
 "كرة السلة يلناشئ تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم"

 .عادل رمضان خبيتم.د / أ. *

 م.د / ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه. **

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

ما  الا ل أنةارة رياضاية      للاشء   يمبساتو  اددا  ارركا   االرتقاا  تستهدف الرتبية الرياضية 

ادنةارة   ما  تراوير مهاراتا       ا انفعاليا و ا ومعرفيا  ا ومهاريا  بادنيا  موجهة حتقق الشمو الكامل املتزن 

 يأما  اواول  ةا   (، وُي221:  3). مبا يؤهل  للوصول إىل قراع البرولاة   واستعداداتمليول   ا املختارة وفق

كال نةااك كاتن تكاون      م  نواتج التعلم ميك  حتقيقهاا    إىل أن هشاك العديد (م2005ي )ومجال الةافع

 جاناا     ية بدنيااة أو معلومااة معرفيااة أو تاااي  إ اااب فارصاايلة عبااارة عاا  مهااارة  ركيااة أو صاا  

 (199:  3) .م  جوان  التعلم

 يكل م  التحصيل ادكادمي إىل أن نتاج التعلم أو خمرجات  تتمثل   (م2005) كمال زيتونة  وُي

 االجتماعياااةالعااااداا والقااايم  املتمثااال   ياالجتماااع والتحصااايل  ي، والتحصااايل الوجااادانأو املعاار  

 (116:  15. )ياررك يوالتحصيل السلوك

مجي  أحنا  العامل حبيث أصبحت أكثر الرياضاا املمارسة ب  الفتيان  كرة السلة   انتةراوقد 

 ،(يأهلا  احتااد عضو ) (208) عدد يضم لكرة السلة يولالد االحتاد يث أن  ،والفتياا على مستو  العامل

وكااث  ماا  هااؤال  الةاابا  ماا  ادوالد    ،مارسااون كاارة الساالة ماا  الةاابا  يُ  ادالفممااا يعشااى أن م اااا  

ذي  م  املمك  أن تكون كرة السلة بالشسبة هلم فرصة تربوية ممتازة باإلضافة إىل إساهام  لواملراهق  ال

 (1بقدراتهم البدنية و املهارية. ) االرتقا  كرة السلة  

 ،وقد  ظيت كرة السلة مبكانة مرموقاة با  ادنةارة الرياضاية املختلفاة ما   ياث  اعبيتها        

مارساتها، كماا أن كارة السالة     فربيعة كرة السلة جتعل الشاس مبختلف ف اتهم يشهمكون   مةاهدتها وُم

مارساتها براول   ياز بتفردهاا ما  الا ل مُ    تتم، فتعد م  أنف  ادنةرة الرياضية للةبا  م  اجلشسا  

فل  حتتااج ساو  كارة سالة و لقاة       بةكل فرديمك  ممارستها ن  ُيأامللع  أو على مشتصف امللع ، كما 

 (1:  24ميك  ان تؤد  بدون كرة سلة. ) سلة وا دة فقط، كما ان  هشاك العديد م  التدريباا اليت

وهلااذا يتميااز  ،لتحقيااق مسااتو  عااالي ماا  اددا تعااددة وتترلاا  كاارة الساالة مهاااراا وقاادراا ُم

التادري  الرياضاي   كارة الساالة بالعدياد ما  اوصاالت ثاا التااتع  اجلاوهري علاى تشظايم وكفااا ة          

 (6. )للشا   التدري  الاصة 

  ،جديااد أساالو  اسااتحدا ختلفااة   ادنةاارة الرياضااية امُل ساايات تعاادد أسااالي  التاادري    و 

إىل أن  م(2004) زكاى  سا   ةا    يث ُي ،Cross Trainingي أو التدري  العرضتقاط  هو التدري  امُلو

 .املشوفيةجامعة  اكلية الرتبية الرياضية  أستاث ُمساعد بقسم أصول الرتبية الرياضية والرتويح ا *

 بقسم ادلعا  ا كلية الرتبية الرياضية ا جامعة املشوفية. مدرس **



  ا 2ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آالاار  اا  الشةاااك أو الرياضااة   رياضااة أو نةاااك أو تكشيااب تاادري   تقاااط  هااو اسااتخدام التاادري  امُل

 (8. )يالرليس يالشةاك الرياض حتس  اددا    ساعدة  وثلب للُم ،الرليسية ل ع 

أن التادري    مMoran & Mcglynn (1997)، ماوران ومااكل    مTanka (1994) تانكاا وُيضيف 

  استحداع  دنةرة وألعا  خمتلفاة لكاى يقاوم مباشح تشويعااا كاث ة،        امُلتقاط  هاو برنامج تدري 

 أيضاا  علاى حتسا  عشاصار اللياقاة البدنياة ومساتو  اددا          ويعمال  كذلب ُيقلل ما  خمااطر اإلصاابة،   

 (27(، )28) .يالتخصص يالشةاك الرياض  

ي  التخصصاية  لكسار مجاود بارامج التادر     اساتخدام  علاى أهمياة    اآلرا تفقت الكث  م  اوقد 

أسالي  التدري  ل  أهميت  واراجة  أن التشوع   مKramer et all (1997) كرامر و آالرون يث ير  

عشااد إعااداد الاالامج التدريبيااة ممااا يااؤد  إىل نتااالج جيااده    االعتبااار فااالتشوع  اا  وضااع     ،إلياا 

 ( 12:  26) .أدا  ال عب    ةومتقدم

بادنةرة  واالستمتاعمبستو  اللياقة البدنية  االرتقا ساعد التدري  املتقاط  ال عب  على ُيو

 (33اجلديد. ) متارس وتهي ة ال ع  لبد  املوسم التدري  الرياضية البديلة اليت

 ياث ميكا     ،تقااط  مارسة أنةرة التدري  امُلتدعو إىل ُم اليت العديد م  االجتاهااوقد ظهرا 

 ياث ميكا  تشمياة     ي،عا  الشةااك التخصصا    بعيادا  بالقدراا البدنياة   واالرتقا تعلم مهاراا خمتلفة 

والدراجاا، وعشصر القاوة ما  الا ل     يمارسة أنةرة مثل السبا ة واجلرعشصر التحمل م  ال ل ُم

  ،ا والبالياا تاادريباا داالاال املااا  و تاادريباا اد بااال املراطيااة، و عشصاار املرونااة ماا  الاا ل اليوجاا     

 (30بالقدراا البدنية ل عب . ) االرتقا  تسهم   تعددة اليتو   ثلب م  ادنةرة الرياضية امُل

اهتمام العديد م  البا ث    ادنةرة الرياضية  Cross Trainingوقد نال التدري  املتقاط  

 ، ودراسااة (19) (م2008) يوأمحااد الةااافع حممااود ارااو جرياات دراسااة اففااي كاارة القاادم .. ختلفااة امُل

 ودراسااة  ،(2) (م2005) الساايد سااعد   التااش ، ودراسااة   (9) (م2005) و ااا   ساا   ي ااريف فتحاا 

ودراساة   ،ألعاا  القاو      (7) (م2005) حيياى  يمحاد السبا ة، ودراسة    (5) (م2004)إيها  إمساعيل 

الايت اساتخدمت بارامج التادري       أظهارا هاذه الدراسااا     ياث  اجلاودو،    (17) (م2006) حممد  داد

 .حتقيق نتالج إ ابية الاصة عشد تربيقها ال ل الفرتة االنتقالية للموسم التدري  امُلتقاط 

كرة السلة جبان  أنةارة     يبإضافة تدريباا مهارية تتميز بالراب  الرتوحي البا ثانوقد قام 

  يااث أنهااا تزيااد  ،الفريااق ظ علااى العاا ملحااو ي يااث أنهااا تااؤد  إىل تااتع  إ اااب ،تقاااط التاادري  امُل

 ، و حتس  مهاراا ال عب  وتؤد  إىل زيادة الرتكيز لد  ال عاب ، ال عب  بتنفسهمم  محاس وعقة 

باللياقة البدنية وادنةرة الرياضية املوجهة ودماة الشةااك    االستمتاعكما أنها تعلم ال عب  كيفية 

 (31)، (1) .كرة السلة على تدري  ال عب  إقبالالشهاية إىل زيادة  ؤد   يمما  ي ..التخصص



  ا 3ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إضاافة املزياد ما      التدريباا الرتوحيياة تسااهم بةاكل كاب        استخدامأن  البا ثانير    يث

 الدافعياة ضافى جاو ما     مماا يُ  ،الفرياق واملادر    الفرياق فيماا بياشهم وبا  العا       الرتابط ب  الع 

 والرتابط داالل الو داا التدريبية للفريق بةكل عام.

، جماال كارة السالة    تقااط    دراساة تشاولات التادري  املُ     ادوا مل  البا ثاان وم  ال ل قارا اا  

املر لاة  ر ام أهمياة   ، وجماال كارة السالة    ما  الباا ث      باالهتمام الكاا   هذا االجتاه  يث مل حيظى

سو  دراسة وا دة قارنات   .جمال كرة السلة   هذه املر لةا تشاولت مل تك  هشاك دراسااالنتقالية .. 

عادالا اللياقاة البدنياة والوظيفياة     علاى بعام مُ   اجلمااعي شفارد ل عاب  والتادري     ب  التادري  املُ 

أن املر لاة   (14) (م2000ي )(، عاوي  اجلباال  12) (م1992) علاى البياب   ياذكر و، (32). كرة السلة ل ع 

املوسم  إث أنها القاعدة ادساسية لتحقيق التقدم   .. م  أهم مرا ل الدورة التدريبية تعتل االنتقالية

إىل أن الفرتة االنتقالية تعتل ما  أنسا     مThomas et all (2000)توماس وآالرون كما ُية   ،اجلديد

 (29كرة السلة. ) يحتس  مستو  ارالة البدنية واملهارية لشا   ميك  استخدامها   الفرتاا اليت

 ختضاا   االنتقاليااةأن املر لااة  وجاادواجمااال تاادري  كاارة الساالة    البا ثااانوماا  الاا ل عماال 

فالبعم يكتفى بالرا ة السلبية لفرتة تصل إىل أكثر م   هر على الر م ما    .دهوا  واللاا املدرب 

عباد العزياز الشمار    ةا    ياث يُ  ،عا  التادري  لفارتة طويلاة     االنقرااع تاشمم عا     ادعار السلبية اليت

 ياث يفقاد ال عا      ،إىل أن هذه ادعار السلبية عادة ما تكون كب ة و اده (م2005) ونارميان اوري 

 ،(252:  10  بشاؤهاا بالتادري  املشاتظم لفارتة طويلاة. )      نسبة كب ة م  التكيفاا الفسيولوجية الايت 

مماا ياؤد  إىل    .. دون التادرج بارمال التادري    رتفعة بيشما  يبدأ البعم ادالر بتدريباا ثاا  دة ُم

بدنى فقط دون وجود  عرى برنامج تدري والبعم ُي ،يبداية املوسم الرياض تعدد  دو  إصاباا  

 البا ثانمما دعا ا ، بالقدراا البدنية واملهارية مع االرتقا ادمر الذ  حيول دون  ..تدريباا مهارية  يأ

املر لاة االنتقالياة واولاة    وتربيقا  الا ل   تقااط   التدري  امُل ستخدامبا إىل تصميم برنامج تدري 

باملراج   التالية لتكوي   البا ثان استعانوقد  ،كرة السلة يبالقدراا البدنية و املهارية لشا   االرتقا 

 (27)، (25)، (23)، (22)، (20)، (13) ،(11) .حمتو  برنامج التدري  املتقاط    كرة السلة

 : أهداف البحثـ 

 : البحث إىلهذا يهدف 

  .تقاط التدري  امُل باستخدامكرة السلة  يلشا   برنامج تدري تصميم  - 1

( يواملهاار  يقارت  علاى بعام ناواتج الاتعلم )البادن      تقااط  املُ التعرف على تتع  برنامج التدري  امُل - 2

 .كرة السلة يال ل الفرتة االنتقالية لشا  



  ا 4ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فرض البحثـ 

لصاااا ارموعااة ، وتوجااد فااروت دالااة ا صاااليا باا  ارموعااة التمريبيااة وارموعااة الضااابرة    - 1

 .التمريبية   املتا اا البدنية

لصاااا ارموعااة ، وباا  ارموعااة التمريبيااة وارموعااة الضااابرة توجااد فااروت دالااة ا صاااليا   - 2

 .التمريبية   املتا اا املهارية

 : البحث صطلحاتُمـ 

  : Cross Training( يالتدريب امُلتقاطع )العرضـ  1

وثلاب   ،أالار  ا  الشةااك أو الرياضاة الرليساية ل عا        رياضاة أو نةااك تادري     اساتخدام هو 

 (4:  16الشةاك أو الرياضة الرليسية. ) حتس  اددا    ساعدة  للُم

 : Outcome Learningناتج التعلم ـ  2

ختارة حتت ظروف مر وبة وبررت فشية أنةرة ُم يةرتك   هى الصالت يكتسبها الفرد الذ 

  (550 : 4. )يجتماعا، ي، نفس، معر ي، مهاريوقد يكون ناتج التعلم بدن ،فعالة

 : الدراسات السابقةـ 

تقااط    دراسة بهدف تصميم برنامج للتدري  امُل (19م( )2008حممود ارو ، أمحد الةافعي )أجر   - 1

ما  فارت   ا  ( العبا 20) كرة القدم، وثلب على عيشة بلا  قوامهاا   لد  الع  يحتس  التوازن العضل  

تقااط  علاى   للناامج التادري  املُ   اإل اابي  التاتع  وأسفرا أهم الشتالج عا    ،سشة 18الشا    حتت 

 سشة.  18كرة القدم حتت  لد  الع  يحتس  التوازن العضل

دراسة بهدف التعرف علاى ماد  تاتع  برناامج التادري  امُلتقااط         (2( )م2005السيد سعد )أجر   - 2

( نا ئ م  25للسبا  ، وثلب على عيشة بل  قوامها ) يعلى القوة العضلية واملرونة واالجناز الرقم

 أسابي ، وأسفرا أهام الشتاالج عا  تفاوت ارموعاة التمريبياة الايت        أربعة (4( سشة ملدة )15إىل  12)

 مرت  رة (. 50قياساا )قوة القبضة، املرونة، زم   ري  امُلتقاط   استخدمت التد

 دراسااة بهاادف بشااا  برنااامج باسااتخدام التاادري  امُلتقاااط         (7م( )2005محاادي حييااى ) أجاار   - 3

 مارت  100 يملتساابق  يالفرتة االنتقالية ومعرفة تتع ه على القوة العضلية واملرونة واملستو  الرقم  

أساابي ، وأسافرا أهام     أربعاة  (4ساشة ملادة )   20( نا ائ حتات   18عدو، وثلب على عيشة بلا  قوامهاا )  

 يقياسااا )القاوة، املروناة، املساتو  الرقما      الشتالج ع  تفوت ارموعة التمريبية عا  الضاابرة    

 مرت(.  100لعدو 



  ا 5ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باساتخدام   ج تادري  دراساة بهادف بشاا  برناام     (9) م(2005)  اا  الادري   ،  اريف صااا  أجر   - 4

التاادري  امُلتقاااط  ومعرفااة تااتع ه علااى تشميااة القااوة العضاالية العظمااى والقااوة املمياازة بالساارعة 

( نا ائ الا ل فارتة    30ساشة، وثلاب علاى عيشاة بلا  قوامهاا )       16التاش  حتات    يواملرونة لاد  نا ا   

 با  جمماوعيت  ، وأسفرا أهام الشتاالج عا  وجاود فاروت إ صاالية دالاة        اإلعداد للموسم التدري 

 مجي  متا اا البحث. ولصاا ارموعة التمريبية   ،البحث )الضابرة، التمريبية(

 : إجراءات البحثـ 

 :  منهج البحث :أواًل  ـ

وثلاب باساتخدام تصاميم     ،البحاث  ةلربيعا  اسابت  شمُل ا نظار  املشهج  التماري   البا ثان استخدم

 .ةواالالر  ضابر ةجتريبي هماا دإرموعت   ي(البعدا  يالقبل)القياس 

 : عينة البحث : ثانيًاـ 

ط لا  اجلايء    يساشة بشااد   14بفرياق كارة السالة حتات      نا ا ا   (12)ا تملت عيش  البحاث علاى   

عيشا  البحاث    ا اتملت تقاط  عليهم، كما (   تربيق برنامج التدري  امُلجمموعة جتريبية) يالرياض

 .)جمموعة ضابرة( يالر ان الرياض يسشة بشاد 14بفريق كرة السلة حتت  نا  ا  (12)على 

 : جتانس وتكافؤ اجملموعتني )التجريبية والضابطة( :ثالثا ـ 

 (1) جدول

 ارموعة التمريبية جتان 

 االلتوا  عاملُم ع± الوسيط س/ املتا اا

 0.28 0.29 13.05 13.05 الس 

 0.59 10.76 158.5 161.16 الرول

 0.05 7.03 50.5 52.25 الوزن

ماا با     تراو ات عام ا االلتوا  دفراد عيشة البحاث التمريبياة قاد    أن ُم (1)جدول  م  يتضح

جتاان   مماا يادل علاى     ،(3 ±) أي احنصارا ماا با     ،(الراول ، الرول،   متا اا )الس ( 0.59 : 0.05)

 .  هذه املتا اا التمريبية عيشة البحث

 12ن = 



  ا 6ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) جدول

 الضابرةارموعة  جتان 

 االلتوا  عاملُم ع± الوسيط س/ املتا اا

 0.19 0.54 13.05 13.15 الس 

 0.61 9.52 159.5 159.58 الرول

 0.47 5.39 50.0 51.66 الوزن

ماا با     تراو ات قاد   الضاابرة عام ا االلتوا  دفاراد عيشاة البحاث    أن ُم (2)جدول  م  يتضح

عيشة جتان  مما يدل على  ،(3 ±) أي احنصرا ما ب  ،(الرول، الرول،   متا اا )الس  (0.61 : 0.19)

 .  هذه املتا اا الضابرة البحث

 (3) جدول

 عيشة البحث الكلية جتان 

 االلتوا  عاملُم ع± الوسيط س/ املتا اا

 0.18 0.55 13 13.12 الس 

 0.56 9.86 159.5 160.00 الرول

 0.72 5.22 49.5 52.27 الوزن

 : 0.18)ما ب   تراو تقد  الكليةعام ا االلتوا  دفراد عيشة البحث أن ُم (3)جدول  م  يتضح

عيشاة  جتاان   مماا يادل علاى     ،(3 ±) أي احنصارا ماا با     ،(الراول ، الراول ،   متا اا )السا   (0.72

 .  هذه املتا اا الكلية البحث

 (4) جدول

 ارموعت  التمريبية والضابرةالتكافؤ ب  

 املتا اا
 (ا) قيمة الضابرة ارموعة التمريبية ارموعة

 اوسوبة

 عشد الداللة

 ع± س/ ع± س/ (0.05)

    دال 0.55 0.54 13.15 0.29 13.05 الس 

    دال 0.71 9.52 159.58 10.76 161.16 الرول

    دال 0.66 5.39 51.66 7.03 52.25 الوزن

 2.074( = 0.05(، مستو  معشوية )22* قيمة )ا( اجلدولية عشد د.  )

 12ن = 

 24ن = 

 12=  2= ن  1 ن



  ا 7ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والضاابرة   التمريبياة عادم وجاود فاروت دالاة إ صااليا  با  ارموعاة         (4)م  اجلدول  يتضح

  ياث أن قيماة  ، مما يدل على تكاافؤ ارماوعت    هاذه املاتا اا     ،(الرول، الرول،   متا اا )الس 

 .(0.05) اجلدولية عشد مستو  معشوية )ا(أقل م  قيمة  اوسوبة )ا(

 (5) جدول

 ب  ارموعت  التمريبية والضابرة  داللة الفروت

   املتا اا البدنية قيد البحث

 البدنية  املتا اا

 قيد البحث
 (ا) قيمة الضابرة ارموعة التمريبية ارموعة

 اوسوبة

 عشد الداللة

 ع± س/ ع± س/ (0.05)

    دال 0.95 15.61 129.66 19.28 129.25 حتمل عام

    دال 0.75 2.78 6.5 2.21 6.16 املرونة

    دال 0.96 0.37 3.30 0.36 3.31 السرعة

    دال 0.61 0.26 11.22 0.30 11.28 الر اقة

    دال 0.65 5.96 38.08 3.38 39.00 حتمل القوة

    دال 0.83 9.32 145.33 8.16 144.58 العضليةالقدرة 

 2.074( = 0.05(، مستو  معشوية )22* قيمة )ا( اجلدولية عشد د.  )

 والضاابرة   التمريبياة عادم وجاود فاروت دالاة إ صااليا  با  ارموعاة         (5)م  اجلدول  يتضح

 )ا(  ياث أن قيماة  ، املتا اامما يدل على تكافؤ ارموعت    هذه  قيد البحث، تا اا البدنية  امل

 .(0.05) اجلدولية عشد مستو  معشوية )ا(أقل م  قيمة  اوسوبة

 (6) جدول

 ب  ارموعت  التمريبية والضابرة  داللة الفروت

   املتا اا املهارية قيد البحث

 املتا اا املهارية 

 قيد البحث
 (ا) قيمة الضابرة ارموعة التمريبية ارموعة

 اوسوبة

 عشد الداللة

 ع± س/ ع± س/ (0.05)

    دال 0.87 2.84 6.58 2.09 6.75 التصوي  السلمى

    دال 0.76 1.51 2.92 1.08 3.08 الرمية اررة

    دال 0.52 0.37 10.75 0.51 10.55 اواورة

    دال 0.63 1.07 10.33 0.52 10.55 التمرير

 2.074( = 0.05(، مستو  معشوية )22)ا( اجلدولية عشد د.  )* قيمة 

 12=  2= ن  1 ن

 12=  2= ن  1 ن



  ا 8ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والضاابرة   التمريبياة عادم وجاود فاروت دالاة إ صااليا  با  ارموعاة         (6)م  اجلدول  يتضح

 )ا(  ياث أن قيماة  ، مما يدل على تكافؤ ارموعت    هذه املاتا اا قيد البحث،  تا اا املهارية  امل

 .(0.05) اجلدولية عشد مستو  معشوية )ا(أقل م  قيمة  اوسوبة

 : أدوات مجع البيانات : ـ رابعًا

 (1مرفق ) : البدنية اخلاصة برياضة كرة السلة القدرات اختباراتـ  1

   .التحمل العام ة .. لقياساملكان م  رف  الركب   ياجلراالتبار  *

  ة.املرون.. لقياس  االتبار عشى اجلذع م  وض  اجللوس الرويل *

  ة.االنتقالي ةالسرع.. لقياس  ( مرت م  بداية ُمتحركة20االتبار العدو ) *

  ة.الر اق.. لقياس  ب  ارواجز يالزجزاج ياجلراالتبار  *

  حتمل القوة. .. لقياس اجللوس م  الرقوداالتبار  *

  . ةالعضلي ةالقدر .. لقياس م  الثباا الوع  العريماالتبار  *

 (2مرفق ) : األساسية يف كرة السلةاختبارات املهارات  ـ 2

 .السلمىالتصوي   االتبار *

 ة.ارر ةالرمي االتبار *

 ة.اواوراالتبار  *

 .التمرير سرعة االتبار *

 (3مرفق ): ونتائج االختبارات  استمارات تسجيل البيانات ـ 3

 عاجلتها إ صاليا .    إعداد استماراا جلم  البياناا اواصة بعيشة البحث لتفرياها وُم

 امُلعامالت العلمية لالختبارات امُلستخدمة : : ـ خامسًا

  : االختبارات البدنيةصدق ـ  1

حبسااا  صاادت التمااايز الااذ  يعتمااد علااى تربيااق االالتباااراا علااى جممااوعت    البا ثااانقااام 

داللاة  ، عام  ساا    )ما  نفا  جمتما  البحاث والاارج عيشاة البحاث ادساساية(         املساتو   ختلفت   ُم

 نا ا    (10)وعاددهم  وارموعاة  ا  املميازة    نا ا  ،   (10) وعاددهم  ميازة الفروت ب  ارموعة امُل

 . يهليوبولي  الرياض يشادبتدل  بُم



  ا 9ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ققاات  يااث  اسااتخدام هااذه االالتباااراا   العديااد ماا  الدراساااا واملراجاا  العلميااة،   وقااد

داللاة  يوضاح   (7) واجلادول ، (21(، )18(، )13) ... مما يؤكاد علاى صادت حمتواهاا     عام ا صدت عاليةُم

 .قيد البحث البدنية االالتبارااالفروت ب  ارموعت  التمريبية والضابرة   

 (7) جدول

  ارموعة امُلميزة وارموعة    امُلميزةب   داللة الفروت

 البدنية قيد البحث االتباراا املتا اا  

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث
الفرت ب      امُلميزة ارموعة امُلميزة ارموعة

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 ع± س/ ع± س/ اوسوبة

 * 8.89 22.17 10.87 116.83 11.80 139.00 حتمل عام

 * 6.45 6.08 0.90 4.92 2.13 11.00 املرونة

 * 9.31 0.65 0.47 3.68 0.10 3.03 السرعة

 * 6.60 1.00 0.44 11.44 0.55 10.44 الر اقة

 * 3.11 7.41 2.76 33.17 4.08 40.58 حتمل القوة

 * 5.47 16.5 3.69 139.83 6.08 156.33 القدرة العضلية

 2.101( = 0.05) معشوية مستو  ،(18( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

لصااا ارموعاة    (0.05) معشوية مستو عشد  وجود فروت دالة إ صالية( 7) يتضح م  جدول

 قياس ما وضعت م  أجل . ، مما يدل على صدقها  البدنية قيد البحث االالتباراا ميزة  امُل

 : ـ ثبات االختبارات البدنية  2

برريقاة تربياق االالتباار     قياد البحاث   عامال الثبااا ل التبااراا   بالتحقق ما  مُ  البا ثانقام 

عامال االرتبااك با     ساتخراج مُ ، عم اب  التربيق  سبة أيام( 7)قدرة  وإعادة تربيق  بفاصل زمشى

عاماال مُل ياجلااذر الرتبيعاا باسااتخدام يكمااا    سااا  الصاادت الااذات  ،يالتربيااق ادول والتربيااق الثااان

 .عامل الثباا، وقيم الصدت الذاتي ل التباراا قيد البحثيوضح ُم (8)، واجلدول االرتباك

 

 

 10=  2= ن  1 ن



  ا 10ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8) جدول

 ُمعامل االرتباك ب  التربيق ادول والثاني 

 املتا اا البدنية قيد البحثاالتباراا   

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث
 ُمعامل  التربيق الثاني التربيق ادول

 الثباا
 الصدت ُمعامل 

 الذاتي
 ع± س/ ع± س/

 * 0.99 * 0.97 9.59 119.58 10.87 116.83 حتمل عام

 * 0.90 * 0.81 0.85 6.00 0.90 4.92 املرونة

 * 0.92 * 0.84 0.42 3.45 0.47 3.68 السرعة

 * 0.90 * 0.81 0.42 11.20 0.44 11.44 الر اقة

 * 0.95 * 0.90 2.50 34.5 2.76 33.17 حتمل القوة

 * 0.98 * 0.96 3.87 141.58 3.69 139.83 القدرة العضلية

 0.632( = 0.05) معشوية مستو  ،(8( اجلدولية عشد د.  )ر) قيمة *

أن قاايم معااام ا االرتباااك باا  الترباايق  ادول والثاااني الالتباااراا   (8)يتضااح ماا  جاادول 

، وهذه القيم دالة إ صاليا  عشد مستو  (0.97 : 0.81)تراو ت ما ب  قيد البحث قد  البدنية املتا اا

 مما يدل على عباا هذه االالتباراا. (0.05)داللة 

  : االختبارات املهاريةـ صدق  3

 (9) جدول

 ب  ارموعة امُلميزة وارموعة    امُلميزة  داللة الفروت

 قيد البحث املهاراا االتباراا  

  املهاريةاملتا اا 

 قيد البحث
الفرت ب      امُلميزة ارموعة امُلميزة ارموعة

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 ع± س/ ع± س/ اوسوبة

 * 7.75 2.92 0.91 4.5 1.88 7.42 التصوي  السلمى

 * 5.50 2.42 0.99 3.08 0.67 5.5 الرمية اررة

 * 6.95 2.16 0.29 9.92 0.67 12.08 التمرير

 * 4.20 1.47 0.53 10.67 0.49 9.20 اواورة

 2.101( = 0.05) معشوية مستو  ،(18( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 10ن = 

 10=  2= ن  1 ن



  ا 11ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لصااا ارموعاة    (0.05) معشوية مستو عشد  وجود فروت دالة إ صالية( 9)يتضح م  جدول 

 قياس ما وضعت م  أجل . ، مما يدل على صدقها  قيد البحث املهاراا االتباراا ميزة  امُل

  :ـ ثبات االختبارات املهارية  4

 (10) جدول

 ُمعامل االرتباك ب  التربيق ادول والثاني 

   االتباراا املهاراا قيد البحث

  املهاريةاملتا اا 

 قيد البحث
 ُمعامل  التربيق الثاني التربيق ادول

 الثباا
 الصدت ُمعامل 

 الذاتي
 ع± س/ ع± س/

 * 0.87 * 0.76 0.52 5.50 0.91 4.5 السلمى التصوي 

 * 0.86 * 0.74 0.74 4.00 0.99 3.08 اررة الرمية

 * 0.82 * 0.67 0.39 10.83 0.29 9.92 التمرير

 * 0.89 * 0.78 0.47 10.44 0.53 10.67 اواورة

 0.632( = 0.05) معشوية مستو  ،(8( اجلدولية عشد د.  )ر) قيمة *

أن قاايم معااام ا االرتباااك باا  الترباايق  ادول والثاااني الالتباااراا ( 10) يتضااح ماا  جاادول

، وهذه القايم دالاة إ صااليا  عشاد مساتو  داللاة       (0.78 : 0.67)تراو ت ما ب  قيد البحث قد  املهاراا

 مما يدل على عباا هذه االالتباراا. (0.05)

 : قيد البحث برنامج التدريب امُلتقاطع : ـ سادسًا

  : الربنامجـ هدف  1

 ال ل الفرتة االنتقالية.سلة كرة ال يلد  نا   بعم نواتج التعلم )املهاري ا البدني(حتس  

 :ـ أسس وضع الربنامج  2

 .التدري  املتقاط  لتحديد زم  و ده اللنامج املقرت تشاولت  اليتبادحبا  االستعانة  *

 .(عيشة البحث) لمة اللنامج للمر لة السشية ُم *

 شاس  أعشا  فرتة تربيق .مرونة اللنامج بالقدر امُل *

 تشفيذ اللنامج امُلقرت .  واوصوصية االستمرارية واالنتظام  *

 10ن = 



  ا 12ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اواصاة برياضاة كارة السالة       أنةرة التدري  امُلتقاط  مصفوفة حتديد حمتو  اللنامج امُلقرت  م  *

التش ، تدريباا مقاوماة،   أنةرة ) كرة القدم، كرة الرالرة، كرة اليد، تدريباا مهارية، واملتمثلة  

مصافوفة أنةارة    (4) يوضاح مرفاق  ، و، اإلطالاة واملروناة (  يبلياومرتك، اجلار  تادريباا  نط اربال،  

 .ي كرة السلةالتدري  املتقاط  لشا  

 نامج التدري  امُلتقاط  قيد البحث.برأنةرة  وتوياا مصفوفة شاسبةحتديد جرعاا البداية امُل *

 ما   تراو ت  ادة ارمال التادري    ،  يث مراعاة التدرج بةدة ادمحال على مدار اللنامج امُلقرت  *

  .عدل ضرباا القل م  ُم (%60إىل  50%)

أساابي    أربعاة  (4)ملادة  والا ل الفارتة االنتقالياة     التدري  امُلتقااط  قياد البحاث   تربيق برنامج    *

 م  كل أسبوع.يومية )اد د، الث عا ، اومي ، اجلمعة( تدري   ااو د أربعة (4)بواق  

، دقيقاة  (90 إىل 60) تاراو  با    برناامج التادري  امُلتقااط  امُلقارت      زم  و دة التدري  اليومية   *

 كرة السلة. يتقاط  لشا  التدري  امُل باستخداممنوثج لو دة تدريبية  (5)مرفق ويوضح 

 دقيقة. (360 إىل 240)زم  و داا التدري  ادسبوعية  يإمجال *

 .دقيقة( 1200)التدري  امُلتقاط  قيد البحث برنامج زم   يإمجال *

 : وقياسات البحثتطبيق برنامج التدريب امُلتقاطع خطة  : ـ سابعًا

الاا ل الفاارتة علااى ارموعااة التمريبيااة    تربيااق برنااامج التاادري  امُلتقاااط  قيااد البحااث   

 ، م3/6/2008 يااوم الث عااا  املوافااق  ،  يااث باادأ التربيااق م2009/م2008 ياالنتقاليااة للموساام الرياضاا 

للممماوعت   القياسااا القبلياة   كما   تشفياذ  ، م5/7/2008 يوم اد د املوافق وانتهى تربيق اللنامج

 ياومي للممماوعت   البعدياة   ، والقياسااا م2/6/2008 ،1اد اد واالعاش     ياومي التمريبية والضاابرة  

 وُمساعديهم. البا ثانوثلب حتت إ راف ، م7/7/2008، 6 االعش  والث عا 

 : عاجلات اإلحصائيةامُل:  ثامنًاـ 

( مُلعاجلااة SPSS) ياللنااامج اإل صااال  انالبا ثاااسااتخدم  ..   ضااو  أهااداف وفااروث البحااث  

، الوسايط ، ياالحنراف املعيار، يارساب املتوسط) : بادسالي  اإل صالية التالية ااستعان يث  ،البياناا

 ىوقاد ارتضا  (، بسايط لب ساون  ُمعامال االرتبااك ال  ، رسا  داللة الفاروت  )ا(االتبار ، ُمعامل االلتوا 

 .(0.05)مستو  الداللة اإل صالية عشد  انالبا ث



  ا 13ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عرض وُمناقشة النتائج ـ

 :ـ عرض النتائج  1

 (11) جدول

  القياس  القبلي والبعدي للممموعة الضابرةب   داللة الفروت

 قيد البحث املتا اا البدنية  

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث
 القياس البعدي القياس القبلي

الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة
نس  

 التحس  %
 ع± س/ ع± س/

 % 4.05 * 4.74 5.26 15.59 134.92 15.61 129.66 حتمل عام

 % 39.69 * 4.82 2.58 1.73 9.08 2.78 6.5 املرونة

 % 3.02 0.23 0.1 0.37 3.20 0.37 3.30 السرعة

 % 8.02 * 2.42 0.9 0.42 10.32 0.26 11.22 الر اقة

 % 22.77 * 3.17 8.67 5.89 46.75 5.96 38.08 حتمل القوة

 % 2.00 * 3.21 2.92 8.94 148.25 9.32 145.33 القدرة العضلية

 1.796( = 0.05) معشوية مستو  ،(11( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 (12) جدول

 ب  القياس  القبلي والبعدي للممموعة التمريبية  داللة الفروت

   املتا اا البدنية قيد البحث

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث
 القياس البعدي القياس القبلي

الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة
نس  

 التحس  %
 ع± س/ ع± س/

 %9.03 * 4.03 12.67 15.23 141.92 19.28 129.25 حتمل عام

 %89.28 * 8.75 5.5 2.01 11.66 2.21 6.16 املرونة

 %11.75 0.01 0.38 0.04 2.93 0.36 3.31 السرعة

 %21.0 * 4.67 2.37 0.30 8.91 0.30 11.28 الر اقة

 %27.33 * 5.01 10.66 5.08 49.66 3.38 39.00 حتمل القوة

 %8.47 * 5.12 12.25 6.93 156.83 8.16 144.58 القدرة العضلية

 1.796( = 0.05) معشوية مستو  ،(11( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 12=  ن

 12=  ن



  ا 14ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (13) جدول

 ب  القياس  البعدي  للممموعت  التمريبية والضابرة داللة الفروت

   املتا اا البدنية قيد البحث

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث

 ارموعة الضابرة ارموعة التمريبية
الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة

 الداللة عشد

(0.05) 
 ع± س/ ع± س/

 دال * 3.88 7.00 15.59 134.92 15.23 141.92 حتمل عام

 دال * 6.70 2.58 1.73 9.08 2.01 11.66 املرونة

    دال 0.10 0.27 0.37 3.20 0.04 2.93 السرعة

 دال * 3.91 1.41 0.42 10.32 0.30 8.91 الر اقة

    دال 0.07 2.91 5.89 46.75 5.08 49.66 حتمل القوة

 دال * 8.20 8.58 8.94 148.25 6.93 156.83 القدرة العضلية

 1.717( = 0.05) معشوية مستو  ،(22( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 (14) جدول

 ب  القياس  القبلي والبعدي للممموعة الضابرة  داللة الفروت

   املتا اا املهارية قيد البحث

 املتا اا املهارية 

 قيد البحث

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة
نس  

 التحس  %

 ع± س/ ع± س/

 %22.79 0.01 1.5 1.63 8.08 2.84 6.58 التصوي  السلمى

 %36.99 * 7.86 1.08 1.48 4.00 1.51 2.92 الرمية اررة

 %2.13 0.01 0.22 0.80 10.55 1.07 10.33 التمرير

 %1.89 * 4.93 0.2 0.55 10.55 0.52 10.75 اواورة

 1.796( = 0.05) معشوية مستو  ،(11( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 12 = 2ن  = 1 ن

 12=  ن



  ا 15ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (15) جدول

 ب  القياس  القبلي والبعدي للممموعة التمريبية  داللة الفروت

   املتا اا املهارية قيد البحث

 املتا اا املهارية 

 قيد البحث

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة
نس  

 التحس  %

 ع± س/ ع± س/

 %37.04 * 8.93 2.5 0.75 9.25 2.09 6.75 التصوي  السلمى

 %86 * 6.53 2.67 1.28 5.75 1.08 3.08 الرمية اررة

 %21.61 * 4.12 2.28 0.39 12.83 0.51 10.55 التمرير

 %20.66 * 5.20 2.18 0.39 8.37 0.52 10.55 اواورة

 1.796( = 0.05) معشوية مستو  ،(11( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 (16) جدول

 ب  القياس  البعدي  للممموعت  التمريبية والضابرة داللة الفروت

   املتا اا املهارية قيد البحث

 املتا اا البدنية 

 قيد البحث

 الضابرةارموعة  ارموعة التمريبية
الفرت ب  

 املتوسراا
 (ا) قيمة

 اوسوبة

 الداللة عشد

(0.05) 
 ع± س/ ع± س/

 دال    0.01 1.17 1.63 8.08 0.75 9.25 التصوي  السلمى

 دال * 3.00 1.75 1.48 4.00 1.28 5.75 الرمية اررة

 دال * 4.92 2.28 0.80 10.55 0.39 12.83 التمرير

 دال * 5.11 2.18 0.55 10.55 0.39 8.37 اواورة

 1.717( = 0.05) معشوية مستو  ،(22( اجلدولية عشد د.  )اقيمة ) *

 

 

 12=  ن

 12 = 2ن  = 1 ن



  ا 16ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : النتائج ُمناقشةـ  2

 يوالقياااس البعااد  يباا  القياااس القبلاا  إ صاااليا وجااود فااروت دالااة   (11)يتضااح ماا  جاادول  

، الر ااقة ، املروناة ، التحمال العاام  : ) البدنياة  تا اااملا    يلصاا القياس البعد، وللممموعة الضابرة

 بلاات  ياث   ماتا  املروناة   اوساوبة    (ا)ا بلات أعلى قيماة لا   وقد، (والقدرة العضلية ،حتمل القوة

مل تكا       ا   ،(2.42) ياث بلاات    ماتا  الر ااقة    اوسوبة  )ا(ا لبيشما كانت أقل قيمة  ،(4.82)

املاتا اا     إ صااليا  وجود فروت دالاة   البا ثانمتا  السرعة، ويرج     إ صاليا هشاك فروت دالة 

 البادني باجلانا    االرتقاا   مماا أساهم      ..اللناامج التادري    ارموعة الضاابرة    انتظامالسابقة إىل 

 ارموعة الضابرة. يلشا  

 يوالقيااس البعاد   يبا  القيااس القبلا    إ صااليا  وجاود فاروت دالاة     (12)جادول  كما يتضح م  

حتمال  ، الر ااقة ، املروناة ، التحمال العاام  : )ماتا اا     يلصاا القياس البعاد ، وللممموعة التمريبية

، (8.75) ياث بلاات   ماتا  املروناة     اوسوبة  )ا(ا ل، وقد بلات أعلى قيمة (والقدرة العضلية ،القوة

مل تكا  هشااك       ا  ، (4.67) ياث بلاات   ماتا  الر ااقة     اوساوبة   )ا(ا لا بيشما كانت أقل قيمة 

 متا  السرعة.   إ صاليا فروت دالة 

 ت لمممااوعالقياساا  البعاادي  ل باا  إ صاااليا وجااود فااروت دالااة  (13) ماا  جاادول ويتضااح

التاادري   اسااتخدمت الاايت لصاااا ارموعااة التمريبيااةو ،املااتا اا البدنيااة الضااابرة  والتمريبيااة 

 ، (8.20) يااث بلااات  مااتا  القاادرة العضاالية   اوسااوبة  )ا(ا لااقااد بلااات أعلااى قيمااة  ، واملتقاااط 

مل تك  هشاك      ، (3.88) يث بلات  متا  التحمل العام  اوسوبة  )ا(ا لبيشما كانت أقل قيمة 

 .السرعة وحتمل القوة يمتا    إ صاليا فروت دالة 

بيشما بلات نسابة   ،(% 3.02) متا  السرعة لد  ارموعة الضابرة بلات إال أن نسبة التحس   

متا  حتمال   ، كما بلات نسبة التحس   (% 11.75) متا  السرعة لد  ارموعة التمريبية التحس   

مااتا  حتماال القااوة لااد   بلااات نساابة التحساا       اا ، (% 22.77) القااوة لااد  ارموعااة الضااابرة

 : والااذي يااشت علااى، ، ممااا يتحقااق معاا  صااح  الفاارث ادول للبحااث (% 27.33) مريبيااةارموعااة الت

توجااد فااروت دالااة ا صاااليا باا  ارموعااة التمريبيااة وارموعااة الضااابرة، ولصاااا ارموعااة    )

 .(التمريبية   املتا اا البدنية

 ي ريف فتح، (19) (م2008ي )أمحد الةافع وحممود ارو  كل م  دراسةنتالج م  ثلب ويتفق 

تقااط   التادري  املُ  اساتخدام أن الايت أ اارا إىل    (17) م(2006) حممد  داد، (9) (م2005)  ا   س و

 بالقدراا البدنية ل عب . االرتقا أد  إىل 



  ا 17ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقياس  يالقياساا املهارية ب  القياس القبل   إ صاليا وجود فروت دالة  (14)ويوضح جدول 

 ياث بلاات   ، واوااورة  الرمياة ارارة   مهاارتي    يلصاا القياس البعد، وللممموعة الضابرة يالبعد

 اوااورة  مهاارة  اوساوبة    (ا)كماا بلاات قيماة     ،(7.86) الرمياة ارارة   مهارة اوسوبة   (ا)قيمة 

 التصوي  السلمى والتمرير.  مهارتي   إ صاليا بيشما مل تك  هشاك فروت دالة  ،(4.93)

 يالقياسااا املهارياة با  القيااس القبلاا       إ صااليا فاروت دالااة   وجاود  (15)كماا يوضاح جادول    

التصاوي  السالمى والرمياة     مهااراا    يلصاا القياس البعد، وللممموعة التمريبية يوالقياس البعد

 ياث   التصاوي  السالمى   مهاارة   اوساوبة   )ا(ا لا قاد بلاات أعلاى قيماة     ، واررة والتمرير واواورة

 .(4.12) يث بلات  التمرير مهارة  اوسوبة  )ا(ا لبيشما كانت أقل قيمة ، (8.93)بلات 

باا  ارموعااة التمريبيااة و ارموعااة   إ صاااليا وجااود فااروت دالااة   (16)ماا  جاادول  ويتضااح

قاد  ، والتادري  املتقااط    اساتخدمت  لصااا ارموعاة التمريبياة الايت    ، واملتا اا املهارية الضابرة  

 )ا(ا لا بيشماا كانات أقال قيماة     ، (5.11) ياث بلاات   اواورة  مهارة  اوسوبة  )ا(ا لبلات أعلى قيمة 

 مهاارة    إ صااليا  بيشما مل تك  هشاك فروت دالاة  ، (3.00) يث بلات الرمية اررة  مهارة   اوسوبة

 .التصوي  السلمى

بيشماا  ، (% 22.79) التصوي  السلمى لد  ارموعاة الضاابرة بلاات    مهارة إال أن نسبة التحس   

مماا يتحقاق معا      ،(% 37.04) التصوي  السلمى لد  ارموعة التمريبياة  مهارة بلات نسبة التحس   

توجد فروت دالة ا صاليا ب  ارموعة التمريبية ):  والذي يشت على، للبحث الثانيصح  الفرث 

  .(اريةوارموعة الضابرة، ولصاا ارموعة التمريبية   املتا اا امله

تن الفاارتة باا (29م( )2000) Thomas et allتوماااس وآالاارون  مااا ُيةاا  إلياا ويتفاق هااذا ماا   

حتسا  مساتو  ارالاة البدنياة واملهارياة       ميكا  اساتخدامها     االنتقالية تعتل م  أنس  الفرتاا اليت

أن    ( 7)  (م2005) حيياى  يمحاد ، ( 2)  (م2005) السيد ساعد كل م   دراسة، كذلب كرة السلة يلشا  

 بالقدراا املهارية ل عب . االرتقا تقاط  أد  إىل التدري  امُل استخدام

 : والتوصيات االستنتاجاتـ 

 : االستنتاجات:  أواًلـ 

  ،إىل املعاجلاااا اإل صااالية واسااتشادا  ، اادود عيشااة البحااث  ضااو  أهااداف البحااث وفروضاا  و  

 : اآلتي استخ صميك  .. وما أ ارا إلي  م  نتالج 

 كرة السلة. يكرة السلة أد  إىل االرتقا  بالقدراا البدنية لشا   تقاط   استخدام التدري  امُل - 1

 لشا  ي كرة السلة. اا ادساسيةملهارباكرة السلة أد  إىل االرتقا   تقاط   استخدام التدري  امُل - 2



  ا 18ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التوصيات:  ثانيًاـ 

 سشة. 14كرة السلة حتت  يتقاط  على نا  التدري  امُل باستخدامقرت  امُل التدري تربيق اللنامج  - 1

 كرة السلة. ل ع  م  املوسم التدري  االنتقاليةاملر لة  تقاط   التدري  امُل استخدام - 2

 التاادري ماا  املوساام  االنتقاليااةاملر لااة    يتاادريباا مهاريااة تتساام بالراااب  الرتوحياا  اسااتخدام - 3

 كرة السلة. ل ع 

املرا ال   كارة السالة     تقااط  علاى العا    إجرا  العديد م  الدراساا املماعلاة لفاعلياة التادري  املُ    - 4

 العمرية املختلفة.

تقاط  على نواتج التعلم املعرفية والشفساية  ماعلة لفاعلية التدري  امُلإجرا  العديد م  الدراساا امُل - 5

 كرة السلة. ل ع  واالجتماعية

إ اد  مرا ال تعلايم وتادري  طا   التخصات ادول لكارة السالة          تقااط    التادري  املُ  استخدام - 6

 بكلياا الرتبية الرياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ا 19ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قائمة املراجعـ 

 :املراجع العربية  :ـ أواًل 

 القاهرة.، كرة السلة ل عب  الةبا  توجيهاا للمدرب  : م(2005) االحتاد املصري لكرة السلة - 1

 يوتتع ه على بعم املكوناا البدنية واإلجناز الرقم يالتدري  العرض م( :2005السيد السيد سعد ) - 2

، جملااة جامعااة املشوفيااة للرتبيااة البدنيااة والرياضااة، العاادد   الفاارتة االنتقاليااة للساابا    

 .، املشوفيةالثام ، ارلد ادول، كلية الرتبية الرياضية، جامعة املشوفية

 ، (الشظرياة والتربياق  ) عاصارة مشااهج الرتبياة البدنياة املُ    م( :2005)ي مجال الةاافع ي، أم  اوول - 3

 ، القاهرة.يدار الفكر العرب

 دالاارة معااارف الرياضااة  م( :2004إبااراهيم الليفااة )، أسااامة راتاا ي، مجااال الةااافعي، أماا  اوااول - 4

 القاهرة.، ي، دار الفكر العربوعلوم الرتبية البدنية

املساتو      يالتدري  العرض باستخدامتتع  تروير القوة العضلية  : م(2004إيها  سيد امساعيل ) - 5

، جامعاة  ، كلياة الرتبياة الرياضاية   السبا ة، ارلة العلمية لعلوم الرتبية الرياضاية    يالرقم

 .طشرا، طشرا

ك، دار الفكر العربي، كرة السلة للممي :  م(1994 س  سيد معوث ) - 6
6

 ، القاهرة.

الفارتة االنتقالياة وتاتع ه       يبرنامج باستخدام التدري  العرض م( :2005إبراهيم حييى ) يمحد - 7

، جملاة جامعاة املشوفياة    مرت عدو 100 يملتسابق يلقوة العضلية واملرونة واملستو  الرقماعلى 

ادول، كليااة الرتبيااة الرياضااية، جامعااة   للرتبيااة البدنيااة والرياضااة، العاادد الثااام ، ارلااد  

 .، املشوفيةاملشوفية

، املكتبااة الرياضااي(التاادري   اجتاااه  ااديث   )تقاااط  التاادري  امُل م( :2004زكااى حممااد  ساا  )  - 8

 املصرية، اإلسكشدرية.

 ترااوير    ياسااتخدام التاادري  العرضاا  م( :2005) صاااا،  ااا   ساا  الاادري    ي ااريف فتحاا  - 9

، ارلاة العلمياة   التاش  وتاتع ه علاى مساتو  اددا  املهاار       يالعضالية واملروناة لشا ا    القوة 

 .، املشوفيةلعلوم الرتبية الرياضية، العدد السادس، كلية الرتبية الرياضية، جامعة املشوفية

 تدري  ادعقال تصميم بارامج ي )التدري  الرياض م( :2005نارميان اوري  )، عبد العزيز الشمر - 10

 ، مركز الكتا  للشةر، القاهرة.  (القوة و ختريط املوسم التدري 

ك، كرة السلة طرت التدري  والتعلم م( :2002) يعصام الدي  عباس الدياسر - 11
2

 ، القاهرة. 



  ا 20ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ي، مربعاة التاون  كارة القادم وادلعاا  اجلماعياة     أسا  إعاداد العا     م( :1992على فهمى البياب )  - 12

 اإلسكشدرية.

 شةتة املعارف، اإلسكشدرية.، ُمختريط التدري    كرة السلة : م(1995 عبان إبراهيم )، البيب علي - 13

باعاة والشةار   رلل G.M.S، دار ، الشظرياة والتربياق  يالتادري  الرياضا   م( :2000) يعوي  اجلبال - 14

 والتوزي ، القاهرة.

ك، عامل الكت ، التدري  مناثج  ومهارات  : م(2005كمال عبد ارميد زيتون ) - 15
6

 القاهرة.، 

، ي، أس ، مفاهيم، تربيقااا التدري  العرض م( :2004) يإيها  فوز  البديو، حممد جابر بريق  - 16

 شةتة املعارف، اإلسكشدرية.ُم

علاى حتسا     االنتقالياة املر لاة   تقاط   التدري  امُل استخدامتتع   م( :2006حممد  امد  داد ) - 17

، كلياة الرتبياة   (59) ، جملاة نظريااا وتربيقااا، العادد    اجلاودو  ل ع  يمستو  اددا  البدن

 .، اإلسكشدريةالرياضية للبش ، جامعة اإلسكشدرية

ادس  العلمياة  ) كرة السلة ارديث   م( :1999حممد حممود عبد الدايم )، حممد صبحى  سان  - 18

ك، يدار الفكر العرب، (والتربيقية
2

 القاهرة .، 

حتسا    تقااط    تصميم برنامج للتادري  املُ  ( :2008) يالةافع أم  أمحد، ارو   س  حممود - 19

كليااة ، الثالااث يالاادول ياملااؤمتر العلمااجملااة حبااو   ،كاارة القاادم لااد  العاا  يالتااوازن العضاال

 ، الزقازيقجامعة الزقازيق، الرتبية الرياضية للبشاا

، دار القلاام للشةاار  كاارة الساالة  التعليميااة والتدريبيااة   الاالامج  م( :2004مااد ت صاااا ساايد )  - 20

 والتوزي ، القاهرة.

مياة لكارة السالة علاى     تتع  ترتي  تعليم املهاراا الفشية اهلمو م( :2000ياسر عبد الفتا  حممد ) - 21

، ، جامعاة  لاوان     مشةورة، كلية الرتبية الرياضية للباش   ، رسالة ماجست مستو  أدالها

 . لوان

 : املراجع األجنبية : ثانيًاـ 

22- Burrall paye & Patrick paye (2001): Youth Basketball Drills, Human kinetics, U.S.A. 

23- Donald A.Chu (1998): jumping into plyometric, 2nded, library of congress, Human 

kinetics, U.S.A.. 

24- Hal Wissel (1994): Basket Ball "Steps to success", Human kinetics, U.S.A. 



  ا 21ا   

 "تأثري استخدام التدريب امُلتقاطع على بعض نواتج التعلم لناشئي كرة السلة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25- Jerry V.Krause, Don Meyer, Jerry Meyer (1999): Basketball Skills & Drills, Second 

Edition, Human kinetics, U.S.A. 

26- Kramaer Stone (1997): Effects of single versus multiple sets of weight training, Impact 

of volume, Intensity and variation journal of strength and conditioning research. 

27- Moran, Mcglynn (1997): Cross training for sports, Human kinetics books, San 

Francisco. 

28- Tanka (1994): Effects of cross training transfer of training effects on VO2max between 

cycling running and swimming, sports medicine. 

29- Thomas, Roger, Earle, Dan Waten (2000): Essentials of strength training and 

competing, 2nred Section 4, chapter 18,  Human kinetics, U.S.A. 

 :مصادر شبكة املعلومات الدولية  :ـ ثالثًا 

30- https://www.AARP.ORG30 

31- https://www.BreakThroughBasketBall.com31 

32- https://www.faculty.ksu.edu.sahttp. 

33- https://www.Runnersworld.com. 

http://www.aarp.org/
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