريب, 
كذلك تم زيادة عدد التمرينات الخاصة بتنمية األداءات الخداعية قيد البحث خالل فتيرة زمنيية قليلية 

حمل التدريب وخفض عدد هذه التمرينات خالل نفي الفترة الزمنية عند خفض حمل  عند رفع شدة
 التدريب.

 التغيير فى مسارات الجرى أو العوائق المراد التغلب عليها:
اتبييييع الباحييييث تغيييييير مسييييارات الجييييرى خييييالل تمرينييييات البدنييييية, كييييالجرى فييييى مربعييييات أو  

الحيواجز عنيد تنميية القيدرة العضيلية باإلضيافة مستطيالت أو فيى أشيكال متتاليية, كيذلك زييادة عيدد 
إلييى اسييتغالل التمرينييات التييى تحتييوى علييى وجييود أكثيير ميين )سييلة( داخييل الملعييب, مييع زيييادة العييدد 
وذليييك عنيييد االرتفييياع بشيييدة الحميييل وتقلييييل هيييذه العوائيييق أو الصيييعوبات التيييى تقابيييل الالعيييب خيييالل 

 التدريب عند خفض شدة حمل التدريب.
 حمل التدريب وذلك كانتي: التغيير فى حجم

 تغيير فترة أداء التمرين الواحد:
اسييتخدم الباحييث التغيييير فييى فتييرة أداء التمييرين الواحييد كوسيييلة لتقليييل أو زيييادة حجييم العمييل  

 عند أداء تمرين لتنمية مهارة قيد البحث.
 التغيير فى عدد مرات تكرار التمرين:

مكونيييييات البرنيييييامج التيييييدريبى )األداءات  اسيييييتخدم الباحيييييث هيييييذا المبيييييدأ خاصييييية عنيييييد تنميييييية 
 األداءات الدفاعية(. –األداءات الهجومية  –الخداعية 
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 التغيير فى فترات الراحة البينية:

طاليية وتهدئيية عاميية, حيييث   لقييد راعييى الباحييث فييى هييذه الفتييرات إعطيياء تمرينييات اسييترخاء وا 
ة اإلعييداد للمباريييات فييازدادت ازدادت هييذه الفتييرات عنييد االرتفيياع بشييدة حمييل التييدريب, وفييى مرحليي

 فترات الراحة البينية الرتفاع شدة الحمل خالل هذه المرحلة وازداد استخدام نظام الراحة اإليجابية.
 تقويم حمل التدريب خالل البرنامج التدريبي:

علييى المييدرب أن يقيييي الحمييل العضييلى عيين طريييق خبراتييه ومعلوماتييه النظرييية والعاميية فييى  
لمييا كييان الحمييل الييداخلى هييو انعكيياي للحمييل الخييارجى وجييب علييى المييدرب أن مجييال التييدريب, و 

يستفيد من هذه العالقة بين الحملين, لتقويم حجم أو شدة حمل التدريب, ويضيف أيضاه بأن هنياك 
صعوبة فى وضع حمل تيدريبى يكيون مثاليياه لكيل الالعبيين دون مراعياة الفيروق الفرديية التيى يجيب 

دراك بعض المظاهر على الالعبين مثل: أن يراعيها المدرب عن  طريق المالحظة المتوالية, وا 
 .انسياب حركة الالعب, أو أن عضالته متقلصة وحركته متقطعة 
 .مقدار الجهد المبذول هل هو أقل أو أكثر مما يجب أو بالقدر المناسب 
 .مالحظة التغيرات التى تظهر على وجه الالعب 
 .تنفي الالعب وانتظامه  
 عرق المتصبب منه.مقدار ال 
ويجييب أن يسييتمر هييذا بعييد التييدريب أيضيياه مييع الالعييب وفييى األيييام التالييية وبسييؤال الالعييب  

 (.27, 23: 2عن حالته ألن هذا من األمور الهامة للمدرب لتقويم حمل التدريب )
 شدة حمل التدريب المالئمة أثناء تنفيذ البرنامج التدريبى باستخدام بمعدل ضربات القلب:

( لتحدييد (Target Hart Rateم الباحيث باسيتخدام معادلية النيبض المسيتهدف للتيدريب قيا 
وتوجيه شدة الحمل التدريبى بناء على متوسيط معيدل نيبض القليب لعينية البحيث األساسيية فيى فتيرة 

 الراحة, عن طريق المعادلة التالية:
  أقصى معدل للنبض(Hrmax)  =221 - .السن 
  احتيياطى النيبضHeart recerve) (HRR) أقصيى معيدل النيبض لقليب الالعيب = )- 

 نبض الراحة.
    611÷ الشيدة المطلوبية( × معدل النبض = النبض وقيت الراحية + ا)احتيياطى النيبض ]

 = ن/ق.
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ومن خالل درجات الحمل قيد البحث, والشدة لكل درجة وفقاه لما أسفرت عنيه نتيائج المسيح  
 تطبيق المعادلة المستخدمة على النحو التالي: المرجعى لمتغيرات الحمل الخاصة فقد أمكن

 نبضة / دقيقة. 217=  61 - 221أقصى معدل للنبض = 
 نبضة. 637=  71 - 217احتياطى النبض = 

 ن/ق. 637= 611( ÷ 21×  637+ ) 71معدل النبض =  مثال: 
ا ( شييدة الحمييل الفسيييولوجى لعينيية البحييث األساسييية, والتييى تراوحييت ميي1ويوضييح الجييدول ) 

  نبضة/ دقيقة لشدة الحمل األقصى لعينة البحث. 212نبضة/دقيقة إلى  631بين أقل من 
 (18جدول )

 النبض المستهدف حسب شدة الحمل

 النبض
احتيوووووووووووووووووواطى  الراحة

 النبض
 النبض المستهدف حسب شدة الحمل

51  75  25  111  

 ن/ق217 ن/ق61332 ن/ق67132 ن/ق637 637 71

 دريبي:محتوى البرنامج الت 
  اسابيع. 1مدة البرنامج التدريبى 
  وحدات تدريبية. 2عدد الوحدات التدريبية فى االسبوع 
  دقيقة. 621إلى  611زمن الوحدة التدريبية من 
  دقيقة. 211دقيقة إلى  321زمن التدريب خالل االسبوع من 
  7132دقيقييية متضيييمنة االحمييياء والختيييام اى يسييياوى  7121زمييين التيييدربى خيييالل البرنيييامج 

 ساعة.
  العناصر األساسية للبرنامج االعداد الخاص, االعداد ماقبيل المنافسيات, وشيملت )تيدريبات

 –األداءات الخداعيييية )العامييية والخاصييية(  -مهاريييية )تمريييير, محييياورة, تصيييويب, متابعيييه( 
 األداءات الدفاعية فى كرة السلة(. –األداءات الهجومية فى كرة السلة 

 دقيقة. 711=  % 132ارية كانت نسب التدريبات المه 
  دقيقة. 6111=  % 7136خاص(   –كانت نسب األداءات الخداعية )عام 
  دقيقة. 712=  % 6236كانت نسب األداءات الخططية الهجومية 
  دقيقة. 712=  % 6236كانت نسب األداءات الخططية الهجومية 
 ( 3: 6(, )2:  6دورة الحمل الفترية.) 
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 ( 3 : 6دورة الحمل االسبوعية )- ( 66مرفق.) 
   
 

 (.1جدول )
 التوزيع الزمنى بالنة المئوية والدقائ  للبرنامج التدريبى ككل

 االعداد للمباريات االعداد الخاص مراحل 
 االجمالي

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول االسبوع

مل
الح
جة 
در

 

حموووووووول 
  • • •  •   اقصى

حموووووووول  
 •    •  • • عالي

حموووووووول 
         متوسط

هووووووووووووووووووووووودف 
 المرحلة

او الفتوووووووووووووورة 
 التدريبية

تنميووة األداءات الخداعيووة والهجوميووة 
 الدفاعية لناشئ كرة السلة 

التركيووووووز علووووووى النووووووواحى الفنيووووووة 
والخططيوووة للوصوووول فلوووى الفورموووة 

 الريا ية
 

الجوووووووووووووووووووووووزء 
   611 75 75 75 75 75 75 75 75 التح يري

ت 
ريبا
ووووود
التوو

رية
مها
ال

 

  907  1.01  20.  1.01  208  2  2  1.01   
  51 51 51 51 51 51 51 51 811   

ت 
اءا
األد

عية
خدا
ال

 

  .609  81  810.  81  88  81  81  81   
  191 8.1 851 8.1 851 851 851 8.1 1221  

ت 
اءا
األد

مية
جو
اله

 

  1806  1802  1809  1802  180.  16  16  1802   
  75 25 91 25 25 111 111 25 715   

ت 
اءا
األد

عية
دفا
ال

 

  1806  1802  1809  1802  180.  16  16  1802   
  75 25 91 25 25 111 111 25 715   
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   811 51 51 51 51 51 51 51 51 الخوتووام

 8691 575 685 685 595 575 615 575 515 االجومووالي
  

 تطبي  تجربة البحث:
 القياس القبلى:

ث بتطبييييق القيييياي القبليييى عليييى أفيييراد عينييية البحيييث حييييث تيييم تطبييييق إختبيييارات قيييام الباحييي
م(, وتيييم 1/1/2121األداءات الخططيييية الهجوميييية والدفاعيييية قييييد البحيييث ييييوم االربعييياء الموافيييق )

م(, وذلك بملعيب كيرة السيلة 1/1/2121تطبيق اإلختبارات البدنية قيد البحث يوم الجمعة الموافق )
 ياضى.بنادى أبو كبير الر 
 تطبيق البرنامج:

( أسييبوع فييي الفتييرة 1قييام الباحييث بتطبيييق البرنييامج التييدريبي علييى عينيية البحييث, وذلييك لمييدة )
مرفو  رقوم ( وحيدات تدريبيية أسيبوعية, ويوضيح 2م بواقع )3/61/2121م وحتى 2/1/2121من 
 البرنامج التدريبي المقترح.( 11)

 القياي البعدي:
لمجموعيية التجريبييية قيييد البحييث بيينفي الشييروط والتعليمييات تييم إجييراء القييياي البعييدي علييى ا

والظروف ومواصفات القياسات القبلية وذلك بعد إنتهاء مدة تطبيق البرامج التدريبية, وذلك في يوم 
 م..  61/61/2121م , والثالثاء الموافق1/61/2121االثنين الموافق 

 المعالجات اإلحصائية: 
حصييييائية للبيانييييات داخييييل هييييذه الدراسيييية برنييييامج الحييييزم اسييييتخدم الباحييييث فييييي المعالجييييات اإل

 ( مستعينها بالمعامالت التالية:23( اإلصدار )SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 (Meanالمتوسط الحسابى) .1
     (  Medianالوسيط ) .2
 (. Standard Deviationاالنحراف المعيارى ) .3
 (Kurtosisااللتواء ) .4
  (.Paired Sample t-Testمن البيانات )اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين  .5
  (.Independent Samples t-Testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين من البيانات ) .6
 ( في حالة اختبار )ت(:Effect Sizeحجم التأثير ) .7
 (.2ηمربع ايتا ) .أ



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    86  (   ( االول  العددم(   )  8282(  لعام ) ديسمير( شهر )    82رقم المجلد )         
 
 

 ( ويفسر طبقا لمحكات كوهين.ESباستخدام ) .ب
 Change Ratioنسبة التغيير/ التحسن )معدل التغير(  .8

 

  =  نسبة التحسن
 القياي القبلى –القياي البعدى 

 ×611 
 القياي القبلى
 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:
 التحق  من صحة الفرض األول:

توجد فرو  دالوة فحصوائي ا بوين القياسوين القبلوي والبعودي  ينص الفرض األول على أنيه : 
جوميوة فووى كورة السوولة لصوالس القيوواس سونة( فووي متغيورات األداءات اله 16لعينوة البحوث تحووت )

   وللتحقييق ميين صييحة الفييرض األول اسييتخدم الباحييث اختبييار )ت( لعينتييين مييرتبطتين ميين البعوودي
(, لدالية الفيروق بيين متوسييط اليدرجات فيي القيياي القبلييي Paired Sample t Testالبيانيات )

هجومية فى كيرة السيلة, كميا سنة( في متغيرات األداءات ال 61لعينة البحث تحت ) والقياي البعدي
( فيي حالية اختبيار )ت(, كميا تيم 2ηمربيع ايتيا )باسيتخدام ( Effect Size)تم حساب حجم التيأثير 

( ويفسر طبقا لمحكات لكيوهين, باإلضيافة إليى نسيبة التغييير/ E Sحساب حجم التأثير باستخدام )
 (.2( و)7(, وشكل )62( و)67كما في جدول ), (Change Ratioالتحسن )

 (18جدول )
 سنة( 16داللة الفرو  بين القياس القبلى والقياس البعد  )لعينة البحث تحت )

 في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة السلة
 (12)ن=        

وحووووووودة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعد  القياس القبلى 
قيمووووووووووووووة 

 )ت(

 حجم التأثير
 المتوسط
 )َس(

 االنحراف
 ع()± 

 المتوسط
 )َس(

 االنحراف
 (ES) (8η) ع()± 

اختبيييار دقييية التمريييير فيييي  
1327 67316 1322 2316 1311 7311 عدد كرة السلة 

1 232 

اختبار سرعة التمرير في  
1321 26361 1311 61312 1361 66331 ثانية كرة السلة

3 731 

اختبيييار المحييياورة المنتهيييية 
1326 63321 1311 1373 1326 2336 ثانية بالتصويب

2 332 
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1321 22363 1371 62366 1371 1366 عدد اختبار المتابعة المستمرة
1 233 

اختبييار محمييد عبييد العزيييز 
سالمة للناشئين  )حركيات 

 القدمين(
1322 621322 1317 7362 1312 2316 ثانية

2 7332 

اختبييييييار الجمليييييية الحركييييييية 
الهجوميييييييييييييييييية )األوليييييييييييييييييى(  

محياورة    –)تمرير واسيتالم 
 تصويب سلمي(

1322 77371 1312 7327 1311 1317 ثانية
7 2231 

1321 62321 1322 1322 1316 7332 عدد
3 332 

اختبييييييار الجمليييييية الحركييييييية 
الهجومييييييييييييييييييية )الثانييييييييييييييييييية(  

حركييات قييدمين  –)متابعيية 
 –تمريييييييييييييييير واسيييييييييييييييتالم  –

 تصويب من القفز(

1322 613312 1317 66311 1317 66321 ثانية
1 2233 

1322 7327 1326 2377 1326 7321 عدد
3 637 

  8011( = 1015، 17)ج ت
 (.621322( و)7327) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين67يتضح من جدول )

ولتحدييييد الداللييية التطبيقيييية للمتغيييير المسيييتقل عليييي المتغيييير التيييابع تيييم حسييياب حجيييم التيييأثير 
بع, وتراوحيت ( الذي يعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التيا2ηباستخدام مربع ايتا )

 (.Huge( وهذا يدل على حجم تأثير )ضخم 13222( و)13223) ( بين²ηقيم)
 (.Huge( وهذا يدل على حجم تأثير )ضخم 7332( و)637) ( بينESوتراوحت قيم )
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 (1شكل )
 سنة( 16الفرو  بين القياس القبلى والقياس البعد  لعينة البحث تحت )

 السلة )عدد( في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة

 
 سنة( 16( الفرو  بين القياس القبلى والقياس البعد  لعينة البحث تحت )8شكل )

 في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة السلة )ثانية(
 (15جدول )

 سنة( 16معدل التغير بين درجات لعينة البحث تحت )
 (12سلة              )ن=في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة ال                       

وحووووووووووودة  المتغيرات
 القياس

 متوسط
القيوووووووووووووواس 

 القبلي

متوسووووووووووووووط 
القيوووووووووووووواس 

 البعدي

الفووور  بوووين 
 معدل التغير  القياسين

 31322 2321 2316 7311 عدد اختبار دقة التمرير في كرة السلة  
 2371 1316 61312 66331 ثانية اختبار سرعة التمرير في كرة السلة 

 1363 1327 1373 2336 ثانية ة المنتهية بالتصويباختبار المحاور 
 72332 7311 62366 1366 عدد اختبار المتابعة المستمرة

اختبيييييار محميييييد عبيييييد العزييييييز سيييييالمة 
 26313 6321 7362 2316 ثانية للناشئين  )حركات القدمين(

اختبييييييار الجمليييييية الحركييييييية الهجومييييييية 
محيياورة    –)األولييى(  )تمرييير واسييتالم 

 67332 6327 7327 1317 ثانية
 76377 6313 1322 7332 عدد
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 لمي(تصويب س
اختبييييييار الجمليييييية الحركييييييية الهجومييييييية 

حركيييات قيييدمين  –)الثانيييية(  )متابعييية 
تصييييييويب ميييييين  –تمرييييييير واسييييييتالم  –

 القفز(

 7317 1322 66311 66321 ثانية

 62326 1312 2377 7321 عدد

 (.72332( و)237) وحت بين( أن قيم )معدل التغير( ترا62يتضح من جدول )

 
 (.شكل )
سنة( في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة  16معدل التغير بين درجات لعينة البحث تحت )

 السلة
 مناقشة نتائج الفرض األول:
( وجود فروق داله إحصائيا بين القياي القبلى والبعدى 6(, وشكل )67يتضح من الجدول )

سيينة(  61ات األداءات الهجومييية فييى كييرة السييلة للناشييئين )تحييت لصييالح القييياي البعييدى فييي متغييير 
( ووجييود معييدل تغييير فييى اإلتجيياه 1(, وشييكل )62ولصييالح القييياي البعييدى, كمييا يوضييح جييدول )

 (.% 72332( الى )% 2371اإليجابى تراوح بين )
أحمووووود فوووووارو  العزونوووووي  لكيييييل مييييين وتتفيييييق تليييييك النتيجييييية ميييييع نتيييييائج الدراسيييييات السيييييابقة

م(، محمد فبراهيم جواد 8119م(، محمد أحمد الجمال )8111(، معتزعبده كانون ).م()8116)
أن امييتالك الالعبيييين ألشيييكال متنوعييية ميين األداءات الحركيييية الخداعيييية )العاميييه م( 8112الحووو  )

والموقفية( من خالل البرنامج التدريبى المقترح بما يشابه المواقف المتغيرة للمباراة أتاح لهيم اختييار 
فيييي معظيييم المواقيييف الفعليييية ويزييييد مييين قيييدرتهم عليييى تحقييييق سيييرعة األداء المتمييييز بالدقييية  أفضيييلها
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تقييان وبالتييالي أدت إلييي  المطلوبيية التييي تمكنييه ميين أداء المهييارات األساسييية بكفيياءة عالييية وسييرعة وا 
 تطوير دقة وسرعة العبى كرة السلة مما يؤدي ذلك إلي تطوير االداءات الهجومية. 

ذا التحسن فى متغيرات األداءات الهجومية فى كرة السلة إليى خضيوع أفيراد ويعزو الباحث ه
( وحيييدات تدريبيييية أسيييبوعيه أدى إليييى 2( أسيييبوع بواقيييع أربيييع )1عينييية البحيييث إليييى التيييدريب ولميييدة )

وصول أفراد العينة إلى مرحلة التكيف لألحمال المرتفعة, فبالر م مين ان المهيارات االساسيية هامية 
ة اال ان االهيييم مييين ذليييك اسيييتخدام هيييذه المهيييارات )المنفصيييلة( بتكوينيييات مهاريييية لالعبيييي كيييرة السيييل

حركية والتدريب عليها في ظروف تشابة المباراة مع التدرج فيي صيعوبة االداء بوجيود ميدافع سيلبي 
ثيم مييدافع ايجيابي حتييى يكييون لهيذه المهييارات اهمييية ميؤثرة فييي مسييتوى اداء الالعبيين داخييل المبيياراة 

(62 :61) 
ان الالعب المتمييز يجيب  مSidney Goldstein  (8117)جولدنشتاين  سينديؤكد وي

ان يمتلك القدرة على اداء المهارات االساسية الهجومية بشكل ممتاز حتى ييتمكن مين التفيوق عليى 
المنافسين الى جانيب ذليك فهيو يتطليب قيدرا عالييا مين المعرفية بطبيعية تليك المهيارات حييث انهيا ال 

منفييردة بييل انهييا تييؤدى فييي صييورة الجمييل لييذلك فلكييي تحقييق الجانييب المهيياري ميين تييؤدي فييي صييورة 
 اتقان الخليط المناسب من المهارات وتنفيذها بالتسلسل االنسب للمواقف التي تتعرض له. 

فالخيييداع مييين المهيييارات األساسيييية بكيييرة السيييلة, وهيييو مطليييب أساسيييي وهيييام ألداء العدييييد مييين 
كبيية للييتخلص ميين المييدافع فييي كثييير ميين مواقييف وحيياالت اللعييب الحركييات األساسييية البسيييطة والمر 

المختلفة التي يتعرض لها المهاجم سواء بالكرة أو بدونها لخلق فرص ومواقيف أكثير يسيراه للوصيول 
 إلى سلة المنافي وتحقيق الهدف.

أن كثييير ميين الفييرق تمتلييك الخطييط  مBillee Donovan (8112)بيوول دونوفووان ويؤكييد 
, وان نجيياح أى خطييه لعييب يكميين فييى التفاصيييل, لييذلك نعتمييد دائميياه فييى هجومنييا الهجومييية الرائعييه

علييى تطييوير المهييارات األساسييية لالعبييين كقاعييده, وميين أهييم تلييك المهييارات الخييداع ألنهييا تعطييى 
 (21لفريق الجاهزية إلنجاز الخطه. )

الييذي ييينص  الفوورض األولوميين خييالل العييرض السييابق للنتييائج ومناقشييتها يتضييح صييحة 
سونة(  16توجد فرو  دالة فحصائي ا بوين القياسوين القبلوي والبعودي لعينوة البحوث تحوت ) ليى  ع

  . في متغيرات األداءات الهجومية فى كرة السلة لصالس القياس البعدي
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى:
 التحق  من صحة الفرض الثانى:
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ا بوين القياسوين القبلوي والبعودي توجد فرو  دالة فحصوائي   ينص الفرض الثالث على أنه : 
سونة( فوي متغيوورات األداءات الدفاعيوة فوى كورة السولة ولصوالس القيوواس  16لعينوة البحوث تحوت )

   وللتحقييق ميين صييحة الفييرض الثالييث اسييتخدم الباحييث اختبييار )ت( لعينتييين مييرتبطتين ميين البعوودي
فييي القييياي القبلييي  (, لداليية الفييروق بييين متوسييط الييدرجاتPaired Sample tTestالبيانييات )

سنة( فيي متغييرات األداءات الدفاعيية فيى كيرة السيلة, كميا  61والقياي البعدي لعينة البحث تحت )
( فيي حالية اختبيار )ت(, كميا تيم 2ηمربيع ايتيا )باسيتخدام ( Effect Size)تم حساب حجم التيأثير 

إليى نسيبة التغييير/ ( ويفسير طبقيا لمحكيات لكيوهين, باإلضيافة ESحساب حجم التيأثير باسيتخدام )
 (.1( و)7(, وشكل )62( و)67كما في جدول ), (Change Ratioالتحسن )

  8011( = 1015، 17)ج تج
 (.76322( و)66361) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين62يتضح من جدول )
التطبيقيييية للمتغيييير المسيييتقل عليييي المتغيييير التيييابع تيييم حسييياب حجيييم التيييأثير ولتحدييييد الداللييية 
( الذي يعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التيابع, وتراوحيت 2ηباستخدام مربع ايتا )

 (.Huge( )ضخم 13227( و)13111) ( بين²ηقيم)
 (.Huge( )ضخم 2732( و)732) ( بينESوتراوحت قيم)

 (17جدول )
 سنة( 16التغير بين درجات لعينة البحث تحت ) معدل

 في متغيرات األداءات الدفاعية فى كرة السلة
 (12)ن=     

 متوسط وحدة القياس المتغيرات
 معدل التغير  الفر  بين القياسين متوسط القياس البعدي القياس القبلي

 .6908 6016 18072 2078 عدد اختبار الدفاع  د الممرر
 ..520 011. 2088 ..50 عدد  د المصوب اختبار الدفاع

 8.026 5079 12087 88086 ثانية اختبار الدفاع  د المحاور
 81026 6088 88098 890.6 ثانية اختبار الخطوات الدفاعية

 (.12373( و)26311) ( أن قيم )معدل التغير( تراوحت بين67يتضح من جدول )
 مناقشة نتائج الفرض الثانى:
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( وجيييود فيييروق داليييه إحصيييائيا بيييين القيييياي القبليييى والبعيييدى 1(, وشيييكل )67)يتضيييح مييين الجيييدول 
سيينة(  61لصييالح القييياي البعييدى فييي متغيييرات األداءات الدفاعييية فييى كييرة السييلة للناشييئين )تحييت 

( ووجييود معييدل تغييير فييى اإلتجيياه 2(, وشييكل )67ولصييالح القييياي البعييدى, كمييا يوضييح جييدول )
 (.% 12373لى )( ا% 26311اإليجابى تراوح بين )

داليوا  م(،8111معتزعبوده كوانون ) لكيل مين وتتفق تلك النتيجة مع نتيائج الدراسيات السيابقة
أن تشيييكيل م( 1999م(، عمووورو عبووود الووواله عبووود القوووادر )8118محمووود أبوووو النصووور العرابوووى )

 التدريبات المختارة للبرنامج التدريبى وأداها تحت ظروف ومواقف مشيابهة للمنافسية سياهمت بشيكل
 واضح وملموي فى ارتفاع مستوى األداء الدفاعى لالعبى كرة السلة فى المباريات. 

ويعيييزو الباحيييث هيييذا التحسييين فيييى متغييييرات األداءات الدفاعيييية فيييى كيييرة السيييلة إليييى البرنيييامج 
( وحييدات 2( أسييابيع بواقييع )1التييدريبى المقتييرح بإسييتخدام األداءات الخداعييية والييذى إسييتمر لمييدة )

ية قد ساعد الالعبين فى التعرف على جميع األداءات الخداعية واألداءات الهجومية تدريبية إسبوع
 قيد البحث وبالتالى ساعدهم ذلك فى كييفية مواجهة تلك األداءات بأداءات دفاعية أكثر فاعلية.

فالعبى الدفاع يجيب أن يراقبيوا مهياجمى مين الفرييق المنيافي, وفيى حالية عيدم إدراك العيب 
ه الدفاعية يصيبح العيب الهجيوم موضيع خطيورة, وقيد يتسيبب هيذا فيى إيجياد نيوع مين الدفاع واجبات

الخلخليية أو الدربكيية فييى دفيياع الفريييق, لييذلك فييإن تييدريب الناشييئى علييى خطييط الييدفاع الفردييية مهييم, 
ويجب أن تنمى بحيث يكتسب خبرات كثيرة تسياعده عليى أداء واجبيات مركيزه داخيل إطيار الخطيط 

 الدفاعية الجماعية.
والخداع كمهارة هو وسيله مهمة جداه لصرف إنتبياه الميدافع ودفعية للتصيرف عليي النقييض 
ميين المقصييد الحقيقييي لالعييب القييائم بالخييداع, لييذا علييى المييدافع اإلسييتخدام المالئييم لتييوازن الجسيييم 
باإلضافة إلى تغيير السرعة وهي عناصر جوهرية في إبطال مفعول ميا يقيوم الالعيب اليذى يمتليك 

 ( 72: 7ن اداءات. )الكرة م
فخطط الدفاع الجماعى فى الرياضات الجماعية والتى منها رياضة كيرة السيلة تعتميد عليى 
التفاهم بين العبى الفريق, ومعرفة كل منهم لمهامه فى الدفاع بجميع أنواعه تبعاه الختالف مواقف 

ر الكيرة عليى العبييين اللعيب وأيضياه كيفيية المسياعدة فيى التغطيية أكثير ميين ميرة وتضيييق زواييا تمريي
 (621: 2الفريق المنافي, وأيضاه المراقبة عن بعد مع التغطية للمساحات الخالية. )
الييذي ييينص  الفوورض الثووانىوميين خييالل العييرض السييابق للنتييائج ومناقشييتها يتضييح صييحة 

سونة(  16توجد فرو  دالة فحصائي ا بوين القياسوين القبلوي والبعودي لعينوة البحوث تحوت ) عليى  
  . يرات األداءات الدفاعية فى كرة السلة لصالس القياس البعديفي متغ
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 :االستخالصات والتوصيات
 :االستخالصات

فيي حيدود عينية البحيث وخصائصيها, والمينهج المسيتخدم, ووفقياه إليى ميا أشيارت إلييه نتيائج التحلييل 
 :اإلحصائي. أمكن للباحث التوصل إلى اإلستخالصات التالية

قتييرح بإسييتخدام تييدريبات االداءات الخداعييية طييور مسييتوى األداءات الهجومييية البرنييامج التييدريبى الم -1
  .(%72332( و)%237سنة( بنسبة تراوحت ما بين )61لناشئى كرة السلة تحت )

البرنييامج التييدريبى المقتييرح بإسييتخدام تييدريبات االداءات الخداعييية طييور مسييتوى األداءات الدفاعييية  -2
 .(%12373( و)%26311نسبة تراوحت بين )سنة( ب 61لناشئى كرة السلة تحت )

 :التوصيات
 :في ضوء النتائج واالستخالصات التي توصل إليها الباحث يوصى الباحث بما يلي

إختييار تييدريبات االداءات الخداعييية مشييابه مييع مواقييف اللعييب التييى تحييدث فييى الملعييب حتييى يمكيين  -1
 .فاعى للناشئيناالستفادة من هذه التدريبات فى تطوير االداء الهجومى والد

اسييتخدام االختبييارات المسييتخدمة فييى هييذا البحييث عنييد تقييييم متغيييرات األداءات الخداعييية الهجومييية  -2
  .والدفاعية فى كرة السلة

توجيه نتائج هذا البحث والبرنامج التدريبي لالتحاد المصري لكرة السلة والعاملين في مجيال تيدريب  -3
 .تائجالناشئين إلمكانية االستفادة من هذه الن
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 أوالً: المراجع العربية:

م(: كرت القدم للناشنين، مركز الكتا  للنشر، 2661ابراهيم شعالن، محمد عفيفى) -1

 القاهرت.  

 م(: كرت السلة للناشنين، المكتبة المصرية للنشر، القاهرت.2665احمد امين فوز  ) -2

تكرار السرعة  م(: فاعلية تطوير قدرت2610احمد فاروق محمد مصطفى العزون  ) -3

القصوى على مستوى بعض االداءا  الحركية لدى ناشئ كرت السلة، رسالة دكتورات، كلية 

 التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.

 ، دار الفكر العرب ، القاهرت.6م(: كرت السلة للجميع، ط2663حسن سيد معوض) -5

التدري  الرياض   م(: سلسلة االتجاها  الحديثة ف 2661حسن سيد معوض) -4

، منشأت المعارف، 1، ط 5تطبيقا (، تخطيط التدري  الرياض ، جـ  –)ن ريا 

 اإلسكندرية.

م( : تصميم االختبارا  لمهارت االداء الدفاع   2665داليا  محمد ابو النصر عراب  )  -0

 ف  كرت السلة ، رسالة دكتورات ، كلية تربية رياضية بنا  ن جامعة حلوان .

م(:  كرت  2616رمضان بخي   ،  محمود حسين محمود ، احمد خليفة حسن )  عادل -6

 ، القاهرت . 1السلة ) الن رية والتطبيق ( ، مركز الكتا  الحديث ،  ط

م ( : المبادئ ابساسية لاللعا  الجماعية ) كرت 2611عمرو عبد االله عبدالقادر )  -1

 ياضية ، جامعة دمياط .سلة ( ، مذكرا  غير منشورت ، كلية التربية الر
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