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تمرينات مقترحة لتطوير التوافق الحركي
ومستوى أداء مھارة خطوات الدفاع لالعبي
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Abstract Search
"Exercises are proposed for the development of synergy and level of skill
performance steps of defense for basketball players."

That the great achievements in the sporting events were not the coincidence, but
as a result of proper planning and far-and the adoption of scientific methods in
education and training, since access to the levels of sporting prowess in sports
activities all depend on the integration and upgrade many of the physical demands
and skill and tactical.
The fact that the synergy one of the most important motor skills that can be through
access to the performance of intricate and not to involve the totals of the many
wasted effort, which you can develop the skill steps defense through exercises
proposed to develop a synergy and consequently the extent of its impact on the
performance level of skill steps defense basketball.
The aim of the study: 1. The preparation of exercises proposed for the development of synergy and its
impact on the performance level of skill steps to defend under study.
2. Identify the impact of the proposed exercise to develop a synergy and its impact
on the performance level of skill steps to defend under study.
3. Identify the proportion of development in the synergy and its impact on the
performance level of skill steps to defend under study.
Suppose a researcher: 1. The presence of statistically significant differences in the development of synergy
and level of skill performance steps defense basketball.
2. The presence of statistically significant differences between before and after tests
and post tests in favor of compatibility tests and the level of motor skill performance
steps to defend under study.
3. There is evolution in a variable proportion of synergy and its impact on the
performance level of skill steps to defend under study.
The researcher selected the experimental method is adequate to the nature of the
problem, as it has been selected players martyr Wuhan Sports Club basketball and
the number (9) players.
The researcher concluded that: The proposed exercise a positive influence in the development of consensus and its
impact on the performance level of skill steps of the defense.

: التعريف بالبحث-1
: المقدمة واھمية البحث1-1
ق-اد الطرائ-ليم واعتم-يط س-ة تخط-ا نتيج-ادفة وانم-د المص-إن االنجازات الكبيرة في الفعاليات الرياضية لم تكن ولي
ى-ف عل-يتوق, ة-ية كاف-اطات الرياض-ي النش-ة ف-ية العالي-تويات الرياض- إذ إن الوصول الى المس,العلمية في التعليم والتدريب
. واالرتقاء بھا,تكامل الكثير من المتطلبات البدنية والمھارية والخططية وغيرھا

ان لعبة كرة السلة ھي أحدى االلعاب الرياضية الفرقية التي حققت انتشاراً واس-عا ً ف-ي ارج-اء الع-الم  ,واس-تطاعت
ان تجذب االنظار اليھا بشكل كبير لما لھا من مزايا وخصائص بدني-ة ومھاري-ة وعقلي-ة عالي-ة المس-توى ,فض-الً ع-ن وج-ود
عناصر خاصة بھا مثل االثارة واالداء الفني والمتعة ,واصبحت تم-ارس بش-كل واس-ع م-ن ل-دن الالعب-ين والالعب-ات .وتع-د
التمارين التوافقية ذو اھمية كبيرة في اداء المھارات سواء كانت ھجومية او دفاعية اذ م-ن خاللھ-ا يمك-ن الوص-ول ال-ى اداء
متقن وعدم اشراك مجاميع عضلية كثيرة تضيع الجھد وبالتالي تتيح لالع-ب محاول-ة ھجومي-ة جدي-دة ف-التوافق ھ-و" ترتي-ب
وتنظيم الجھد المبذول للكائن الحي طبقا ً للھدف المنشود ").(1
وتعد المھارات الدفاعية الفردية والفرقية الجانب االساس الت-ي يج-ب ان يمتلكھ-ا الع-ب ك-رة الس-لة ويجي-دھا ,حي-ث
تشكل المھارات الدفاعية مجموعة من المھارات التي تتيح لالعب المدافع مواجھة المواقف الھجومية المختلفة سواء الفردي
منھا او الجماعي اذا ما اديت بنجاح.
ومن ھن-ا تكم-ن اھمي-ة البح-ث ف-ي التع-رف عل-ى م-دى ت-أثير اس-تخدام بع-ض التمرين-ات المقترح-ة م-ن اج-ل تط-وير
التوافق الحركي ومھارة خطوات الدفاع ومدى تأثيره في مستوى أداء مھارة خطوات الدفاع لدى العبي كرة السلة.

 2-1مشكلة البحث:
على الرغم من التطور الھائل في وسائل التدريب الحديثة بكرة السلة اال أن اللجوء الى ميادين البح-ث العلم-ي بع-د ھ-ذا
التطور الكبير يعد من اولويات القائمين على ھذه اللعبة ,فوجب البحث اليجاد الس-بل الناجح-ة لمالحق-ة التط-ور الكبي-ر ال-ذي
حصل في الرياضة بشكل عام ولعبة كرة السلة بشكل خاص.
ولقد تعددت مشاكل الرياضة وخاصة في لعبة كرة السلة في الجانب المھاري والبدني والخططي ايضا ً ,باالضافة الى
ضعف التوافق الحركي الذي يع-د ع-امالً مھم-ا ً ف-ي اداء مس-توى الالعب-ين اثن-اء المباري-ات س-واء ف-ي المھ-ارات الدفاعي-ة او
الھجومية وبالتالي فان ھذا الضعف عند الالعبين يسبب ض-عفا ً ف-ي االداء المھ-اري والب-دني م-ؤثراً ب-ذلك عل-ى مس-توى اداء
المھارات الدفاعية والھجومية.
ومن خالل ممارس-ة الباح-ث لھ-ذه الرياض-ة ومتابع-ة تطورھ-ا وت-دريبات بع-ض ف-رق االندي-ة الح-ظ وج-ود تب-اين ف-ي
مس-توى االداء الحرك--ي لمھ--ارات ك-رة الس--لة وبش--كل خ--اص مھ-ارة خط--وات ال--دفاع والتواف--ق الحرك-ي ,االم--ر ال--ذي دع--ى
الباحث الى بحث ھذه المشكلة والوقوف على افضل الحلول لھا م-ن خ-الل اع-داد منھ-اج اس-تخدام تمرين-ات مقترح-ة لتف-ادي
الضعف في مھارة خطوات الدفاع والمستوى المتدني في التوافق الحركي عند العبين كرة السلة.

) (1وجيه محجوب ,احمد البدري؛ اصول التعلم الحركي) :الموصل,دار الجامعية للنشر والطباعة,(2002,ص.15

 3-1اھداف البحث:
)(1

اعداد تمرينات مقترحة لتطوير التوافق الحركي وت-أثيره عل-ى مس-توى أداء مھ-ارة خط-وات ال-دفاع ألف-راد
عينة البحث.

)(2
)(3

التعرف على تأثير التمرينات المقترحة لتطوير التوافق الحركي وتأثيره على مستوى أداء مھارة خطوات
الدفاع ألفراد عينة البحث.
التعرف على نسبة التطور في التوافق الحركي وتأثيره عل-ى مس-توى أداء مھ-ارة خط-وات ال-دفاع ألف-راد
عينة البحث.

 4-1فروض البحث:
)(1
)(2
)(3

وجود فروق ذات داللة احصائية في تطوير التوافق الحركي ومستوى أداء مھارة خطوات الدفاع ف-ي ك-رة
السلة.
وج--ود ف--روق ذات دالل--ة احص--ائية ب--ين االختب--ارات القبلي--ة والبعدي--ة ولص--الح االختب--ارات البعدي--ة ف--ي
اختبارات التوافق الحركي ومستوى أداء مھارة خطوات الدفاع ألفراد عينة البحث.
ھناك نسبة تطور في متغير التوافق الحركي ومستوى أداء مھارة خطوات الدفاع ألفراد عينة البحث.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري:
العبي نادي الشھيد اوھان الرياضي لكرة السلة لعام .2010

 2-5-1المجال الزماني:
من  2010/3/1ولغاية 2010/5/1

 3-5-1المجال المكاني:
ملعب كرة السلة لنادي الشھيد أوھان الرياضي
 -2الدراسات النظرية والمشابھه:
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2التوافق الحركي:
وھناك اتفاق كبير حول أھمية التوافق الحركي ودوره في حياتنا بشكل عام وحق-ل التربي-ة الرياض-ية بش-كل خ-اص ل-ذا ي-ورد
الباحث عدداً من التعاريف  ،فقد عرّ فه اسامة كامل بأنه " مقدرة الفرد على ادماج حركات من انو اع مختلفة في اطار واحد").(1
كما عرّ فه وليم بأنه " القدرة على التنس-يق والتكام-ل ب-ين نظ-م حركي-ة مس-تقلة ووس-ائل واس-اليب حس-ية مختلف-ة ف-ي انم-اط حركي-ة
متقنة").(2
وعليه يرى الباحث أن التوافق الحركي ھو السرعة والسيطرة واالحس-اس الحرك-ي والت-وازن والرش-اقة والدق-ة ف-ي األداء م-ن خ-الل
التنظيم لكل عضو في جسم الرياضي للقيام بالنشاط الخاص به مع االحتفاظ بالجھد خالل اداء المھارات الھجومية بشكل عام ومھ-ارة
خطوات الدفاع بشكل خاص لدى العبي كرة السلة.
) (1اسامة كامل راتب؛ النمو الحركي) :القاھرة ,دار الفكر العربي ,(1999 ,ص.331
(2) William E.pretice; get fit. Stay fit, graw Hill. U.S.A, 2001, P24

 1-1-1-2انواع التوافق الحركي:
ھناك عدة انواع للتوافق الحركي فمنھم من قسم التوافق الحركي على نوعين ھما(1) :
 .1توافق االطراف :عد ھذا النوع اقرب للعمومية في االعمال التي تتطلب توافقا ً للقدمين او اليدين او كالھما معاً.
 .2التوافق الكلي للجسم :وھو التوافق العام والكامل الذي يتضمن حركة الجسم بكامله .

ومنھم من قسمه على ھذين النوعين:

)(2

 .1التوافق العام :يمكن مالحظته عند اداء بعض المھارات الحركية االساسية مثل المشي والركض والوثب والتسلق.
 .2التوافق الخاص :وھو يتماشى مع طبيع-ة النش-اط المع-ين ,ك-التوافق الخ-اص م-ن خ-الل تب-ادل الك-رة ب-ين الي-د الواح-دة او
اليدين ونقطة محددة كحلقة السلة واللوحة مع متابعة النظر او التوافق بين العين والذراع والعين والقدم في لعبة المبارزة
مثالً.

 4-1-2مفھوم الدفاع الفردي:

)(3

تشكل المھارات الدفاعية مجموعة من المھارات الحركية تتيح لالعب المدافع مواجھة المواق-ف الھجومي-ة المختلف-ة
للمباراة سواء الفردية منھا اوالجماعية ويعد امتالك ھذه المھارات وإيجادھ-ا القاع-دة االساس-ية لتك-وين دف-اع الفري-ق بطرق-ه
وتشكيالته المختلفة ,وتبرز اھمية المھارات الدفاعية اذا ادرك الالعب بأنه كلما ادى احدھا بنجاح اتيحت له فرصة محاول-ة
ھجومية جديدة.
وإن اتقان ھذه المھارات من لدن الالعبــ-ـين س-يؤدي بالض-رورة الـــ-ـى االرتق-اء بــ-ـمستوى االداء الخطط-ي ) التكتيك-ي(
الدفاعي للفريق ألنه "في التطبيق الخططي للدفاع نج-د أن جمي-ع العب-ي الفري-ق الم-دافع يقوم-ون او ي-ؤدون حرك-ات معين-ة
وبحسب ما تطلبه الخطة الدفاعية الموضوعة من لدن المدرب في مواجھة ھج-وم الفري-ق المن-افس ,وھ-ذه التحرك-ات م-اھي
اال وسيلة او اسلوب من اجل اتخاذ وضع يغلب عليه طابع التنسيق والتنظ-يم والتع-اون ب-ين العب-ي الفري-ق الم-دافع ي-ؤھلھم
لممارسة مھاراتھم في الدفاع الفردي من افضل وضع ممكن ,وارتفاع مستوى ھذه المھارات سيكون العامل الحاسم في منع
الفريق المھاجم من التسجيل او الحصول على الكرة او اعاقة سير الكرة وحرفھا في غير ما يبغى الفريق المھاجم ).(4
وقد عرف حسن معوض الدفاع الفردي بأنه "فن اساسي وال غنى عنه في نوع من انواع الدفاع فاجادة ال-دفاع الف-ردي
ضرورة سواء في الدفاع رجل لرجل او في الدفاع عن المنطقة ,ومن ھن-ا تب-رز اھمي-ة ال-دفاع كاس-اس يمك-ن أن تبن-ى علي-ه
المھارات الدفاعية االخرى بكل انواعھا" ).(1
ً
وعرفھا احمد أمين ومحمد عبد العزيز بأنھا "حراسة الالعب المھاجم والحد من خطورته سواء ك-ان ح-ائزا عل-ى الك-رة او
بدونھا" ).(2

(1) Fleish man E.A.The strvcture and measurement of Physical fitness(NewGersey prentice Hall,
IncEnglewood(lifls,1964),P100.
) (2محمد صبحي حسانين؛ القياس والتقويم في التربية الرياضية ,ط) :2القاھرة ,دار الفكر العربي ,(1995 ,ص.409-405
) (3مصطفى محمد زيدان؛ كرة السلة للمدرب والمدرس) :القاھرة ,دار الفكر العربي ,(1998 ,ص.139
).70F ,(1963 , #$   ,8) :2 ,   E3 %  (4

 1-4-1-2المھارات الدفاعية الفردية في لعبة كرة السلة (3) :
وقسمت المھارات الدفاعية الفردية في لعبة كرة السلة على النحو اآلتي :
اوالً  /المھارات الدفاعية ضد العب من دون كرة وتشمل:
أ -وقفة االستعداد الدفاعية.

ب-
ت-
ث-
ج-
ثانيا ً  /المھارات الدفاعية ضد العب حائز على الكرة وتشمل:
أ -الدفاع ضد المحاور بالكرة.
ب -الدفاع ضد التمرير.
ت -الدفاع ضد التصويب.
ث -الدفاع ضد القاطع.
ج -جمع الكرات المرتدة دفاعيا ً.
 5-1-2المھارات الدفاعية الفردية في لعبة كرة السلة )قيد الدراسة(:
 1-5-1-2حركات القدمين الدفاعية(4) :
حركات القدمين الدفاعية.
المكان الدفاعي.
استخدام الرؤية.
التحدث في اثناء الدفاع.

تعد حركات القدمين الدفاعية من االساسيات الحركية المھمة في لعبة كرة السلة الدفاعية ,فالتحركات السريعة تمك-ن
المدافع من مالحقة المھاجم والسيطرة عليه ومنعه من تسلم الكرة او اداء المھارات الھجومية بالكرة ْ
أن كان حائزاً عليھا.

)( 1
)( 2
)( 3
)( 4

حسن سيد معوض؛ فن كرة السلة )الدفاع الفردي():القاھرة ,دار الحمامي للطباعة,(1993 ,ص.13
احمد أمين فوزي ومحمد عبد العزيز سالمه؛ كرة السلة للناشئين) :القاھرة ,الفنية للطباعة والنشر ,(1986,ص .25
محمدعبد الرحيم؛ الدفاع في كرة السلة) :جامعةاالسكندرية ,مطبعةاالنتصار ,(1999 ,ص. 26
محمد عبد الرحيم اسماعيل؛ مصدر سبق ذكره ,1999 ,ص. 28 -27

وتعتمد حركات القدمين الدفاعية بشكل اساسي على انواع مختلفة من التحركات وھي:
 .1التحرك الدفاعي لالمام والخلف ) :عند التحرك لالمام لمتابعة الالعب المھاجم ,تتقدم القدم االمامية اوالً بمسافة
قصيرة ثم تتبعھا القدم الخلفية ,أما اذا تم التحرك للخلف فتتقھقر القدم الخلفية اوالً ثم يليھا القدم االمامية مع
االحتفاظ بالمسافة الدفاعية والتوازن بين القدمين في اثناء التحرك من وضع االستعداد الدفاعي ومن النقاط
المھمة عدم مالمسة القدمين بعضھا ببعض حتى اليفقد الالعب توازنه في اثناء الحركة او حينما يخادع من لدن

الالعب المھاجم سواء بالكرة او بغيرھا ,كذلك يجب أن تالمس القدمين االرض دائما ً في اثناء التحركات على أن
تتم تلك التحركات الدفاعية على مشطي القدمين وبخطوات سريعة ورشيقة(.
 .2التحرك الدفاعي للجانب :عند التحرك الى الجانب االيمن على سبيل التمثيل فإن القدم اليمنى تتحرك اوالً الى
جھة اليمين ثم تليھا القدم اليسرى ,ويجب مراعاة شروط الوقفة الدفاعية الصحيحة من حيث المسافة الدفاعية
واالتزان وغيرھما.
 .3التحرك الدفاعي القطري او المائل :وھي تحركات دفاعية مائلة تستخدم في حالة تحرك الالعب المھاجم في
اتجاه مابين الجانب االمامي والخلفي ,ويؤدي الالعب المدافعة الشروط الدفاعية نفسھا السابقة مع اختالف
بسيط وھو ميل او انحراف الجسم بزاوية.

 2-2الدراسات المشابھه:
 1-2-2دراسة مؤيد اسماعيل ابراھيم )(1) :(2006
اھداف الدراسة:
)(1
)(2

اعداد منھج تدريبي مقترح في تطوير سرعة ودقة بعض المھارات الھجومية الدفاعية بكرة السلة لالعبين بأعمار
) (16-14سنة.
التعرف على تأثير المنھج التدريبي المقترح في تطوير سرعة ودقة بعض المھارات الھجومية والدفاعية بكرة السلة
لالعبين بأعمار ) (16-14سنة.

االستنتاجات:
)(1
)(2

اثر المنھج التدريبي المقترح بشكل فاعل في المھارات االساسية الھجومية الدفاعية وفي االستجابات التي تحتاج
الى استخدام السرعة والدقة.
أن استخدام التكرار المتنوع طور السرعة والدقـة للمـــــــــھارات االســـاسية ) الھجومية والدفاعية( للمجموعة
التجريبية.

 2-2-2دراسة وداد كاظم وسجى شكر )(2) :(2010
اھداف الدراسة:
) (1التعرف على تأثير تنمية التوافق الحركي باستخدام التمارين التطبيقية الخاصة في تطوير انسيابية االداء الحركي
والدقة لبعض المھارات الھجومية لدى طالبات المرحلة الرابعة بكرة اليد.

االستنتاجات:
) (1ان التدريب باستخدام التمارين التطبيقية الخاصة قد أدى الى تنمية التوافق الحركي بين اجزاء الجسم
المشاركة في أداء المھارات المختارة.

) (2تفوق المجموعة التجريبية التي طبق عليھا المنھج المعد على المجموعة الضابطة من خالل افضلية
الفروق بين المجموعتين في االختبارات البعدية لمتغيرات البحث كافة ولصالح المجموعة التجريبية.

 1-3منھج البحث:
يعد اختيار المنھج المالئم لبح-ث المش-كلة م-ن الخط-وات المھم-ة الت-ي يعتم-د عليھ-ا نج-اح البح-ث ,وطبيع-ة المش-كلة
الم--راد دراس--تھا ھ--ي الت--ي تح--دد ن--وع الم--نھج المس--تعمل ,وانطالق -ا ً م--ن ذل--ك اس--تعمل الباح--ث الم--نھج التجريب--ي ذا تص--ميم
المجموعة التجريبية الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي لمالئمتة لطبيعة المشكلة .

 2-3عينة البحث:
")(1

ويقصد به " ذلك النموذج من المجتمع الذي يجري عليه الباحث مجمل ومحور عمله .
اذ ت--م اختيارالعين--ة م--ن العب--ين ن--ادي الش--ھيد أوھ--ان الرياض--ي والب--الغ ع--ددھم ) (14الع--ب بطريق--ه عش--وائيه,
واستبعدت ) (5العبين من الفريق لقيامھم بالتجربة االس-تطالعية ,وبھ-ذا اص-بح ع-دد الالعب-ين ) (9العب-ين فق-ط ,ولغ-رض
التأكد من تجانس العينة تم استخدام معامل االلتواء في متغيرات )الط-ول -ال-وزن -العم-ر الزمن-ي -العمرالت-دريبي( اذ تب-ين
أن معامل االلتواء محصور بين) ,(1±وھذا يدل على تجانس عينة البحث كما ھو مبين في الجدول).(1

الجدول )(1
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعامل االلتواء لعينة البحث.
المتغيرات
الطول
الوزن
العمر
العمر
التدريبي

وحدة القياس
سم
كغم
شھر
شھر

الوسط الحسابي
160,88
56,11
182,66
37,33

الوسيط
161
55
180
36

االنحراف المعياري

معامل االلتواء

التوزيع

6,09
9,33
20,59

0,0590,35
0,387

اعتدالي
اعتدالي
اعتدالي

12,64

0,315

اعتدالي

 3-3وسائل جمع المعلومات.
وھ--ي الوس--يلة او الطريق--ة الت--ي يس--تطيع الباح--ث بھ--ا ح--ل لمش--كلته مھم--ا كان--ت تل--ك االدوات )البيان--ات,
)(2
عينات ,اجھزة(.
). 113F ,(1988 ,) &  ,%) :  (      7#8  ) <  E%  , # 7 # (1

).161F ,(2002 ,5 "  3  B8  ,%) :7#8  ) < / + E, # 7 # (2

اس--تعمل الباح--ث العدي--د م--ن الوس--ائل واالجھ--زه و االدوات الض--رورية الداء االختب--ارات ون--ذكر منھ--ا
ماياتي:
 1-3-3وسائل المستخدمة في البحث:
 .1المصادر العربية واالجنبية.
 .2المقابالت الشخصية.
 .3االختبارات والقياس.
 .4فريق العمل.
 .5استمارة استبيان للخبراء والمختصين لتحديد اختبارات التوافق الحركي )*( .
 2-3-3االجھزة واالدوات المستخدمة في البحث:
تم استخدام االجھزة واالدوات االتية:
 شبكة االنترنيت.
 ساعة توقيت الكترونية نوع ) (Casioيابانية الصنع عدد).(2
 شريط الصق.
 كرات تنس عدد ).(2
 قائم حديدي عدد ).(2
 عارضة خشبية عدد ).(1
 لوح )كارتون( طولھا  81.28سم  xعرض  12.7سم.
 علب صودا عدد ).(3
 ملعب كرة سلة.
 شريط قياس بطول )5متر(.
 4-3اجراءات البحث الميدانية:
 1-4-3تحديد اختبارات التوافق الحركي:
إن اھمية وضع اختبارللعينة التي يراد دراستھا خطوة مھمة ,إذ إن االختبار "ھو قياس قدرة الفرد عل-ى
اداء عمل معين على وفق ضوابط علمية ودقيقة").(1
وبعد اطالع الباحث على المصادر العلمية والبحوث السابقة تم تحديد االختبارات الخاصة ب-التوافق الحرك-ي
الت--ي ك--ان ع--ددھا ) (6اختب--ارات ,وق--د عرض--ت االختب--ارات عل--ى مجموع--ة م--ن الخب--راء والمختص--ين ف--ي
اختصاص)كرة السلة,التعلم الحركي ,والتدريب الرياض-ي( خب-راء لالس-تفاده م-ن ارائھ-م ومقترح-اتھم ح-ول
فقرات االختبارات ومدى مالئمتھا للعينة وبعد جم-ع االس-تمارات وتفري-غ البيان-ات م-ن قب-ل الباح-ث وبحس-ب
رأي الخبراء تم استبعاد االختبارات التي لم تحصل على نسبة  %75وكما موضح في الجدول ).(2

الجدول )(2
يبين النسبة المئوية الختبارات التوافق الحركي .
.

ت
1
2
3
4
5
6

االختبارات
اختبار االشكال الھندسية
اختبار الجري على شكل 8
اخبار الرمي واستقبال الكرة
اختبار الدوائر المرقمة
اختبار علب الصودا
اختبار نط الحبل

وحدة القياس
ثا
ثا
عدد
ثا
ثا
عدد

النسبة المئوية
%20
%20
%80
%80
%80
%20

االختبارات المستبعدة
x
x
√
√
√
x

) (1مؤيد اسماعيل ابراھيم؛ تأثير منھج تدريبي مقترح لتطوير سرعة ودقة بعض المھارات االساسية الھجومية والدفاعية بكرة السلة
لالعبين بأعمار )16-14سنة( ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية.2006,
) (2وداد كاظم مجيد وسجى شكر؛ تنمية التوافق الحركي باستخدام بعض التمارين التطبيقية الخاصة وتأثيرھا في تطوير االنسياب
الحركي والدقة لبعض المھارات الھجومية بكرة اليد) :بحث منشور في مجلة التربية االساسية.(2010,
) (1محم--د حس--ن ع--الوي ومحم--د نص--ر ال--دين رض--وان؛ القي--اس ف--ي التربي--ة الرياض--ية وعل--م ال--نفس الرياض--ي ,ط) :1الق--اھرة ,دار الفك--ر
العربي (1979 ,ص. 316
)*( ينظر ملحق ).(1

5-3االختبارات المستخدمة في البحث:
 1-5- 3اختبارات التوافق الحركي:
)(1
 -1اختبار رمي واستقبال الكرة :

الغرض من االختبار  :قياس التوافق بين العين و اليد.
األدوات :كرة تنس  ,حائط  ,يرسم خط على بعد خمسة امتار من الحائط .
مواصفات االداء :
يقف المختبر امام الحائط وخلف الخط المرسوم على االرض إذ يتم االختبار على وفق التسلسل اآلتي:
 رمي الكرة ) (5مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادھا من الحائط باليد نفسھا. رمي الكرة ) (5مرات متتالية باليد اليسرى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادھا من الحائط باليد نفسھا. رمي الكرة ) (5مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادھا من الحائط باليد اليسرى.التسجيل :كل محاولة صحيحة يحسب للمختبر درجة اي أن الدرجة النھائية ) (15درجة.

)( 1

محم---د ص----بحي حس---انين؛ ط----رق بن----اء وتقن---ين االختب----ارات والقي---اس ف----ي التربي----ة البدني---ة ,ط) :1الق----اھرة ,مطبع----ة دار
الشعب ,(1982,ص.425

 -2اختبار الدوائر المرقمة ): (1

الغرض من االختبار  :قياس توافق الرجلين والعينين :

األدوات :ساعة ايقاف  ,يرسم على االرض ثماني دوائرعلى االرض على أن يكون قطر كل منھا ) (60سم  ,ت-رقم
الدوائر كما ھو وارد في الشكل ). (1
مواصفات االداء :يقف المختبر داخل الدائرة ) , (1عند س-ماع إش-ارة الب-دء يق-وم بالوث-ب بالق-دمين مع-ا ال-ى ال-دائرة
) (2ثم الى الدائرة ).... (3حتى الدائرة ) , (8يتم ذلك باقصى سرعة .
التسجيل :يسجل للمختبر الزمن الذي يستغرقه في االنتقال عبر الثماني الدوائر.

الشكل )(1
يوضح اختبار الدوائر المرقمة

) (1محمد صبحي حسانين؛ مصدر سبق ذكره ,1995,ص .326

 -3اختبار علب الصود )ا( :
الغرض من االختبار :تقييم التحكم العضلي الحركي الكلي والزمن الكلي )التوافق العضلي /العصبي(.

األدوات  :لوح )كارتون( طولھا32بوصه تقريبا  xعرض  5بوصات ,ساعة توقيت ,علب صودا.
مواصفات االداء:
ي ُ◌رسم خط مستقيم طويل يمر عبرمنتصف لوح ) كارتون( .
 ِ تُرسم ) (6عالمات على ھذا الخــ-ـط بحي-ث تك-ون المس-افة ب-ين عالم-ة وأخ-رى ) (5بوص-ات بالض-بط ) عل-ى ھ-ذاالخط( .
 يوضع اللوح فوق المنضدة بحيث يك-ون الم-ؤدي يجل-س امامھ-ا م-ع جع-ل منتص-ف الل-وح يتق-اطع م-ع الجس-م ك-ذلكتكون االدوات على المنضدة وفي متناول الشخص الجالس لالمام.
 في حالة استخدام اليد اليمنى توضع العلب الثالث فوق اللوح بالترتيب االتي : العلبة االولى تتمركز في الدائرة رقم ) (1اقصى اليمين .
 العلبة الثانية تتمركز في الدائرة رقم ) (3في المنتصف .
 العلبة الثالثة تتمركز في الدائرة رقم ). (5
 أما اذا اراد المختبر استعمال اليد اليسرى توضع العلب الثالث بالترتيب االتي: العلبة رقم ) (1تتمركز في الدائرة رقم ) (6اقصى اليسار.
 العلبة رقم ) (2تتمركز في الدائرة رقم ). (4
 العلبة رقم ) (3تتمركز في الدائرة رقم ).(2

) (1ليلى سيد فرحات؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية ,ط) :2جامعة حلوان ,مركز الكتاب للشر ,(2007,ص.315-313

توجيھات االداء :

 عند بداية االختبار توضع اليد اليمنى مع االبھام على العلبة رقم ) (1بحيث تكون زاوية مفصل المرفق م-ن - 100 120درجة وتوضع حسب التسلسل اآلتي :
 توضع العلبة رقم ) (1داخل الدائرة رقم ). (2
 توضع العلبة رقم ) (2داخل الدائرة رقم ). (4
 توضع العلبة رقم ) (3داخل الدائرة رقم ). (6
 تعود العلب الثالث للبداية الى جھة اليمين في الوضع االصلي . يعطى المختبر محاولة تجريبية قبل بداية االختبار . تودى الطريقة كلھا مرتين من دون توقف ويحسب بوصفه محاولة واحدة . يجب اداء رحلتين الى االسفل واالعلى حتى تستكمل محاولة واحدة. اذا أخطأ المختبر في الدائرة يعاد االختبار.التسجيل  :احتساب الزمن المستغرق خالل المحاولتين.

الشكل )(2
يوضح اختبار العلب

 2-5-3اختبار خطوات الدفاع )قيد الدراسة(:
 -1اختبارخطوات الدفاع ).(1

الغرض من االختبار :قياس حركة الالعب المدافع
األدوات :ملعب كرة السلة مرسوم عليه خط عمودي يصل بين نقطتين منتصف الملع-ب والح-د النھ-ائي م-اراً
بمنتصف خط الرميه الحرة ,ساعة توقيت.
مواصفات االداء:
يقف الالعب خلف نقطة البداية )نقطة تق-ع خل-ف منتص-ف الح-د النھ-ائي( وم-ع اش-ارة الب-دء يتح-رك الالع-ب بخط-وات
دفاعية الى االمام حتى يعبر منتصف الملعب ,ثم يعود ال-ى الخل-ف ب-الخطوات )بظھ-ره( نفس-ھا حت-ى يعب-ر نقط-ة البداي-ة ,ث-م
يقوم بالدوران ومواجھة اتجاه ال-ركض بجانب-ه ويتح-رك بخط-وات جانبي-ة اتج-اه منتص-ف الملع-ب حت-ى يعب-ر النقط-ة نفس-ھا
ويعود ايضا ً بعكس اتجاه تحركه الخطوات الجانبية نفسھا.
شروط االختبار:
 يتحرك الالعب بالطريقة الفنية نفسھا للتحرك الدفاعي الصحيح. يمنح الالعب محاولتين.التسجيل :يسجل لالعب زمن المحاولتين ويحتسب له الزمن االقل.

 6-3التجارب االستطالعية :
" تعد التجارب االستطالعية احدى االساليب العلمية التي يلجأ اليھ-ا الباح-ث") (1ولكونھ-ا محاول-ة أولي-ة
يرمي من ورائھا الباحث الى عدد من األھداف ").(2
 1-6-3التجربة االستطالعية االولى :
أجريت ھذه التجربة على عينة مؤلفة من ) (5العبين من نادي الشھيد أوھان الرياضي م-ن خ-ارج عين-ة
البح--ث ت--م اختي--ارھم بش--كل عش--وائي وذل--ك ف--ي ي--ومي االربع--اء المواف--ق  2010/2/ 20وعل--ى ملع--ب ن--ادي
الشھيد أوھان الرياضي لكرة السلة وكان أھدافھا:
) (1التعرف على امكانية الالعبين من اداء التمرينات .
) (2التعرف على الزمن المستغرق الداء التمرينات .
) (3التعرف على الراحة المعطاة بعد تكرارات عدة ومدى مالئمتھا.

) (1احمد امين فوزي ومحمد عبد العزيز سالمه؛ مصدر سبق ذكره ,1986,ص.410

 2-6-3التجربة االستطالعية الثانية :

أجريت ھذه التجربة على عينة مؤلفة من ) (5العبين من نادي الشھيد أوھان الرياضي من خارج عينة البح-ث ت-م
اختيارھم بشكل عشوائي وذلك في يوم الخميس الموافق  2010/2/21وعلى ملعب نادي الشھيد أوھان الرياضي لكرة
السلة وكان ھدفھا:
) (1معرفة مدى صالحية االختبارات واالجھزة واألدوات وسالمتھا .
) (2معرفة مدى كفاءة فريق العمل المساعد لعلمية القياس وتدوين النتائج.
) (3معرفة المشاكل والصعوبات لغرض تجاوزھا.
) (4ايجاد الثقل العلمي لالختبارات المرشحة من صدق وثبات وموضوعية.
) (5معرفة مدى مالئمة االختبارات للعينة .

 7-3االسس العلمية لالختبارات :
بعد أن تم اجراء التجربتين االستطالعيتين االولى والثانية على عينة مكونة من ) (5العبين م-ن غي-ر عين-ة البح-ث
االساس-ية لغ-رض ايج-اد االس--س الخاص-ة باالختب-ارات قب--ل اج-راء االختب-ارات القبلي-ة لمعرف--ة م-دى ص-الحية ھ--ذه
االختبارات لعينة البحث كاالتي :

 1-7-3صدق االختبارات :
لغرض استخراج صدق االختبارات المرشحة قام الباحث بعرض استمارة استبيان على مجموعة من الخب-راء
وبذلك حصل على صدق المحتوى او المضمون .

 2-7-3ثبات االختبار :
إن ثبات االختبار يعني "أن يعطي النتائج نفسھا اذا ما أعيد االختبار في األوضاع نفسھا ") , (3اذ تم التوص-ل
ال--ى معام--ل ثب--ات االختب--ار ع--ن طري--ق االختب--ار وإعادت--ه االختب--ار فق--د اج--رى الباح--ث االختب--ار االول بت--اريخ
.2010/2/20
ثم اعيد تطبيق االختبار بتاريخ  2010/2/28حيث ال تتجاوز المدة ف-ي تطبي-ق وأعادت-ه عل-ى ) (7أي-ام اذا ت-م احتس-اب
معامل االرتباط البسيط بين درجات االختبارين واظھرت نتائج معامل االرتباط أن ھنال-ك عالق-ة ارتب-اط عالي-ة تؤك-د ثب-ات
االختبار نظراً إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط ھي ذات دالله معنويه عند درجة حرية ) (4ومستوى دالله ) (0,05كما
ھو مبين في الجدول ). (3

) (1نوري ابراھيم الش-وك وراف-ع ص-الح فتح-ي؛ دلي-ل البح-اث لكتاب-ة االبح-اث ف-ي التربي-ة الرياض-ية) :بغ-داد ,مطبع-ة دار الش-ھد,(2004,
ص.89
) (2قاسم المندالوي)واخرون(؛ االختبارات والقياس والتقييم في التربية الرياضية) :الموصل ,مطابع التعليم العالي (1989 ,ص.107
) (3احمد خاطر وعلي بيك؛ القياس في المجال الرياضي) :القاھرة ,دار الفكر ,(1998 ,ص .18

 3-7-3موضوعية االختبارات :

يقصد بالموضوعية "عدم ت-أثر نت-ائج االختب-ارات او المقي-اس بالعوام-ل الذاتي-ة للمص-حح مث-ل حالت-ه المزاجي-ة وتق-ديره
النسبي ").(1
ولغ--رض معرف--ة موض--وعية االختب--ارات فق--د اس--تعانت الباحث--ة ب--درجات محكم--ين لنت--ائج االختب--ارات ف--ي اثن--اء إع--ادة
االختبار  ,إذ تم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات الحكمين االول والث-اني وق-د ظھ-رأن جمي-ع االختب-ارات ذات
موضوعية نظراً إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط ھي ذات دالله معنويه عند درج-ة حري-ة ) (4ومس-توى دالل-ه )(0,05
كما ھو مبين في الجدول ). (3

الجدول )(3
يبين المعامالت العلمية)معامل الثبات ,معامل الموضوعية( لالختبارات المرشحة
ت

االختبارات

1

اختبار الدوائر

وحدة

معامل

الداللة

معامل

الداللة

القياس

الثبات

االحصائية

الموضوعية

االحصائية

ثا

0,892

معنوي

0,912

معنوي

المرقمة
2

اختبار العلب

ثا

0,937

معنوي

0,901

معنوي

3

اختبار الرمي

تكرار

0,933

معنوي

0,905

معنوي

واستقبال الكرة
5

اختبار خطوات

ثا

0,917

معنوي

0,916

معنوي

الدفاع
*بلغت قيمة ) (Rالجدولية ) (0,81عند درجة حرية ) (4ومستوى داللة ).(0,05

) (2اب-راھيم عب--د رب--ه خليف--ة وحبي--ب حبي--ب الع--دوي؛االنتقاء النفس-ي والتطبيق--ات التربي--ة البدني--ة والرياض--ية )ادارة ,ت-دريب,تعل--يم( ) :الق--اھرة,
مطبعة العمرانية ,(2002 ,ص.140

 8-3اجراءات البحث:

 1-8-3االختبارات القبلية:
تم اجراء االختبارات القبلية لعينة البحث في الساعة الخامسة من يوم االثين بتاريخ  2010/3/1إذ تم اللقاء بالالعبين
)عينة البحث( وشرح لھم طبيعة كل اختبار )التوافق الحركي ,المھارات الدفاعية( اذ تم تطبيق اختبارات التوافق الحركي
اوالً النھا تحتاج الى تركيز اكثر ومن ثم قام الباحث بتطبيق اختبار خطوات الدفاع قيد الدراسة ,وقد تم اخذ الطول والوزن
والعمر الزمني والتدريبي لغرض معرفة تجانس العينة وذلك على ملعب نادي الشھيد أوھان لكرة السلة.

 2-8-3المنھج التجريبي:
بعد اطالع الباحث على الكثير من المراجع والمصادر العلمية قام بإعداد مجموعة من التمرينات المقترحة)*(
لتطوير التوافق الحركي ومھارة خطوات الدفاع قيد الدراسة لالعبين نادي الشھيد أوھان الرياضي لكرة السلة وقد قام
الباحث بما يأتي-:
 مدة التمرينات الخاصة باألسابيع (8) :أسابيع.
 عدد الوحدات التدريبية الكلي (32) :وحدة.
 عدد الوحدات التدريبية في األسبوع (4) :وحدات.
 الزمن المأخوذ من الوحدة التدريبية االصلية (25-20) :دقيقة.
 الشدة المستخدمة :تحت المتوسط ,المتوسط ,تحت القصوي.
 أيام التدريب في األسبوع :االحد ,االثنين ,األربعاء ,الجمعة.
 بدأ تطبيق المنھج التدريبي في  2010/3/1وتم االنتھاء في .2010/5/1
  GG ,GG  % GG (1)   G % GG (2) .GG $ 5 GG <:GG GG( GG   GG /GG GG GG   GG
.  %  (1)   %  (2) (  : 5  <:
 طبقت التمرينات في الجزء الرئيس من الوحدة التدريبية وضمن مدة االعداد الخاص لالعبين نادي الشھيد أوھان
الرياضي في الساعة الخامسة مساءاً من كل يوم تدريب.

 3-8-3االختبارات البعدية:
بانتھاء مفردات المنھج التجريبي في يوم السبت ,2010/5/1تم اجراء االختبارات البعدية في يوم االحد2010/5/2
في تمام الساعة الخامسة مسا ًء وذلك بعد تجربة استمرت مدة شھرين مراعيه في ذلك الظروف نفسھا التي اجريت فيھا
االختبارات القبلية ,علما ً أن الباحث وفريق العمل طبقوا مفردات االختبار بحسب تسلسلھا في االختبارات القبلية.

)*( ينظر ملحق ).(2

 9-3الوسائل االحصائية:

استخدم الباحث الحقيبة االحصائية ).(SPSS
 -4الباب الرابع )عرض النتائج وتحليلھا ومناقشتھا(:
يتناول ھذا الباب عرض النتائج الختبارات التوافق الحركي ومھارة خطوات ال-دفاع بك-رة الس-لة قي-د الدراس-ة وتحليلھ-ا
ومناقشتھاعلى شكل جداول واشكال بيانية لكونھا اداة توضيحية للبحث ومايتمخص عنه من نتائج فضالًعن أنھ-ا "تقل-ل م-ن
احتماالت الخطاْ في المراحل التالية من البحث وتعززاالدلة العلمية وتمنحھا قوة وصوالً الى أھداف البحث").(1

 1-4عرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية لدى عين]ة البح]ث الختب]ارات التواف]ق الحرك]ي
ومھارة خطوات الدفاع قيد الدراسة بكرة السلة وتحليلھا و مناقشتھا.
الجدول )(4
يبين فرق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (Tالمحسوبة بين االختبارين
القبلي والبعدي في اختبارات التوافق الحركي ومھارة خطوات الدفاع قيد الدراسة بكرة السلة.
ت

االختبارات

وحدة القياس

قيمة *T
سف
َ

عف

الداللة

المحسوبة االحصائية

1

رمي واستقبال الكرة

تكرار

2,44

2,24

3,270

معنوي

3

اختبار العلب

ثا

1,17

1,105

3,179

معنوي

4

اختبار الدوائر المرقمة

ثا

1,73

1,606

3,233

معنوي

5

اختبار خطوات الدفاع

ثا

3,49

4,118

2,543

معنوي

*بلغت قيمة  Tالجدولية ) (1,86تحت مستوى داللة ) (0,05ودرجة حرية ).(8

عند مالحظة الجدول ) (4ال-ذي يب-ين ف-رق االوس-اط الحس-ابية وانحراف-ه المعي-اري وقيم-ة )ت( المحس-وبة ومس-توى
الدالل--ة ل--دى عين--ة البح--ث ف--ي االختب--ارين القبل--ي والبع--دي ,نج--د أن ف--رق االوس--اط الحس--ابية ب--ين نت--ائج االختب--ارات القبلي--ة
والبعدية الختبار )رمي الك-رة واس-تقبالھا ( بل-غ ) (2,44وب-انحراف معي-اري للف-روق بل-غ ) (2,24وعن-د حس-اب قيم-ة )ت(
نجدھا ) (3,270وھي اعلى من الجدولية البالغة ) (1,86عند درجة حرية ) (8وتحت مستوى داللة ).(0,05
وھذا معناه أن الفرق معنوي ولمصلحة االختبار البع-دي ويع-زو الباح-ث ھ-ذا التط-ور الحاص-ل الف-راد عين-ة البح-ث ال-ى
أھمية التمرينات التوافقية والدفاعيه المستخدمة في التدريب الذي تلقته افراد العينة على وفق مقاييس تدريبية كان لھ-ا االث-ر
الفعال والواضح في تطوير توافق الذراع مع حركة العين ويرجع ذلك الى خصوصية الت-دريب وھ-ذا م-ا اك-ده )قاس-م حس-ن

حسين() (1998في أن عملية التدريب ھي" تللك العملية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة او مھارة او

) (1احمد خاطر وعلي فھمي البيك ؛القياس في المجال الرياضي) :القاھرة ,دار المعارف ,(1976 ,ص.37

قدرة او افكاراً او آراء الزمة الداء عمل مع-ين اوبل-وغ ھ-دف مع-ين فض-ال ع-ن تحقي-ق اھ-داف تنظمي-ة والتكي-ف م-ع العم-ل
ويقدم لالعب معلومات معينة اومھارات اواتجاھات ذھنية في وجھة النظرالتنظمية ولتحقيق الھدف المطلوب" ).(1
كما بلغ فرق االوساط الحسابية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في )اختبار العلب( ) (1,17وبانحراف معياري
للفروق بلغ ) (1,105وعند حساب قيمة )ت( نجدھا ) (3,179وھي اعلى م-ن درج-ة الجدولي-ة البالغ-ة ) (1,86عن-د درج-ة
حرية ) (8وتح-ت مس-توى دالل-ة ) (0,05وھ-ذا معن-اه أن الف-رق معن-وي ولص-الح االختب-ار البع-دي ويع-زو الباح-ث التط-ور
الحاصل في )اختبار العلب( الى التمرينات التوافقية والدفاعية المستخدمة التي أدت الى تط-ور التواف-ق الحرك-ي اذ س-اعدت
تلك التمرينات على حصول فروق ب-ين االختب-ارين القبل-ي والبع-دي فض-الً ع-ن كث-رة نوعي-ة التمرين-ات المس-تخدمة بتك-رار
محدد وزمن وراحة محسوبة ومدروسة ومالھا من تاْثير فعال وطبيعة تنفيذ تلك التمرينات .
وتتفق نتيجة البحث في ذلك مع )قاسم حسن حس-ين() (1991اذ يؤك-د " التركيزف-ي ت-دريب التواف-ق والت-رابط الحرك-ي
ووضعه في منھج التدريب واستخدام التوافق الحركي لمدة طويلة وبتكرار متواصل سيؤدي الى التع-ود عل-ى اط-ار المس-ار
الحركي والزمني المثالي " ). (2
كما بلغ فرق االوساط الحسابية بين االختب-ارات القبلي-ة والبعدي-ة ف-ي ) اختب-ار ال-دوائر المرقم-ة ( ) (1,73وب-انحراف
معياري للفروق بلغ ) (1,606وعند حساب قيم-ة )ت( نج-دھا ) (3,233وھ-ي اعل-ى م-ن الدرج-ة الجدولي-ة البالغ-ة )(1,86
عند درجة حرية ) (8وتحت مستوى دالله ) (0,05وھذا معناه أن الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي  ,ويع-زو الباح-ث
التطور الحاصل في )اختبار الدوائر المرقمة( الى كثرة التمرينات التوافقية والدفاعي-ة الم-ؤداة إذ اث-رت تل-ك التمرين-ات ال-ى
تطوير الكثير من المتغيرات الخاصة باألداء الحركي ومنھا زيادة التوافق بين العين والرجل ,كم-ا ادت ھ-ذه التمرين-ات ال-ى
زيادة التحكم بالجھاز العصبي عند اداء مھارة خطوات ال-دفاع تنمي-ة الح-واس لكونھ-ا ت-ؤدي دورا مھم-ا ً ف-ي عملي-ة التواف-ق
الحركي ويتفق الباحث مع )عبد الوھاب كامل( )" (1994في ان التحكم بالجھاز العصبي يكون عن طريق ممارسة النشاط
الرياضي المتمثل باالداء البصري الحركي حينما يصل الى مرحلة االتقان" ). (3
كما بلغ فرق االوساط الحسابية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في )اختبار خطوات ال-دفاع ( ) (3,49وب-انحراف
معياري للفروق ) (4,118وعند حساب قيمة )ت( نجدھا ) (2,543وھ-ي اعل-ى م-ن الدرج-ة الجدولي-ة البالغ-ة ) (1,86عن-د
درجة حرية ) (8وتحت مستوى داللة ).(0,05
وھ-ذا معن-اه أن الف--رق معن-وي ولص--الح االختب-ار البع-دي ويع--زو الباح-ث التط--ور ف-ي االداء المھ-اري عن--د تنفي-ذ مھ--ارة
خطوات الدفاع نتيجة تطور في القدرات الحركية التي تخلق حالة من التكي-ف والتواف-ق عن-د تنفي-ذ المھ-ارات الخاص-ة بك-رة
الس--لة اذ ي--رى الباح--ث ان الت--دريب الرياض--ي الح--ديث مبن--ي عل--ى اس--اس االنس--جام والتن--اغم ب--ين االع--داد الب--دني واالع--داد
المھاري بصورة واحدة من دون انفصال وھذا يتفق مع ما اشار اليه )شريف طه( )"(2000بان التدريب الرياضي الحديث
يجب ان يتضمن التدريبات المستخدمة لالجھزة العضوية نفسھا المستعملة في النشاط الرياضي  ,كذلك االدوات المستخدمة
تفضل ان تكون نفسھا المستعملة في النشاط المعني ").(1

) (1قاسم حسن حسين؛ الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة) :عمان ,دار الفكر العربي للطباعة ,(1998 ,ص .178
) (2قاسم حسن حسين؛ الفسيولوجيا )مبادئھا وتطبيقھا( في المجال الرياضي) :الموصل ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,(1991 ,ص.47
) (3عبد الوھاب كامل ؛الوظيفة التنشيطية للجھ-از العص-بي اثن-اء االداء البص-ري الحرك-ي"دراس-ة تجربي-ة فس-يولوجية للجمعي-ة المص-رية
للدراسات البحثية" بحوث المؤتمر الثالث لعلم النفس في مصر ,القاھرة  ,1994,ص.51

2-4ع]]رض نت]]ائج االختب]]ارات القبلي]]ة والبعدي]]ة الختب]]ارات التواف]]ق الحرك]]ي ومھ]]ارة خط]]وات ال]]دفاع قي]]د
الدراسة ونسبة التطور وتحليلھا ومناقشتھا .
الجدول )(5
يوضح االوساط الحسابية في االختبارين القبلي والبعدي ونسبة التطور
ت

االختبارات

1
3
4
5

رمي واستقبال الكرة
اختبار العلب
اختبار الدوائر المرقمة
اختبار خطوات الدفاع

الوسط الحسابي لالختبار
القبلي
5,89
5,39
7,35
24,66

الوسط الحسابي لالختبار
البعدي
8,33
4,22
5,62
21,17

نسبة التطور
%29,29
%27,72
%30,78
%16,48

يتضح من الجدول ) (5أن نسبة التطورالفراد عينة البحث في اختبار)رمي الكرة واس-تقبالھا ق-د بل-غ ) (%29,29ويع-زو
الباحث ھذا التطور الى التمرينات التوافقية والدفاعي-ة إذ إن اداء ھ-ذه التمرين-ات وبش-كل متك-رر ف-ي اثن-اء الم-نھج الت-دريبي
ادى الى تطور قدرة التوافق الحركي بين الذراع والعين.
ويتفق الباحث مع )وديع ياسين وياسين طه( )" (1996في أن الربط الصحيح لالجزاء المشتركة في الحركة يؤدي الى
أداء متجانس من اجل انجاز افضل وھذا اليأتي اال من خالل توافق جيد لالجزاء المشتركة في االداء الحركي" ).(2
وقد بلغ نسبة التطور في )اختبار العلب( ) (%27,72ويعزو الباحث ھذا التطور ال-ى الت-دريب الرياض-ي الص-حيح
المبني على قواعد واصول علمية وال-ى التم-ارين التوافقي-ة والدفاعي-ة الت-ي أدت ال-ى تط-ور التواف-ق الحرك-ي وھ-ذا م-ا اك-ده
)محم--د ك--اظم( ) (2005بقول--ه "إن الت--دريب الس--ليم والم--نظم عل--ى وف--ق أس--س علمي--ة ص--حيحة باس--تخدام طرائ--ق واس--اليب
تدريبية تالئم القدرة البدنية ويساعد في تطويرھا" ).(1
كما بلغت نسبة التطور في )اختبار الدوائر المرقمة( ) (%30,78ويعزو الباحث ھذا التط-ور ال-ى زي-ادة نس-بة التواف-ق
الحركي بين العين والرجل نتيجة الستخدام التمرينات التوافقية والدفاعية  ,ويتفق الباحث م-ع)ج-اك وبي-ل( ) (2000ف-ي أن
"التوافق ھو ايجاد عالقة حركية متجانسة مبنية علـــى التوقيت الصحيح والدقيق بين اجــزاء معينة من الجسم" ).(2
وبلغت نسبة التطور في ) اختبار خطوات الدفاع ( ) (%16,48ويعزو الباحث ھذا التطور الى اس-تخدام منھجي-ه علمي-ة
في التدريب واعتم-اد التم-ارين المختلف-ة والمتنوع-ة الت-ي أدت ال-ى تط-ور التواف-ق الحرك-ي ال-ذي س-اعد ف-ي تط-وير الجان-ب
المھاري والسيما خطوات الدفاع ويتفق الباحث مع ) نجاح مھدي واكرم صبحي ( )" (1995في أن التدريب عامل مساعد
وضروري في عملية تفاعل الفرد مع المھاره والسيطرة على حركاته وتحقي-ق التناس-ق ب-ين الحرك-ات المكون-ه للمھ-ارة ف-ي
اداء متناسق سليم وزمن مناسب").(3

) (1شريف طه؛ تاثير برنامج مقترح على تحسين بعض المتغيرات البدنية والمھارية للمعاقين بدنيا في كرة اليد,اطروحة دكت-وراه ,جامع-ة
طنطا ,كلية التربية الرياضية ,2000,ص .118
) (2وديع ياسين وياسين طه؛االعداد البدني للنساء) :الموصل,مكتبة الوحدة ,(1996 ,ص.67

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
.1

إن الستخدام التمرينات المقترح-ة )التوافقي-ة والدفاعي-ة( ت-أثير ايج-ابي ف-ي تط-وير ك-ل م-ن التواف-ق الحرك-ي
ومھارة خطوات الدفاع في لعبة كرة السلة.

 .2إن الستخدام تمرينات التوافق الحركي تأثير ايجابي في تط-وير س-رعة االداء الحرك-ي ل-دى العب-ي ك-رة الس-لة
باعتبار ان سرعة االستجابة الحركية صفة من صفات التوافق الحركي.
 .3إن للتدريب الفتري تأثيراً ايجابيا ً على تطوير الجانب المھاري والحركي في مھارة خط-وات ال-دفاع ل-دى أف-راد
عينة البحث.
 .4إن تحقيق النتائج في االختب-ارات البعدي-ة لمص-لحة عين-ة البح-ث ف-ي مھ-ارة خط-وات ال-دفاع والتواف-ق الحرك-ي
اعطى داللة إن التمرينات جميعھا الذي استخدمھا الباحث كانت وفقا ً ل-الداء المھ-اري والب-دني الص-حيح وعل-ى
وفق منھج تدريبي مدروس.

 2-5التوصيات:
 .1ضرورة تطوير التوافق الحركي بالشكل الذي يساعد الالعبين في تحسين أداءھم المھاري والبدني عند تنفيذ مھارة
خطوات الدفاع بكرة السلة.
 .2يوصي الباحث بضرورة اعطاء الوقت الكافي للتدريب على تطوير مھارة خطوات الدفاع .
 .3ضرورة التأكيد على تمرينات التوافق الحركي المقترنة بالدقة ألھميتھا وتأثيرھا على مستوى أداء مھارة خطوات
الدفاع بكرة السلة.
 .4التأكيد على ضرورة التنوع في التمرينات التوافقية والدفاعية خالل التدريبات.
 .5يوصي الباحث باجراء بحوث مشابھة لتطوير مھارات دفاعية اخرى لالعبي كرة السلة.
 .6ضرورة اجراء دراسات مشابھة في العاب رياضية اخرى.

) (1محم--د ك--اظم؛ م--نھج ت--دريبي عل--ى وف--ق انظم--ة الطاق--ة وت--أثيره ف--ي تط--وير بع--ض الق--درات البدني--ة والمؤش--رات البايوكيميائي--ة وعملي--ة
االنتقال العصبي الحركي لدى العبي كرة الطائرة) :اطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية  ,(2005 ,ص.181
(2)Jak, S-adbill, life style book, 2000, www.futnssstuff. U.S.A.com
) (3نجاح مھدي شلش واكرم صبحي؛التعلم الحركي):البصرة  ,دار الكتب للطباعة والنشر , (1975 ,ص.130

 
  :
 .1ابراھيم عبد ربه خليفة وحبيب حبيب العدوي؛االنتقاء النفسي والتطبيقات التربية البدنية والرياضية )ادارة,
تدريب,تعليم( ) :القاھرة ,مطبعة العمرانية.(2002 ,
 .2احمد أمين فوزي ومحمد عبد العزيز سالمه؛ كرة السلة للناشئين) :القاھرة ,الفنية للطباعة والنشر.(1986,
 .3احمد خاطر وعلي فھمي البيك ؛القياس في المجال الرياضي) :القاھرة ,دار المعارف.(1976 ,
 .4احمد خاطر وعلي بيك؛ القياس في المجال الرياضي) :القاھرة ,دار الفكر.(1998 ,
 .5اسامة كامل راتب؛ النمو الحركي) :القاھرة ,دار الفكر العربي.(1999 ,
 .6حسن سيد معوض؛ فن كرة السلة )الدفاع الفردي():القاھرة ,دار الحمامي للطباعة.(1993 ,
 .7حسين شاكر؛ كرة السلة ,ط) :2القاھرة ,مكتبة االنجلو.(1963 ,
 .8ش--ريف ط--ه؛ ت--اثير برن--امج مقت--رح عل--ى تحس--ين بع--ض المتغي--رات البدني--ة والمھاري--ة للمع--اقين ب--دنيا ف--ي ك--رة
اليد,اطروحة دكتوراه ,جامعة طنطا ,كلية التربية الرياضية .2000,
 .9عبد الوھاب كامل ؛الوظيفة التنشيطية للجھاز العصبي اثن-اء االداء البص-ري الحرك-ي"دراس-ة تجربي-ة فس-يولوجية
للجمعية المصرية للدراسات البحثية" بحوث المؤتمر الثالث لعلم النفس في مصر ,القاھرة 1994,
 .10قاسم المندالوي)واخرون(؛ االختبارات والقياس والتقييم في التربية الرياضية) :الموص-ل ,مط-ابع التعل-يم الع-الي,
.(1989
.11قاس--م حس--ن حس--ين؛ الفس]]يولوجيا )مبادئھ]]ا وتطبيقھ]]ا( ف]]ي المج]]ال الرياض]]ي) :الموص--ل ,دار الحكم--ة للطباع--ة
والنشر.(1991 ,
.12قاسم حسن حسين؛ الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة) :عمان ,دار الفكر العربي للطباعة.(1998 ,
 .13ليلى سيد فرحات؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية ,ط) :2جامعة حلوان ,مركز الكتاب للشر(2007,
 .14محم--د حس--ن ع--الوي ومحم--د نص--ر ال--دين رض--وان؛ القي]]اس ف]]ي التربي]]ة الرياض]]ية وعل]]م ال]]نفس الرياض]]ي ,ط:1
)القاھرة ,دار الفكر العربي.(1979 ,
 .15محمد صبحي حسانين؛ القياس والتقويم في التربية الرياضية ,ط) :2القاھرة ,دارالفكر العربي.(1995 ,
 .16محم--د ص--بحي حس--انين؛ ط--رق بن--اء وتقن--ين االختب--ارات والقي--اس ف--ي التربي--ة البدني--ة ,ط) :1الق--اھرة ,مطبع--ة دار
الشعب.(1982,
 .17محمدعبد الرحيم؛ الدفاع في كرة السلة) :جامعةاالسكندرية ,مطبعة االنتصار.(1999 ,

 .18محم--د ك--اظم؛ م--نھج ت--دريبي عل--ى وف--ق انظم--ة الطاق--ة وت--أثيره ف--ي تط--وير بع--ض الق--درات البدني--ة والمؤش--رات
البايوكيميائية وعملية االنتقال العصبي الحركي ل-دى العب-ي ك-رة الط-ائرة) :اطروح-ة دكت-وراه ,جامع-ة بغ-داد,كلي-ة
التربية الرياضية .(2005 ,
 .19مصطفى محمد زيدان؛ كرة السلة للمدرب والمدرس) :القاھرة ,دار الفكر العربي.(1998 ,
 .20مؤي--د اس--ماعيل اب--راھيم؛ ت--أثير م--نھج ت--دريبي مقت--رح لتط--وير س--رعة ودق--ة بع--ض المھ--ارات االساس--ية الھجومي--ة
والدفاعي--ة بك--رة الس--لة لالعب--ين بأعم--ار ) (16-14س--نة ,رس--الة ماجس--تير منش--ورة ,جامع--ة بغ--داد ,كلي--ة التربي--ة
الرياضية.2006,
 .21نجاح مھدي شلش واكرم صبحي؛التعلم الحركي):البصرة  ,دار الكتب للطباعة والنشر.(1975 ,
 .22نزار الطالب وكمال لويس؛ علم النفس الرياضي ) :بغداد ,دار الحكمة للطباعة والنشر.(1993,
 .23نوري ابراھيم الشوك ورافع صالح فتحي؛ دليل البحاث لكتابة االبح-اث ف-ي التربي-ة الرياض-ية) :بغ-داد ,مطبع-ة دار
الشھد(2004,
 .24وداد كاظم مجيد وسجى شكر؛ تنمية التوافق الحركي باستخدام بعض التمارين التطبيقية الخاصة وتأثيرھا في
تطوير االنسياب الحركي والدقة لبعض المھارات الھجومية بكرة اليد) :بحث منشور في مجلة التربية
االساسية.(2010,
.(2002 ,5 "  3  B8  ,%) : !"  #    E, # 7 # .25
,GG) GG&  ,%GG) : $$$% $$$  #$$$ $$$!"  #$$$  $$$ &$$$' E% GG , G # 7GG # .26
.(1988
 .27وجيه محجوب ,احمد البدري؛ اصول التعلم الحركي ) :الموصل ,دار الجامعية للنشر والطباعة(2002 ,
 .28وديع ياسين وياسين طه؛االعداد البدني للنساء) :الموصل,مكتبة الوحدة.(1996 ,

  (!":
(29) Jak, S-adbill, life style book, 2000, www.futnssstuff. U.S.A.com.
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:  حركات القدمين الدفاعية مع االشارة.1

 يقف الالعبون في صف بعرض الملعب مواجھين للداخل عند اشارة المدرب يسارعون بالعدو اماما ً.وعند سماع االشارة الثانية يتوقفون مباشرة متخذين وضعاالستعداد الدفاعي ويرجعون للخلف بحركات القدمين الدفاعية .
 -يجب أن يحافظ الالعبون على اتزانھم ووضعھم المنخفض مع حركة القدمين .

(3) /7
671 8 9  3 / :%

 .2الخطوات الدفاعية الزجزاجية :
 -يتخذ الالعبون اماكنھم في قطارين في ركني الملعب المتقابلين .

 يبدأ التدريب بتحرك أول العب من ركني الملعب بحركات القدمين الدفاعية مع تاخر الرجل اليمنى وعندوصول الى ركن المنطقة المحرمة العلوى يتاخر بالقدم اليسرى متحركا ً الى ركن نصف الملعب وھكذا
باالسلوب نفسه في نصف الملعب االخر.
 التحرك يكون بخطوات الدفاعية الجانبية على الحدين النھائيين للملعب. -اليتحرك الالعب التالي في الترتيب اال بعد وصول زميله الى منتصف الملعب.

الشكل )(4
يوضح الخطوات الدفاعية الزجزاجية
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