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مستخلص البحث باللغة العربية-:
تتطلب لعبة كرة السلة الحديثة أن نمتلك مھارات بمستوى عالي المكانية استخدام ھذه
المھارات في مختلف ظروف المباراة لذا يتطلب ذلك االھتمام باالعداد المھاري من خالل اختيار أحدث
االساليب والوسائل التي تھدف الى اتقان المھارات االساسية وتحسين مستوى االداء المھاري المركب
بشكل أفضل .
أما أھداف البحث فقد تضمن -:
 -1اعداد وتطبيق تمرينات بالستية متنوعة على العبات فرق النساء بكرة السلة.
 -2معرفة تأﺛيرالتمرينات في نسبة تطور بعض المھارات الھجومية المركبة لدى الالعبات المتقدمات
بكرة السلة.

فرض البحث-:
 -1ھناك فروق ذات داللة معنوية في تأﺛير التمرينات البالستية المتنوعة في االختبارات البعدية عنھا في
القبلية عند نسبة تطوير بعض المھارات الھجومية المركبة.
أما الباب الثاني فقد تضمن على الدراسات النظرية والدراسات المشابھة والمرتبطة.
أما الباب الثالث فقد ﺷمل على-:
منھج البحث إذ تم استخدام المنھج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث والمطبق على عينة من
العبات نادي السليمانية بكرة السلة والبالغ عددھم ) (11فضالً عن الوسائل واالجھزة المستخدمة في
البحث والوسائل االحصائية المستخدمة في البحث.
أما الباب الرابع فقد تضمن على عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث عن طريق عرضھا بالجداول
البيانية .
أما الباب الخامس فقد تضمن على االستنتاجات والتوصيات .

االستنــــــــــتاجـــات.
 .1حققت التمرينات الموضوعة والمستخدمة في المنھج التدريبي االھداف التي وضعت من أجلھا
وھي تطوير بعض المھارات الھجومية المركبة .
 .2إن تمرينات التدريب البالستي ادت الى حدوث زيادة معنوية في بعض المھارات الھجومية
المركبة في االختبار البعدي عنه في االختبارالقبلي.

التوصيـــــــــــــــــات.
 .1ضرورة إستخدام وتطبيق تمرينات التدريب البالستي في تحسين االداء المھاري لالعبات كرة
السلة.
 .2ضرورة أالھتمام بتوفير األجھزة الخاصة بالتدريب البالستي .
 .3التوصية بتطبيق برامج التدريب البالستي على عينات مختلفة من حيث السن والجنس.

Abstract in English language : modern basketball game require that we have high level of
skills to the possibility of using these skills in various
circumstances of the match , therefore require attention to
preparing skills through the selection of the latest styles and
means which aimed at mastering the basic skills and improve
the level of performance the better.
The aims of the research include: 1 - preparation and application of ballistic exercises on a
variety of players in women's basketball teams.
2 - Knowing the influences of the Exercises in the proportion
of the development of some offensive skills, for the basketball
players.
The imposition of research: 1 - There were significant differences in the impact of ballistic
exercises varied in the ( Pre-and post ) tests , in the
development of some of the offensive skills.
The second section was included on the theoretical studies
and studies similar and related.
The third chapter has included the following: Research methodology was used as the experimental
approach to the relevance of the nature of the research and
applied to a sample of the Sulaymaniyaha players club for the
basketball , (11) players , as well as methods and devices
which used in research and statistical methods used also .
Part IV has included a presentation and analysis and discuss
the results of search by graphical display tables.

The fifth section, containing the conclusions and
recommendations.
Conclusions.
1. used exercise in the experimental approach has achieved
the curriculum goals which set for it in development some of
offensive skills .
2. The ballistic training exercises led to a Significant increase
in the offensive skills in the post test than in pre tests .
Recommendations.
1. Use and application of ballistic training exercises to improve
the performance skills of basketball players.
2. Interest in providing ballistic training devices.
3. Recommend the application of ballistic training programs
on different samples in terms of age and gender .
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ﺷھد العالم في االونة االخيرة تطور واضح في مختلف مجاالت وميادين الحياة وقد طال ھذا
التقدم االنشطة الرياضية المختلفة كونھا تھتم بجوانب الرياضي العلمية والتربوية واالنسانية لكي يسھم
في رفع مكانة دولته في التقييم الحضاري  ،لذا قامت دول كثيرة بتھيئة ميزانية خاصة العداد الفرق
الرياضية من الناحية البدنية والمھارية والخططية والنفسية بغية الوصول الى االنجازات واالرقام
القياسية العالية ،مما دفع العلماءو الباحثين إلى اجراء تجاربھم في استخدام أحدث التمارين وتطبيقھا
بأساليب وطرائق حديثة كي يمكن من خاللھا تحسين االداء بصورة ايجابية بحيث تحقق مستويات عليا
لالعب إضافة الى صقل ﺷخصيته بحيث يالئم عبء التدريب وﺷدته وبناء الصفات والقدرات البدنية
الخاصة بالمھارة أو اللعبة الممارسة.
إن لعبة كرة السلة تعد واحدة من االلعاب الفرقية التي تتميز باالﺛارة والحماس لدى الالعبين
والمشاھدين ونظرا ً لصعوبة متطلباتھا فأنه على الالعبين ابراز قدراتھم المھارية العالية والكفاءة البدنية
بصورة مستمرة وذلك لضمان التحول السريع والمستمر من حالة الى حالة ويضمن إعداد الالعبين بدنيا ً
ومھاريا ً ومن ﺛم امكانية الوصول الى سلة الفريق المنافس وإداء ھجوم ناجح ليتكلل بتسجيل النقاط ،إذ
يتطلب ذلك تمرينات تؤدى بوسائل وأساليب تدريبية مالئمة الحداث ھذا التطور ،ولكن ورغم ذلك فان
الباحثين والعلماء اختلفوا في تحديد االساليب المالئمة لتطوير مستوى لعبة كرة السلة مما أدى الى ظھور
نظريات وأساليب حديثة منھا استخدام ھذه التمرينات والتدريبات حيث يجمع ھذا األسلوب بين تدريبات
االﺛقال وتدريبات الباليومترك لكن بشدة قليلة أو متوسطة نسبيا ً وذلك للتغلب على نقص السرعة الناتج
عن التدريب التقليدي للقوة
وبھذا فان استخدام ھذه التمرينات و التدريبات سوف يحدث تطور في الجانب المھاري لالعبة .

.:,-  !#2 2.1
تھدف اسس ونظريات التدريب الرياضي الحديث الى االرتقاء في مقدار االنجاز عند الالعبين
وھذا يعتمد على ما ھو حديث وعلمي في أﺛناء عملية التدريب من حيث التخطيط ووضع االھداف
واستخدام طرائق جديدة تعالج المشاكل وتضع الحلول الميسرة لھا.
ونظرا ً لكون الباحثان يعمالن في مجال التدريس  ،ومن خالل رؤية عامة لمستوى االداء لھذه اللعبة في
القطر على الصعيد النسوي فقد الحظ الباحثان وجود خلل في أداء بعض المھارات الھجومية المركبة
الناتج من استخدام الطرائق التقليدية في التدريب  .إن لعبة كرة السلة تتضمن حركات سريعة مما يتطلب
قدرة عالية جدا ً ،فالرياضية ممكن لھا ان تمتلك القوة لكن ربما تفتقر الى القدرة المتفجرة التي تظمن لھا
تطبيق قوتھا بسرعة عالية وبھذا يكون ادائھا بطئ عند تطبيق المھارة أو االنتقال من وضع الدفاع الى
وضع الھجوم  ،لذا إرتأى الباحثان استخدام التدريب البالستي كطريقة تھدف الى تحويل او تغيير مكون
الزمن لصالح االداء المھاري .

.: ,-  31 3.1
 -1اعداد وتطبيق تمرينات بالستية متنوعة على الالعبات المتقدمات بكرة السلة.
 -2معرفة تأﺛيرالتمرينات في نسبة تطويرالمھارات الھجومية المركبة قيد البحث لدى الالعبات المتقدمات
بكرة السلة.

.:,-  45 4.1
 -1ھناك فروق ذات داللة معنوية في تأﺛير التمرينات البالستية المتنوعة في االختبارات البعدية عنھا في
القبلية عند نسبة تطوير بعض المھارات الھجومية المركبة.
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عينة من العبات ناد ي السليمانية للنساء بكرة السلة والبالغ عددھم) 11العبة(.
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.:9: #  8 &  3.5.1
القاعة الرياضية المغلقة لنادي السليمانية .

 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابھة:
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2التدريب البالستي:
تھدف اساليب التدريب الرياضي الى تطوير مستوى االداء الرياضي وصوال ً الى االداء االمثل
واالنجاز في الفعاليات الرياضية المختلفة،وھذا يحتاج الى تنوع ھذه االساليب والختالف تأﺛيراتھا  ،ومن
االساليب التدريبية التي ﺷھدت االھتمام في االونة االخيرة ھو اسلوب التدريب البالستي ويطلق عليه
ايضا ًبتدريب القدرة أو تدريب المقاومة البالستيةوكلمة بالستيك )  ( Balllisticجاءت من الكلمة
اليونانية )  (Balleinالتي تعني الرمي في ) علم المقذوفات( وذلك لمساعدة المدربين في تطوير معارفھم
)(1
العلمية من خالل نقل الواقع النظري الى تطبيق عملي .
ويعرف التدريب البالستي "بأنه قدرة العضالت على اداء حركات بأقصى سرعة ممكنة عند
مقاومة خفيفة ومتوسطة من ،% 50-30كما انه يتميز بتزايد السرعة القصى مدى مع قذف االداة أو الثقل
في الفراغ ويشمل تدريبات رفع االﺛقال خفيفة الوزن وبسرعات عالية ،كرات طبية ،جاكيت أﺛقال ،جيتر
)(2
أﺛقال"
لذلك فان ھذا النوع من التدريب يستخدم للتغلب على نقص السرعة الناتجة من التدريب التقليدي
باالﺛقال ھذا بالضافة الى تنمية العضالت العاملة والمقابلة والمثبتة كما انه يصف الحركات التي تتميز
)(3
بتزايد السرعة القصى مدى مع قذف االداة أو الثقل في الفراغ.
إن التدريب التقليدي باالﺛقال يعجل الثقل بشكل نموذجي خالل الثلث األول للحركة ،أما خالل
الثلثين االخيرين فيبدأ الثقل بالتباطئ لحماية المفصل من االصابة على عكس التدريب البالستي فالرياضي
يسرع خالل المدى الكامل للحركة  ،ھذا التدريب يستعمل كفعل مضاد لمرحلة االبطاء التي تحدث في
)(4
االﺷكال التقليدية االخرى من التدريب  ،فالرياضي عادةً سيرمي الثقل أو يقفز معه.

 - 1خالد سيد صالح الدين ؛ تأثير برنامج تدريبي باستخدام طريقة المقاومة البالستية على لياقة الطاقة واللياقة العضلية ومكونات الجسم لالعبي
كرة السلة ،جامعة حلوان ،كلية التربية الرياضية 2007،م ،ص.6
 -2أحمد فاروق خلف ؛تأثير برنامج للتدريب البالستي على بعض المتغيرات البدنية والمھارية لالعبي كرة السلة ):المجلة العلمية  ،جامعة
حلوان  ،كلية التربية الرياضية ،العدد2003، 40م( ص.18
 - 3أحمد فاروق خلف  ،مصدر سبق ذكره ،ص.16
4- Prez- ballistic training , body building –tips . net .www body building .com .

وان التدريب باوزان خفيفة والذي يتسم بقدرة عالية تؤﺛر على اجزاء مختلفة من منحنيات القوة والسرعة
وايضا ً فان الھدف الرئيسي للتدريب على االوزان الخفيفة ھو زيادة معدل انتاج القوة االنفجارية  ،بينما
يزيد التدريب التقليدي باستخدام االوزان الثقيلة القوة القصوى لالعبين ،كما ان التدريب الذي يتسم
بالسرعة العالية يؤدي الى سرعة اداء الرياضي الى حد كبير أكثر من التدريب التقليدي الذي يستخدم
)(1
االوزان الثقيلة.
)(2
والحركة البالستية لھا ﺛالث مراحل رئيسية ھي -:
 .1المرحلة االولية للحركة وتتم بواسطة االنقباض العضلي بالتقصير ) (Concenticوالتي تبدأ
الحركة.
 .2المرحلة الثانية وھي مرحلة االنحدار أو الھبوط والتي تعتمد على العجلة )كمية الحركة(
المتولدة في المرحلة االولى.
 .3المرحلة الثالثة وھي مرحلة تناقص السرعة ) ( Decelerationوالمصحوبة باالنقباض
العضلي بالتطويل.
وعن تأﺛير الحركة البالستية على تنشيط العضلة والتكيف العضلي العصبي من خالل الدراسات
وجدوا ان الحركات التي تؤدى باقصى سرعة وتسارع يمكن اعتبارھا حركة بالستية والتي تتميز
بمعدالت االنطالق العالية وازمنة االنقباض القصيرة  ،والمعدالت العالية لتنمية القوة وكذلك الصفة
المميزة للمراحل الثالث التي تشمل العضلة ) العاملة ،المقابلة،العاملة( لنموذج النشاط الكھربائي
) ( EMGللجھد العنيف الذي يحدث أﺛناء الحركة البالستية ،بينما كمية وﺷدة التنشيط المساعد للعضلة
المقابلة يكون متغير وفي حاالت التدرج المنخفض للتنشيط العضلي التوتري يحدث انخفاض في النشاط
الكھربائي للعضلة العاملة أو مانطلق عليه فترة السكون وذلك قبل االنقباض البالستي وتخدم ھذه الفترة
في تعظيم مقدار القوة والسرعة لالنقباض التالي والتنشيط االنتقائي لاللياف الحركية السريعة بالعضلة.
والتدريب البالستي يستخدم القوة بشكل اقتصادي فھو يبطئ حركة االطراف العالية السرعة
ويحسن من سلسلة االنقباضات واالسترخاء للوحدات الحركية والالعبون يتدربون على اتقان سلسلة
االنقباض واالسترخاء بناءا ً على زيادة الشدة  ،ومراكز التحكم العضلية العصبية في المخ تتعرف على
السلسلة المتكررة والمتقنة لالنقباض واالسترخاء للوحدات الحركية وتعيد تنظيم البروتوبالزم في االﺛر
)(3
الباقي للمخ.
)( 6) (5) (4
 2-1-2فوائد التدريب البالستي -:
ً
باإلضافه إلى بعض الفوائد التي تم ذكرھا انفا ھناك فوائد أخرى ھي -:
 .1إﺛارة الوحدات الحركيه وزيادة سرعة إنقباض اإللياف العضليه نتيجة للسرعه القصوى عند إداء
التمرينات البالستيه
 .2تحسين مرونة العضلة بواسطة اإلستطاله التي تحدث للنسيج العضلي اﺛناء اداء التمارين البالستيه
و ھذه بدورھا تؤدي الى استطالة العضالت  ،وھذه اإلستطالة تعطي فرصا ً اعلى للتفجير
العضلي كرد فعل لإلستطاله العضليه الذي يسبب زياده في توتر العضله الذي يقاوم للحصول
على أفضل إستطاله حركيه  ،ومن ﺛم زيادة مطاطية العضلة وھذه المرونه العضلية الناتجه من
1- Michael h, stone, Stevens ,plisk , Margaret E. stone, Braink schilling , Harolds ,o,brgant, and kyle c.pierce :
Athletic performance development ,strength and conditioning, Volume 20 namber,December(1998).p.25.
 -4علي محمد طلعت؛ تأثير استخدام تدريب المقاومة البالستية على بعض المتغيرات البدنية والمھارية لالعبي كرة السلة  ):رسالة ماجستير
،جامعة حلوان ،كلية التربية الرياضية2003 ،م( ص .25-24
3 - Mike marshal “coaching adult pichers” 2000.
4
- Chief , Ballistic training with modern, Thursday, 12 February, 2008.
5
- Mark Baiky. Kinesiological aspect, PhD, cscs, NSCA- cpt.
6
- Michael .g. Marshall, PhD. 2003. WWW .dormice Marshall .com.

.3

.4

.5

.6

التدريب البالستي ستؤﺛر إيجابيا ً في تحسين مثالي لمدى الحركه عند األداء وأن وصول الرياضي
ألقصى مدى حركي نتيجة مرونة العضله واألوتار واألربطه والمفاصل ستؤدي إلى انجاز .
التدريب البالستي يؤدي إلى تمرين قلبي وعائي فعال جداً  ،ألن الرفعات البالستيه تتطلب إستخدام
العضله كامله بسبب تحشيد كبير لأللياف العضليه نتيجة متطلبات األداء البالستي وھذا يزيد من
معدل ضربات القلب أي إن النبض سيبقى مرتفعا ً طول فترة اداء التمرين البالستي والسبب في
ذلك قلة فترة الراحه مابين الرفعات البالستيه
التدريب البالستي يملك عوامل تحديد الحركه من خالل استخدام العضالت الضروريه أﺛناء
المنافسه وھذا بدوره يؤدي إلى زيادة الكفاءه من خالل اإلقتصاد بالجھد ألنه يطبق القوه
اإلقتصاديه ويتقن عملية األنقباض وإلرتخاء المتتاليين للوحدات الحركيه اي انقباض وارتخاء
مثالي للوحدات الحركيه .
سرعة الرفع أﺛناء اداء الرفعات البالستيه سوف تتحول ألى سرعة حركه األطراف إذ إن سرعة
حركه حركة األطراف مھمه للكثير من الفعاليات الرياضيه ومنھا كرة السله التي تعد فيھا سرعة
حركة األطراف ) الرجلين والذراعين ( ذات أھميه كبيره عند تطبيق مھاراتھا أﺛناء المنافسه .
إضافة الطاقه المطاطيه الى قوة انقباض العضله اﺛناء األداء .

 3-1-2وقت التدريب البالستي في الخطه التدريبيه -:
يبدأ العمل بالتدريب البالستي في فترة األعداد الخاص،بعد أن يتم تھيئة االربطة واالوتار
العضلية بشكل جيد في فترة االعداد العام بحيث يجعلھا مھيئة ومستعدة إلداء التمرينات البالستيه
لضمان السالمه وتجنب اإلصابات التي يمكن حدوﺛھا نتيجه لطبيعة اداء التمرينات البالستيه التي
تتطلب اخراج قوه عاليه في أقصى سرعه ممكنه من خالل قذف الثقل لألعلى ومسكه عند الھبوط ،
أو القفز مع الثقل من وضع القرفصاء .
وبما ان فترة االعداد الخاص ھي اعداد الرياضي لفتره المنافسات التي تتطلب القدره العضليه
االنفجاريه وزيادة مدى الحركه والتأكيد على مبدأ الخصوصيه في التدريب ،
الن التدريب البالستي في طريقه اداءه تشابه اداء المھارات اﺛناء المنافسات في فعاليات الرمي والقفز
 ،لذا يساھم التدريب البالستي في فترة االعداد الخاص لالعبي كرة السله في رفع مستوى االداء
المھاري الذي يتناسب مع طريقة اداء التمارين البالستيه في تأكيد مبدأ الخصوصيه في التدريب ). (1
إضافة الى ما ذكر فأن التمارين البالستيه إذاما أضيفت الى الجرعه التدريبيه يجب ان تستمر لمدة -4
 8اسابيع فقط  ،ﺛم يتم قطعه لمدة التقل عن  8-4اسابيع قبل العمل به ﺛانيةً وبسبب إنفجارية ھذا
التدريب فھو يسبب التعب سريعا ً ،لذا يجب تنفيذ ھذا التدريب في بداية الجرعه التدريبيه وليس في
نھايتھا حينما يكون الالعب متعب ويفضل استخدام من  3-1تمارين في الجرعه التدريبيه
وبمجموعات  5-3وفترات راحه من  3-2دقيقه على األقل بين المجموعات البالستيه لضمان الشفاء
)(2
التام .

 4-1-2المھارات الھجومية المركبة :
المھارات المركبة ھي تلك المھارات التي تتكون من ارتباط أو دمج مھارتين أو أكثر أي تتكون
من وحدتين حركيتين أو أكثر وتؤدى بشكل مركب حيث يتطلب من الالعبين عند إدائھا القيام بحركات
في سلسلة متعاقبة ومترابطة بشكل مركب  ،وتحتاج الى وقت أطول ومجھود أكبر عند االداء أكثر من

 - 1باسم حسن غازي  ،تأثير التمرينات البالستية في تطوير القدرة المتفجرة وسرعة اداء بعض المھارات لالعبين الشباب بالكرة الطائرة،
اطروحة دكتوراه  ،جامعة بابل )،كلية التربية الرياضية (2009،م  ،ص.27
2- Hammett , J.B, Hey , W.T :opt , p,556-560.

)(1

والمثال على ذلك الطبطبة والمناولة ،الطبطبة والتھديف  ،االستالم والطبطبة

المھارات الفردية .
والتھديف .....وھكذا
لھذا وجب على مدربي كرة السلة أن يكونوا ملزمين بتھيئة االجواء المناسبة التي تساعد
الالعبات في تطوير قدراتھم على التصرف الصحيح عند إدائھم للمھارات المركبة  ،حيث يتم ) تعليمھم
كيفية إداء كل مھارة على حده حد االتقان ومن ﺛم ربط ھذه المھارات بعضھا ببعض بشكل سليم لتصبح
مركبة  ،كما يجب اختيار ووضع التدريبات المتنوعة التي تعمل على تحقيق مھارات اللعبة المركبة
وبشكل مطابق لما يحدث في المباراة  ،ھذا من جانب ومن جانب آخر وضع الالعبين في موضع
)(2
االختبار في مباراة حقيقية وبصورة تدريبية لمعرفة مدى استفادتھم من ھذه التدريبات(.
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اختار الباحثان المنھج التجريبي ذو المجموعة التجريبيxة الفرديxة الواحxدة لمالئمتxه لحxل مشxكلة
بحثھما كون "البحث التجريبي يبحث عن السبب وكيفية حدوﺛه ويكشف العالقات السببية بxين الظxواھر ،
فھxو تغييxر متعمxxد مxن قبxxل الباحxث لعناصxر معينxxة وذلxك لمعرفxxة التغيxرات االنيxة والمزمنxxة التxي تحxxدث
)(3
ومحاولة ﺷرحھا وتفسيرھا ضمن منطق علمي سليم"

.:,-     @& 2.3
لغرض اجراء البحث وتنفيذ مفرداته فقد اعتمد الباحثان اختيار مجتمxع البحxث بالطريقxة
العمدية الندية اقليم كردستان في محافظة السليمانية واختيxار عينxة البحxث بالطريقxة العمديxة مxن
العبات نادي السليمانية بكرة السلة  ،والمقيد في سجالت االتحاد العراقي المركزي لعام )-2010
 ، (2011إذ بلxxغ عxxدد أفxxراد عينxxة البحxxث ) ( 11العبxxة مxxن أصxxل ) (12السxxتبعاد العبxxة بسxxبب
االصابة  ،وقد تراوحت اعمار عينة البحث بين ) (23 -19سنة .
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وتضمنت مايأتي-:
 المالحظة
.
 المقابالت الشخصية
 ﺷبكة المعلومات الدولية االنترنيت.
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية.
 االختبارات المھارية -:
• اختبار االستالم المنتھي بالمناولة الصدرية باليدين .
• اختبار االستالم والطبطة العالية المنتھية بالتصويب السلمي.
• اختبار االستالم المنتھي بالتصويب بالقفز )نقطتان(.
 استمارة تسجيل االختبارات ونتائجھا.
 حاسبة الكترونية كومبيوتر محمول ) (LAP TOPأيرلندية المنشأ نوع )(hp
 ساعة توقيت الكترونية الفوتوفنش ) (Photo Finishيابانية المنشأ عدد). (4
 - 1محمد حسن عالوي  ،محمد نصر الدين ؛االختبارات المھارية والنفسية في المجال الرياضي  ،ط، 1القاھرة  ،مطبعة دار الفكر العربي
1987،م،ص .46-45
 - 2محمد حسن أبو عبيه ؛ تأﺛير تدريب القوة المميزة بالسرعة على بعض المتغيرات البدنية والمھارية بكرة السلة بأعمار ) (17-16سنة  ،رسالة
دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية ،1995،ص13
 -3وجيه محجوب؛ طرائق البحث العلمي ومناھجه،بغداد،دار الحكمة للطباعة والنشر1993،م،ص .327











ملعب كرة سلة في قاعة نادي السليمانية الرياضي .
كرات سلة قانونية عدد ).(12
سترة اﺛقال عدد ).(6
اﺛقال باوزان مختلفة.
بار حديدي عدد ).(6
كرات طبية باوزان مختلفة.
اطواق دائرية عدد ).(20
سلم مصنوع من الحبال عدد ).(5
اداة لقياس الدقة في اختبار المھارات الھجومية.
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يعد االختبxار " مجموعxة مxن التمرينxات تعطxى للفxرد بھxدف التعxرف علxى قدراتxه واسxتعداداته أو
كفايته") ،(1وفيما يأتي وصف أداء ھذه االختبارات -:
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أعد الباحثان استمارة استبانة تحتوي على مجموعة من االختبارات المھارية المركبة في كرة السلة
)بطارية فارس() ، (2وقد تم توزيع ھذه االستمارة على مجموعة من الخبراء والمختصين من ذوي الخبرة
والكفاءة ،وذلك عن طريق اختيار االختبار الذي يرونه مناسبا ً لموضوع وعينة البحث ،وقد تم اختيار
االختبارات اآلتية-:
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الغرض من االختبار :قياس القدرة على االستالم المنتھي بالمناولة الصدرية باليدين
األدوات الالزمة :ملعب كرة السلة ،وﺷاخص واحد ،وأداتان لقياس الدقة ،وكرات سلة عدد )(8
قانونية  ،وﺷريط قياس جلدي ) 20م( ،وﺷريط الصق ،وساعة توقيت إلكترونية  ،وﺛالﺛة
س ،وصافرة.
كرا ٍ
اإلجراءات:
تحدد نقطة مركزية اسفل السلة ،والتي يعتمد عليھا في تأﺷير النقاط الرئيسة.
تحدد نقطة على الجانب األيسر البعيد للنقطة المركزية ببعد ) 8م( ،وتمثل وقفة الالعب المختبر.
تحدد نقطتين ألداتي قياس الدقة األولى منھا على الجانب األيسر القريب للنقطة المركزية ببعد )4
م( عن النقطة المركزية ،والنقطة الثانية تحدد بنقطة أمامية تبتعد عن النقطة المركزية ) 8.35م(.
وضع ﺷاخص أمام الالعب المختبر )بين اتجاھي المناولتين( وعلى بعد ) 2م( من أجل الدوران
حوله.
تحدد من النقطة األمامية نقطة أخرى تبتعد ) 1.50م( ،وتمثل وقفة أحد أفراد فريق العمل الذي
يسلم الكرة.
وصف األداء:

 - 1محمد صبحي حسانين ؛ القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ):ط ،3ج،1القاھرة ،دار الفكر العربي1995 ،م( ،ص.213
 - 2فارس سامي يوسف ﺷابا؛ بناء وتقنين بطارية اختبار لقياس بعض المھارات الھجومية المركبة بكرة السلة للشباب ،أطروحة دكتوراه،
جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية  2006،م،ص.115

يقف الالعب المختبر على النقطة الجانبية من جھة اليسار البعيدة والمؤﺷرة على األرض ،وفي
الوقت نفسه يقف أحد أفراد فريق العمل ومعه الكرة على النقطة األمامية )الجانب األيسر لالعب
المختبر(.
عند إﺷارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة لالعب المختبر الذي يؤدي االستالم المنتھي بالمناولة
الصدرية باليدين مباﺷرةً باتجاه أداتي قياس الدقة بالتبادل.
مرة باتجاه النقطة األمامية ومرة أخرى باتجاه النقطة العميقة حتى نھاية المحاوالت الثمانية وكما
موضح بالخطوات ).(1،2،3
تقسم المحاوالت الثماني إلى أربع محاوالت من الثبات ،واألربع األخرى األخيرة تتم بعد إن
يحصل دوران حول الشاخص الموجود بين اتجاھي المناولة ،والرجوع إلى النقطة الجانبية
لالعب المختبر نفسھا.
ﺷروط االختبار:
السرعة في األداء ،والدوران حول الشاخص يكون حراً وبالطريقة التي يرغب بھا الالعب
المختبر ،ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( للبدء بالدوران حول الشاخص  ،ولكل العب
محاولتان خاطئتان فقط.
إدارة االختبار:
ً
موقت :يقوم بإعطاء إﺷارة البدء فضال عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار.
منا ٍد :ينادي أحد أفراد فريق العمل باأللوان للمحاوالت الثماني على أداتي قياس الدقة.
مسجل :يقوم بالنداء على األسماء أوالً وتأﺷير كل من األلوان والزمن ﺛانيا ً.
حساب الدرجة:
يحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر للكرة حتى نھاية المحاولة الثامنة بعد أن تمس ﺷبكة أداة
قياس الدقة.
تقسيم الزمن على ) 60ﺛا( )*(.
تحسب لالعب ) (3درجات للون األحمر ،ودرجتان للون األزرق ،ودرجة للون األخضر.
تحسب لالعب درجتان للمختلط من األلوان )*( للمربعات األربعة )جمع ÷  ،(4و) (2.5درجة
للونين األحمر واألزرق )جمع ÷  ،(2و) (1.5درجة للونين األزرق واألخضر )جمع ÷ ،(2
ودرجة لنصف لون األزرق ،و) (0.5درجة لنصف لون األخضر ،و) (0.75درجة لنصف لون
أزرق ونصف لون أخضر )جمع ÷ .(2
تقريب العدد النھائي الناتج من األلوان )الدقة( إلى أقرب عدد صحيح إن وجد.
الدرجة الكلية )النھائية( :تقسيم ناتج الدقة على الزمن.
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الغرض من االختبار :قياس القدرة على االستالم والطبطبة العالية المنتھية بالتصويب السلمي
األدوات الالزمة :ملعب كرة السلة ،وأربعة حواجز ،وﺷاخص ،وكرات سلة عدد ) (8قانونية،
وﺷريط قياس جلدي ) 20م( ،وﺷريط الصق ،وساعة توقيت إلكترونية ،و كرسيان ،وصافرة.
اإلجراءات:
تحدد نقطة مركزية اسفل السلة يعتمد عليھا في تأﺷير النقاط الرئيسة.
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تحدد نقطتان األولى منھا أمامية ببعد ) 8.35م( عن النقطة المركزية ،والثانية على الجانب األيسر البعيد
ببعد ) 7.79م( عن النقطة المركزية والتي بدورھا تبتعد عن الخط الجانبي ) 1م( ،وتمثالن وقفة الالعب
المختبر.
وضع أربعة حواجز )ارتفاع العمود لكل منھما 2م والحاجز المعلق على كل واحد منھما بطول  100سم
من األعلى وعرضه  50سم( اﺛنان منھما على بعد ) 75سم( وبشكل مواجه لالعب المختبر ،واآلخران
يمين ويسار النقطة المركزية داخل المنطقة ببعد ) 3.25م 2.21 ،م( على التوالي.
وضع ﺷاخص على بعد ) 50سم( من نھاية خط الرمية الحرة )جھة اليسار للنقطة المركزية( من أجل
الفصل بالدخول لالعب المختبر إلى داخل المنطقة من الجانبين )اليمين واليسار(.
تحدد نقطتين األولى منھا أمامية وعلى بعد ) 8.35م( عن النقطة المركزية ،والثانيةعلى الجانب األيسر
البعيد ببعد ) 7.79م( والتي تبتعد عن الخط الجانبي ) 1م( ،وتمثالن وقفة أحد أفراد فريق العمل الذي
يسلم الكرة لكل نقطة.
وصف األداء:
يقف الالعب المختبر على النقطة األولى )األمامية( والمؤﺷرة على األرض ،وفي الوقت نفسه يقف
اﺛنان من أفراد فريق العمل ومعھم الكرة على النقطتين المحددتين.
عند إﺷارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناولة صدرية باليدين( من الجانب األيمن لالعب المختبر الذي
يؤدي االستالم والطبطبة العالية مباﺷرةً باتجاه السلة وعلى يمين الشاخص الموجود ألداء التصويب
السلمي لمحاولة واحدة )التسليم يكون من الجانب األيمن( ،ومن ﺛم االنتقال إلى النقطة الثانية )الجانبية(
ألداء محاولة أخرى باتجاه السلة وعلى يسار الشاخص الموجود )التسليم يكون من النقطة األمامية(،
ومن ﺛم الرجوع إلى النقطة األولى )األمامية( لتكملة المحاوالت الست بالطريقة نفسھا وبالتبادل ،وكما
موضح بالخطوات ).(1،2،3،4،5،6
يؤدي الالعب المختبر ﺛماني محاوالت مقسمة إلى )أربع محاوالت من النقطة األولى وأربع محاوالت من
النقطة الثانية وبالتبادل(.
ﺷروط االختبار:
السرعة في األداء ،ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( ألداء المحاوالت من أماكنھا المحددة ،ويقوم أحد
أفراد فريق العمل الواقف على يسار الالعب المختبر بتسليم ) (4كرات و) (4كرات من قبل أحد أفراد
فريق العمل الثاني الواقف على يمين الالعب المختبر بالتبادل وعلى وفق وصف األداء ،ومراقبة
الخطوات الصحيحة والذراع الصحيحة للتصويب السلمي ،ولكل العب محاولتان خاطئتان فقط.
إدارة االختبار:
موقت :يقوم بإعطاء إﺷارة البدء فضالً عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار.
مسجل :يقوم بالنداء على األسماء أوالً وتأﺷير كل من المحاوالت الناجحة والفاﺷلة والزمن ﺛانياً.
حساب الدرجة:
يحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر للكرة حتى نھاية المحاولة العاﺷرة بعد أن تترك الكرة يد
الالعب المختبر.
تقسيم الزمن على ) 60ﺛا( )*(.
تحسب لالعب درجة عن كل حالة تصويب سلمي ناجحة.
تحسب لالعب )صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب سلمي فاﺷلة أو أداء غير صحيح.
جمع درجات )الدقة( المحاوالت الناجحة.
الدرجة الكلية )النھائية( :تقسيم ناتج الدقة على الزمن.
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الغرض من االختبار :قياس القدرة على االستالم والطبطبة العالية المنتھية بالتصويب بالقفز -
نقطتان .
األدوات الالزمة :ملعب كرة السلة ،وأربعة حواجز ،وﺷاخص ،وكرات سلة عدد ) (10قانونية،
وﺷريط قياس جلدي ) 20م( ،وﺷريط الصق ،وساعة توقيت إلكترونية ،وكرسيان ،وصافرة.
اإلجراءات:
 تحدد نقطة مركزية اسفل السلة يعتمد عليھا في تأﺷير النقاط الرئيسة.
 تحدد ﺛالث نقاط األولى منھا أمام النقطة المركزية ببعد ) 2.32م( ،والثانية على الجانب األيسر
القريب ببعد ) 4م( عن النقطة المركزية والتي بدورھا تبتعد عن الخط تحت السلة ) 2م( ،والثالثة
على الجانب األيسر البعيد ببعد ) 7.79م( والتي تبتعد عن الخط الجانبي ) 1م( ،وتمثل وقفة الالعب
المختبر.
 وضع أربعة حواجز )ارتفاع العمود لكل منھما 2م والحاجز المعلق على كل واحد منھما بطول 100
سم من األعلى وعرضه  50سم( على بعد ) 75سم( اﺛنان منھما باتجاه الالعب المختبر في النقطة
األولى والثانية ،واآلخران باتجاه الالعب المختبر من جھة القطع عند النقطة الثالثة.
 وضع ﺷاخص على نھاية خط الرمية الحرة )جھة اليسار للنقطة المركزية( من أجل إجبار الالعب
المختبر على الدخول إلى داخل المنطقة من جانبه.
 تحدد نقطة أمامية واحدة على بعد ) 8.35م( عن النقطة المركزية ،وتمثل وقفة أحد أفراد فريق العمل
الذي يسلم الكرة.
وصف األداء:
 يقف الالعب المختبر على النقطة الجانبية والمؤﺷرة على األرض )على جھة اليسار البعيدة عن
النقطة المركزية( ،وفي الوقت نفسه يقف أحد أفراد فريق العمل ومعه الكرة على النقطة األمامية المحددة
له.
 عند إﺷارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناولة صدرية باليدين( من األمام لالعب المختبر الذي
يؤدي االستالم والطبطبة العالية مباﺷرةً باتجاه النقطة داخل المنطقة ألداء التصويب بالقفز )نقطتان(
لمحاولة واحدة ،ومن ﺛم الرجوع إلى النقطة نفسھا ألداء محاولة أخرى باتجاه النقطة الجانبية )على جھة
اليسار للنقطة المركزية( بعد أن تسلم الكرة مرة ﺛانية ،ومن ﺛم الرجوع إلى النقطة نفسھا لتكملة
المحاوالت الثماني بالطريقة نفسھا وبالتبادل ،وكما موضح بالخطوات ).(1،2،3،4،5
 يؤدي الالعب المختبر عشر محاوالت مقسمة إلى )خمس محاوالت باتجاه داخل المنطقة وأخرى
باتجاه النقطة الجانبية بالتبادل(.
ﺷروط االختبار:
 السرعة في األداء ،ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( ألداء المحاوالت من أماكنھا المحددة ،ويقوم
أحد أفراد فريق العمل الواقف على النقطة األمامية بتسليم ) (10كرات متتالية وعلى وفق وصف
األداء ،ولكل العب محاولتان خاطئتان فقط.
إدارة االختبار:
 موقت :يقوم بإعطاء إﺷارة البدء فضالً عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار.
 مسجل :يقوم بالنداء على األسماء أوالً وتأﺷير كل من المحاوالت الناجحة والفاﺷلة والزمن ﺛانيا ً.
حساب الدرجة:
 يحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر للكرة حتى نھاية المحاولة العاﺷرة بعدأن تترك الكرة يد
الالعب المختبر.






تقسيم الزمن على ) 60ﺛا( )*(.
تحسب لالعب درجة عن كل حالة تصويب بالقفز ناجحة.
تحسب لالعب )صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فاﺷلة.
جمع درجات )الدقة( المحاوالت الناجحة.الدرجة الكلية )النھائية( :تقسيم ناتج الدقة على الزمن.
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يقصد بصدق االختبار "ان يقيس المقياس الخاصية التي وضع من اجلھا" ) (1وللتأكد من
صدق االختبارات اعتمد الباحثان على )الصدق الظاھري( وذلك باتفاق الخبراء والمتخصصين العراقيين
الذين اعتمدتم في ترﺷيح االختبارات واستخراج صدق االختبارات وكما مبين في الجدول ).(2
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يتصف االختبار الجيد بالثبات ،واالختبار الثابت يعني "إذا ما اعيد االختبار على عينة كانت
نتائج االختبارين متشابھة" ) (2ولكي يتحقق الباحثان من ﺛبات االختبارات التي حصلت على الصدق،
قامت باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار بعد ) (7ايام على عينة قوامھا ) (8العبات وذلك بحساب
معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين درجات تطبيق االختبار االول ودرجات تطبيق االختبار الثاني
والجدول ) (4يبين ان قيم معامل االرتباط المحسوبة اعلى من قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى
داللة ) (0.05ودرجة حرية ) ،(6مما يدل على ان جميع االختبارات المرﺷحة تتمتع بدرجة ﺛبات عالية.
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- 1كراجة ،عبد القادر ،القياس والتقويم في علم النفس رؤية جديدة ،دار اليازوري ،العلمية ،للنشر والتوزيع ،عمان ،1997 ،ص . 141
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إن االختبارات المستخدمة في البحث تعتمد مفرداتھا على البساطة والوضوح وسھولة الفھم
وتبتعد عن التقويم الذاتي واإلجتھاد ،إذ إن التسجيل يتم باستخدام وحدات الزمن/ﺛا ،والدرجة/عدد مرات
النجاح ،لذلك تعد ھذه االختبارات المستخدمة ذات موضوعية عالية ،واالختبارات تكون موضوعية
عندما " تعطي في الحاالت جميعھا الدرجات نفسھا بغض النظر عن من يصححه") ،(1وعليه أجريت
االختبارات بإﺷراف حكمين)*( ،وبعد جمع النتائج تم معاملتھا إحصائيا ً إذ تم احتساب معامل االرتباط
البسيط )بيرسون( ،ودلت النتائج على إن معامالت الموضوعية لالختبارات جميعھا كانت معنوية عند
درجة حرية ) (6=2-8باحتمال خطأ ) (0.05والجدول )  ( 5يبين ذلك.
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(1 ) Thouless, R, H. General and Social Psychology, London, University Tutorial press,
1951, P350.
)* ( أسماء المحكمين:
 م.م زينب مزھر خلف – طالبة دكتوراه -المديرية العامة لتربية محافظة ديالى.
 م.م داليا حسين – كرة سلة – جامعة السليمانية – كلية التربية الرياضية.

.:      6.3
.: FL   6 +   1.6.3
بعد إطالع الباحثان على العديد من المصادر والكتب واالبحاث العربية واالجنبية،أعد الباحثان
مجموعة من التمرينات البدنية الضرورية لتقوية االربطة واالوتار والعضالت وفق منھج تدريبي يطبق
قبل البدء باداء تمرينات التدريب البالستي "إذ تؤدى مرونة المفاصل ومطاطية العضالت الى تجنب
العديد من االصابات خاصة تلك التي ترتبط بالشد العضلي حيث إن تأﺛر المفصل المرن باي عمل مفاجئ
قد يساعد على امكانية امتصاص اربطة المفصل والعضالت العاملة عليه لھذا العمل خالل ھذا المدى
االضافي")(1

.:   9   H    2.6.3
بعد إطالع الباحثان على العديد من المصادر العربية واالجنبية واجراء المقابالت الشخصية مع
العديد من الخبراء من ذوي الخبرة واالختصاص تم اعداد مجموعة من التمرينات البالستية المناسبة
لموضوع وعينة البحث.

.: F6  &  6.3
تعد التجربة االستطالعية دراسة تجريبية أولية يقوم بھا الباحثان على عينة البحث قبل أن تدخل
إلى اإلجراءات التي تعقب ھذه التجربة نظرا ً لكونھا واحدة من الشروط االساسية في البحث العلمي وأن
الغرض من التجربة االستطالعية -:
 التعرف على صالحية األجھزة واألدوات المستخدمة في البحث .
 التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد وتوضيح التعليمات واالرﺷادات المتعلقة باجراء
االختبار .
 التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الباحثان وفريق العمل المساعد .
 التعرف على صالحية االختبارات الميدانية ومالءمتھا على عينة البحث وكيفية تنفيذھا.
 التعرف على الوقت المستغرق إلجراء االختبارات .
ھذا وقد قام الباحثان إجراء التجربة االستطالعية بمراحل تجريبية عدة-:

.:M 6  F6  &  1.6.3
أجرى الباحثان في يوم ) األﺛنين( الموافق ) 2010-5-17م( في تمام الساعة ) التاسعة صباحا ً(
على قاعة )كلية التربية الرياضية للبنات( التجربة االستطالعية لالختبارات المھارية المركبة بكرة السلة
على عينة مكونة من )أربعة ( العبات من نادي الفتاة بكرة السلة ،بعد ان تم اختيار االنسب منھا وبما
يتالئم مع موضوع وعينة البحث ،كما راعى الباحثان ﺷرح و تطبيق االختبارات أمام الالعبات عدة
مرات لضمان عدم التعرض للخطأ .

.: : N   F6  &  2.6.3
اجرى الباحثان في يوم )الجمعة( الموافق )2010-6-25م( في تمام الساعة )العاﺷرة صباحا ً
(على قاعة نادي السليمانية الرياضي باالجتماع مع افراد عينة البحث التجربة االستطالعية الثانية
للتمرينات البالستية بعد ان تم ﺷرح الھدف من البحث ومراحله وكيفية االداء السليم للتمرينات البالستية
وكذلك مراعاة االمن والسالمة ،إذ تؤدي كل العبة بتجربة اداء كل تمرين عدة مرات أمام الباحثان ،مع
ضرورة تصحيح االخطاء الفراد العينة .
 - 1طلحة حسام الدين ) واخرون(؛ مصدر سبق ذكره1997،م ،ص.253

: :   ,-  $> 7.3
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تم إجراء االختبارات القبلية لعينة البحث يوم )الخميس( الموافق ) 2010-6 -24م( عند الساعة
)العاﺷرة صباحا ً( في قاعة نادي السليمانية الرياضي بكرة السلة وبأﺷراف المدرب  ،وسعى الباحثان
إلى تدوين وتثبيت جميع الظروف المتعلقة باالختبارات قدر األمكان من حيث الزمان والمكان ودرجة
الحرارة واألجھزة واألدوات وطريقة تنفيذ االختبارات وذلك لمحاولة تھيئة الظروف نفسھا أو ما يشابھھا
عند إجراء االختبارات البعدية .

: B   &  $> 2.7.3
بعد ان توصل الباحثان الى تحديد تمرينات بطريقة التدريب البالستي معتمدة بذلك على المصادر
التدريبية والفسلجية  ،تم وضع ھذه التمرينات في منھج تدريبي تنفيذه بعد اجراء االختبارات القبلية على
عينة البحث ،وفيما يأتي بعض االيضاحات حول المنھج المستخدم-:
• مدة تنفيذ التجربة )تمرينات تقوية االربطة والعضالت والتمرينات البالستية(  :ﺷھران ونصف.
• مدة تقوية االربطة واالوتار 3 :أسابيع.
• مدة التدريب البالستي 7 :أسابيع.
• عدد الوحدات التدريبية الكلية 30:وحدة تدريبية.
• عدد الوحدات التدريبية لتقوية االربطة واالوتار 9 :وحدات.
• عدد الوحدات التدريبية البالستية  21:وحدة تدريبية.
• مدة الوحدة التدريبية الكلية 120:دقيقة.
• عدد الوحدات التدريبية االسبوعية  3:وحدات.
• مدة تدريب التمرينات البالستية في الوحدة التدريبية 20-30 :دقيقة.
• تم استخراج ﺷدة كل تمرين على حدة) أقصى زمن تستطيع الالعبة اداؤه لكل تمرين(.

:    D6 3..3
بعxxد أن أكملxxت عينxxة البحxxث جميxxع الوحxxدات التدريبيxxة ضxxمن مxxنھجھم التxxدريبي المعxxد لتمرينxxات
التدريب البالستي ،تم إجراء االختبارات البعدية يوم ) االحxد(المصxادف  2010/8/15عنxد السxاعة )10
صباحا ً( في قاعة نادي السليمانية الرياضي وقد راعى الباحثان إتمام االختبارات المھارية جميعھا وفي
الظروف نفسھا قدر االمكان التي جرت فيھا االختبارات القبلية .

: B EOP (B   8 .3
اعتمدت الباحثة على البرنامج اإلحصائي الـ ) (SPSSالستخراج النتائج .

: (274(5 (2++ EF(5 G3 %4
بعد أن تم إجراء اإلختبارات لعينة البحث ومعالجة النتائج إحصائيا ً يعرض الباحثان الجداول الخاصة بھا ﺛّ xم
تحليلھا ومن ﺛ ّم مناقشتھا ودعمھا.

 1-4عWWرض نتWWائج اختبWWار األسWWتالم المنتھWWي بالمناولWWه الصWWدرية باليWWدين القبليWWه والبعديWWه لعينWWة
البحث وتحليلھا
يعرض الباحثان نتائج اختبار األستالم المنتھي بالمناوله الصدرية باليدين القبلية والبعدية لعينة البحث والجدول
) (3يُبين ذلك :
جدول )(3
يبين األوساط الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،وأوساط الفرق  ،وانحراف الفروق  ،وقيمتي )ت(
المحسوبة والجدولية  ،ومستوى الداللة  ،ونسبة التطور في االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث في
إختبار االستالم المنتھي بالمناولة الصدرية باليدين
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من مالحظة الجدول ) (3يتبين أن عينة البحث في إختبار االستالم المنتھي بالمناولxة الصxدرية باليxدين كxان
وسطھا الحسابي في االختبار القبلي ) (38.494واالنحراف المعياري ) ، (13.130وفي االختبار البعدي أصبح
وسطھا الحسابي ) (64.689واالنحراف المعياري ) ، (7.301وبلxغ الوسxط الحسxابي للفxروق بxين االختبxارين
القبلي والبعدي ) (26.195واالنحراف المعياري للفروق ) ، (9.609وبعxد حسxاب قيمxة )ت( باسxتعمال قxانون
)ت( للعينات المترابطة للتعرف على داللة الفرق بxين االختبxارين والتxي كانxت ) (9.041وھxي أكبxر مxن قيمxة
)ت( الجدولية والبالغة ) (2.228عند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ) ، (10وھxذا يعنxي وجxود فxرق دال
إحصائيا بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في اختبار االستالم المنتھxي بالمناولxة الصxدرية باليxدين ولصxالح
االختبار البعدي .

.  () &  >(5() 25 * ()$ EF(5 &74(5 2%4
أظھرت النتائج التي عرضت في الجدول ) (3إن ھناك فروقا ً معنوية بxين االختبxارين القبلxي والبعxدي
ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحثان ھذا التطور في االداء يعxود الxى اسxتخدام تمرينxات التxدريب البالسxتي
التxxي كانxxت تتشxxابه مxxع االداء الحركxxي لxxبعض المھxxارات الفنيxxة بكxxرة السxxلة كاالسxxتالم والتسxxليم،أي إن ھنxxاك
خصوصية في التدريب إذيذكر) (Brainالى ان " القاعدة الذھبية الي منھاج تدريبي ھي الخصوصية  ،وتعنxي
ان الحركxxات التxxي يؤديھxxا الالعxxب أﺛنxxاء التxxدريب البxxد ان تكxxون متشxxابھة للحركxxات التxxي سxxيواجھھا فxxي أﺛنxxاء
المنافسة ")(1
إن التدريب الرياضي في كرة السلة يتطلب توافر مقومات بدنية كمتطلبات اساسية لالداء المھاري ،ولكي نرفع
اداء مھارات اللعبة االساسية ومنھا المناوالت فالبد من أن تحتxاج الxى قxوة عضxلية معينxة ضxد مقاومxات سxواء
كانت متوسطة أو خفيفة(2).فعندما يتغلxب الرياضxي علxى المقاومxات بسxرعة فھxذا نتيجxة زيxادة قxوة العضxالت
العاملة التي تتمتع بتوافق عصبي عضلي التي تؤدي الى زيادة سرعة الحركات الن المجاميع العضxلية العاملxة
1- Brain mackenzi : Sport coach – Plymetric , disclamiev ,BBC education ,
Web guide Sports( 1999) p. 33.
 - 2جمال صبري فرج ؛ االعداد البدني لالعب كرة السلة ).ط ،1عمان ،دار دجلة للنشر 2008،م( ،ص.9

تصبح متوافقة وبذلك حصل لھا تطور في القدرات البدنية الخاصة إذ يذكر" محمد كاظم("إن المھارات الحركية
التتحقق اال بوجود القxدرات البدنيxة الخاصxة وكxذلك اليمكxن إتقxان وتحسxين الناحيxة المھاريxة الخاصxة بالنشxاط
الرياضي في حالة افتقاره القدرات البدنية الخاصة ").(1
ونتيجة للتمرينات المنفذة في المنھج التدريبي المعد أدى الى تطوير عضالت الساعد والعضد وأدت بدورھا الى
التأﺛير في زيادة سرعة وقوة العضالت العاملة وتقليل زمن إداء االختبار لمھارتي االستالم والمناولة الصxدرية
حيث ان تطوير القوة السريعة عمل على تطوير سرعة االداء الحركxي كxون" السxرعة تلعxب دورا ً ھامxا ً فxي
االداء المھاري وتعتمد بالدرجة االساس على القوة العضلية ").(2
إن تطور االداء المھاري لالستالم والمناولة الصxدرية يعنxي القxدرة علxى اسxتالم والxتحكم واالنتقxال بxالكرة الxى
المناطق المرغوبة بأقل زمن ممكن وبxأداء دقيxق وبقxوة عاليxة وذلxك الن قxوة المناولxة تكxون أكبxر عنxدما يكxون
المناول في حالة حركة عما إذا كانت في حالة ﺛبات.

>A )  >A+) +A A() >25 >(  >)@)@  * ()$ EF(5 G3 3%4
 .(2++ M) &5
يعرض الباحثان نتائج اختبxار نتxائج اختبxار األسxتالم والطبطبxه العاليxة المنتھيxة بالتصxويب القبليxة
والبعدية لعينة البحث والجدول ) (4يُبين ذلك :
جدول )(4
يبين األوساط الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،وأوساط الفرق  ،وانحراف الفروق  ،وقيمتي )ت(
المحسوبة والجدولية  ،ومستوى الداللة  ،ونسبة التطور في االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث في
إختبار االستالم والطبطبة العالية المنتھية بالتصويب
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درجة الحرية )ن (10=1-11) (1-ومستوى الداللة ) (0.05وقيمة )ت( الجدولية = )(2.228
من مالحظة الجدول ) (4يتبين أن عينة البحث في إختبار االستالم والطبطبة العالية المنتھية بالتصويب
كان وسطھا الحسابي في االختبار القبلي ) (4.145واالنحراف المعياري ) ، (0.869وفي االختبار البعدي
أصبح وسطھا الحسابي ) (8.835واالنحراف المعياري ) ، (1.539وبلغ الوسط الحسابي للفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ) (4.69واالنحراف المعياري للفروق ) ، (1.526وبعد حساب قيمة )ت( باستعمال
قانون )ت( للعينات المترابطة للتعرف على داللة الفرق بين االختبارين والتي كانت ) (10.195وھي أكبر من
قيمة )ت( الجدولية والبالغة ) (2.228عند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ) ، (10وھذا يعني وجود فرق

 - 1محمد كاظم ؛ تأثير منھج تدريبي مقترح في تطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة ) رسالة ماجستير  ،كلية
التربية الرياضية ،جامعة بغداد2001 ،م(ص.99
 - 2محمد صالح محمد ؛ مصدر سبق ذكره ،ص.86

دال إحصائيا بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في االستالم والطبطبة العالية المنتھية بالتصويب ولصالح
االختبار البعدي .

.+ () >25 >(  >)@)@  * ()$ EF(5 &74(5 4%4
أظھرت النتائج التي عرضت في الجدول) (4ان ھناك فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي
لعينة البحث ،ويعزو الباحثان ھذا الفرق الى استخدام تمرينات التدريب البالستي في الوحدات التدريبية ووفق
أسس علمية  ،إذ يذكر محمد صالح بأن" الدقة الحركية تحتاج الى عنصر القوة لتطويرھا وخاصة عند دمج أو
ربط بين مھارتين أو أكثر  ،النھا ترتبط مع تكنيك االداء وتؤﺛر ايجابيا ً على تطوير المھارات ") ،(1إضافة
الى ذلك فالقوة السريعة ساعدت على تحسين مقدرة الالعبة في السيطرة على الكرة أﺛناء االستالم والطبطبة
العالية المنتھية بالتھديف على السلة عند اداء الثالث خطوات والقفز الى اعلى نقطة في الھواء والتھديف
بواسطة أطراف االصابع .

&5  > )  >+) ((@5)"1() () 25 * ()$ EF(5 G3 5%4
). (2++ M
يعرض الباحثان نتائج اختبار األستالم المنتھي بالتصويب بالقفز)نقطتان( القبلية والبعدية لعينة البحث
والجدول ) (5يُبين ذلك :
جدول )(5
يبين األوساط الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،وأوسxاط الفxرق  ،وانحxراف الفxروق  ،وقيمتxي )ت( المحسxوبة
والجدولية  ،ومستوى الداللxة  ،ونسxبة التطxور فxي االختبxارات القبليxة والبعديxة لعينxة البحxث فxي اختبxار االسxتالم
المنتھي بالتصويب بالقفز)نقطتان(
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درجة الحرية )ن (10=1-11) (1-ومستوى الداللة ) (0.05وقيمة )ت( الجدولية = )(2.228
من مالحظة الجدول ) (5يتبين أن عينة البحxث فxي إختبxار االسxتالم المنتھxي بالتصxويب بxالقفز)نقطتxان( كxان
وسxxطھا الحسxxابي فxxي االختبxxار القبلxxي ) (3.644واالنحxxراف المعيxxاري ) ، (1.547وفxxي االختبxxار البعxxدي أصxxبح
وسطھا الحسابي ) (12.757واالنحراف المعياري ) ، (2.277وبلغ الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي
والبعدي ) (9.114واالنحراف المعياري للفروق ) ، (2.802وبعد حساب قيمة )ت( باستعمال قانون )ت( للعينات
المترابطة للتعرف على داللة الفرق بين االختبxارين والتxي كانxت ) (10.789وھxي أكبxر مxن قيمxة )ت( الجدوليxة
والبالغة ) (2.228عند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ) ، (10وھذا يعني وجود فرق دال إحصائيا بين نتائج
االختبارين القبلي والبعدي في اختبار االستالم المنتھي بالتصويب بالقفز)نقطتان( ولصالح االختبار البعدي.

 - 1محمد صالح محمد ؛ مصدر سبق ذكره  ،ص.89

.((@5)"1() () 25 * ()$ EF(5 &74(5 6%4
أظھرت النتائج التي عرضت فxي الجxدول ) (5عxن وجxود تطxور فxي االختبxار البعxدي عنxه فxي القبلxي لعينxة البحxث.ويعxزو
الباحثان سبب التطور الى استخدام تمرينات بطريقة التxدريب البالسxتي )تمرينxات القxوة السxريعة للxذراعين والxرجلين( كxان لھxا تxأﺛير
بمستوى األداء المھاري ،إذ إن استخدامھا الصحيح أدى إلى حدوث تطور في قxدرة عضxالت الxرجلين وبالتxالي تحسxين عمليxة القفxز ،
إن التمرين المستمر علxى ھxذه التمرينxات أدى إلxى تطxوير نظxام الطاقxة الالھxوائي وزيxادة تحميلھxا فxي أداء القفxزات المتتاليxة وألعلxى
ارتفxاع ممكxن ألجxل الوصxول إلxى لوحxة التھxديف ،إذ أﺛبتxت بعxض الدراسxات " وجxود عالقxة ارتبxاط معنويxة بxين المسxتوى المھxxاري
للتصويب في كرة السلة وقدرة الذراعين والرجلين") ،(2) (1كما ان التطور الحاصل في عضالت الرجلين لم يxؤﺛر سxلبيا ً فxي التوافxق
بين عملھا وعمل عضالت الذراعين من جھة وعلى الدقة من جھة أخرى ،وھذا يعود إلى عxدم حxدوث التعxب فxي أﺛنxاء تنفيxذ االختبxار
الذي يمكن أن يؤﺛر سلبيا ً في التوافق بين عضالت الجسم العاملة  ،كما أن ھذا يعxود إلxى حسxن تشxكيل مفxردات الحمxل التxدريبي والxى
استخدام تمرينات التدريب البالستي المشابھة ألداء ھذه المھارة.
إن تطور االداء المھاري يعني التحرك وفق زمن معxين انسxجاما ً مxع متطلبxات الحالxة التxي يحتxاج فيھxا االداء  .فالتھxديف يعتمxد علxى
نھوض الالعبة الى االعلى ولمxرات متكxررة والxتخلص مxن يxد الالعبxة المدافعxة فxي أﺛنxاء التھxديف لxذلك فانسxجاما ً مxع طبيعxة العمxل
الحركي لالداء المھاري في االختبارات المھارية المستخدمة بشكل عام واختبار االستالم المنتھي بالتصويب من القفز بشxكل خxاص إذ
اكتسبت الالعبات من خالل تمرينات التدريب البالستي القدرة على الربط بين مھارتين ھجوميتين وادائھا بدقة عالية وبتوافق سليم بين
عمل عضالت الذراعين في اﺛناء اداء مھارة االستالم وعمل الذراعين والرجلين أﺛنxاء اداء مھxارة التھxديف بxالقفز ولمxرات متكxررة إذ
أﺛبتت الدراسات )وجود عالقة ارتباط معنوية بين المستوى المھاري للتصويب بالقفز وقدرة الذراعين والرجلين().(3

 1-5االستنــــــــــتاجـــات.
 .1حققت التمرينات الموضوعة والمستخدمة في المنھج التدريبي االھداف التي وضعت من أجلھا وھي تطوير
بعض المھارات الھجومية المركبة .
 .2إن تمرينات التدريب البالستي ادت الى حدوث زيادة معنوية في بعض المھارات الھجومية المركبة في االختبار
البعدي عنه في االختبارالقبلي.

 2-5التوصيـــــــــــــــــات.
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ضرورة إستخدام وتطبيق تمرينات التدريب البالستي في تحسين االداء المھاري لالعبات كرة السلة.
ضرورة أالھتمام بتوفير األجھزة الخاصة بالتدريب البالستي .
التوصية بتطبيق برامج التدريب البالستي على عينات مختلفة من حيث السن والجنس.
ضرورة استخدام تمرينات بالستية جديدة ومقترحة في تطوير االنجاز الرياضي والوصول بالرياضي الى اعلى
مستوى من التكامل البدني في مرحلة االعداد الخاص للوصول بمستوى االنجاز العالي وزيادة عامل التشويق
واالبتعاد عن الملل.
ضرورة االھتمام بضرورة تنفيذ برنامج تدريبي باالﺛقال قبل البدء في تنفيذ التدريبات البالستية.
ضرورة عمل دراسات عملية لھذا االسلوب التدريبي على مھارات ھجومية مركبة أخرى ومھارات دفاعية في
كرة السلة حيث لھا دور مھم في تحسين االداء الفني وبالتالي إكمال االعداد لالعبات بدنيا ً ومھاريا ً.
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ملحق )(1
يبين التمرينات البالستية المستخدمة في البحث.
  QQ Q Q QQ Q Q Q Q   Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q  QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q
.1

الوثب لالعلى من وضع القرفصاء نصفا ً بالثقل.

.2

المناولة واالستالم بالكرة الطبية .

.3

الجري بالقفز يمين يسار على االطواق باستخدام سترة أثقال.

.4

استالم وتسليم الكرة الطبية من القفز لالعلى.

.5

رمي الثقل من االستلقاء على المصطبة .

.6

القفز مع الدمبلص مع تقديم وتأخير القدمين بالتبادل.

.7

ثني ومد الجذع من االستلقاء على الظھر) تمرين بطن(.

.8

مناولة بالكرة الطبية على الحائط.

.9

مسك الكرة الطبية بكلتا اليدين والقفز بثني الركبتين.

.10

القفز بكلتا الرجلين من فوق مربعات على شكل سلم توضع على االرض مع
ارتداء سترة اثقال .

.11

ثني ومد الجذع من االنبطاح )تمرين ظھر(.

ملحق )(2
المنھج التدريبي للتمرينات البالستية المستخدمة
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