
 "استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة

 "اهلجومية يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية

 م.د / ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه. *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

صوود، و منإ ووا نوواة نتيدوو  نبووود  ووام ببووا إن التطوووا العي ووا ا ااوواا المل اكووا     وو  حموو  

املتخصصون ا ااالني األكادميا منالتطبيقا لتطوو مل كا،و  القوداال لي وتعي ني ا  تيوت املتوتو ال       

منتعد كملة التوي  نو  األلعواب اع اعيو  الور توجياملل إ ابيوا  منبحو ت مناكوأل بتطووا األنبو ة            . مناأللعاب

 (15:  4مناألدمنال املختيف  باااا المل اكا. )

ظبملل اجتاهال عد دة لتعييم منتطو مل نبوااال هو ه اليعبو  .. إش نحواهد ا جتواه التقييود         من د

املعت د عيى ت ملاا األداة املباا  منالتداج به ن  التبت إىل الصعب ام ا نتقواا إىل التقتوي ال الصو، ةو    

تاعدة التدا بي  ا تعييم مناجتاهال ند دة أخملى متيت إىل استخدام الوسائت الت نولوني  مناألدمنال امُل

 منحتتني أداة املبااال منكيفي  استخدانبا ا اليعب.

تتواعد ا تعيويم أ وا      أحود أ،لوت األدمنال الور     Agility Ladderُ عتو  سويم الملقوا     حيث 

 احلملك و ،بو سبت ا سوتخدام منالتوظيوت داخوت الت مل نوال املختيفو و منُ تواعد عيوى حتمل و  القودنني          

دة تع ووت عيووى تع  وو  الملقووا   مناململمننوو  منالتووملع  منحتتووني أداة املبووااال احلملكيوو     ا اجتاهووال نتعوود

 (21) امُلحابب  لطبيع  متمل نال سيم الملقا  .

تعت  نبااال كملة التي  بجينواعبا املختيف  القاعدة األساسي  ليعب و منبدمنن إتقانبوا لو   توتطي     من

 (6(و )14(و )1الالعب تنفي  خطط أمن منانبال اململك  بصواة نت اني . )

منبنظملة منا عي  إىل التطوا الفين احلادث ا جماا كملة التي  .. أصبأل ن  الصعب أن  ظوت تعيويم   

منتدا ب منتقو م املبااال األساسي  ننفصي  كت عيى حدة .. إش كثمل استخدام املبااال اململكب  اهلدونيو   

 باعتبااها أحد الوسائت اهلان  ا الت،يب عيى الطملق الد،اعي .

ك ا أنه ن  أهم األهداف التعيي ي  ا لعب  كملة التي  هو تعييم منإتقوان األداة املبواا  مناطططواو    

حيووث أصووبأل نوو  اللووملمنا  نواكبوو  الوسووائت مناألدمنال امُلتدووددة لتوواي الع ييوو  التعي يوو  منإكتوواب      

 ل لعب  كملة التي  املختيف . الطالبال نبااا

 نانع  ند ن  التادال. وكيي  الرتبي  المل اكي   ونداس بقتم األلعاب  *



  و 2و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كونبا تقوم بتدا س نادة كملة التي  ب يي   الباحث منن  خالا امُلالحظ  منالتدملب  الر عاقتبا 

الرتبي  المل اكي و حيث منندل كوعفا  ا نتوتو ال أداة املبوااال اململكبو  اهلدونيو  ا كوملة التوي  لود          

الطالبالو من جيتا ه ا األنمل نتيد   ي  ا سوتعان  بواألدمنال امُلتواعدة الور تع وت عيوى تطوو مل منحتتوني         

 أن أغيب الت مل نوال املباا و  املتوتخدن    وون تنفيو ها إنوا بوال ملال        نتتوى أداة نثت ه ه املبااال. إش 

 أمن بوسائت ت اد ت ون اعتياد  و مما ُ قيت الفائدة اململنوة ننبا.

مننوو  هنووا نوواةل ، ووملة البلووث ا حمامنلوو  لبووملا  أه يوو  األدمنال امُلتوواعدة منإدخاهلووا ا الع ييوو     

متمل نال تتتم بالملقا   منالتملع  منتوملتبط باجتواه   التعيي ي و منشل  باستخدام سيم الملقا   ا تنفي  

أداة املتااال احلملكي  لي بااال اململكب  اهلدونيو  الور تحو ت حمتووى امُلقوملا الدااسوا ملوادة كوملة التوي           

 لطالبال الفمل   الملابع  )بنال(و منمبا  ل   حتتني تي  املبااال بح ت أك  ن  الطمل ق  التقييد  .

 :ـ هدف البحث 

تجيا  استخدام سيم الملقا   ا حتتني نتتوى أداة بع  املبااال اململكب  اهلدونيو    التعملف عيى

 ا كملة التي  لدى طالبال كيي  الرتبي  المل اكي .

 :ـ فروض البحث 

 تونوود ،ووملمنق دالوو  إحصووائي  بووني نتوسووطال القياسووال )القبييوو و البعد وو ( لي د وعوو  اللووابط     - 1

 ي  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل القياس البعد .ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدون

 توند ،ملمنق دالو  إحصوائي  بوني نتوسوطال القياسوال )القبييو و البعد و ( لي د وعو  التدمل بيو            - 2

 ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل القياس البعد .

القياسال البعد   لي د وعتني )اللابط و التدمل بيو (  توند ،ملمنق دال  إحصائي  بني نتوسطال  - 3

 ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل اا وع  التدمل بي .

تونوود ،ووملمنق ا ُنعوود ل التلتوو  بووني نتوسووطال القياسووال البعد وو  لي د وووعتني )اللووابط و       - 4

دونيوو  ا كووملة التووي   يوود البلووثو منلصوواحل اا وعوو    التدمل بيوو ( ا نتووتوى املبووااال اململكبوو  اهل 

 التدمل بي .

 :ـ امُلصطلحات املستخدمة يف البحث 

 :سلم الرشاقة ـ  1

هو عبااة ع  قمل طني بينب ا ،واصت بالستي ي  )عيى ق ت سيم(و حيوث تقووم الطالبو  بوجيداة     

 )تعمل ت إنملائا(متمل نال حملكال الملنيني أمن احملامناة بح ت   متس ،يه أقملط  من،واصت التيم. 



  و 3و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ الدراسات السابقة 

دام بعو  األدمنال  الر أسفملل أهوم نتائدبوا عو  صوالحي  اسوتخ      (و3م( ) 2015)   نب عوض دااس  - 1

امُلتاعدة عيى عين  البلوث منتاحبوا ا تعيويم نبوااة التصوو ب ا كوملة التوي و ك وا حققو  األدمنال          

امُلتاعدة نتائج إ ابي  أكثمل ن  الطمل ق  التقييد   املتبع  ا تعييم نبااة التصو ب ا كوملة التوي و   

 لمل اكال امُلختيف .منأمنص  الدااس  باستخدام األدمنال امُلتاعدة ا تعييم نبااال ا

و (20م( ) 2015) Syarulniza Abdul Jamil and Othersع يت منآخوملمنن  اس لن ا عبود  دااس  - 2

الر أسفملل أهوم نتائدبوا عو  مننوود ،وملمنق دالو  إحصوائيا  ا حتتو  نتوتوى الملقوا   لود  عينو              

منالتوصي  باستخدام البلث التدمل بي  عند ُنقاانتبا مبتتوى التلت  لدى عين  البلث اللابط و 

 تدا بال سيم الملقا   ا تطو مل نتتوى الملقا  .

 و الوور أسووفملل (18م( ) 2015) Chandrakumar & Ramesh قوواندااكوناا من اانوو   دااسوو  - 3

أهم نتائدبا ع  نتتوى التلت  ا الملقا   منالتوملع  مناملبوااال  يود البلوث لودى عينو  اا وعو         

ابط و منالتوصووي  باسووتخدام سوويم الملقووا   ا التوودا ب عيووى  التدمل بيوو  أ،لووت نوو  اا وعوو  اللوو

 اعوانب البدني  مننبااال ا اك  كملة المل ح .

و الر أسفملل أهم نتائدبا (19م( ) 2012) Srinivasan & Saikumarسمل نيفا ان من سي وناا  دااس  - 4

لمل ح  لودى الطالبوال   ع  مننود حتت  كب  ا نتتوى أداة املت، ال البدني  مناملباا   لمل اك  كملة ا

)عينوو  البلووث(و حيووث ظبووملل مننووود ،ووملمنق دالوو  إحصووائيا  بووني القياسووال البعد وو  لي د وووعتني  

 اللابط  منالتدمل بي  منلصاحل اا وع  التدمل بي .

 إن اسوتع اا الوسوائت التدا بيو     الور أسوفملل أهوم نتائدبوا عو        (و5م( ) 2012) عا د حتوني  دااس  - 5

ا الوحدال التدا بي  أاملل منبح ت ،عاا ا تطو مل الدااك احلتا منالتوا،و  احلملكوا مند و  أقو اا     

 التصو ب ب ملة التي  لدى أ،ملاد اا وع  التدمل بي و ك ا أن املنبج املعود املتبو  نو  نوداب الفمل و       

لتصوو ب  له دمنا إ ابا منبح ت نيلوظ ا تطوو مل الدااك احلتوا منالتوا،و  احلملكوا مند و  أقو اا ا      

ب وملة التووي  لوودى أ،ووملاد اا وعو  اللووابط و من وود حققوو  اا وعو  التدمل بيوو  تفوووق كووب ا عيووى    

اا وعوو  اللووابط  ا اختبووااال الدااك احلتووا منالتوا،وو  احلملكووا مند وو  أقوو اا التصووو ب ب ووملة   

التووي و أ لووا  سوواه   الوسووائت التدا بيوو  ا إكووفاة عانووت التحووو   منالاووااة الوو   اا،وو  تطبيوو     

 الت مل نال اململتبط  مببااة التصو ب  سي ا ن  ،ئ  الناقئني منخصوصي  املبااة.



  و 4و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و (17م( ) 2009) Elmarie Terblanche & Ranel Venter إململ  تملبين  من اانيوت ،ويرت    دااس  - 6

الوور أسووفملل أهووم نتائدبووا عوو  مننووود ،ووملمنق دالوو  إحصووائيا  بووني القياسووال البعد وو  لي د وووعتني 

 بي  منلصواحل اا وعو  التدمل بيو  ا املوت، ال  يود البلوثو منالتوصوي  بتلو ني         اللابط  منالتدمل

 تدا بال سيم الملقا   ك   بملانج تعييم منتدا ب املبااال احلملكي  لمل اك  كملة المل ح .

الر أسفملل أهم نتائدبا ع  استخدام الوسيي  املتاعدة ا تطو مل  (و7م( ) 2008) نا ن ناسم دااس  - 7

و منظبوا ،ملمنق شال د ل  إحصائي  الد  د   التبد ت ن  الملني  احلملة له ا امل ا  ابا ا تطو مل 

نعنو   بني نتائج ا ختبااال القبيي  منالبعد   لي د ووعتني التدمل بيو  مناللوابط و ك وا أظبوملل      

حتتونا نيلوظوا منبحو ت أ،لوت نو  اا وعو  اللوابط  ا نتوائج ا ختبوااال           اا وع  التدمل بي 

 البعد   لد   التبد ت ن  الملني  احلملة.

 :التعليق على الدراسات السابقة  ـ

ت،  حتد ود امُلو   ا الباحثو  و مموا سواعد   منتوصوياتبا  كوة نتائدبوا  مت عملض الدااسال التابق  ا

الفوملمنض  ناسوب  ليتلقو  نو     عاعوال الحصوائي  املُ  منامُلاألساسا بالبلث مناحملامنا الملئيتي  لإلنملاةالو 

 . منتجيكيد النتائج الر مت التوصت إليبا

 :إجراءات البحث  ـ

 :منهج البحث  :أواًل  ـ

ا وووعتني إحووداه ا   باسووتخدام التصوو يم التدوومل     املوونبج التدوومل    ثوو الباح  اسووتخدن

 ل ت جم وع .  منالبعد اجتمل بي  مناألخملى كابط  باتباع القياس القبي

 :عينة البحث  :ثانيًا  ـ

طالبوال الفمل و  الملابعو  بنوال ب ييو  الرتبيو        مت اختياا عينو  البلوث بالطمل قو  الع د و  نو       

 تطبيو  التدملبو    من ود بيوح حدوم العينو   بوت       وم12/2013اعوانعا   مالمل اكي  و نانعو  التوادال. ليعوا    

جم وعتني إحداه ا جتمل بيو  مناألخوملى كوابط   ووام     االث جم وعال ..  مت تقتي بم إىلطالب و  (50)

 .عحملة طالبال (10)طالب و منجم وع  مت تطبي  الدااسال ا ستطالعي  عييبا  وانبا  (20)ننبا  كت

 : ـ جتانس عينة البحث

ا بعو  ُنعود ل    - عينو  البلوث   -طالبال الفمل   الملابع  بإنوملاة التدانس بني   الباحث   ان

الن وو ك ل  بع  املت، ال البدني  اطاص  شال العال   امُلباقوملة بتودا بال سويم الملقوا  و بالكوا،       



  و 5و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  لي بووااال اململكبوو  اهلدونيوو  ا كووملة التووي  الوور  ووتم تدا تووبا كوو   امُلقووملا الدااسووا ملووادة كووملة التوو 

ليعوام   األمنانانع  التادال بالفصت الدااسوا  و ب يي  الرتبي  المل اكي    (بنال)طالبال الفمل   الملابع  ل

 .(1)ا عتدالاو من وكأل شل  اعدمنا ليتجيكد ن  من وع العين  حت  ننلنى التو     م12/2013اعانعا 

 (1ندمنا )

 بع  املت، ال املختااة جتانس عين  البلث ا

 ا لتواة ا حنملاف الوسيط املتوسط منحدة القياس  يد البلث املت،و ال

ُنعد ل 

 الن و

 0.82 1.20 20.00 20.33 سن   والت

 0.61 3.57 161.00 161.72 سم الطووا

 0.43- 4.91 61.00 60.29 كدم الوو ن

املت، ال 

 البدني 

 0.50 3.69 25.00 25.61 سنتي رت القوة امل ي ة بالتملع 

 1.14 0.76 5.64 5.93 ااني  التملع  ا نتقالي 

 0.88 2.09 30.66 31.27 ااني  الملقا  

 1.27 2.78 9.00 10.18 سنتي رت اململمنن 

و (3 ±)احنصملل بوني    أ (1.27:  0.43 -)أن نعانالل ا لتواة تملامنح  بني  (1) تلأل ن  اعدمنا 

 .املوكل  باعدمنااملت، ال  مما  دا عيى جتانس عين  البلث ا

 :أدوات مجع البيانات وسائل و: ثالثًا  ـ

 :عدالت النمو ـ ُم 1

 ملب سن  (. تاا خ امليالد ) أل بالملنوع إىل : الت  *

 التنتي رت... منمنحدة القياس  ومت  ياسه بالملستانيرت الطوا : *

  ييونملام... المنمنحدة القياس  ىومت القياس بواسط  ني ان طب الو ن : *

 : اخلاصة واملهارات األساسية قيد البحث البدنيةاملتغريات ـ  2

ا حتد ودها لي ووت، ال البدنيو  اطاصوو  مناملبوااال اململكبوو  اهلدونيو  ا كووملة      الباحثوو اسوتندل  

ا جمواا    التي   يد البلثو ك ل  ا ختبااال اطاص  بب وا إىل عودد نو  الدااسوال العي يو  التطبيقيو      

 هلواو كدااسوو    تواب امُلعووانالل العي يو   كوملة التوي  منالور سووب  مناسوتخدن  هو ه ا ختبووااال من انو         

د عبوود الوودا م منصووبلى حتووانني (و حم وو13م( )1998(و ننوواا حم وود )9م( )1997)كووت نوو  حم وود بووالا 

 .(16م( )2007دا كابوه )(و ن15م( )2007(و ندا كابوه )11م( )1999)

 50ن = 



  و 6و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (378 - 240 : 8) : املتغريات البدنية اخلاصةاختبارات  أ(

 انن  .. لقياس القوة امل ي ة بالتملع .الت  اختباا الواب الع ود *

 .. لقياس التملع  ا نتقالي . ن  بدا   ُنتلملك  نرت (30)اختباا العدمن  *

 املتعملج لباامن .. لقياس الملقا  .  اختباا اعمل *

 اع ع ن  منك  اعيوس الطو ت .. لقياس اململمنن . اختباا اين *

 (180 - 170:  16) :( 1املهارات املركبة اهلجومية قيد البحث ـ ملحق ) ب(
بتلد د املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث منا ختبوااال اطاصو     الباحث  ان  

طالبوال الفمل و  الملابعو  بنوال ب ييو       بقياسبا ا كوة احملتوى الفين ليُ قملا الدااسا ملوادة كوملة التوي  ل   

 : لو التالاعيى الن م2012/2013ليعام اعانعا  األمناالرتبي  المل اكي  جبانع  التادال بالفصت الدااسا 

 .اختباا نت  مناستالم ال ملة ام الت مل مل *

 .اختباا نت  مناستالم ال ملة ام احملامناة ام الت مل مل *

 .اختباا نت  مناستالم ال ملة ام التصو ب *

 .اختباا نت  مناستالم ال ملة ام احملامناة ام التصو ب *

 (.2استمارات تسجيل البيانات ـ ُملحق )ـ  3

 :األدوات واألجهزة املستخدمة يف البحث : رابعًا ـ 

 نبا  استانيرت لقياس الطوا أل ملب سم. *

 ني ان ط  لقياس الو ن أل ملب كدم. *

 نيعب كملة سي و هدف سي   انونا. *

 . كملال سي   انوني *

 ن  الثاني و قمل ط  ياس باملرت.( 0.01)ساع  إ قاف أل ملب  *

 ن و طباق و أ  اعو حوان و صفااة. *

 و ننلدة.نملاتب مجبا  حائط أنيسو *

 (3سيم الملقا   .. ُنيل  ) *



  و 7و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدراسات االستطالعية : خامسًا ـ 

 :الدراسة االستطالعية األوىل ـ  1

عيوى العينو  امُلخصصو      م04/10/2012إىل اط ويس   م01/10/2012أنمل   خالا الفرتة ن  ا انني 

 : ببدف( طالبال .. 10لنملاة الدااسال ا ستطالعي  منالر بيح  وانبا )

 نملانع  قملمن  مننواصفال اختبااال املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث.  *

 تنظيم منتنتي  س  الع ت ا ا ختبااال.  *

 التلق  ن  ندى صالحي  )األدمنالو است ااال تتديت البيانال( املتتخدن  ا البلث.  *

عيوى تنفيو  منإدااة ا ختبوااالو مننوتة اسوت ااال تتوديت البيانوال         (2) تدا ب امُلتاعد   منعوددهم  *

 (5)لل ان د   منسملع  القياس و ُنيل  

م ا تدا بال عين  البلث األساسي و منشلو   حتد د املتا،  امُلناسب  بني ،واصت سيم الملقا   امُلتتخد *

ن  خالا  يام عين  الدااس  ا سوتطالعي  بتنفيو  أنوواع  تيفو  نو  التودا بال باسوتخدام سويم         

 . (3)سنتي رت و ُنيل   (40)الملقا  و حيث مت حتد د املتا،  امُلناسب  بني كت ،اصت منأخمل بو 

 اختياا تدا بال سيم الملقا   امُلناسب  لعين  البلث األساسي .  *

 :الدراسة االستطالعية الثانية ـ  2

.. ببودف التجيكود نو  تووا،مل      م14/10/2012إىل األحد  م06/10/2012أنمل   خالا الفرتة ن  التب  

الصالحي  العي ي  )الصدقو الثبال( ا وع  اختبااال املت، ال البدني  اطاصو  مناختبوااال املبوااال    

 اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث.

  : حساب ُمعامالت الصدق لالختبارات قيد البحث أ(

 وو  إ وواد نعنو وو  الفووملمنق بووني باسووتخدام صوودق الت ووا   عوو  طمل مت حتواب ُنعووانالل الصوودق 

طالبو    (50) برتتيب دانال عين  البلوث  الباحث )الملبي  األعيىو الملبي  األدنى(و منشل  بعد أن  ان  

 وكوأل ُنعوانالل    (2)مناعودمنا   ام  ام بإ اد د ل  الفملمنق بني نتوسوطا الملبواعينيو   وتملتيبا  تنا ليا 

 .الصدق لالختبااال  يد البلث



  و 8و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2ندمنا )

  يد البلث للالختباااُنعانالل الصدق  

 ا ختبااال  يد البلث
منحدة 

 القياس

 الملبي  األدنى الملبي  األعيى
 (ل) ي   

 احملتوب 
 ع± س ع± س

 
ي

ن
د

ب
ل
 ا

ل
 ا

،
ت

مل
ا

 

 * 7.80 2.26 23.50 2.71 27.43 سنتي رت القوة امل ي ة بالتملع 

 * 10.65 0.75 6.73 0.69 5.18 ااني  التملع  ا نتقالي 

 * 9.67 1.12 32.65 0.94 30.63 ااني  الملقا  

 * 12.86 1.25 8.62 1.38 12.04 سنتي رت اململمنن 

 
ي

ن
و

د
هل

 ا
 

ب
ك

مل
مل

 ا
ل

اا
ا
ب

مل
ا

 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
 * 8.88 3.20 37.27 3.67 43.45 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
 * 6.58 4.19 36.82 3.90 42.20 دان 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
 * 6.81 3.89 36.34 3.39 41.36 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
 * 5.94 3.76 35.48 4.15 40.23 دان 

 2.064( = 0.05) نعنو   نتتوى و(24 ي   )ل( اعدمنلي  عند د . ي ) *

  نتوسوطا بوني   (0.05)مننود ،ملمنق دال  إحصائيا  عند نتووتوى نعنو و     (2) تلأل ن  اعدمنا 

و مما  دا عيوى  ا ختبااال  يد البلث ا نتوسط الملبي  األعيى( منلصاحل الملبي  األعيىو الملبي  األدنى)

 .ه ا ا ختبااالصدق 

  : حساب ُمعامالت الثبات لالختبارات قيد البحث ب(

 تاب ُنعانالل الثبال باستخدام طمل ق  تطبي  ا ختبااال ام إعادة تطبيقبا  الباحث  ان  

Test-Retest أ ام بني التطبيقني عيى العين  امُلخصص  لنملاة الدااسال ست   (6) بفاصت  ننى  داه

  وكأل ُنعانالل الثبال لالختبااال  يد البلث.  (3)ا ستطالعي و مناعدمنا 

 

 

 13=  2ن  = 1ن



  و 9و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3ندمنا )

 لالختبااال  يد البلثُنعانالل الثبال  

 ا ختبااال  يد البلث
منحدة 

 القياس

 التطبي  الثانا التطبي  األمنا
 (ا) ي   

 احملتوب 
 ع± س ع± س

 
ي

ن
د

ب
ل
 ا

ل
 ا

،
ت

مل
ا

 

 * 0.86 2.90 25.11 3.14 24.82 سنتي رت القوة امل ي ة بالتملع 

 * 0.91 0.67 5.79 0.78 5.86 ااني  التملع  ا نتقالي 

 * 0.88 2.30 31.24 2.42 31.50 ااني  الملقا  

 * 0.96 2.65 9.01 2.70 8.97 سنتي رت اململمنن 

 
ي

ن
و

د
هل

 ا
 

ب
ك

مل
مل

 ا
ل

اا
ا
ب

مل
ا

 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
 * 0.85 3.76 42.15 4.09 41.36 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
 * 0.82 4.11 40.28 4.49 39.71 دان 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
 * 0.79 4.89 38.93 5.62 38.22 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
 * 0.74 5.07 36.04 5.98 35.26 دان 

 0.632( = 0.05) نعنو   نتتوى و(8 ي   )ا( اعدمنلي  عند د . ي ) *

 بووني التطبوويقني )األمناو الثووانا( لالختبووااال    ا اتبووا ُنعووانالل أن ( 3) تلووأل نوو  اعوودمنا  

 و (0.96 : 0.74)نووا بووني   ي بوواو حيووث تملامنحوو  (0.05)د لوو  نعنو وو  عنوود نتووتوى    يوود البلووث شال

 دان  نقبول  ن  الثبال. عيى يد البلث  ا ختبااالانع اسا أن ى لنا عطعالي و مما ُ  يم متثت  منها

 :اخلطة الزمنية لتنفيذ الدراسة األساسية : ـ سادسَا 

 : القبليةالقياسات ـ  1

 ختبااال املبااال اململكب  اهلدوني  ا كوملة التوي   يود    توا،مل الصالحي  العي ي  بعد التجيكد ن  

اللوووابط  البلوووث  ا ووووعر القبييووو إنوووملاة القياسوووال مت .. البلوووثو مناسوووت  اا كا،ووو  النوووملاةال 

منامُلتوواعد   توحيوود   الباحثوو و حيووث ااعوو   م18/10/2012و 17األابعوواةو اط وويس   ا ووونمنالتدمل بيوو  

 إنملاةال  ياس ا ختبااال عيى عين  البلث.

 10=  1ن



  و 10و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4ندمنا )

 نتتوى ا (عين  البلث) التدمل بي من ت ا،ؤ اا وعتني اللابط  

 املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

املبااال اململكب  اختبااال 

 اهلدوني  ا كملة التي 
منحدة 

 القياس

 اا وع  التدمل بي  اا وع  اللابط 
 (ل) ي   

 احملتوب 
 ع± س ع± س

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
 0.73 7.29 42.96 8.89 41.76 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
 0.78 7.86 41.38 9.12 40.03 دان 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
 0.45 9.31 39.65 9.92 38.78 دان 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
 0.56 9.74 36.82 10.21 35.69 دان 

  2.021 ( =0.05نتتوى نعنو   ) و(38( اعدمنلي  عند د . ي )ل ي   ) *

بووني  (0.05)مننووود ،ووملمنق غوو  دالوو  إحصووائيا  عنوود نتووتوى نعنو وو     (4) تلووأل نوو  اعوودمنا 

نتوسطال القياسال القبيي  لي د وعتني )اللابط و التدمل بي ( ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدونيو   

 .الدااس  األساسي ت ا،ؤ اا وعتني عين  البلث  بت تنفي   مما  ح  إىلو ا كملة التي   يد البلث

  : سة األساسيةالدراتنفيذ ـ  2

  فوورتة نووال ا م12/2013خووالا الفصووت الدااسووا األمنا نوو  العووام اعووانعا  الدااسوو  األساسووي  مت 

و ن  نملاعاة ندمنا منُنقملا نادة كملة التي  لطالبال عين  م13/12/2012إىل اط يس  م20/10/2012التب  

البلوثو منشلو  باسوتخدام األسويوب التقييود  عيوى اا وعو  اللوابط و مناسوتخدام سويم الملقوا   عيوى             

 : عيى النلوا التالااا وع  التدمل بي  .. 

 مثاني  أسابي . (8) ندة تطبي  جتملب  البلث

 مثاني  منحدال بوا   نملة مناحدة أسبوعيا . (8) عدد الوحدال التعيي ي 

 د يق .( 90) إمجالا  ن  الوحدة التعيي ي 

  ن  استخدم سيم الملقا  

د يقوو  ا كووت منحوودة تعيي يوو و حيووث  بوودأ التنفيوو  بعوود   (45)

 انتباة اع ة الت بيد  ن  الوحدة التعيي ي  )ا محاة(.

 .(4)ُنيل   (22تدا بال سيم الملقا  . )

 20=  2= ن 1ن



  و 11و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القياسات البعدية ـ  3

اختبااال املبااال اململكبو    البلث التدمل بي  مناللابط  ا القياسال البعد   ا وعر مت إنملاة

 .م16/12/2012و 15التب و األحد  ا وناهلدوني  ا كملة التي   يد البلث 

 :سابعًا : امُلعاجلة اإلحصائية  ـ

باألسواليب    مناستعان ومُلعاع  البيانال إحصائيا  (SPSS) اال نانج الحصائ  الباحث  استخدن

 "ل"و اختبوواا عانووت ا لتووواةُنو الوسوويط و ا حنووملاف املعيوواااو املتوسووط احلتوواب) الحصووائي  التاليوو  :

من ود  و نتب  التلتو  بواسوط  النتوب املئو و     و عانت ا اتبا  البتيط لب سونُنو حلتاب د ل  الفملمنق

 .(0.05)نتتوى نعنو   نتتوى الد ل  الحصائي  عند   الباحث  ااتل

 :عرض وُمناقشة النتائج  ـ

 (5ندمنا )

 د ل  الفملمنق بني نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  اللابط  

 ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

املبااال اململكب  اختبااال 

 اهلدوني  ا كملة التي 

 القياس البعد  القياس القبيا
 (ل) ي   

 احملتوب 
 ُنعد ل 

 التلت  %
 ع± س ع± س

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
41.76 8.89 49.02 6.11 4.71 * 17.39 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
40.03 9.12 47.50 6.79 4.60 * 18.66 % 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
38.78 9.92 45.15 7.84 3.53 * 16.43 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
35.69 10.21 41.03 8.08 2.87 * 14.96 % 

 1.729( = 0.05نتتوى نعنو   ) و(19( اعدمنلي  عند د . ي )ل ي   ) *

 ( 0.05)مننوود ،وملمنق دالو  إحصوائيا  عنود نتوتوى نعنو و          (1)و منالحو ت  (5) تلأل ن  اعودمنا  

 بني نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  اللابط  ا نتتوى املبوااال اململكبو  اهلدونيو     

 .و منلصاحل القياس البعد ا كملة التي   يد البلث

 20ن = 



  و 12و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 (1 ت )ق

 ا نتتوىنتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  اللابط  

 املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

نتوسوطال  مننوود ،وملمنق ا ُنعود ل التلتو  بوني       (1) و منالح ت(5)ن  اعدمنا  أ لا   تلألك ا 

املبوااال اململكبو  اهلدونيو  ا كوملة التوي        القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  اللوابط  ا نتوتوى  

 البعد . و منلصاحل القياس يد البلث

 ه ه الفوملمنق إىل اسوتخدام ال نوانج التعيي وا )التقييود ( امُلتبو  ا ال ييو و         الباحث حيث تع من 

مننا  تل نه ن  ت ملاا أداة متمل نال املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منالور سواه     

أانواة التطبيو  الع يوا    متااسبا الطالبو   إش أن الت ملااال ال ث ة الر ا حتتني نتتوى أداة الطالبال .. 

 منحتتني األداة لي بااال  يد البلث. عيى اكتتاب التعيم بطمل ق  تيقائي  ساعد

  (5م( )2012(و عا ود حتوني )  7م( )2008نوا ن ناسوم )    منتتحابه ه ه النتيد  ن  نتوائج دااسو  

البعد وو  لي د وعوو  من  بووني نتوسووطال القياسووال القبييووالوور أقوواال إىل مننووود ،ووملمنق دالوو  إحصووائيا  

 نتيد  استخدام ال انج املتبع  نعبا. اللابط 

تونود ،وملمنق دالو     "منه ه النتيد  حتق  صول  نوا نواة بوالفملض األمناو منالو    ونأ عيوى أنوه         

إحصائي  بني نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  اللابط  ا نتوتوى املبوااال اململكبو     

 ."د البلثو منلصاحل القياس البعد اهلدوني  ا كملة التي   ي



  و 13و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6ندمنا )

 د ل  الفملمنق بني نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  التدمل بي  

 ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

املبااال اململكب  اختبااال 

 اهلدوني  ا كملة التي 

 البعد القياس  القياس القبيا
 (ل) ي   

 احملتوب 
 ُنعد ل 

 التلت  %
 ع± س ع± س

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
42.96 7.29 57.68 7.10 10.13 * 34.26 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
41.38 7.86 54.47 7.93 8.21 * 31.63 % 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
39.65 9.31 51.14 9.80 5.95 * 28.98 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
36.82 9.74 46.25 8.67 5.06 * 25.61 % 

 1.729( = 0.05نتتوى نعنو   ) و(19( اعدمنلي  عند د . ي )ل ي   ) *

  (0.05)مننوود ،وملمنق دالو  إحصوائيا  عنود نتوتوى نعنو و          (2)و منالحو ت  (6) تلأل ن  اعدمنا 

القياسووال )القبييوو و البعد وو ( لي د وعوو  التدمل بيوو  ا نتووتوى املبووااال اململكبوو         بووني نتوسووطال 

 اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل القياس البعد .

 

 

 

 

 

 

 (2 ت )ق

 ا نتتوى التدمل بي نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  

 املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

 20ن = 



  و 14و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتوسوطال  مننود ،وملمنق ا ُنعود ل التلتو  بوني      (2)و منالح ت (6)ن  اعدمنا  أ لا   تلألك ا 

املبااال اململكبو  اهلدونيو  ا كوملة التوي       ا نتتوى التدمل بي القياسال )القبيي و البعد  ( لي د وع  

 و منلصاحل القياس البعد . يد البلث

ه ه الفملمنق إىل استخدام سويم الملقوا   الو   سواهم ا حتتوني أداة املبوااال        الباحث حيث تع من 

اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو حيث تتحابه نملاحت تنفي  تي  املبااال ن  املتاا احلملكوا  

 منخوووامت متمل نووال سوويم الملقووا  و األنوومل الوو   أدى إىل   ووادة ،اعييوو  الت مل نووال املباا وو  اململكبووو            

 فيوو ها عيووى سوويم الملقووا  و منانع ووس شلوو  بوودمناه عيووى املووملدمند المجووالا لتلتوو  نتووتوى       عنوود تن

 أداة املبااال اململكب   يد البلث. 

م( 2012(و عا د حتني )7م( )2008نا ن ناسم )منتتحابه ه ه النتيد  ن  نتائج دااسال كت ن  

الر أقاال إىل مننود ،ملمنق  (20م( )2015) ع يت منآخملمنناس لن ا عبد(و 3م( )2015(و   نب عوض )5)

التدمل بيوو  نتيدوو  اسووتخدام البعد وو  لي د وعوو  من بووني نتوسووطال القياسووال القبييوو دالوو  إحصووائيا  

 األدمنال امُلتاعدة ا الع يي  التعيي ي  أمن التدا بي .

 ا اآلمننو  األخو ة  أنوه أصوبأل نو  الواكوأل      م(2012حتوني عبودال هملة )  من تف  شل  ن  نا ُ ح  

 . ألدمنال امُلتوواعدة ا الع ييووال التعيي يوو و منشلوو  بتوظيفبووا طدنوو  ع ييوو  تعيوويم الطووالببووا ا هت ووام

 مننبود طو وت   تتنف  من و    ُنتاعدةن  دمنن إدخاا أمن استع اا أدمنال تب  إش أن األسيوب )التقييد ( امُل

 (19:  2حتتني نتتو ال أداة املبااال احلملكي  لد بم. ) ا

تونود ،وملمنق دالو     "منه ه النتيد  حتق  صل  نا ناة بوالفملض الثواناو منالو    ونأ عيوى أنوه       

ا نتووتوى املبووااال  التدمل بيوو إحصووائي  بووني نتوسووطال القياسووال )القبييوو و البعد وو ( لي د وعوو    

 ."اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل القياس البعد 

 

 

 

 



  و 15و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7ندمنا )

 د ل  الفملمنق بني بني نتوسطال القياسال البعد   لي د وعتني )اللابط و التدمل بي ( 

 ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

املبااال اململكب  اختبااال 

 اهلدوني  ا كملة التي 

 اا وع  التدمل بي  اا وع  اللابط 
 (ل) ي   

 احملتوب 
 ُنعد ل 

 التلت  %
 ع± س ع± س

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام الت مل مل
49.02 6.11 57.68 7.10 6.47 * 17.67 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام الت مل مل
47.50 6.79 54.47 7.93 4.67 * 14.67 % 

 نت  مناستالم ال ملة 

 ام التصو ب
45.15 7.84 51.14 9.80 3.34 * 13.27 % 

 نت  مناستالم ال ملة ام 

 احملامناة ام التصو ب
41.03 8.08 46.25 8.67 3.08 * 12.72 % 

  1.684 ( =0.05نتتوى نعنو   ) و(38( اعدمنلي  عند د . ي )ل ي   ) *

 ( 0.05)مننوود ،وملمنق دالو  إحصوائيا  عنود نتوتوى نعنو و          (3)و منالحو ت  (7) تلأل ن  اعدمنا 

التدمل بيو ( ا نتووتوى املبووااال اململكبوو   بوني نتوسووطال القياسووال البعد و  لي د وووعتني )اللووابط و   

 اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل اا وع  التدمل بي .

 

 

 

 

 

 

 (3 ت )ق

 نتوسطال القياسال البعد   لي د وعتني )اللابط و التدمل بي ( ا نتتوى

 املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلث

 20=  2= ن 1ن



  و 16و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ه الفملمنق إىل استخدام سيم الملقا   ا بملنانج اا وعو  التدمل بيو  أاومل     الباحث حيث تع من 

منبحوو ت ،عوواا ا حتتووني نتووتوى أداة املبووااال اململكبوو  اهلدونيوو  ا كووملة التووي   يوود البلووث أكثوومل نوو   

اا وع  اللابط  الر استخدن  ال نانج التعيي ا )التقييد ( امُلتب  ا ال يي و أ لا  ساهم اسوتخدام  

 .ن  خالا استخدانه ا متمل نال اا وع  التدمل بي ا إكفاة عانت التحو   منالاااة م الملقا   سي

(و 17م( )2009)إملومل  توملبين  من اانيوت ،ويرت     منتتحابه ه ه النتيد  ن  نتائج دااسوال كوت نو     

الر أقاال  (3م( )2015)  نب عوض (و 5م( )2012(و عا د حتني )19م( )2012)سمل نيفا ان من سي وناا 

إىل مننود ،ملمنق دال  إحصائي  بني نتوسطال القياسوال البعد و  لي د ووعتني اللوابط  منالتدمل بيو       

أعوو من هوو ه الفووملمنق إىل اسووتخدام األدمنال امُلتوواعدة ا بملنووانج    حيووث منلصوواحل اا وعوو  التدمل بيوو و  

 اا وع  التدمل بي .

تونود ،وملمنق دالو     "نأ عيوى أنوه   منه ه النتيد  حتق  صل  نا ناة بالفملض الثالوثو منالو    و   

إحصائي  بني نتوسطال القياسال البعد و  لي د ووعتني )اللوابط و التدمل بيو ( ا نتوتوى املبوااال       

 ."اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل اا وع  التدمل بي 

بوني نتوسوطال   مننود ،وملمنق ا ُنعود ل التلتو      (3)و منالح ت (7)ن  اعدمنا  أ لا   تلألك ا 

 القياسووال البعد وو  لي د وووعتني )اللووابط و التدمل بيوو ( ا نتووتوى املبووااال اململكبوو   يوود البلووثو       

الرتتيووب األمنا  نتو  مناسووتالم ال ووملة اوم الت مل وومل  حيوث احتيوو  نبووااة  و منلصواحل اا وعوو  التدمل بيوو  

الرتتيوب   اوم الت مل ومل  نتو  مناسوتالم ال وملة اوم احملوامناة      و بين ا احتي  نبوااة  %( 17.67) مُبعدا حتت 

 الرتتيووب  نتوو  مناسووتالم ال ووملة اووم التصووو بحووني احتيوو  نبووااة  و ا%( 14.67) مُبعوودا حتتوو  االثووان

الرتتيب  ا التصو بو منناةل نبااة نت  مناستالم ال ملة ام احملامناة ام %( 13.27) مُبعدا حتت الثالث 

 .%( 12.72) مُبعدا حتت الملاب  بنتب  

تائج عينو  البلوث التدمل بيو  ا ُنعود ل التلتو  احلاداو  ملتوتوى أداة        تفوق ن الباحث منتع من 

املبااال اململكب  اهلدوني  ا كوملة التوي  عو  عينو  البلوث اللوابط  .. بتوبب توظيوت متمل نوال سويم           

منتتوا،و  نو  املتواا احلملكوا لت مل نوال       توتالةم الملقا   ا حمتوى بملنانج اا وع  التدمل بي و منالر 

 املبااال اململكب   يد البلث.  

منتتف  ه ه النتيد  ن  نا توصي  إليوه نتوائج بعو  الدااسوال منالبلووث الور تنامنلو  األدمنال        

م( 2015) ع يت منآخوملمنن اسو لن ا عبود  (و 3م( )2015)  نوب عووض   امُلتاعدة منسيم الملقوا   كدااسو    

الر أابت  حتتو  نتوتوى أداة املوت، ال  يود البلوث لود         (18م( )2015) قاندااكوناا من اان  (و20)

اا وعوو  التدمل بيوو  نتيدوو  اسووتخدام األدمنال امُلتوواعدة بدانوو  أكوو  نوو  اا وعوو  اللووابط  الوور     

 اعت دل عيى ال نانج التقييد .



  و 17و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تونوود ،ووملمنق "منهوو ه النتيدوو  حتقوو  صوول  نووا نوواة بووالفملض الملابوو و منالوو    وونأ عيووى أنووه    

ا ُنعد ل التلت  بني نتوسطال القياسال البعد   لي د وعتني )اللوابط و التدمل بيو ( ا نتوتوى    

 ."املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلثو منلصاحل اا وع  التدمل بي 

 : االستخالصات والتوصيات ـ

 :االستخالصات  :ـ أواًل 

   الباحثو   توصوي  الحصوائا مناملونبج املتوتخدم مننتوائج التلييوت      هدف من،ملمنض البلوث كوة  ا

 إىل ا ستخالصال التالي  :

بني نتوسطال القياسال )القبيي و البعد  (  (0.05)وند ،ملمنق دال  إحصائيا  عند نتتوى نعنو   ت - 1

منلصواحل القيواس   و لي د وع  اللابط  ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلوث 

 .البعد 

بووني نتوسووطال القياسووال )القبييوو و   (0.05)،ووملمنق دالوو  إحصووائيا  عنوود نتووتوى نعنو وو     تونوود - 2

البعد و ( لي د وعو  التدمل بيوو  ا نتوتوى املبوااال اململكبوو  اهلدونيو  ا كوملة التووي   يود البلووثو        

 منلصاحل القياس البعد . 

بووني نتوسووطال القياسووال البعد وو     (0.05)و وو  ،ووملمنق دالوو  إحصووائيا  عنوود نتووتوى نعن    تونوود - 3

لي د وعتني )اللابط و التدمل بي ( ا نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي   يد البلوثو  

 منلصاحل اا وع  التدمل بي .

،ووملمنق ا ُنعوود ل التلتوو  بووني نتوسووطال القياسووال البعد وو  لي د وووعتني )اللووابط و       تونوود - 4

التدمل بيوو ( ا نتووتوى املبووااال اململكبوو  اهلدونيوو  ا كووملة التووي   يوود البلووثو منلصوواحل اا وعوو      

 : حيث ناة تملتيببا عيى النلو التالاو التدمل بي 

 .%( 17.67) مُبعدا حتت الرتتيب األمنا  ا نت  مناستالم ال ملة ام الت مل ملنبااة  *

 .%( 14.67) مُبعدا حتت  االرتتيب الثان ا الت مل ملنبااة نت  مناستالم ال ملة ام احملامناة ام  *

 .%( 13.27) مُبعدا حتت الرتتيب الثالث  ا نت  مناستالم ال ملة ام التصو بنبااة  *

 .%( 12.72) مُبعدا حتت الرتتيب الملاب   ا التصو بنبااة نت  مناستالم ال ملة ام احملامناة ام  *
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 : التوصيات :ثانيًا  ـ

تفيود   الور نو  حتد ود التوصويال      الباحثو   مت نو استنادا  إىل نا تح  إليه نتائج ه ا البلث .. 

 :  عيى النلو التالا..  التي جماا كملة  االع ت 

أه ي  استخدام سيم الملقا   ا حتتني نتتوى املبااال اململكب  اهلدوني  ا كملة التي  لودى طالبوال    - 1

 كيي  الرتبي  المل اكي . 

 تونيه استخدام سيم الملقا   ا حتتني املبااال الد،اعي  ا كملة التي . - 2

أه ي  إنملاة الدااسال منالبلوث العي ي  ا استخدام الوسائت مناألدمنال امُلتاعدة ا املبوااال األساسوي     - 3

 مناململكب  ليمل اكال امُلختيف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و 19و   

 يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""استخدام سلم الرشاقة يف حتسني مستوى أداء بعض املهارات املركبة اهلجومية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قائمة املراجع ـ

 :املراجع العربية  :ـ أواًل 

و   كملة التي  ليد ي :  م ( 2003حت  التيد نعوض )  - 1
6

 القاهملة. و داا املعاافو

تووجيا  بعوو  األدمنال التدا بيوو  ا تطووو مل أهووم القووداال :  م(2012حتووني عبوودال هملة عبدألي وو  ) - 2

 و  ووث ننحووواو احلملكيوو  اطاصوو  مببووااتا الاسوواا مناسووتقباا الاسوواا بووال ملة الطووائملة

 . ي  الرتبي  المل اكي و نانع  بابتو كي5و اايد 5جمي  عيوم الرتبي  المل اكي و العدد 

تجيا  استخدام بع  األدمنال امُلتاعدة عيى تعيوم نبوااة التصوو ب    :  م(2015  نب احلد د  عوض ) - 3

 و اسوووال  نانتوووت  غووو  ننحوووواةو ا كوووملة التوووي  لووودى تي يووو ال اململحيووو  العداد ووو 

 كيي  الرتبي  المل اكي و نانع  املنصواة. 

باستخدام متمل نال القف  ن  منك  القمل،صاة تجيا  التدا ب :  م (2002عادا انلان خبي  هاقم )  - 4

 و باألاقوواا منمتمل نووال الواووب الع يوو  عيووى نتووا،  الواووب الع ووود  لالعوو  كووملة التووي    

 .ي  المل اكي  ليبننيو نانع  حيواناسال  دكتوااه غ  ننحواةو كيي  الرتب

تا منالتوا،  احلملكا تجيا  منسائت تدا بي  ا تطو مل الدااك احل:  م(2012عا د حتني عبد األن  ) - 5

 و  ث ننحوواو جميو  عيووم الرتبيو  المل اكوي و      مند   أق اا التصو ب لناقئا كملة التي 

 العدد الثالثو اع ة الثاناو اايد اطانسو كيي  الرتبي  المل اكي و نانع  بابت. 

 و   و القاهملة. و داا األسات ة لينحمل منالتكملة التي :  م(1998ع    الن ملو ندح  صاحل سيد )عبد ال - 6

أاومل اسوتخدام منسويي  ُنتواعدة ا تطوو مل د و  التبود ت نو  الملنيو           :  م(2008نا ن حت  ناسم ) - 7

و  ث ننحواو جمي  عيوم الرتبي  المل اكي و العدد التاب و اايد األمناو احلملة ب ملة التي 

 . ي  الرتبي  المل اكي و نانع  بابتكي

و اعو ة األمناو    الرتبي  البدني  قو م منالقياس االت:  م(1987لى حتانني )حم د صب - 8
2

و داا الف ومل  

 و القاهملة. االعملب

أامل استخدام كملال سي  نثقي  عيى حتتني سملع  مند   الت مل مل :  م(1997حم د عبد احل يد بالا ) - 9

و اسوال  نانتوت  غو  ننحوواةو كييو  الرتبيو  المل اكوي         كملة التي  امنالتصو ب لناقئ

 ليبننيو نانع  الس ندا  . 

 تص يم بطاا   اختبوااال لواداةال املباا و  اململكبو  لالعو      :  م(1999حم د عبد التالم أبو ا ه ) - 10

و اسووال  دكتوووااه غوو  ننحووواةو كييوو  الرتبيوو     كووملة القوودم جب بوا وو  نصوومل العملبيوو    

   طنطا.  المل اكي و نانع
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األسوس العي يو    )كملة التي   احلد ث ا:  م(1999 مو حم د صبلى حتانني )حم د حم ود عبد الدا - 11

و  (تعييمو تدا بو  ياسو انتقاةو  انون) - (منالتطبيقي 
2

 و القاهملة. او داا الف مل العملب

و نملكو  ال تواب   منالتطبي امُلعانالل العي ي  الع يي  بني النظمل   :  م(1999نصطفى حتني باهى ) - 12

 لينحملو القاهملة. 

مناألداة املبوااى    تجيا  تدا بال الواب الع ي  عيوى الواوب الع وود   :  م(1998نناا نصطفى حم د ) - 13

مننتطيبوال   او نؤمتمل المل اكو  منتن يو  اات و  العملبو    كملة التي  منالتصو ب مناملتابع  ا

 منالعحمل  و اايد الثالثو كيي  الرتبي  المل اكي  ليبنالو نانع  حيوان.  dالقملن احلاد

 أاوومل بملنووانج توودا   لإلعووداد البوودنا اطووامت  :  م(1994 نصووطفى عابوود   دووس الوود   ) نوون  - 14

 و اسووال  نانتووت   عيووى بعوو  املووت، ال الفتوويولوني  مناملباا وو  لناقووئا كووملة التووي     

 .اكي  ليبننيو نانع   ناة التو س غ  ننحواةو كيي  الرتبي  المل

 باألاقوواا   تووجيا  بملنووانج ُنقوورتي ليتوودا ب الوودائمل :  م(2007العظوويم كووابوه )نوودا حمفوووظ عبوود   - 15

و اسال  دكتووااه  عيى نتتوى بع  املت، ال الفتيولوني  مناملباا   لالعبال كملة التي 

 غ  ننحواةو كيي  الرتبي  المل اكي و نانع  املنو،ي . 

حتد ود املتوتو ال املعياا و  لوبع  اختبوااال املبوااال       :  م(2007دا حمفوظ عبد العظيم كوابوه ) ن - 16

اايوو  العي يوو  ل ييوو  الرتبيوو   و  ووث ننحووواو اململكبوو  اهلدونيوو  لالعبووال كووملة التووي   

 كيي  الرتبي  المل اكي  ليبنالو نانع  ال  ا   .  والمل اكي  ليبنال

 :املراجع األجنبية  :ـ ثانيًا 
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