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  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

ة باإلیقاع السریع واالنتقال المستمر بین الھجوم والدفاع طوال المب�اراة ، مم�ا تتمیز مباریات كرة السل

مقابل��ة یتطل��ب أن ی��ؤدي جمی��ع الالعب��ین المھ��ارات األساس��یة بمس��توي متق��ارب حت��ي ی��تمكن ك��ل الع��ب م��ن 

احتیاجات موقفھ في الملعب ، األمر الذي یس�توجب زی�ادة االھتم�ام بإع�داد ف�رق الناش�ئین ف�ي كاف�ة الن�واحي 

  )٢٩:  ٥(   البدنیة والمھاریة والخططیة والنفسیة. 

التمرین�ات النوعی�ة ھ�ي الحرك�ات الت�ي تتش�ابھ ف�ي تكوینھ�ا الحرك�ي م�ع الحرك�ات الت�ي یؤدیھ�ا  تعتبرو

والمس�ار الزمن��ي للق��وة ، واتج��اه العم��ل المنافس��ة الریاض��یة م�ن حی��ث الق��وة ، والس��رعة ، الالع�ب ف��ي غض��ون 

العضلي مع الحركات التي تؤدى عند األداء الفني ، ولذا فھ�ي تعتب�ر وس�یلة مباش�رة لإلع�داد الرئیس�ي لالع�ب م�ن 

  ) ١٨:  ٦حیث التوافق الحركي وتتابع مسار األداء الحركي واتجاھھ. ( 

تعم��ل عل��ى تحقی��ق المتطلب��ات الم��راد الوص��ول إلیھ��ا بص��ورة م��ن الت��دریبات الت��ي  لخاص��ةالت��دریبات او

مباشرة للحصول على الشكل األمثل لألداء الحركي ، كما أنھا أقرب الوسائل إلى إعداد الالعب وتنمیة قدارتھ 

  ) ٨٩، ٨٨:  ١( في نوع النشاط الممارس.  

حركي من خالل التمرینات النوعی�ة باس�تخدام  –لحس أن اإلدراك ا م )٢٠١٤( الشیماء الخفیفوتذكر 

بع�ض األدوات المس��اعدة ھ��ام عن�د اكتس��اب مھ��ارة حركی��ة جدی�دة ، ف��إذا ل��م ی�درك الناش��ئ الحرك��ة أو المھ��ارة 

المطلوبة منھ بصورة صحیحة ودقیقة ، فان�ھ ل�ن یس�تطیع أداءھ�ا أو تنفی�ذھا بالدق�ة المطلوب�ة ، ف�إدراك الناش�ئ 

ساعد علي اإلحساس بالمكان الذي تؤدي فیھ ، والمدى المطل�وب النقب�اض عض�الت الجس�م للمھارة الحركیة ی

المختلفة ، واتجاھات أجزاء الجسم في الفراغ ، مما یساعد الناشئ علي التحكم في حركات جسمھ بحیث یظھر 

  )١٥:  ٢(  األداء معبراً ، وتأتي الحركة بكفاءة وسالسة. 

أن توافر األدوات المساعدة من العناصر الرئیسیة التي یقوم علیھ�ا  م)٢٠٠٧(محمد عبد الرحیم  ویشیر

 النج��اح ف��ي الوح��دة التدریبی��ة ، فارتف��اع مس��توي أداء األف��راد وتحقی��ق أھ��داف النش��اط م��رتبط بت��وافر األدوات

  ویؤدي توافرھا إلي المشاركة االیجابیة وزیادة التصور الحركي عند الالعب وكذلك تحسین األداء  الالزمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة مدینة السادات –كلیة التربیة الریاضیة  – نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمدرس بقسم 

والمھ��اري باإلض��افة إل��ي زی��ادة تركی��ز االنتب��اه والفھ��م وتثی��ر نش��اطھم ال��ذھني ویقبل��ون عل��ي الحرك��ي 

  )١١٧:  ٩برغبة وحماس.   ( بالتدری
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الوس�ائل التدریبی�ة المس�اعدة إذا م�ا أحس�ن انتقائھ�ا ووض�ع برامجھ�ا  نأ م)٢٠١٢(ع�اطف م�اھر  یذكر

فإنھا تزید من دافعیة الالعبین نح�و ال�تعلم كم�ا أنھ�ا تعم�ل عل�ي تحس�ین الجوان�ب المھاری�ة وتط�ور الجوان�ب 

تدریبیة مش�ابھة لظ�روف المب�اراة وبالت�الي یمك�ن لالع�ب البدنیة المرتبطة باألداء المھاري ، وتخلق ظروف 

أن یتكیف معھا أثناء التدریب ویصبح التعامل مع تلك المواقف أكثر سھولة وتعمل علي االقتصاد في ال�زمن 

المخصص للتعلیم والتدریب في حالة الجمع ما بین األداء البدني والمھاري في نفس الوق�ت وتزی�د م�ن متع�ة 

واالقتصاد في إعداد الالعبین المستخدمین في التدریبات وبالتالي ی�زداد وق�ت الالع�ب ف�ي  وتشویق الالعبین

  )١٩ : ٥(  . الممارسة والتدریب

بت�دریس وتعل�یم ك�رة الس�لة لطالب�ات كلی�ة التربی�ة الریاض�یة وم�ا تحت�اج إلی�ة  ةالباحثومن خالل عمل 

إلي  الباحثةسنة لذا اتجھت ١٤نمیتھا بعد سن المھارات من توافق حركي والي تنمیة اإلدراك والتي یصعب ت

تطبی��ق البرن��امج عل��ي ناش��ئین ك��رة الس��لة بالمدرس��ة الریاض��یة بالمنوفی��ة وال��ذي یص��بح أكث��ر ت��أثیراً وخالل��ھ 

یستخدم األدوات البدیلة أثناء تطبیق التمرینات النوعیة التي تھدف إلي تنمیة اإلدراك الحس حرك�ي للناش�ئین 

التي تتشابھ في تكوینھا من حیث تركیب األداء الحركي من قوة وسرعة ، ت المساعدة باستخدام بعض األدوا

تل�ك ف�أداء ،  والمسار الزمني للقوة وكذلك اتجاه العمل العضلي فیھا مع تلك الحركات التي تؤدي في المباراة

وأكث�ر ت�أثیرا عل�ي  ، نمی�ة المھاری�ة الس�ریعة للحرك�ةبعیدا عن الطریقة التقلیدیة یشكل األس�اس للتالتمرینات 

وذل�ك ال�ذي نفتق�ر إلی�ة خ�الل مراح�ل تعل�یم دقة الحركة والتوافق العض�لي وك�ذلك تحس�ن رد الفع�ل الحرك�ي 

  وتدریب الناشئین داخل األندیة.

باس��تخدام التمرین��ات النوعی��ة  اول��ة القی��ام بتص��میم برن��امج تعلیم��يمح ةالباحث�� توف��ي ض��وء ذل��ك رأ 

  ة.األساسیة في كرة السلبعض المھارات  تعلیم علي امعرفة تأثیرھل باألدوات

  أھداف البحث: ـ

  -:إلىالبحث  هذا یهدف

  -علي: اوالتعرف علي أثرهباألدوات باستخدام تمرینات نوعیة  تعلیميتصمیم برنامج  -١

 التجریبیة. البحث مجموعةل ةالمهاری المتغیرات -

 .التجریبیة البحث مجموعةل المتغیرات البدنیة -

 .البحث مجموعةل المهاریةالختبارات البدنیة و لعلي نسب التحسن التعرف  -٢

  البحث: ـ فروض

فــي المتغیــرات  لمجموعــة البحــثالبعــدي)  –(القبلــي  نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -١

 .البدنیة لصالح القیاس البعدي
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فــي المتغیــرات  موعــة البحــثلمجالبعــدي)  –(القبلــي  نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -٢

 المهاریة لصالح القیاس البعدي.

  المستخدمة: تالمصطلحا ـ

 -:تمرینات النوعیة -

یشمل ك�ل لحظ�ات ء المھاري وتفاصیلھ الدقیقة ولحظیة أو مرحلیة تنطلق من نفس طبیعة األدا مریناتتھي " 

  ) ٣٣:  ٦األداء الفعلي".   ( 

  إجراءات البحث:

  :  : منھج البحث أوالً 

بأح���د  تلمالئمت���ة لطبیع���ة ھ���ذه الدراس���ة ، وق���د اس���تعان الم���نھج التجریب���ي نظ���راً  ةالباحث��� تماس���تخد

  .القبلي والبعدي القیاس مستخدماً  ة واحدةلمجموعالتجریبیة وھو التصمیم التجریبي التصمیمات 

  مجتمع البحث::  ثانیاً 

الص�ف األول اإلع�دادي بالمدرس�ة تم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیة من مبت�دئات ك�رة الس�لة ب

  مبتدئة. )١٠٥الریاضیة بنات بشبین الكوم بمحافظة المنوفیة ، وبلغ قوام مجتمع البحث (

  :ثالثاً : عینة البحث

) مبت�دئات م��ن مجتم�ع البح��ث ١٠مبتدئ�ة وق�د اختی��ر () ٣٠ت�م اختی�ار عین��ة البح�ث بالطریق��ة العمدی�ة عل��ى (

وبل�غ ع�دد  ، م٢٠١٧ / ٢٠١٦ دراس�يللع�ام الت الص�ف األول اإلع�دادي یمثلون العینة األساسیة ومن مبتدئا

) مبت�دئات م�ن ١٠) ناش�ئات م�ن طالب�ات الص�ف الثال�ث اإلع�دادي ، (١٠) مبتدئ�ة (٢٠العینة االستطالعیة (

   .الثبات ) –مجتمع البحث وخارج العینة األساسیة وذلك إلجراء المعامالت العلمیة ( الصدق 

  لعینة البحث لألسباب التالیة: ةثویرجع اختیار الباح

  .في مرحلة نمو واحدة والسن متقارب جمیع الناشئین -١ 

  لتلك العینة وبالتالي سھولة التطبیق علیھم. ةكمدرب ةظروف عمل الباحث -٢

  .بالمدرسة مما یساعد على تحقیق أھداف البحثالمتاحة المادیة توافر كافة اإلمكانات  -٣

  تجانس عینة البحث:

للتأك�د م�ن وقوعھ�ا  ) مبتدئ�ة٣٠بإیج�اد التج�انس لعین�ة البح�ث كك�ل والب�الغ ع�ددھا ( ةالباحث تاموقد ق

  ).١جدول ( ) وذلك ما یوضحھالوزن –الطول  –المنحنى اإلعتدالى وذلك في متغیرات (السنتحت 

ة البح�ث والبدنی�ة ألف�راد عین� في المتغی�رات المھاری�ةبإیجاد التجانس لعینة البحث  ثةالباحقامت كذلك 

  .) ٢جدول (  وذلك ما یوضحھ
  

  ) ١جدول ( 

  التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في متغیرات
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  ٣٠ن=                                " الطول ـ الوزن –السن "                                

  وحدة القیاس  المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  المنوال  الوسیط  المتوسط

  ٠.٣٤-  ٠.٤٥  ١٣.٢٠  ١٣.٢٠  ١٣.٠٦  السنة  السن
  ٠.٢٧-  ٠.٤٥  ١.٥٢  ١.٥٢  ١.٥١  السنتمتر  الطول
  ٠.٥٩-  ٣.٢٨  ٤٦.٩٠  ٥٠.٤٠  ٥٠.٠٣  الكیلو جرام  الوزن

ال�وزن " ، حی�ث أن ق��یم  –الط�ول  –) تج�انس أف�راد عین�ة البح��ث ف�ي متغی�رات " الس�ن  ١یتض�ح م�ن الج�دول (  

  ) مما یعني إعتدالیة توزیع أفراد عینة البحث في تلك المتغیرات.٣(±  االلتواء لتلك المتغیرات تنحصر بین امالتمع

  ) ٢جدول ( 

  البدنیة والمهاریة التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في االختبارات

  ٤٠ن=                                                                                         

  المستخدمةاالختبارات 
وحدة 
  القیاس

االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة
  المعیاري

  االلتواء
  المنوال  الوسیط  المتوسط

  ٠.٧٠  ٠.٣٩  ٥.١٥  ٥.١١  ٥.١٥ الثانیة  م٣٠العدو 

  ٠.٤٢-  ٠.٢٢  ٨.٦٧  ٨.٦١  ٨.٥٦  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

  ١.١٠  ٠.٢١  ٤.٨٤  ٥.٠١  ٥.٠٣  لثانیةا  اختبار الدوائر الرقمیة

  ٠.٢٧  ١.٣٨  ١٤.٠٠  ١٣.٠٠  ١٣.٠٠  الدرجة  اختبار رمي كرات تنس

  ٠.٣٥  ٢.٧٥  ١٢.٠٠  ١٤.٠٠  ١٤.٨٠  الدرجة  اختبار المستطیالت المتداخلة

 ٠.٠٨- ١.٨٩ ١٧.٢٠ ١٨.٥٧ ١٨.٤١  الثانیة  المحاورة

 ٠.٣٣ ١.٤٢ ١٠.٠٠ ٩.٤٥ ٩.١٨  الدرجة  التمریرة الصدریة

 ٠.٠٤ ٠.٣٢ ٠.٥٠ ٠.٤٧ ٠.٤٢  الدرجة  ة الحرةالرمی

 ٠.١٢- ٠.٦١ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.١٤  الدرجة  یمین  التصویب السلمي

 ٠.٦٧- ٠.٥٤ ١.٠٠ ١.٠٠ ٠.٨١  الدرجة  شمال

) تج��انس أف��راد عین��ة البح��ث ف��ي االختب��ارات البدنی��ة و المھاری��ة، حی��ث أن ق��یم  ٢یتض��ح م��ن الج��دول ( 

) مم�ا یعن�ي إعتدالی�ة توزی�ع أف�راد ٣(± ت البدنی�ة و المھاری�ة تنحص�ر ب�ین معامالت االلتواء لجمیع االختبارا

  عینة البحث في تلك االختبارات.

  : أدوات ووسائل جمع البیانات : ثالثاً 

أن تتوافر  ةالباحث البحث إلى وسائل وأدوات راعت لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا ةالباحث استندت  

  :فیها الشروط التالیة

 .أن تكون سهلة التنفیذ وأن تتوافر أجهزة القیاس  

 .أن تكون فعالة في تشخیص الجوانب المحددة للبحث  

  الثبات). - (الصدقأن تتوافر فیها المعاییر العلمیة 

  المقابالت الشخصیة : -٢

) خب�راء  ٣ ة وع�ددھم (اس�تطالع رأى الخب�راء ف�ي مج�ال ك�رة الس�لبتصمیم استمارات  ةالباحث تقام

  :) وذلك لتحدید ١ مرفق (
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  .تتناسب مع عینة البحث التي المھاریة االختبارات البدنیة و -

  ) ٤مرفق ( محتویات البرنامج.  -

  األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث: -٣

   -تم استخدام األدوات واألجھزة التالیة :

  كم.١حبال ، كرات طبیة اقل من  أساتیك ،ریستامیتر لقیاس الطول ،  ن الكتروني لقیاس الوزن ، جھازمیزا -

  ساعة إیقاف لقیاس الزمن.،  ، حائط وطباشیر كرة سلة بدیلةقانونیة ،  سلة، كرات  سلةملعب كرة  -

  .سم٥٠، كرات تنس ، قوائم بارتفاع  شریط للقیاس ، تدریج منقلة على الحائط ، مراتب إسفنجیة ، أقماع -

  البحث : اتاستمار -٤

  :نات الخاصة بأفراد البحث استمارات تسجیل البیا -

بتصمیم استمارات لتسجیل القیاسات الخاصة بالبحث بحیث تتوافر فیھا البس�اطة وس�ھولة  ةالباحث تقام

  : یليدقة التسجیل من أجل تجمیع البیانات وجدولتھا تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً وھى كما 

 ). الوزن –ول الط –في متغیرات (السن  المبتدئاتاستمارة تسجیل قیاسات  -

  .المھاریةالبدنیة وفي االختبارات  المبتدئاتاستمارة فردیة لتسجیل قیاسات  -    

 ) ٥ ( . مرفقالمھاریةالبدنیة واالختبارات في  المبتدئاتاستمارة مجمعة لتسجیل قیاسات  -    

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : رابعاً 

  -:المھاریةالبدنیة وصدق االختبارات  -١

ع�ن طری�ق حس�اب ص�دق التم�ایز وذل�ك بتطبیقھ�ا عل�ى  بدنی�ة والمھاری�ةتم حساب صدق االختب�ارات ال

(  الص��ف الثال��ث اإلع��دادي ب��ات، تمث��ل المجموع��ة األول��ى الع مبت��دئات) ١٠تین بل��غ ق��وام ك��ل منھ��ا (مجم��وع

( ح��ث وخ��ارج العین��ة األساس��یة م��ن مجتم��ع الب مبت��دئاتبینم��ا تمث��ل المجموع��ة الثانی��ة ، المجموع��ة الممی��زة ) 

، والج��دول  بالمدرس��ة الریاض��یة ش��بین الك��ومم ٢٠١٦/ ٩/  ١٩ لثالث��اءاوذل��ك ی��وم  ة الغی��ر ممی��زة)المجموع��

  .بدنیة والمھاریةالالتالي یوضح داللة الفروق بین المجموعتین (الممیزة وغیر الممیزة) في االختبارات 

  

  

  

  

  ) ٣جدول ( 

  الممیزة وغیر الممیزةین مجموعتداللة الفروق بین ال

                             ١٠=  ٢= ن  ١ن  بدنیة والمھاریة            ختبارات الفي اال                   

  االختبارات
وحدة 
 القیاس

 المجموعة غیر الممیزة المجموعة الممیزة
  متوسط الفروق

 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 
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 *٨.٧٢- ٠.٩٦ ٠.٢٤ ٥.٥٨ ٠.٢٥ ٤.٦٢ الثانیة  م٣٠العدو 

 *١.٨٨ ٢.١٦ ٠.١٥ ٨.٤٤ ٠.٣٥ ٦.٢٨  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 *٩.٦٨- ٠.٨٧ ٠.٢٤ ٥.٠٦ ٠.١٥ ٤.٢٠  الثانیة  اختبار الدوائر الرقمیة

 *٦.٨٨ ٤.٥٠ ١.٧٨ ١٢.٥٠ ١.٠٥ ١٧.٠٠  الدرجة  اختبار رمي كرات تنس

 *٨.٠٦ ٦.٨٠ ٢.٠٤ ١٥.٨٠ ١.٧١ ٢٢.٦٠  الدرجة  المتداخلة اختبار المستطیالت

 *٥.٦٢ ٤.٨٥ ١.٨٧ ١٦.٢٧ ١.٦٩ ١١.٤٢ الثانیة  المحاورة

 *٨.٣٨ ٩.٢٢ ١.٨٩ ١٠.٥١ ١.٣٢ ١٩.٧٣  الدرجة  التمریرة الصدریة

 *٦.٧٧ ٢.٠٨ ٠.٤٩ ٠.٥٤ ٠.٦٧ ٢.٦٢  الدرجة  الرمیة الحرة

 *٧.٩٤ ٢.١٢ ٠.٦٢ ١.٣٢ ٠.٨١ ٣.٤٤  الدرجة  یمین  التصویب السلمي

 *٥.٥٣ ١.٦٩ ٠.٥٧ ١.١٤ ٠.٧٦ ٢.٨٣  الدرجة  شمال

  )١.٧٣٤() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 

بین المجموعتین الممیزة وغیر الممی�زة ف�ي  ةداللة إحصائیذات ) وجود فروق  ٣یتضح من جدول ( 

ة أكب�ر م�ن قیمتھ�ا الجدولی�ة عن�د مس�توى دالل�ة " المحس�وب ت ، حی�ث أن ق�یم " البدنی�ة والمھاری�ةاالختبارات 

  ) مما یدل على أن ھذه االختبارات تستطیع التمییز بین األفراد وھذا یعنى صدق ھذه االختبارات.٠.٠٥(

  :البدنیة والمھاریةثبات االختبارات  -٢

باس�تخدام طریق�ة تطبی�ق االختب�ار وإع�ادة تطبیق�ة (  بدنی�ة والمھاری�ةد معامل ثبات االختبارات التم إیجا

test–retest ) ( المجموعة الغی�ر من مجتمع البحث وخارج العینة األساسیة  ناشئات) ١٠) على عینة قوامھا

نت�ائج االختب�ارات الخاص�ة بالص�دق للمجموع�ة غی�ر الممی�زة بمثاب�ة التطبی�ق  ةالباحث� تممیزة ) ، وقد اعتب�ر

التطبی�ق  ) أیام من ٧بإعادة تطبیق االختبارات تحت نفس الظروف وبنفس التعلیمات بعد (  تاألول ، وقد قام

، والج��دول الت��الي یوض���ح بالمدرس��ة الریاض��یة بش��بین الك��وم م ٢٠١٦/  ٩/  ٢٦ثالث��اء األول وذل��ك ی��وم ال

  معامالت االرتباط بین التطبیقین األول والثاني. 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٤جدول ( 

  بدنیة والمھاریةال اراتمعامل الثبات لالختب
  ١٠=  ٢= ن  ١ن                                                                                      

قیمة "ر" متوسط  التطبیق الثاني التطبیق األولوحدة   
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 القیاس االختبارات
 ع س ع س

  الفروق
 ( م ف )

 المحسوبة
 

 ٠.٨٥ ٠.٠٥ ٠.٢٦ ٥.٥٣ ٠.٢٤ ٥.٥٨ الثانیة  م٣٠العدو 

 ٠.٧٤ ٠.١٠ ٠.١٩ ٨.٣٤ ٠.١٥ ٨.٤٤  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 ٠.٩٤ ٠.١١ ٠.٢٧ ٤.٩٥ ٠.٢٤ ٥.٠٦  الثانیة  اختبار الدوائر الرقمیة

  ٠.٧٢  ٠.٤٠-  ٢.٠٣  ١٢.٩٠  ١.٧٨  ١٢.٥٠  الدرجة  اختبار رمي كرات تنس

  ٠.٦٦ ٠.٥٠ ١.٣٤ ١٦.٣٠ ٢.٠٤ ١٥.٨٠  الدرجة  اختبار المستطیالت المتداخلة

 ٠.٦٦ ٠.١٦ ١.٧٨ ١٦.١١ ١.٨٧ ١٦.٢٧ الثانیة  المحاورة

 ٠.٦٣ ٠.٩٩ ١.٤٣ ١١.٥٠ ١.٨٩ ١٠.٥١  الدرجة  التمریرة الصدریة

 ٠.٧١ ٠.١٢ ٠.٣٢ ٠.٦٦ ٠.٤٩ ٠.٥٤  الدرجة  الرمیة الحرة

 ٠.٦٧ ٠.٢٥ ٠.٤٩ ١.٥٧ ٠.٦٢ ١.٣٢  الدرجة  یمین  التصویب السلمي

 ٠.٦٨ ٠.٠٩ ٠.٤٦ ١.٢٣ ٠.٥٧ ١.١٤  الدرجة  شمال

  )٠.٦٣٢() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( رقیمة " 

ختب�ارات الب�ین التطبیق�ین األول والث�اني ف�ي ا ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة)  ٤ یتضح من جدول (

  .مما یدل علي تمتع ھذه االختبارات بمعامالت ثبات عالیة بدنیة والمھاریةال

  :المقترح التعلیميالبرنامج  :خامساً 

  :علیميتصمیم البرنامج التخطوات   -١

بع��ض المھ��ارات  تمرین��ات نوعی��ة ب��األدوات لتعل��یمباس��تخدام  التعلیم��يبوض��ع البرن��امج  ةالباحث�� تقام��

  البرنامج على األسـس والخطوات اآلتیة: الباحثة توضع ذلكوفى ضوء  مبتدئاتالعلى  األساسیة

 لبرنامج.أن یتناسب محتواه مع الهدف من ا 

  للتعلم.  تتحدى محتویات البرنامج قدراتهم بما یسمح باستثارة دافعیتهنأن 

 الالزمة لتنفیذ البرنامج. تتوفیر المكان المناسب واإلمكانیا 

 من والسالمة عند تطبیقهمراعاة عوامل األ. 

 مج عامل التشویق واإلثارةمراعاة أن یحقق البرنا. 

 وع.أن یتمیز البرنامج بالبساطة والتن 

 .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب  

  :تصمیم البرنامج  -٢

  -في ضوء ما أشارت إلیة المراجع العلمیة والدراسات السابقة تم تصمیم البرنامج المقترح وفقاً للخطوات التالیة:

  تحدید الھدف من البرنامج المقترح: -أ

 عل��ي مس��توي أداء  لنوعی��ة ب��األدواتیھ��دف البرن��امج المقت��رح إل��ي معرف��ة ت��أثیر اس��تخدام التمرین��ات ا

 .لعینة البحثاألساسیة بعض المھارات 

  :مجنامحتوى البر -ب 

 ) ٨مرفق (  ) تمریناً.١٣٢وقد تم اختیار (التمرینات النوعیة باألدوات داخل الجزء التطبیقي  امج علىنأشتمل البر
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 - لبرنامج المقترح:التوزیع الزمني ل -

أسبوعیًا أي أن  وحدات ٤بواقع  ) أسابیع١٠التعلیمى بحیث یشتمل على ( بإعداد البرنامج الباحثة تقام

التعلیمي والتطبیقي ) بالوحدة بینما یتم  ءق ( الجز ٩٠ن الوحدة زم ، تعلیمیة ) وحدة٤٠البرنامج یشتمل على (

تمل ویشق ٤٠تطبیق التمرینات النوعیة باألدوات الخاصة بالبحث خالل الجزء التطبیقي بالوحدة وزمنها 

  .للبرنامج المقترح تعلیمیة إلتقانها وتحسین األداء ، والجدول یوضح التوزیع الزمني ) مهارات٤البرنامج على (

  )٥جدول (

  المقترحالتعلیمي التوزیع الزمني للبرنامج 

  التوزیع الزمني  المحتوى  م

  ١٠  عدد األسابیع  ١
  ٤  عدد الوحدات التعلیمیة في األسبوع  
  ٤٠  علیمیة ككلعدد الوحدات الت  ٣
٤    

  زمن التطبیق في الوحدة
  ق ٩٠

  ق تھدئة٥  ق إحماء١٠

 ق  تطبیق تمرینات البحث ٤٠  نموذجو شرحق  ٣٥

  الزمن الكلى للبرنامج  ٥
  ق ٣٦٠٠

  : اختیار المساعدین: سادساً 

حث وأھدافة م�ن ، وقد تم تعریفھم بجوانب الب المدربین بالمدرسة ھامساعدین من زمالئ اثنین ةالباحث تاختار

، فضالً عن تزویدھم بالمعارف الخاص�ة بأی�ة  المھاریةات البدنیة وختبارالحیث متطلبات القیاس وكیفیة أداء ا

  استفسارات تواجھھم أثناء تطبیق البحث.

  : خطوات تطبیق البحث: اً سابع

  :القیاسات القبلیة - ١

)  الوزن –الطول  –ث في متغیرات ( السن یجاد التجانس لعینة البحإل بإجراء القیاس القبلي ةالباحث تقام

  م.٢٠١٦/ ٩/ ١٧ األحدیوم المھاریة و البدنیةوإجراء القیاس القبلي للمتغیرات 

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢

م ، ٢٠١٦/ ١٢/ ٨ خم��یسم إل��ى ی��وم ال٢٠١٦/ ١٠/ ٢ ألح��دام��ن ی��وم  امجن��بتطبی��ق البر ةالباحث�� تقام��

  .) وحدة تعلیمیة خالل الجزء التطبیقي بالوحدة٤٠( بواقع عابی) أس١٠( امجنوكانت مدة البر

  

  القیاس البعدي: - ٣

البح�ث  مجموع�ةالقی�اس البع�دي ل ب�إجراء ةالباحث� تبعد انتھاء المدة المحددة لتنفیذ التجرب�ة األساس�یة قام�

 ء القیاس البعديأن یتم إجرا ةالباحث تم وقد راع٢٠١٦/ ١٢/ ١١ األحدالمھاریة یوم والبدنیة للمتغیرات 

  فیھا. فس الظروف التي تم إجراء القیاس القبليتحت ن
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  اإلحصائیة: اتاً: المعالجثامن

  في:  المعالجة اإلحصائیة تمثلت

  "االلتواء تحراف المعیاري ـ معامالـ اإلحصاء الوصفي "مقاییس النزعة المركزیة ـ االن 

  والمھاریة. ط لحساب ثبات االختبارات البدنیةـ معامل االرتبا 

  .( T. test )ار " ت " ـ اختب

  ـ نسبة التحسن بواسطة النسب المئویة. 
  

  - :عرض ومناقشة النتائج
  ) ٦جدول ( 

  البعدي ) للمجموعة –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  بدنیة والمھاریةختبارات الالتجریبیة في اال

  ١٠ن =                                                                                      

  
  االختبارات

 

متوسط  لقیاس البعديا لقیاس القبليا
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 نسبة التحسن
 ع س ع س %

 %١٢.٦٦ ٢.٨٩ ٠.٦٩ ٠.٢٥ ٤.٧٦ ٠.٢٣ ٥.٤٥  م٣٠العدو 

 %١٦.٣٩ ٦.٦٢ ١.٤٠ ٠.١٢ ٧.١٤ ٠.١٥ ٨.٥٤  الجري المتعرج لبارو

 %١٦.٤٧ ٨.٤٥ ٠.٨٤ ٠.٢٠ ٤.٢٦ ٠.٢٤ ٥.١٠  دوائر الرقمیةاختبار ال

 %٣٥.١٦ ٨.٧٧ ٤.٥٠ ٠.٩٥ ١٧.٣٠ ١.٣٢ ١٢.٨٠  اختبار رمي كرات تنس

 %٦٥.٣٣ ١١.١٤ ٩.٨٠ ١.٩٣ ٢٤.٨٠ ٢.٠٠ ١٥.٠٠  اختبار المستطیالت المتداخلة

 %٢٩.١٩ *٦.١٢ ٥.١٠ ١.٦٢ ١٢.٣٧ ١.٧٦ ١٧.٤٧  المحاورة

 %٦١.٠٣ *٧.٦٧ ٦.٦٤ ١.٤٩ ١٧.٥٢ ١.٧٥ ١٠.٨٨  التمریرة الصدریة

 %٤٥٩.٥٨ *٧.٢٥ ٢.١٦ ٠.٦٤ ٢.٦٣ ٠.٥١ ٠.٤٧  الرمیة الحرة

 %١٥٠.٠٠ *٦.٤٤ ١.٩٢ ٠.٧٧ ٣.٢٠ ٠.٦٤ ١.٢٨  یمین  التصویب السلمي

 %١٧٢.٣٤ *٥.٨٩ ١.٦٢ ٠.٧٨ ٢.٥٦ ٠.٤٦ ٠.٩٤  شمال

  
  )١.٨٣٣() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 

) وجود فروق دالة إحصائیاً ب�ین متوس�طي القیاس�ین القبل�ي والبع�دي لص�الح القی�اس  ٦لجدول ( یتضح من ا

حیث كانت قیم�ة ( ت ) المحس�وبة أعل�ي م�ن ق�یم (  ةبدنیة والمھاریاللمجموعة البحث في المتغیرات البعدي 

  .) ٠.٠٥ت ) الجدولیة عند مستوي معنویة ( 
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االختبارات البدنیة والمھار یة
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ةالجري المتعرجعدو ٣٠م ت تنسالدوائر الرقمی مریرةالمحاورةالمستطیالت المتداخلةرمي كرا ة الحرةالت مي یمینالرمی مي شمالسل سل

  

  ) ١شكل ( 

  لالختبارات البدنیة والمھاریةالفروق بین المتوسطات القبلیة والبعدیة 

  

  - ثانیاً : مناقشة النتائج:

البح��ث والمعالج��ات اإلحص��ائیة  ةإلیھ��ا م��ن واق��ع بیان��ات مجموع�� تالنت��ائج الت��ي توص��ل ةالباحث��ن��اقش ت

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

  :والثاني ة نتائج الفرض األولمناقش

القبل�ي والبع�دي  ینالقیاس�متوس�طي ن وجود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ییتضح ) ٦جدول ( بمناقشة نتائج

من قیمة (ت) المحسوبة وذلك عند مستوي معنوی�ة  قلأ )١, ٨٨حیث كانت قیمة (ت) الجدولیة ( لمجموعة البحث

تط��ور األداء المھ��اري لمھ��ارة المح��اورة ، التمری���رة  ت��ائجحی��ث أظھ��رت الن ) لص��الح القی��اس البع��دي٠٥,٠(

 )٥م (٢٠١٢ ع�اطف الع�دويالصدریة ، الرمیة الحرة ، التصویب السلمي وقد اتفقت ھذه النتیجة م�ع دراس�ة 

  والتي أظھرت نتائجھ فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة المھارات قید البحث.

لمكونات البدنیة المتمثلة في السرعة االنتقالیة ، سرعة رد الفعل ، أن الفارق الملحوظ بنتائج ا ةالباحثوتري 

 س�ھا عب�ودالرشاقة ، توافق العین والقدم ، تواف�ق الع�ین والی�د ، الدق�ة وق�د اتفق�ت ھ�ذه النتیج�ة م�ع دراس�ة ك�ل م�ن 

نی��ة إل��ي أن الس��رعة والتواف��ق والدق��ة والرش��اقة م��ن أھ��م الق��درات البد )٣( م٢٠٠٤ )، س��عید غری��ب٤(م ٢٠٠٩

والتي أظھ�رت فاعلی�ة  )٧( م٢٠٠١ علي العجميالمرتبطة بأداء المھارات األساسیة كما اتفقت النتائج مع دراسة 

  البرنامج المقترح وتأثیره علي المتطلبات البدنیة.

مرتبطة بشكل مباشر باألداء الفني للمھ�ارات الحركی�ة  التمرینات النوعیة باألدواتأن  ثةالباحرى تكما 

یعتب��ر مؤش��ًرا الرتف��اع  اإلدراك الح��س حرك��يوتت��أثر ب��ھ ، وب��ذلك یمك��ن الق��ول أن ارتف��اع مس��توى ت��ؤثر فی��ھ 

، حی��ث یتوق��ف أداء اإلدراك الح��س حرك��ي، األم��ر ال��ذي یعك��س م��دى أھمی��ة  ةمس��توى األداء المھ��اري لالعب��

والتركی��ب  بم��ا یتطلب��ھ األداء م��ن حی��ث الش��كل اف��ي تغیی��ر وض��ع جس��مھ ةالمھ��ارة الحركی��ة عل��ى ق��درة الالعب��

والربط الحركي والسالمة الحركیة وضبط الجھد المبذول مع الحفاظ على الت�وازن الع�ام بم�ا یتناس�ب وطبیع�ة 
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األداءات للمھارات المختلفة على أن یتم ذل�ك بإیق�اع مناس�ب وتواف�ق كام�ل ب�ین الجھ�ازین العص�بي والعض�لي 

التمرین��ات النوعی��ة ء ول��ذلك یج��ب بن��اء حت��ى یمك��ن الوص��ول ب��األداء المھ��اري إل��ى أفض��ل مس��توى م��ن األدا

  المھارات الحركیة في نطاق موحد.مع تعلیم وتدریب  باألدوات

عل��ي أن المح���اورة والتص��ویب الس���لمي م��ن أھ���م وأص���عب  )٨م (١٩٩٢محم���د عب��د ال���رحیم ویتف��ق 

ب قدر كبیر المھارات حیث تتطلب قدر كبیر من الرشاقة والسرعة االنتقالیة وسرعة رد الفعل والدقة كما تتطل

  من التركیز لفترة طویلة واإلدراك والتحمل.

عل�ى أن�ھ توج�د ف�روق دال�ة إحص�ائیة  ك�ل منھم�ا نص يالذوالثاني وبذلك یكون قد تحقق الفرض األول 

لص�الح القی�اس  ةالمھاری�و ةالبدنی� المتغی�راتف�ي  بح�ثالبعدي) لمجموع�ة ال –بلي بین متوسطي القیاسیین (الق

  .البعدي

  -تنتاجات :االس - أوالً 

في ضوء طبیع�ة ھ�ذه الدراس�ة والعین�ة والم�نھج المس�تخدم ونت�ائج التحلی�ل اإلحص�ائي وف�ي نط�اق ھ�ذا 

  إلي االستنتاجات التالیة : ةالباحث تالبحث توصل

المستوي الب�دني والمھ�اري  باستخدام التمرینات النوعیة باألدوات تأثیراً ایجابیاً علي التعلیميامج نالبر ثریؤ -

  .عابی) أس١٠لمدة (  ل تطبیق البرنامجخالمن 

ومستوي األداء  تنمیة بعض الصفات البدنیةبناء علي ما أسفرت عنھ نتائج البحث أنة یوجد ارتباط قوي بین  -

  زاد التحسن في مستوي األداء المھاري. المستوي البدنيالمھاري ، فكلما زاد 

  -التوصیات: -ثانیاً 

عل�ي طبیع��ة الدراس�ة والعین��ة والم�نھج المس��تخدم ونت�ائج التحلی��ل ف�ي ض�وء االس��تنتاجات الت�ي اعتم��دت 

ة س��لك�رة الف��ي  تعل��یم الناش�ئینم�ن تحدی��د التوص�یات الت��ي تفی�د العم�ل ف��ي مج�ال  ةالباحث�� تاإلحص�ائي ، تمكن�

  كالتالي:

 الناش�ئین عل�یمالمستخدم وخطوات تنفیذه إلي الع�املین ف�ي مج�ال ت ج ھذه الدراسة والبرنامجتوجیھ نتائ -١

  ة لالستفادة من ھذه النتائج.سلكرة الي ف

ضرورة أن یشتمل البرنامج علي نماذج مختلفة ومتعددة للتمرینات النوعیة باألدوات لما لھ م�ن ت�أثیر  -٢

 كبیر في تقدم مستویات الناشئین مھاریاً.

 إجراء دراسات مماثلة باستخدام األدوات علي مھارات مختلفة في ریاضة كرة السلة. -٣

 في األنشطة اآلخري الجماعیة والفردیة. مماثلة باستخدام بعض التمرینات إجراء دراسات -٤
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  -أوًال: المراجع العربیة:

مكتـب  ، التدریبیـة للعملیـة األساسـیة الجوانـب الریاضـي التـدریب نظریـات:   المقصود عبد السید  -١

  .م١٩٩٩، ، القاهرة  الحسناء

حركي وتـأثیره علـي بعـض مهـارات  –مقترح لتنمیة اإلدراك الحس برنامج تدریبي :   الشیماء عبد الفتاح الخفیف  -٢

مدینــة ، جامعــة  ، كلیــة التربیــة الریاضــیة رســالة دكتــوراه ، غیــر منشــورة كــرة الســلة،

  م.٢٠١٤،  السادات

ـــأثیر برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح علـــي بعـــض المـــدركات الحـــس   سعید غریب محمد  -٣ حركیـــة ودقـــة  –: ت

،  رسالة ماجستیر ، غیـر منشـورةسنة، ١٤ة تحت التصویب لدي ناشئ كرة السل

  م.٢٠٠٤كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، جامعة الزقازیق ، 

ض مهـــارات كـــرة حركـــي المكـــاني وعالقتـــه بمســـتوي تعلـــم بعـــ -: اإلدراك الحـــس   سھا عباس عبود  -٤

مجلـــة علـــوم الریاضـــة ، العـــدد األول ، بغـــداد ، جامعـــة ،  بحـــث منشـــور الســـلة ،

  م.٢٠١٠یة ، المستنصر 

تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتنمیة سرعة ودقة التصـویب مـن القفـز لناشـئ كـرة :   عاطف ماهر العدوي  -٥

، كلیــة التربیــة  رســالة ماجســتیر ، غیــر منشــورةالســلة باســتخدام وســیلة تدریبیــة ، 

  م.٢٠١٢الریاضیة ، جامعة مدینة السادات ، 

، منشــأة المعــارف، القــاهرة ،  ١٢، ط ریاضــي (نظریــات وتطبیقــات)التــدریب ال:   عصام الدین عبد الخالق  -٦

  م.٢٠٠٥

تأثیر برنامج تدریبي مقترح لبعض المھارات الھجومیة المركبة ب�الكرة عل�ى :   علي محمد العجمي  -٧

، كلی�ة التربی�ة  رسالة دكتوراه ، غی�ر منش�ورةمستوى أداء العبي كرة السلة ، 

  م.٢٠٠١، الریاضیة للبنین، جامعة طنطا

 إدراك األزمن���ة والمس���افات وعالقتھ���ا ب���تعلم مھ���ارات ك���رة الس���لة للناش���ئین:   محمد عبد الرحیم إسماعیل  -٨

، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ،  رسالة ماجستیر ، غیر منشورةسنة ، ١٢تحت

  م.١٩٩٢،  جامعة اإلسكندریة

، الطبعـــة الثانیـــة ، منشـــأة المعـــارف  ) الهجـــوم١كـــرة الســـلة تطبیقـــات عملیـــة (:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٩

  م.٢٠٠٧،
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