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  ملخص

التعرف و، تھدف الدراسة لتحديد المواقف الشائعة للتصويب بالوثب في مباريات كرة السلة
اقف التصويب بالوثب ستخدام التدريبات المستوحاة من اكتشاف موبا المواقف التنافسيةتأثير  إلى

لة رة الس ي ك بو، ف ز اللع اً لمراك ة تبع ة الدراس دى عين بة التحسن ل د نس تخدم الباحث تحدي ، اس
باستخدام  المنھج التحليلي والمنھج الوصفي للجانب النظري والمنھج التجريبي للدراسة التجريبية

ة من طالب  ،واحدةالتصميم التجريبي لمجموعة  ة العمدي ة الدراسة بالطريق ار عين م اختي ة ت كلي
التقليدي، ( لتصويبلعن اختبارات عبارة دراسة وكانت أداه ال، التربية الرياضية بجامعة األقصى

ين أظھرت النتائج إلى وجود  ،)، بين حواجزبعد التمرير، بعد خداع ة إحصائية ب روق ذات دالل ف
ي  متوسط درجات الالعبين في ين القبل االختبارات المھارية لمھارة التصويب بالوثب في التطبيق

ة  ووجود والبعدي لصالح التطبيق البعدي، ارات المھاري نسب تحسن في مراكز اللعب في االختب
  . اقف التنافسية للمبارياتلمھارة التصويب بالوثب بعد تطبيق البرنامج التدريبي المصمم من المو

 
Abstract 

The Study aims to identify common situations jump shoot in 
basketball games and recognize to the impact of competitive situations 
by using training sessions derived form discovery of jump shooting 
situations .The research also determines the percentage of improvement 
among  the study sample according to the play centers. The researcher 
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has used an analytical and descriptive approach for theoretical and study 
by using one- group experimental design. The sample study has been 
intentionally selected among sports students at AL Aqsa University. The 
study instrument has been conducted through tests. (Average - after pas-
after triple - Among the barriers) The results have revealed statistically 
significant differences among the average degrees of players in the skill 
of jump shooting in the pre-and post-practice in favor of the post- one. 
The results have also indicated the percentage of improvement in the 
playing centers for jump shoot skill tests after applying the designed 
training program of the competitive situations for games. 

  
  مقدمة ومشكلة الدراسة

ان أداء مختلف  ي مدى إتق يعتبر الوصول إلى المستوى العالي في لعبة كرة السلة متوقفاً عل
ى أتي عل ا أن التصويب ي ة وخاصة إذا علمن ية للعب ارات األساس ا، رأس  المھ ب قائمتھ ى جان إل

ي ا ات األداء ف بة لمتطلب ة المناس ة والمورفولجي فات البدني ةالص ب ، وأن للعب ول بالالع / الوص
دريب الرياضي المخطط فضل المستويات الرياضية العاليةالفريق أل م أھداف الت ر أحد أھ ، يعتب

ى  ة عل ه المختلف ة بجوانب ي اللعب توى األداء ف ف مس ث يتوق ة، حي ادئ العلمي س المب اً لألس طبق
ث  دريب، حي ة الت دقيق لعملي يط ال ن إنالتخط ر الم وائي غي ل العش ؤدي العم ىظم ال ي ق  إل تحقي

تفكير مرن من المدرب يمكنه من استقراء المستقبل من خالل  إلى، فلعبة كرة السلة تحتاج الھدف
ات رات الماضي،الحاضر و إمكاني تعداد خب ة لالس ة والھجومي اليب الدفاعي تخدام األس ذا  واس لھ

  .الوسائل الممكنة لتحقيق األھداف المستقبل بوضع أنسب الحلول له بكافة

ه سواءفي في الوقت الذي أصبح فيه الدفاع الضاغط كذلك و ان  كل الملعب أو أجزاء من ك
ة رجل لرجل  ة  أم Man to Manبطريق اع المنطق دفاع  مأ Zone Defacesدف الضاغط ال

Defaces pressing   والذي عمل ھو الشائع بين الفرق ً ذ أنواع التصويب فرص تنفي على عائقا
ارة ؛حاً إبراز أھمية التصويب بالوثبء موضالتي تتسم بالبط ذه المھ ا لھ زات السرعة  لم من ممي

ر صعوبة في األداء  ، حيث إنالمنافس ىالمفاجئة لدو ھذا النوع من التصويب بالرغم من أنه أكث
األمر الذي جعله في ؛ المنافس ىيشكل صعوبة في الواجب الدفاعي لد فانه ،عن األنواع األخرى

يما وأن اإل مقدمة أنواع التصويب اراة ال س ابالت المستخدمة في المب ي أجريت لمق حصائيات الت
وى ل  أق ب تمث ويب بالوث بة التص حت أن نس الم أوض رق الع ويب% ٦٠ف وع التص ن مجم  ،م

ه ار إلي ا أش ك م ل( ويوضح ذل د كام ي  )١٩٩٥، أحم يوعاً ف ر ش و األكث ب ھ أن التصويب بالوث
ة ة العربي ات البطول كندري )٢٣( مباري ه ة باإلس ار إلي ا أش ع م اً م لة متفق رة الس امر(لك د ع ، محم

ين ) ٢٠٠٣ اً ب ر نجاح من أن التصويب بالوثب من المسافات المتوسطة كان األكثر شيوعاً واألكث
ة  ةفرق البطول الم  ،باإلسكندرية )٢٣( العربي ة كاس الع ة لبطول ا أوضحت اإلحصاءات الفني كم
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ة من داخل المنمتوسط نسبة التصوي اليابان، حيث بلغب ٢٠٠٦ رق المقدم ة ومن ب بالوثب لف طق
  ).٣٥ ، ص٢٠٠٦ ،فوزيأحمد (التوالي  ىعل% ٤٠ -%٥٢.٢ثالث نقاط خارج قوس 

ر لذا ا وصقلھا ، وي  كل من ىفان ھذه المھارة تحتاج المزيد من الجھد في التدريب لتنميتھ
(Cousy & Power, 1997, p14)  ،ة تصويب ن فاعلية الھجوم في كرة السلة تتضح فأ ي دق

دراتھم عل ة ق ين تنمي ي الالعب ذلك يجب عل افس، ل لة المن راتھم نحو س وجيھھم لك ين وت  ىالالعب
دار الع ي م ديلھا عل ا وتع رورة ـبض (parnes ,1985,p, 19)ح ـوينص ،امـالتصويب وتطويرھ

وا ـى يتمكنـم حتـب تصويبھـات وأساليـا ومسافـن وزوايـأماكون ـون المصوبـوع الالعبـأن ين
نـم ل م حه ك ا أوض ك م ي ذل اف إل ة ، يض امھم الدفاعي عيب مھ دافعين وتص داع الم   ن خ
 (Cousy & Power ,1981, p 64)  ابلھم ي تق ي الظروف الت ين عل دريب الالعب في بأھمية ت

  . أثناء المباراة

د درب فق رة الباحث كالعب وم الل خب ن خ اك قصور وم ظ أن ھن ة  اً الح ة تنمي ي عملي ف
ؤدىا وتطوير مھارة ذي ت ات لتصويب بالوثب بالشكل ال ه في المباري ك عدم  ىيضاف إل ، ب ذل

دافع من  ، حيث يلجأ معظم المدربينوجود البرامج المقننة لذلك دون م ارة ب ذه المھ رار أداء ھ لتك
د يكون  أماكن ومسافات مختلفة معتقدين أن ھذا األمر يكون كافياً للحصول علي نسبة معقولة، وق

لھذا األسلوب ناج ارات األخرى مث ون  :حاً لبعض المھ ا الالعب ي يؤديھ ة الحرة الت ارة الرمي مھ
ا  ي يؤديھ ب الت ارة التصويب بالوث ي مھ لوب ف ذا األس نجح ھ ا ال ي دافع بينم ن الم دخل م دون ت

ه في الالعبون من مواقف لعب مختلفة  ا أشار إلي ك م د ذل اء المنافسة، ويؤك راھيم(أثن  ،شعبان إب
ً فروقمن أن ھناك ) ١٩٩٢ اط لصالح أدا ا ا في معنوية في التصويب بالوثب بنقطتين وثالث نق ئھ

  . التدريب عنھا في المنافسة

ر تم  ىوي ة ي اليب علمي اك أس ام أن ھن اري بشكل ع ة وتطوير األداء المھ د تنمي الباحث عن
ا ار إتباعھ ث أش الوي( حي ه ) ٢٦٨ ، ص١٩٩٢، ع ى أن ل إل تراطات والعوام ر االش يجب تغيي

ذلك أداء المحيطة  باألداء في ظل ظروف تتميز بالصعوبة والزيادة التدريجية في توقيت األداء، ك
ي  ارات ف ب ظالمھ ويب بالوث ارة التص ط مھ ب رب ك يج وء ذل ي ض ة، وف ات تجريبي ل منافس
ارة  ىبمھارات أخر أكثر من مھ المحاورة والتوقف واستالم الكرة والخداع ويمكن ربط المھارة ب

ب، استالم ا: مثل أخري التوقف والتصويب بالوث م المحاورة ف دافع لكرة ث ذلك يمكن إضافة م وك
دريج ة  ،بالت ن صعوبة األداء وإخضاع الالعب لمواقف مھاري د م أنه أن يزي ن ش ذي م ر ال األم

ة حيث أوضح  تنافسية غير تقليدية حتى يتم الوصول لمواقف تشبه ما يحدث في المنافسات الفعلي
)Tsskares & Athenasosk, 2003,p 46 ( اط وين أنم ب تك اري ال يتطل أن األداء المھ

ا  رة وھن سلوكية جامدة بل يتطلب إمكانية الالعب تغيير سلوكه وتعديله تبعاً لمواقف اللعب المتغي
دريبات بشكل يخدم خطة اللعب  ارة حيث يجب أن تصاغ الت تأتي مرحلة ھامة من تطوير المھ

دري ق والت ي الفري ا ىب علالمناسبة وإمكانات العب ع التصويب منھ اكن المتوق ارة من األم  ،المھ
ه  ار إلي ا أش ك م د ذل ي(ويؤك توأن ) ٩٣ ، ص١٩٧٢ ،لطف ي ىالمس و الحقيق اري ھ  لالعب المھ

نظم بحيث يمكن لالعب اكتساب  ، المباراة أداءه أثناء دريب يجب أن ت ات الت لذلك فإن كل عملي
  .أثناء المنافسةفي ف المختلفة أفضل أداء للمھارة لتحقيق أفضل النتائج في الظرو
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اري ) ٦٩ ، ص١٩٩٨ ،نمر وصالح(أوضح  ىومن جھة أخر أن طرق تطوير األداء المھ
الباحث ى ، وفي ضوء ذلك يرىتتلخص في أداء المھارة مع عناصر اللياقة البدنية ومھارات أخر

فعند تنمية وتطوير  ،أن لكل مھارة متطلبات بدنية خاصة يجب تنميتھا مقرونة بأداء المھارة ذاتھا
ل اه مث ذا االتج دم ھ ذي يخ دريبات بالشكل ال دوران حول  :التصويب بالوثب يجب تصميم الت ال

ري ال ادة عنص ب لزي ويب بالوث رة والتص تالم الك م اس ي ث ولي أو العرض ور الط اقة المح رش
ى )١٩٧٢، الشافعي ،مرسي(والتوازن حيث أشار كل من  دريبات ا إل ام بالت  لتيضرورة االھتم

  .تحسن وتنمي التوازن والرشاقة

ومن جھة أخرى فإن الوثب من فوق حاجز أو أكثر أو انبطاح مائل ثني الذراعين ثم استالم 
رجلين لية لل درة العض ي الق ل ف دني المتماث ب الب ين الجان ربط ب ب لل ويب بالوث رة والتص  الك

  .والذراعين وأداء التصويب بالوثب

اليب األ ابق ألس رض الس الل الع ن خ ف م اف مواق ث باستكش يقوم الباح اري س داء المھ
الل المب ب خ امج االتصويب بالوث رحراة ووضع برن دريبي مقت د عل ت اف  ىمعتم ذا االستكش ھ

مل عل ي تش ا والت بق ذكرھ ي س اري الت وير األداء المھ ة لتط اليب العلمي ن  ىواألس ة م مجموع
  .كرة السلة فين تطبيقھا المھارية وبعض المواقف الخططية التي يمك التدريبات البدنية و

ذا ا ، ل ذي يليھ ف ال د المواق اف وتحدي ة الستكش ا دراس ي كونھ كلة البحث ف ت مش د تمثل فق
دريبي  امج ت مباشرة أداء مھارة التصويب بالوثب، واعتبار ھذه المواقف نقطة االنطالق لبناء برن

ذي يقتضي عل ك التطوير ال ي الجوانب البدنى مقترح لتطوير ھذه المھارة، وذل ة الت ة والخططي ي
  .أداء ھذه المھارة خالل المباراة تساھم في فعالية

  التساؤل التالياإلجابة عن ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في 

ر  ا أث يةم ف التنافس ارة التصويب المواق وير مھ ب لتط ن الوث د م ة طالب ىل ة  كلي التربي
  ؟الرياضية بجامعة األقصى 

  ليةمن ھذا التساؤل األسئلة التاوينبثق 
  

  أسئلة الدراسة

د .١  بطال ىما أسس استخدام المواقف التنافسية لتطوير مھارة التصويب بالوثب بكرة السلة ل
  ؟التربية الرياضية بجامعة األقصى  كلية

دى  المواقفما  .٢ رة السلة ل ة  طالبالتنافسية لتطوير مھارة التصويب بالوثب بك ة التربي كلي
  الرياضية بجامعة األقصى ؟

دى ط داماستخما أثر  .٣ رة السلة ل ارة التصويب بالوثب بك الب المواقف التنافسية لتطوير مھ
 كلية التربية الرياضية بجامعة األقصى ؟
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  فروض الدراسة

ود .١ ائية بوج ة إحص روق ذات دالل ة  ف توي الدالل د مس ارات  )α  ≥ 0.05(عن ي االختب ف
ب  ويب بالوث ارة التص ة لمھ ين المھاري ا ب قم دي التطبي ي والبع الح ال القبل ة ص لمجموع

  .التجريبية

د  .٢ ارة التصويب بالوثب بع ة لمھ توجد نسب تحسن في مراكز اللعب في االختبارات المھاري
 .تطبيق البرنامج التدريبي

  
  أھداف الدراسة

  ىإلتھدف الدراسة 

  .تحديد المواقف الشائعة للتصويب بالوثب في مباريات كرة السلة .١

ى التعرف .٢ امج  إل أثير البرن دريبيت توحاة من اكتشاف مواقف با الت دريبات المس تخدام الت س
رة السلة ىالتصويب في المنافسة عل دى طال نسبة التصويب بالوثب في ك ة  بل ة التربي كلي

  .األقصى الرياضية بجامعة

  .بجامعة األقصى كلية التربية الرياضية بطال ىتحديد نسبة التحسن لد .٣

  .تبعاً لمراكز اللعب ية بجامعة األقصىكلية التربية الرياض بطال تحديد نسبة التحسن لدى .٤
  

  أھمية الدراسة

  األھمية العلمية  .أ 

ة دتع  - ھذه الدراسة ھي األولي من نوعھا في مجال كرة السلة في البيئة الفلسطينية والعربي
ة  - حد علم الباحث ىعل واع مختلف داً إلجراء البحوث والدراسات في أن كما أنھا تفتح مجاالً جدي

طة الري ن األنش درم ي الت ة ف رامج المختلف ية والب تواض اء بمس ي واالرتق ال ىيب الرياض  يع
ة  والحصول على د من المواقف المختلف ارة التصويب بالوثب في العدي دة في مھ ائج جي سوء نت

  .خداع أوبعد محاورة، تمرير  كانت

 األھمية التطبيقية  .ب 

 ا تطوير المو ىقد تسھم الدراسة في وضع أسلوب تدريبي جديد مقترح عل ي يمر بھ اقف الت
اراة إن كانت تحت ظروف مختلف في الالعب اء المب تمكن الالعب من التغلب أثن ى ي ة حت
  .أثناء المباراة مع توفير الوقت والجھد في ھذه المواقف الصعبة على

 ن العناص توحاة م اري المس دني المھ ابع الب دريبات ذات الط ام بالت ارة االھتم ة لمھ ر البدني
  .التصويب بالوثب
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 الھتمام بالتصويب بالوثب من األماكن المرتبطة بالمواقف الخططية الشائعةا.  

 إخضاع الالعبين لمواقف مھارية غير تقليدية قبل أداء التصويب بالوثب.  

 التصويب بالوثب تحت الظروف الدفاعية المتغيرة.  

 إخضاع الالعبين لعبء بدني متمثلة في العضالت العاملة في مھارة التصويب بالوثب.   

 قبل وأثناء ونھاية المباراة لمھارة التصويب نفسيالو إخضاع الالعبين للضغط الزمني. 
  

  حدود الدراسة

 كلية التربية الرياضية بجامعة األقصى مالعب :الحد المكاني.  

 ١/١٢/٢٠٠٨حتى  ١/١٠/٢٠٠٨من الفصل األول   :الحد الزماني.  

 لتربية الرياضية بجامعة األقصىالرابع بكلية اى الدراسي المستو طالب: الحد البشري. 
  

  مصطلحات الدراسة

اءھي عبارة عن المواقف والظروف المختلفة التي يمر بھا الالعب  :المواقف التنافسية  أثن
  .)تعريف إجرائي(المباراة 

هعبارة عن بناء حركي متصل ومتكامل متعا :المھارة  رف عليه يؤدي إلى تحقق الھدف من
  .)٣٣ ، ص١٩٩٣،أبو العال(

ارة إل: تطوير المھارة ان أداء المھ ارة عن إتق ه  ىأعل ىھو عب مستوى ممكن أن يصل إلي
  .)٤٠ ، ص١٩٨٧ ،عبد المقصود( الالعب

  
  سابقةالدراسات ال

اتھم في الباحثين من العديد اھتم لقد ة دراس ات المنافسة في ب المختلف دريبات وتمرين ة ت أھمي
ي يمر جماعية، لأو فردية كانت أ سواءألعاب عديدة  ابھة الت ى المواقف التنافسية المش لوصول إل
  . األمثلأثناء المباريات من أجل تحقيق المستوى في ن وبھا الالعب

امج تعليمي ) ٢٠٠٨(محمد  الدراسات دراسة تلك ومن بين أثير برن من أجل التعرف على ت
ى مستوى  رة الطائرةباستخدام تمرينات المنافسة عل اري فى الك تھدفت الدراسة ، اساألداء المھ

اري  ى مستوى األداء المھ أثيره عل ة ت بتصميم برنامج تعليمي باستخدام تمرينات المنافسة ومعرف
م تخدام التص ي باس نھج التجريب ث الم تخدم الباح الب، واس ائرة للط رة الط ى الك ي ف يم التجريب

ة المجموعتين تجريبيتين ة العمدي ة البحث بالطريق ار عين ام الباحث باختي لعشوائية، من ، وكما ق
ام الدراسي  م، حيث ٢٠٠٦-٢٠٠٥طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط للع
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً طالب) ٤٠(بلغ عددھم  اويتين ا وعتين متس ـى مجم يمھم إل م تقس ارات  ،وت واستخدم الباحث االختب
ة  ات المنافس تخدام تمرين ي باس امج التعليم ات البرن ة، تصميم تمرين ة، التم(المھاري ات البدني رين

ب،  ف اللع دريبات مواق ة، ت دريبات المركب ي، الت درج الخطط دريبات الت ة، ت دريبات المھاري الت
دريس  )البرنامج التعليمي باستخدام تدريبات المنافسة وتوصل الباحث إلى أن استخدام أسلوب الت

اري فى بعض رة  بالطريقة التنافسية له تأثير ايجابي على تحسن مستوى األداء المھ ارات الك مھ
ة إحصائية ، والطائرة أثير ايجابي أفضل وبدالل ه ت استخدام أسلوب التدريس بالطريقة التنافسية ل

رة الطائرةمن استخدام أسلوب األوامر فى التدريس تحسن مستوى  ا األداء المھاري فى الك ، وكم
ات ا( أوصى الباحث إلى تعميم وإدراج أسلوب التدريس بطريقة المنافسة كإحدى ) لمنافسةتمرين

ي  اليب التدريسية الت ة األخذ باألس رة الطائرة، أھمي طرق التعلم للمھارات الحركية األساسية للك
  .تعطى دورا فعاال للطالب خالل العملية التعليمية توافقا مع التحديث والتطوير التربوي

ات المنافسة باألبدراسة ) ٢٠٠٥(محمود  وقام أثير تمرين ال من أجل التعرف على ت ي ثق عل
ى، واستخدم الباحث  بعض القدرات الحركية الخاصة والمستوى المھاري لمالكمي الدرجة األول

وعتي تخدام مجم ي باس نھج التجريب رى ضابطةالم ة واألخ داھما تجريبي ة ن أح ار عين م اختي ، وت
ور سعيدالدراسة بالطريقة العشوائية من مالكمي الدرجة األول ادي الساحة بمحافظة ب د ، وقى بن

ً ) ١٦(بلغ قوام العينة  ة واألخرى ضابطة مالكما وعتين إحداھما تجريبي ى مجم يمھم إل م تقس ، وت
ال، مالكمين، ) ٨(منھا  كلقوام  ات المنافسة باألثق دريبي باستخدام تمرين امج الت بعد تطبيق البرن

ة والم ة الخاص درات البدني توى الق ى مس اً عل أثيراً ايجابي امج ت ائج أن للبرن اءت النت توى ج س
ال بنسب من  ى% ٣المھاري لمالكمي مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، واستخدام األثق  إل

و  أجزاءمن وزن % ٥ وق مالكم ات المنافسة، وتف الجسم المشتركة في أداء المھارة خالل تمرين
اري،  المجموعة التجريبية عن الضابطة في نسب تحسن القدرات البدنية الخاصة والمستوى المھ

ى % ٣استخدام أثقال بنسبة صي الباحث بضرورة ويو من وزن أجزاء الجسم المشتركة % ٥إل
      .   دات التدريبية لتأثيرھا االيجابيفي أداء المھارة عند تطبيق تمرينات المنافسة داخل الوح

 ھدف ارتفاع في التدرج تأثير إلىللتعرف تھدف دراسة  )٢٠٠٥(حمزة وآخرون  وأجرت
ة تطوير في السلة ديف دق رة لناشئ السلمي التھ احثون استخدمو، السلة ك نھج الب ي الم  التجريب

 التخصصي المركز في المشاركين الالعبين من البحث عينة وتم اختيارالبحث،  لطبيعة لمناسبته
رة ل محافظة في السلة لك غ عددھمو باب ا )٤٠( بل ار  العبً ة قسمت ،سنة) ١٤ -١٢(بأعم  العين

وعتين ىإل العشوائي باألسلوب ا  ضابطة إحداھما مجم ا )٢٠(قوامھ ة واألخرى العبً  تجريبي
أثير لھا يكون قد التي المتغيرات بعض في المجموعتين بين التكافؤ تم حيث العبًا )٢٠( قوامھا  ت
 مھم السلة حلقة ارتفاع في التدرج أنوجاءت النتائج  ,السلمي التھديف دقة في الالعبين أداء على
اع وھو )سم١٦٠( من لالنتقال جًدا ار ارتف وق ) سم٣٠٥(و سنة ١٢ دون األعم ارھم ١٢ف ، أعم

 السلمي التھديف دقة لتحسين الضابطة المجموعة من أفضل تحسنًا التجريبية المجموعة أظھرت
ادأوصى  سنة، ١٤ -١٢السلة ألعمار  بكرة احثون اعتم نھج االرتفاعات الب د والم ل من المع  قب
  . التدريب قيد العمرية للفئة بالتدريب بالتدرج مشاركة، االھتمامال واألندية السلة كرة اتحاد
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اجح التصويب أنواع مستوى تقويم إلى التي ھدفت التعرف )٢٠٠٢(العاني  دراسةوفي   الن
ذلك التعرف  وترتيب والفاشل رق وك ىالف واع نجاح ترتيب عل رق، وترتيب التصويب أن  الف
ى للوصول الوسائل اإلحصائية الباحث واستخدم ائج إل ة النسبة( وھي البحث نت  ومعامل المئوي
ة وجود عدم الباحث وجد وبالفعل) لسبيرمان االرتباط اط عالق ة رتب ارتب ين معنوي  الترتيب ب
ات كانت حيث التصويب أنواع نجاح نسب في والترتيب المشاركةللفرق  النھائي اط عالق  االرتب
اط )٣( و نقطة )٢( التصويب نجاح نسبة وترتيب النھائي الترتيب بين ة الحرة وھي و نق الرمي

ى )٠.١٨٧ -٠.٣٢١ -٠.٤٢٨ -٠.٥( والي عل ا وھي الت ل جميعھ ة من اق  )٠.٧٥٤( الجدولي
د ال السلة كرة أن الباحث استنتج ز تؤك وع تمي ين ن وز آخر التصويب دون من مع المراكز للف  ب
ة في الباحث وأوصى المتقدمة دربينا النھاي واع  م ع أن ام بجمي ة االھتم ة في لعب التصويب المختلف
  .كرة السلة

يھدفت إلي تقويم في دراسة ) ١٩٩٧(باقر وسمكة تناول و  مستوي التھديف لدى أفضل اثن
ً عشر فريق المشاركة في  قة التھديف باالنجاز الفرقي وتمثلت العينة بالفرقفي العالم ومعرفة عال ا

ام أولمبياد اطلنطا ضمن األلعاب األولمبية التي أقيمت في  ة صيف ع ات المتحدة األمريكي الوالي
ً ) ١٢(وقد بلغ عددھم  )١٩٩٦( وجاءت النتائج بأن التھديف بأنواعه سالح فعال لفرق كرة  ،فريقا

اراة ىالسلة في التأثير االيجابي عل ائج المب اطنت ة ارتب ذالك وجود عالق ين مجموع  ، ك ة ب معنوي
ديف  ديف (التھ ين التھ ديف بنقطت اطالتھ ثالث نق رق وم) ب ي راكز الف ويوصي الباحث العمل عل

اطق و ف المن ن مختل ة وم روط المنافس ت ش ديف تح واع التھ وير أن ويرتط ديف  تط واع التھ أن
    .ولمختلف الالعبين بغض النظر عن مراكز اللعب

يبدراسة تھدف  )١٩٩٦(قام الروبي  ات المنافسة باستخدام  إل ى تمرين الالتعرف عل  األثق
ة ) ١٤(ناشئين تحت على األداء المھاري لل ى عين ق الدراسة عل م تطبي د ت سنة في كرة السلة، ولق

ئاً ) ٣٠(قوامھا  م ناش د ت ي، وق نھج التجريب ور سعيد، واستخدم الباحث الم ي محافظة ب من العب
العباً وكانت ) ٢٠(تقسم العينة إلى مجموعتين احدھما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منھما 

ائج الدراسة أن  م نت ي أھ ات المنافسة يرتق م خالل التمرين بة من وزن الجس ال بنس تخدام األثق اس
   .لمھاري والبدني لالعبي كرة السلةباألداء ا

ىدراسة تھدف ) ١٩٩٥(أجرى الزغبي  ات المنافسة  إل أثير استخدام تمرين ى ت التعرف عل
تطبيق الدراسة  وقد تملتنمية بعض الصفات البدنية الخاصة على دقة التصويب لناشئ كرة القدم، 

، واستخدم سنة بمحافظة بور سعيد) ١٥(م تحت ناشئاً من ناشئي كرة القد) ٤٠(على عينة قوامھا 
ى الباحث التجريبي وام كل ، وقد تم تقسيمھم إل ة واألخرى ضابطة ق وعتين أحداھما تجريبي مجم

ابياً على تحسين بعض ناشئا وكانت أھم نتائج الدراسة أن لتمرينات المنافسة تأثيراً ايج) ٢٠(منھا 
  .الخاصة ودقة التصويب على المرمى الصفات البدنية
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  السابقةالتعليق علي الدراسات 

ات ال ت الدراس ابقةألق ى س ية الضوء عل ات التنافس دريبات والتمرين ي  الت ارات بعض ف مھ
ي، ول نھج التجريب ع الدراسات الم تخدمت جمي ا اس ة، كم ة المختلف ة والجماعي اب الفردي ن األلع ك

ارة  ر نتيجة بالوثب في التصويب اھتمت ھذه الدراسة بمھ ة في تغيي ه من أھمي ا ل رة السلة لم ك
ة  ة في شتي البطوالت المحلي ق المراكز المتقدم الفوز وتحقي المباريات وربط نجاح التصويب ب

رح عل د مقت دريبي جدي تطوير  ىوالعالمية ولكن اختلفت ھذه الدراسة تناولت في وضع أسلوب ت
ا الالعب المو ر بھ ي يم ي اقف الت نف اراة م اء المب ذه المواقف  أجل أثن ي ھ ية التغلب عل التنافس

  .للمباراة المشابھة
  

  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة

ي  نھج التجريب ري والم ب النظ في للجان نھج الوص ي والم نھج التحليل ث الم تخدم الباح اس
  .لنفس المجموعة وبعد تطبيق البرنامجقبل حيث يتم قياس األداء ) المجموعة الواحدة(تصميم 

  

  مجتمع الدراسة وعينتھا

  مجتمع الدراسة

ة طالبيتكون مجتمع الدراسة األصلي من  ة األقصى بقطاع  كلي ة الرياضية بجامع التربي
ً ) ١٨(ويبلغ عددھم عاماً ) ٢٢ - ١٨(غزة ويتراوح متوسط أعمارھم ما بين    .طالبا

  عينة الدراسة

الب الترب ار ط م اختي ة ت جليني ى والمس ة األقص ية بجامع من  الرياض فض ول  كش القب
ام الدراسي بوالتسجيل  ة للع زة ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩الجامع ة قطاع غ ون بأندي ذين يلعب ةوال  ، المختلف

ة  كلية البطوھم األكثر تميزاً ب ة العمدي ارھم بالطريق م اختي ة وت ذلك باألندي التربية الرياضية وك
  .توزيع عينة الدراسة) ١(لباً ويوضح جدول طا) ١٨(وقوام العينة  الكليةمن 

  .توزيع الالعبين حسب المراكز:  )١(جدول 
 النسبة المئوية عدد الالعبين مركز الالعبين رقم المركز

١ Play maker١١.١١ ٢ 
٢ guard١١.١١ ٢ 
٣ Small forward٢٢.٢٢ ٤ 
٤ Power forward٢٧.٧٧ ٥ 
٥ Pivot٢٧.٧٧ ٥ 

 %١٠٠ ١٨ المجموع
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  ار العينة وفقاً للشروط التاليةوقد تم اختي

  .طالب كلية التربية الرياضية  .١

  .السالمة الطبية .٢

  .   المسجلون والذين يتابعون الدراسة بانتظام .٣

  .التربية الرياضية بكليةالطالب األكثر تميزاً في كرة السلة  .٤

ً  )١٨ (طالب لتصبح العينة )١٠(وعلي ضوء الشروط السابقة تم استبعاد    .طالبا

ي (بعض المتغيرات االنثروبومتريه  تجانس عينة الدراسة في:  )٢(جدول  الطول  –العمر الزمن
  .)الوزن –
 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات م

 ٠.٧٨٤ ٢١.٨٠ ٢.٥٣ ٢١.٤٦ العمر الزمني .١
 ٠.١٨٢ ١.٧٤ ٠.٠٥ ١.٧١ الطول  .٢
 ٠.٢٦٨ ٦٩.٥٠ ١٠.٦٨ ٧٠.٤٥ الوزن .٣

ن  ح م دولاليتض م ج ين ) ٢( رق ت ب واء تراوح امالت االلت ، ٠.١٨٢، ٠.٧٨٤(أن مع
ة الدراسة في  3 +في متغيرات النمو أي أنھا انحصرت بين ) ٠.٢٨٦ ي تجانس عين مما يدل عل

  . تلك المتغيرات
  

  أدوات الدراسة

  :منل تمثلت أدوات الدراسة في ك

 االختبارات المھارية.  

  التدريبي المقترحالبرنامج.  

  :عدة لتحديد المواقف الشائعة للتصويب بالوثب أثناء المباريات، قام الباحث بخطوات

  ٢٠٠٦عام  اليابانتحليل خمس مباريات لكأس العالم لكرة السلة.  

  رة رجال اإلسكندرية ـ مصر في ) ٢٢(تحليل خمس مباريات من بطولة األمم اإلفريقية لك
  .٢٠٠٣أغسطس  ١٦ـ  ٧فترة من 

 قام الباحث بتحديد المواقف التي تسبق أداء التصويب بالوثب خالل مباريات كرة السلة.  

 تحديد االختبارات المناسبة لقياس مھارة التصويب بالوثب للمواقف المشابه للمنافسة.  
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثبات االختبارات المھارية

ين أداء االختب اط ب اد معامل االرتب ق إيج ادة تم حساب ثبات االختبارات عن طري ارات وإع
ا ة قوامھ ي عين ق األول عل ة ) ٢٢( تطبيقھا مرة أخري بعد سبعة أيام من التطبي اً خارج عين طالب

  .الدراسة

  .والثاني في االختبارات المھارية معامل االرتباط بين التطبيق األول:  )٣(جدول 
 مستوي الداللة معامل االرتباط  نوع االختبار  م
 ** ٠.٧٩٦ التصويب التقليدي   ١
 ** ٠.٩٥٩ التصويب بعد التمرير  ٢
 ** ٠.٩٩٢ التصويب بعد الخداع  ٣
 ** ٠.٩١٦ التصويب بين الحواجز  ٤

  .٢.١١= ٠.٠١مستوى الداللة   *

  .٢.٨٩=  ٠.٠٥مستوى الداللة   **

أن معامل االرتباط بين التطبيق يقترب من واحد صحيح في ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
  .لي تمتع االختبارات بدرجة ثبات عاليةمما يدل ع جميع االختبارات

ة للصحة  ة األمريكي صدق االختبارات المھارية تم عمل صدق للمھارات من خالل البطاري
  Aahper test Basketball Skillsوالتربية البدنية 

  تخدمة في قياس التصويبات بالوثباالختبارات المس  :أوالً 

  )قليديالت(التصويب األمامي : االختبار األول

رق  ن ط ة م أي طريق ا ب دين مع دة أو بالي د واح ويب بي ؤدي التص ر أن ي ن للمختب ويمك
  . لة دون أن تلمس الكرة لوحة الھدفالتصويب، مع مالحظة أن يتم التصويب مباشرة إلى الس

ات(محاولة يتم أداؤھا في ثالث مجموعات ) ١٥(وللمختبر  مع ) كل مجموعة خمس رمي
االتصمالحظة أن يترك المختبر مكان  ل دائري ل األداء ويب عقب كل مجموعة وينتق ، ويسمح قب

  .مل بعض الرميات على سبيل التجريببع

  الشروط

 . )مكان الرمية الحرة( يجب أن يتم التصويب من المكان المحدد لذلك .١

 .رمية) ١٥(للمختبر الحق في  .٢
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  التسجيل

 .ناجحة تدخل فيھا الكرة في السلة) محاولة(تحسب درجتان لكل تصويبه  .١

 .تلمس فيھا الكرة الحلقة وال تدخل السلة) محاولة(تحسب درجة واحدة لكل تصويبه  .٢

 . لمس الكرة اللوحة وال تدخل السلةال تحسب درجات عندما ت .٣

ة، أي أن الحد األقصى  ھذا ويسجل للمختبر العدد الكلي للدرجات في خمس العشرة محاول
  .للدرجات على االختبار يكون ثالثين درجة

  Jump shoot after passالتصويب بالوثب بعد استالم الكرة : ر الثانياالختبا

  الغرض من االختبار

  .ب من التصويب بالوثب بعد التمريرقياس مھارة الالع

  األدوات

  .عة توقيت ـ ھدف كرة سلة ـ مساعدونكرات سلة ـ سا

  مواصفات األداء

د ي بع ار) ٤( يصوب الالعب من خمسة أماكن من الملعب عل دأ الالعب بالتصويب ،أمت  يب
ة اليمينوأخرى من من جھة اليسار  ، مرةدرجة ٤٥من األمام بزاوية  ة دائري د ، ويتنقل بطريق بع

  .ثانية) ٦٠(بجمع الكرات لمدة  ونمساعديقوم الو الوثبالتمرير من المدرب والتصويب من 

  الشروط

  .ثانية) ٦٠( التصويب من القفز لمدة .١

  .صويب المحاولة األولي تكون تجربةثالث محاوالت ت .٢

  .األماكن المحددة للتصويب .٣

  التسجيل

  .ناجحة تدخل فيھا الكرة في السلة )محاولة(تحسب درجتان لكل تصويبه  .١

  .تلمس فيھا الكرة الحلقة وال تدخل السلة) محاولة(تحسب درجة واحدة لكل تصويبه  .٢

  .قة أو ال تلمس الحلقةال تحسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل الحل .٣
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Jump shoot after triples التصويب بالوثب بعد المرور من بين الحواجز: االختبار الثالث

  الغرض من االختبار

  .سلة بعد المحاورة من بين األقماعقياس مھارة الالعب في التصويب نحو ال

  ـ ھدف سلة لة ـ أقمع ـ ساعة توقيت ـ مساعدونكرات س  :األدوات 

  ات األداءمواصف

اط  ةتحديد خمس نقاط من أماكن مختلفة من الملعب ووضع ثالث اع في كل نقطة من نق أقم
وم ؛ ثم أمتار) ٤(حوالي  الملعب وتحديد خط للتصويب من المسافة المحددة الالعب بالمحاورة يق

ي النقط) ٦٠(من بين األقماع ثم التصويب من القفز خالل  ال إل م االنتق ة، ث اً ة األخرى دثاني ائري
  .ثالث محاوالت األولي تجربة واألخريان تحسب ثم يتم جمعھاوتعطي للمختبر 

  الشروط

  ثانية) ٦٠(التصويب من القفز لمدة.  

 ثالث محاوالت تصويب األولي تجربة.  

 باألماكن المحددة للتصوي.  

  التسجيل

  .ناجحة تدخل فيھا الكرة في السلة )محاولة(تحسب درجتان لكل تصويبه  .١

  .تلمس فيھا الكرة الحلقة وال تدخل) محاولة(واحدة لكل تصويبه  تحسب درجة .٢

 .ال تحسب درجات عندما تلمس الكرة لوحة وال تدخل الحلقة أو ال تلمس الحلقة .٣

  Jump shoot among the barriers من بين حواجزالتصويب بالوثب : االختبار الرابع

  .نحو السلة من القفز بوجود خصميب قياس مھارة الالعب في التصو :الغرض من االختبار 

  .ـ ھدف سلةكرات سلة ـ ساعة توقيت ـ مساعدون  :األدوات 

  مواصفات األداء

ة من الملعب تحديد خمس اكن مختلف اط ، نقاط من أم د كل نقطة من النق ووضع خصم عن
د الخمس ي بع افس يكون نفس الطول عل اة أن المن  حوالي وتحديد خطوط للتصويب مع المراع

ي ارأمت) ٤( ة وتعطي ثالث محاوالت األول ؛ يقوم الالعب بالتصويب دائرياً من األماكن المختلف
  .تجربة واألخريان تحسب ثم يتم جمعھا
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  الشروط

  ثانية )٦٠(التصويب من الوثب لمدة .  

 ثالث محاوالت تصويب األولي تجربة.  

 األماكن المحددة للتصويب.  

  التسجيل

  .جحة تدخل فيھا الكرة في السلةنا )محاولة(تحسب درجتان لكل تصويبه  .١

  .يھا الكرة الحلقة وال تدخل السلةتلمس ف) محاولة(تحسب درجة واحدة لكل تصويبه  .٢

 . تدخل الحلقة أو ال تلمس الحلقةال تحسب درجات عندما تلمس الكرة لوحة وال .٣

رح للدراسة بأخذتم استخدام ھذه االختبارات ألنھا تتالءم مع ال دريبي المقت امج الت رأي  برن
ي –أحمد كامل(والتدريب الرياضي  مجموعة من الخبراء في مجال كرة لسلة ود عل أسعد  –محم

ة  بكلية التربية الرياضية للبنين بالھرم بجامعة حلوان )المجدالوي ة الرياضية بجامع ة التربي وكلي
  .األقصى

اللعب التي يمر واقف تنافسية مشابھه لمواقف مالمصمم من  المقترحالتدريبي البرنامج   :ثانياً 
  التربية الرياضيةكلية طالب  لوثب لدىلتطوير مھارة التصويب با الالعب  بھا

  يھدف البرنامج لتطوير التصويب بالوثب فيما يل

  األھداف العامة

 دراسةزيادة نسبة التصويب بالوثب لعينة ال.  

 مشابھة خالل التدريبات للمباريات تنافسية التصويب من مواقف.  

  صةاألھداف الخا

  ارة ة كمھ ن العناصر البدني توحاة م اري المس دني المھ ابع الب دريبات ذات الط ام بالت االھتم
  .التصويب بالوثب

 إخضاع الالعبين لمواقف مھارية غير تقليدية قبل أداء التصويب بالوثب.  

 ثب تحت الظروف الدفاعية المتغيرةالتصويب بالو.  

  ية صعبة ف نفس ين لمواق ابه إخضاع الالعب اراة نفس اتش ابھة للمب ف المش ي لمواق اء ف أثن
  .عملية التصويب بالوثب
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 ي ين للضغط الزمن ي إخضاع الالعب ي والنفس ون ف ه الالعب ر ب ذي يم ة  ال ي نھاي اء وف أثن
  .المباراة لعملية التصويب بالوثب

  خطوات تنفيذ البرنامج

ات ك ل بعض مباري ة بعد االنتھاء من تحلي م اإلفريقي الم وكأس األم الباحث توصل أس الع
وم الال ا يق الثالثة مواقف رئيسية سبق ذكرھ د أدائھ ون بالتصويب بالوثب بع ام الباحث عب م ق ، ث

  :ب بالوثب مستوحاة من خاللبتصميم مجموعة من التدريبات لتطوير التصوي

  الثالثة المشابھة للتصويب بالوثبالمواقف.  

 العناصر البدنية المرتبطة بالتصويب بالوثب.  

 لوثب بمھارة أو مھارات أخريربط التصويب با.  

 ربط التصويب بالوثب باألماكن المتوقع التصويب منھا بناء علي الخطط اللعب الشائعة. 

 ربط التصويب بالوثب بزمن محدد.  

 أصوات ھتاف الجماھير( ربط التصويب بالوثب تحت ضغط نفسي(.  

ً  ينوقد بلغ عدد ھذه التدريبات عشر   .تدريبا

دري ام الباحث بعرض الت لة وق رة الس ي مجال ك دريب ف راء الت ي بعض خب ابقة عل بات الس
راء عشر د حدد الخب ب، وق دريباً يلتحديد أنسب التدريبات لتطوير مھارة التصويب بالوث م ن ت وھ

  .)أسعد المجدالوي –محمود علي  –أحمد كامل (

  التجربة االستطالعية

ة  طالب قام الباحث بإجراء تجربة استطالعية علي عينة من ة اكلي ة الرياضية بجامع لتربي
  . المستھدفةدراسة عينة ال خارجاألقصى بغزة 

 لمختارة وإمكانية تطبيقھاالتعرف علي مناسبة التدريبات ا.  

 ي تحديد الزمن الذي يستغرقه تنفيذ كل تدريب علي حدة وفترات الراحة البيني زمن الكل ة وال
  .للوحدة التدريبية

  ت الفنية المرتبطة بكل تدريبليمااستيعاب الالعبين للتعمعرفة مدى.  

  تطالعية ة االس ت التجرب د حقق امج وق ذ البرن ة لتنفي ات الالزم د األدوات واإلمكاني تحدي
 .األھداف التي وضعت من أجلھا
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  حمل التدريب

اعتمد الباحث لتحديد حمل التدريب علي عدد مرات تكرار التصويب بالوثب في كل تدريب 
م  د ت ون خمس تصويبات، وق ث تك رفبحي دة للتع ي ح دريب عل ل ت ن ك ن  حساب زم ي زم عل

ين الوحدة التدريبية الكلي ا ب دريبات م ة  ٢٤٠ـ  ٤٠، وقد تراوح زمن الت راوح ثاني د ت ه فق ، وعلي
ين  ا ب امج م ة في البرن ي للوحدة التدريبي زمن الكل د تراوحت مجموعات  ،٦٦ـ  ٤٢ال ة وق دقيق

ين تد د تراوحت .مجموعات ٣ـ ٢ريبات البرنامج ب ين  وق ا ب ة م رات الراحة البيني  ١٨٠ـ ٦٠فت
راوح  ذي يت ة الالكتيكي ال درج تحت نظام الطاق ابقة ين دريبات الس ثانية حيث أن أسلوب أداء الت

  .)٢١٥ ، ص١٩٩٣ ،أبو العال(فقاً مع ما أشار إليه ثانية مت ١٨٠ـ  ٦٠زمن الراحة ما بين 

  زمن تنفيذ البرنامج

سات ريبية خالل فترة زمنية شھر ونصف من فترة المنافيتكون البرنامج من سبعة أسابيع تد
 ً   .بواقع أربع تدريبات أسبوعيا

  روط تنفيذ البرنامجش

  ت التدريبية روعي األمور اآلتيةعند تصميم الوحدا

  أسابيع ٦ـ  ٤فترة اإلعداد ما قبل المنافسات من.  

 فع مستوي األداء المھاري والخططير.  

 تبسيط الوحدة التدريبية.  

  زمن كل وحدة تدريبيةتساوي.  

 ر الجو المالئم لكل وحدة تدريبيةتوفي.  

 نيات واألدوات الرياضية الالزمةتوفير اإلمكا .  

 توفير عوامل األمن والسالمة.  

  جزاء الوحدة التدريبية للبرنامجأ

  دة تدريبية إلي ثالثة أجزاء وھيتنقسم كل وح

  )ق ١٥ إلى ١٠(من ) اإلحماء(الجزء التمھيدي 

ة من  ويھدف ھذا ة النفسية والبدني ة الجسم من الناحي ي تھيئ ة إل الجزء من الوحدة التدريبي
اس ات اإلحس اب صغيرة وبعض تمرين ات وألع رة  الجري والتمرين ة ك ي تخص لعب الكرة الت ب

  .السلة
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  )ق ٦٦ إلى ٤٠(من ) محور البرنامج(الجزء الرئيسي 

ب والمق ارة التصويب بالوث وير مھ ي تط زء إل ذا الج دف ھ امج ويھ ود بالبرن دريبي ص الت
  .وعديدة متشابھة تنافسية المقترح من مواقف

  )ق ٧ إلى ٥(من ) التھدئة(الجزء الختامي 

ه الط في الجزء تعطى ي حالت ة من خالل تمرينات تھدئة واسترخاء حتى يعود الجسم إل بيعي
  .التمرينات البسيطة

  خطوات تطبيق الدراسة  :ثالثاً 

  في تنفيذ الدراسة خطوات التاليةاتبع الباحث ال

  .واألصلية للدراسة اختيار العينة االستطالعية .١

  .ار االختبارات المھارية وتقنينھااختي .٢

  .بناء البرنامج التدريبي المقترح .٣

  .دراسةإجراء الدراسات االستطالعية للتحقق من المعامالت العلمية ألدوات ال .٤

ر ـ (بالوثب  القياسات القبلية ألدوات الدراسة المختلفة للتصويبإجراء  .٥ د التمري دي ـ بع التقلي
د الخداع ين الحواجز ـ بع ة الرياضية  ىعل) ب ة التربي م طالب كلي ة وھ المجموعة التجريبي

  .أيام متتالية ٤بجامعة األقصى وذلك بملعب الكلية، وقد استغرق التطبيق 

  .تطبيق البرنامج التدريبي المقترح .٦

ارات  .٧ ة ألدوات االختب ات البعدي راء القياس ب إج ويب بالوث ة التص د (المختلف دي ـ بع التقلي
  ).التمرير ـ بين الحواجز ـ بعد خداع

  .ينوقد استغرق زمن تطبيق االختبارات يوم

  .١/١٢/٢٠٠٨حتى  ١/١٠/٢٠٠٨استغرق إجراء الدراسة من 

  المعالجات اإلحصائية: رابعاً 

   Wilcoxon Testاختبار ويكل وكسون .١

 Smirmov Test Oneاختبار نسب التحسن  .٢

 ).النسبة المئوية(اختبار التحسن للمركز  .٣

 .معامل االرتباط تطبيق االختبار وإعادة تطبيق االختبار .٤
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  وتفسيرھا عرض النتائج  :اوالً 

ار  ب باختب ويب بالوث ارة التص اس مھ ارات لقي ة باالختب ائج الخاص النت
  .سةللفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمقياس الدرا  Wilcoxon testويلكوكسون

  داللة الفروق بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في اختبارات التصويب بالوثب:  )٤(جدول 

 العدد االختبارات المھارية م
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Wilcoxon 
test  
  Zقيمة 

مستوى 
 الداللة

١ 
التصويب  
 التقليدي

  ـ الرتب السالبة
  الرتب الموجبة -

  ـ ت
 ـ المجموع

  صفر
١٨  
  فرص
١٨ 

١٩.٩
٤  

١٦.٢
٤ 

  صفر
١٧١ 

-٣.٧٧٨ ** 

٢ 
التصويب 

بعد 
 النمرير

  ـ  الرتب السالبة
  ـ الرتب الموجبة

  ـ ت
 ـ المجموع

  صفر
١٨  
  صفر
١٨ 

٢٩.٣
٨  

٢٧.٤
٣ 

  صفر
١٧١ 

  
-٣.٧٤٢  

 

  
**  
 

٣ 
التصويب 

بين 
 الحواجز

  ـ  الرتب السالبة
  ـ الرتب الموجبة

  ـ ت
 ـ المجموع

  صفر
١٨  
  صفر
١٨ 

٣٩.٢
٩  

٢٧.٤
٣ 

  صفر
١٧١ 

-٣.٧٣٠ ** 

٤ 
التصويب 
 بعد خداع

  ـ  الرتب السالبة
  ـ الرتب الموجبة

  ـ ت
 ـ المجموع

  صفر
١٨  
  صفر
١٨ 

٤٨.٤
٤  

٦٢.٨
٣ 

  صفر
١٧١ 

-٣.٧٣٦ 
  
** 

أنه يوجد أثر   Wilcoxon Testوالخاص باختبار ويلكوكسون) ٤(رقم  يتضح من الجدول
ع التدريبي للبرنامج اس البعدي بجمي دي،  بين القياس القبلي والقي اس البع ارات لصالح القي االختب

حة الف د ص ذلك يتأك ىوب نص عل ذي ي ث وال ن البح ود: "رض األول م ة  وج روق ذات دالل ف
ارة التصويب بالوثب  )α  ≥  0.05( إحصائية عند مستوي الداللة ة لمھ ارات المھاري في االختب
  ". لمجموعة التجريبيةلصالح ا ما بين التطبيق القبلي والبعدي

  المھارية لمھارة التصويب بالوثبنسب التحسن في االختبارات   :ثانياً 

دول  ين الج ل ) ٥(يب ب لك ارة التصويب بالوث ة لمھ ارات المھاري ي االختب ن ف نسب التحس
  .مركز من مراكز اللعب
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  .Test smirmov One )التقليدي( مدى التحسن في التصويب األمامي:  )٥(جدول 

 قياس بعدي قياس قبلي مركز الالعب
لفرق بين ا

 القياسيين
نسبة 

 مشاركة ال
نسبة 
 التحسن

 %٢٢.٧٢ ١١.١ ٥ ٢٧ ٢٢ )١(مركز 
 %١٩.٠٤ ١١.١ ٤ ٢٥ ٢١ )٢(مركز 
 %٢٥ ٢٢.٢ ٥ ٢٥ ٢٠ )٣(مركز 
 %١٥ ٢٧.٨ ٣ ٢٣ ٢٠ )٤(مركز 
 %٢١.٠٥ ٢٧.٨ ٤ ٢٣ ١٩ )٥(مركز 

 %٢٠.٥٦ %١٠٠ معدل التحسن

  .Test Smirmov One التمريرب بالوثب بعد التحسن في اختبار التصوي ىمد:  )٦(جدول 

 قياس بعدي قياس قبلي مركز الالعب
الفرق بين 
 القياسيين

نسبة 
 مشاركة ال

نسبة 
 التحسن

 %٢١.٣١ ١١.١ ١٤ ٤٩ ٣٥ )١(مركز 
 %٢٠.٦٩ ١١.١ ١٥ ٤٧ ٣٢ )٢(مركز 
 %١٦.٧ ٢٢.٢ ١٤ ٤٤ ٣٠ )٣(مركز 
 %٢٣.٦٤ ٢٧.٨ ١٣ ٤٢ ٢٩ )٤(مركز 
 %٣١.٣٧ ٢٧.٨ ١٤ ٤٠ ٢٦ )٥(مركز 

 %٢٢.٧٤ %١٠٠ معدل التحسن

   مدي التحسن في اختبار التصويب بالوثب بعد المرور من بين الحواجز:  )٧(جدول 
Test Smirmov One 

 قياس بعدي قياس قبلي  مركز الالعب
الفرق بين 
 القياسيين

نسبة 
مشاركة ال

نسبة 
 التحسن

 %٤٠ ١١.١ ١٣ ٧٤ ٦١ )١(مركز 
 %٤٦.٨٨ ١١.١ ١٢ ٧٠ ٥٨ )٢(مركز 
 %٤٦.٦٦ ٢٢.٢ ١٠ ٧٠ ٦٠ )٣(مركز 
 %٤٤.٨٢ ٢٧.٨ ١٣ ٦٨ ٥٥ )٤(مركز 
 %٥٣.٣٨ ٢٧.٨ ١٦ ٦٧ ٥١ )٥(مركز 

 %٤٦.٣٥ %١٠٠ معدل التحسن
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  Test Smirmov One بعد خداعالتحسن في اختبار التصويب بالوثب  ىمد:  )٨(جدول 

 قياس بعدي قياس قبلي  مركز الالعب
الفرق بين 

 اسيينالقي
نسبة 

 مشاركة ال
نسبة 
 التحسن

 %٢٠.٣٤ ١١.١ ١٢ ٧١ ٥٩ )١(مركز 
 %٢٦.٩٢ ١١.١ ١٤ ٦٦ ٥٢ )٢(مركز 
 %٣٠.٦١ ٢٢.٢ ١٥ ٦٤ ٤٩ )٣(مركز 
 %٣١.٩١ ٢٧.٨ ١٥ ٦٢ ٤٧ )٤(مركز 
 %٣٤.٠٩ ٢٧.٨ ١٥ ٥٩ ٤٤ )٥(مركز 

 %٢٨.٧٧ %١٠٠ معدل التحسن

ارات وجود نسب) ٨، ٧، ٦، ٥(رقم يتضح من الجداول  ة تحسن في مراكز اللعب في االختب
دريبي امج الت ة حيث جاءت في  المھارية لمھارة التصويب بالوثب بعد تطبيق البرن بنسب متفاوت

د%٢٠.٥٦التقليدي بنسبة معدل تحسن االختبار التصويب  دل  ، والتصويب بع ر بنسبة مع التمري
ن  ن ب%٢٢.٧٤تحس رور م د الم ويب بع بة مع، والتص واجز بنس ن ين ح ، %٤٦.٣٥دل تحس

اني للدراسة  ،%٢٨.٧٧عد خداع بنسبة معدل تحسن والتصويب ب د صحة الفرض الث وبذلك يتأك
ه ى أن ذي ينص عل ارة : "وال ة لمھ ارات المھاري ي االختب توجد نسب تحسن في مراكز اللعب ف

  ."ب بعد تطبيق البرنامج التدريبيالتصويب بالوث

  مناقشة النتائج  :ثالثاً 

ائج أ دى ثبتت النت لة ل رة الس ارة التصويب بالوثب بك دريبي لتطوير مھ امج الت ة البرن فاعلي
ة  ع أندي ة لجمي ة األقصى بقطاع غزة وھي الشريحة الممثل ة الرياضية بجامع طالب كلية التربي

زاً أقطاع غزة بالدرجة الممتازة و ة تمي ين متوسطي كثر العبي األندي ة ب ك من خالل مقارن ، وذل
ي والب ين القبل ةالقياس ي أدوات الدراس دي ف ب ، ع ويب بالوث ارات التص ي اختب ويب (وھ التص

وھذا يثبت صحة ) التصويب بين الحواجز ،بعد خداع التمرير، التصويبالتصويب بعد  ،التقليدي
م ) ٤( رقم جدولالالفرض األول قبوله للدراسة في  و يرى الباحث بأن التدريبات التنافسية من أھ

د واع الت ك من ريباتأن ة  أجل، وذل ة التدريبي ه الحال ل لالعب لتصل ب اءة األداء المتكام ع كف رف
ات الفسيولوجية والنفسية القوي في المنافسات  اشتراكهوالممتازة إلعداده  ة المتطلب ة كاف ومواجھ

 .المبارياتوالبدنية والخططية التي يواجھھا الالعب أثناء  والمھارية

د(، و)١٨٩ص، ١٩٩٠عالوي ،(يتفق الباحث مع  ى أن ) ص٩٤، ١٩٩٤المقصود،  عب عل
ا  ىالمنافسة التي تؤد تدريبات ادة عامل الصعوبة في األداء عم ز بزي ة تتمي تحت ظروف مختلف

ادفه الالعب  ة يص روف المنافس ي ظ ة  :ف ة أو خططي ة أو مھاري ية كصعوبات بدني ع أو نفس م
ة األداء المن تدريباتأداء مراعاة أن ال يؤدي ذلك إلى اختالف ديناميكية الحركة  افسة عن دينامكي

ا أن لهالتصويب تعمل على تطوير قدرات الالعبأثناء المنافسة ذاتھا  دريبات ، كم المنافسة دوراً ت
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وع النشاط التخصصي  ة في ن ي باإلضافةفعاالً في تقوية العضالت العامل ة  إسھامھا إل في تنمي
   .المباراةأثناء الالزمة التي يمكن أن يواجھھا الخاصة  اإلراديةمختلف السمات 

ادة تأثيرھ)٢٠٠٢ ،رمضان(مع أيضاً يتفق الباحث  ز بزي ا ، على أن تدريبات المنافسة تتمي
عند أداء تدريبات المنافسة تتضح كل جوانب نفسه ، وفي الوقت عن استخدام بقية وسائل التدريب

ة لال ة التدريبي بالحال يولوج، ع ات الفس ة المتطلب ه كاف ي مواجھ ھم ف ا تس ا أنھ ية كم ية والنفس
ام ا تضع الالعب أم ذا أنھ اراة ل اء المب ا أثن ي يواجھھ ة الت ة  والتكتيكي ة بطريق ات المنافس متطلب

دريبات المنافسة في مباشرة بتطوير كل عنصر من العناصر المحددة  اإلسراع، كما تستخدم ت
   .ارة التصويب بالوثب في كرة السلةوخاصة مھلمستوي الفورمة الرياضية علي حدة 

رى الباحث أن و دريبات التنافسيةي ة الت ارة التصويب بالوثب  أسفرت عن فاعلي تطور مھ
ذلك و رى ك ارات أخ امھ ف  ألنھ ى مواق دريبات إل اء الت ب أثن ابھة عرضت الالع ية مش تنافس

اتبالمواقف ا ية أصعب من لتي يمر بھا الالعب في المباري ى مواقف تنافس ان إل ، وبعض األحي
ب أ ا الالع ر بھ ي يم نعكس الت ذا ي اراة وھ اء المب ً ثن ا ب  ايجابي ى أداء الالع ات عل اء المباري أثن

، وذلك بھدف تويات الممكنة في لعبة كرة السلة، بھدف الوصول بالالعب إلى أعلى المسالرسمية
   .تنمية وتحسين قدرات الالعب البدنية والحركية والعقلية والنفسية

دريبات التن رة السلة ممارسة الت ة ك م تتطلب لعب زة الجس ام أجھ كالھا وقي ية بمختلف أش افس
بجھود كبيرة لمواجھة األحمال التدريبية المقننة والمتدرجة لتحقيق المتطلبات واألھداف التدريبية 

ة طوال الموسم الرياضي من أجل المنافسات المتتالية رة ، وأفضل الطرق الحديث دريب في ك للت
المستوحاة من سية التي يمر بھا الالعب أثناء المباراة السلة ھي التدريبات المشابھة للمواقف التناف

، يب بالوثب بمھارة أو مھارات أخري، وربط التصولبدنية المرتبطة بالتصويب بالوثبالعناصر ا
ي الخطط اللعب ا اء عل ا بن ع التصويب منھ ط ربط التصويب بالوثب باألماكن المتوق ائعة، رب لش

دريب استخدام ب بالوثب تحت ضغط نفسي ، ربط التصويالتصويب بالوثب بزمن محدد اء الت أثن
  .)الجماھير اتھتاف(صوت مكبرات ال

ارات أن ھناك نسبكذلك أثبتت النتائج  ين االختب  ،تحسن للدراسة جيدة بحيث يوجد تفاوت ب
  :التاليوكان التحسن على النحو 

 ٢٠.٥٦( التصويب بالوثب التقليدي%(.  

 ٢٢.٧٤( التصويب بالوثب بعد التمرير%(.  

 ٤٦.٣٥( التصويب بالوثب بين الحواجز(%.  

 ٢٨.٧٧( التصويب بالوثب بعد الخداع%(.  

في مراكز اللعب في االختبارات المھارية  متفاوتة وجد نسب تحسنأن تيتضح من مما سبق 
اني  بكرة لمھارة التصويب بالوثب د صحة الفرض الث ذلك يتأك دريبي وب امج الت ق البرن د تطبي بع

  .للدراسة
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ق ث الب ويتف ع اح ادلي، (م ن ) ٢٠٠٦البھ ب التحس ةأن نس بب، مختلف ك بس درة  أن وذل ق
درات ، وللحمل أثناء التدريبات التنافسيةالالعب تتفاوت على التكيف  اختالف ديناميكية تطور الق

ة  ة والتوافقي و(البدني رات النم و ، و)طف ل النم الل مراح ة خ يولوجية والتكويني ات الفس االختالف
ين، و الالعب دريبياختالف ر الت ه ت العم توى، ول تالف مس ة  اخ ة التدريبي ات الحال ة(مكون ، بدني

ية ة، نفس ة، فكري ة، خططي ية ب، و)مھاري ائص النفس تالف الخص ييناخ تالف ، وين الرياض اخ
ل، مستوى الدراسة( بالالعب البيئة المحيطةمتطلبات   اختالف، و)التزامات عائلية، نوعية العم

ى أن ضعف )ابات، والتعرض لألمراضالتعرض لإلص(الحالة الصحية  ، وكذلك يرى الباحث إل
ية  ف التنافس ي المواق رة ف ارة نقص عنصر الخب و عب ين ھ ن بعض الالعب اري م ب المھ الجان

اراة الصعبة وخصوصاً  رة من المب واني األخي ى الث ة حت ا معلق ي تكون نتائجھ ات الت في المباري
ارثي  أكبر  )John P, Mc, Carthy, 2001(ويشير جون مك افس ب ق المن لة الفري أن إصابة س

اراة ھي الھدف األساسي رة السلة عدد من النقاط خالل المب ة ك ، والتصويب ھو العامل في لعب
ارة التصويب التباعتبار ، ساسي والمؤثر في نتيجة المباراةاأل ارات مھ ع المھ ى رأس جمي اج عل

ؤدي ةالنھاية لجميع المھارات الھجوميالمحصلة  ھي، حيث األخرى الفريق يحاور ويمرر وي ، ف
ة بالت ة الھجم وم بنھاي ى يق بحت ارة التصويب بالوث ة مھ ي صويب وخاص وز ف ة الف ي لغ ، وھ

   .المباريات والتدريبات إن كانت فيرجمة لجميع مجھود الالعبين المباراة وت

 ً   االستنتاجاتالتوصيات و: رابعا

  أتيج يوصي الباحث بما يفي ضوء حدود عينة الدراسة وخصائصھا وبعد عرض النتائ

ة  .١ ة والخططي ة و المھاري دريبات البدني ن الت توحاة م دريبات المس تخدام الت امج اس والبرن
ابھة  ادة نس التدريبي النابع من المواقف التنافسية المش بة التصويب بالوثب في لتطوير وزي

  . كرة السلة

رة السلة األخرى  استخدام أسلوب استكشاف مواقف اللعب لتطوير المھارات األساسية .٢ في ك
  .كالتمرير والمحاورة

ادة  .٣ اري خططي تنافسي لضمان زي دني مھ تصميم تدريبات المھارات األساسية في قالب ب
  .به المنافسات الرسمية ىفعاليتھا بما يتفق بالشكل الذي تؤد

  .إجراء دراسات مشابھة على عينات مختلفة من حيث السن والجنس .٤

ع األلعاب إجراء التدريبات المستوحاة  .٥ ة في جمي ة والخططي ة والمھاري دريبات البدني من الت
 .الجماعية األخرى

ف  .٦ ن المواق توحاة م دريبات المس تخدام الت ية اس ة الرياض لة باألندي رة الس دربي ك ى م عل
  .المشابھة عند التدريب على رفع مستوي التصويب بالوثب في المھارات األساسية األخرى

رة إجراء البحوث التي تتناول ھذ .٧ ه التدريبات المشابھة لجميع المھارات األساسية األخرى بك
 .السلة كالمحاورة والتمرير
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  المراجع العربية واألجنبية
 ال و الع دين ،أب ر ال ة). ١٩٩٣. (نص ة البدني يولوجيا اللياق ي. ١ط . فس ر العرب  .دار الفك

  .مصر . القاھرة
 ة دراسة تحليلية لبعض المتغي"). ١٩٩٥(. مھدي ،أحمد كامل ائج بطول رات المساھمة في نت

لة رة الس الم لك أس الع ية ."١٩٩٤ ك ة الرياض ون التربي وم وفن يوط لعل ة أس دد ( .مجل الع
 .مصر . أسيوط.  "الجزء األول  ).الخامس 

 اقر ماكة ،ب ديف "). ٢٠٠٧. (س أنواع التھ ي ب ائي الفرق از النھ ة أفضلية االنج ة عالق دراس
 . العراق. العراقية الرياضية األكاديمية. "بكرة السلة للفرق المشتركة في اولمبياد اطلنطا

 ادلي ي ،البھ ي"). ٢٠٠٦. (عل از الرياض اء باالنج ادئ االرتق س ومب  ."أس
.http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=40&t=1057 

 زة أثير" ). ٢٠٠٥. (وآخرون .حم درج دراسة ت اع في الت ة تطوير في الھدف ارتف  دق
ين  السلة بكرة السلمي التھديف ة . "لالعب وم مجل ة عل ة . الرياضية التربي ل جامع . )١(٤باب
 .العراق 

 ر سماكة ،وعلي .جابر باقر ،رعد ائي "). ٢٠٠٧(. جعف ة أفضلية االنجاز النھ دراسة عالق
لة  رة الس ا بك اد اطلنط ي اولمبي تركة ف رق المش ديف للف أنواع التھ ي ب ة."الفرق  األكاديمي

 .عراقال. العراقية الرياضية
 د ،رمضان ى مستوى األداء "). ٢٠٠٢. (رائ ال عل تخدام األثق ات المنافسة باس أثير تمرين ت

دم تحت  ة . "سنة )١٨(المھاري وبعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالعبي كرة الق مجل
ات ات وتطبيق كندرية. نظري ين باإلس ية للبن ة الرياض ة التربي دد . كلي ة . )٤٥(الع جامع

 .مصر. اإلسكندرية
 د ،الروبي ي "). ١٩٩٦. (أحم ال عل ات المنافسة باستخدام األثق أثير تمرين اري  األداءت المھ

ئين تحت  لة )١٤(للناش رة الس ي ك نة ف تير. "س الة ماجس ور . رس ة الرياضية بب ة التربي كلي
 .مصر .جامعة قناة السويس. سعيد

 ي د ،الزغب ة بعض "). ١٩٩٥(. محم ات المنافسة لتنمي تخدام تمرين ر اس ة أث الصفات البدني
كلية التربية الرياضية ببور . رسالة ماجستير ."كرة القدم لناشئالخاصة على دقة التصويب 
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