
  بعض الفني لداء األتأثیر استخدام الكرة السویسریة علي تحسین مستوي 
  المھارات األساسیة في كرة السلة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

ك�ل ( الق�وة الوظیفی�ة ) عل�ي تمرینات الكرة السویس�ریة لھ�ا دور كبی�ر ف�ي تنمی�ة عض�الت الجس�م ك

عك��س أدوات الت��دریب واألجھ��زة الریاض��یة اآلخ��ري وال��ذي یس��اعد ف��ي ذل��ك ع��دم اس��تقرار الك��رة أثن��اء 

التمرین لیجعل عضالت الجسم ككل مجبرة علي العمل بشكل متعاون للحفاظ علي شكل التمرین وطبیعتھ 

  ولتجنب حدوث اإلصابة.  

في تنشیط العضالت وجعلھا في حالة اس�تعداد لألعب�اء المختلف�ة  فالكرة السویسریة ذات فاعلیة أكثر

مما یزید القوة الوظیفیة وھي قوة جمیع العضالت بدءاً من مفصل الفخذین حتي الذراعین والذي یرفع من 

  ) ٢٠،١٩:  ٢(  درجة القوة الوظیفیة للجسم.

رف�ع كف�اءة و الت�وازنزی�ادة  ومن ھنا تتضح الحاجة إلي التدریبات باستخدام الكرة السویسریة وإل�ي

لالع��ب أثن��اء أداء المھ��ارات المختلف��ة مث��ل ( التمری��ر ، المح��اورة ، التص��ویب ) عم��ل الجھ��از العض��لي 

وك��ذلك ف��ي الدق��ة والس��رعة المطلوب��ة حت��ى ت��تم بطریق��ة انس��یابیة دون ت��وتر أو حرك��ات زائ��دة فھ��ي م��ن 

  لتوافق حتى تضمن األداء الجید.المھارات التي یتطلب األداء الحركي لھا درجة عالیة من ا

  أھداف البحث: ـ

   -:ره على یأثتلتعرف على ل الكرة السویسریةباستخدام  تدریبيبرنامج وتطبیق البحث إلى تصمیم  یھدف

  .بعض المتغیرات البدنیة لعینة البحثل األداء مستوي -١

 .لعینة البحثفي كرة السلة  األساسیةالمھارات بعض ل مستوي األداء الفني -٢

  .لعینة البحث المھاريو البدني مستوي األداءالتحسن في  ةسبن -٣

   فروض البحث: ـ

 ف�يلعین�ة البح�ث  والبع�دي القبل�يالقیاس�ین متوسط درج�ات حصائیة بین إدالة ذات توجد فروق  - ١

  . البعديلصالح القیاس  المتغیرات البدنیة بعضاألداء لتحسین مستوي 

 ف�يلعینة البح�ث  والبعدي القبليالقیاسین متوسط درجات حصائیة بین إدالة ذات توجد فروق  - ٢

  البعدي.لصالح القیاس في كرة السلة  بعض المھارات األساسیةمستوي األداء الفني لتحسین 

لمتوس��ط القیاس��ین القبل��ي والبع�دي ف��ي مس��توي األداء الب��دني ھن�اك تحس��ن ب��ین النس��بة المئوی�ة  -٣

  والمھاري لعینة البحث.

  إجراءات البحث:

  : منھج البحث:  أوالً 
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بأح��د  تلطبیع��ة ھ��ذه الدراس��ة ، وق��د اس��تعان لمالئمت��ھ الم��نھج التجریب��ي نظ��راً  ةالباحث�� تماس��تخد

  .القبلي والبعدي القیاس ةمستخدمالتجریبیة لمجموعة واحدة التصمیمات 

  : عینة البحث: ثانیاً 

دات طالب�ات للع�ام الج�امعي تم اختیار عینة البح�ث بالطریق�ة العمدی�ة عل�ى منتخ�ب جامع�ة مدین�ة الس�ا

) طالبات من مجتمع البحث وخارج العین�ة ١٠) طالبة (٢٠م ، وبلغ عدد العینة االستطالعیة (٢٠١٤/٢٠١٥

  الثبات ). –) طالبات من منتخب جامعة المنوفیة وذلك إلجراء المعامالت العلمیة ( الصدق ١٠األساسیة ، (

  تجانس عینة البحث:
  ) ١جدول ( 

  ائي ألفراد عینة البحث في متغیراتالتوصیف اإلحص

  ٣٦ن=                              " الطول ـ الوزن –السن "                                  

  وحدة القیاس  المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  المنوال  الوسیط  المتوسط

  ١.٥١ -  ٠.٥٢  ١٨.١١  ١٩.٠٠  ١٩.٩٤  السنة  السن
  ١.٥٣  ٨.٧٧  ١٥٩.٠٠  ١٦٢.٠٠  ١٦٣.٨٠  السنتمتر  الطول
  ٠.٢٨ -  ٣.٦٤  ٦٥.٠٠  ٦٣.٥٠  ٦٢.٦٧  الكیلو جرام  الوزن

  ) ٢جدول ( 

  البدنیة والمهاریة التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في االختبارات

  ٣٦ن=                                                                                                          

  االختبارات البدنیة والمھاریة
وحدة 
  القیاس

االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة
  المعیاري

  االلتواء
  

  التفلطح
  المنوال  الوسیط  المتوسط

  ٠.٩٤-  ٠.٥٨  ١.٢٤  ٦.٤٦  ٧.٥٠  ٧.٩٥ الثانیة  م عدو٣٠

  ٠.٩٩-  ٠.٤٣-  ٠.١٤  ١.٤٠  ١.٦٤  ١.٦٣ المتر  الوثب العریض من الثبات

  ١.٠٣-  ٠.٠٤  ١٠.١٨  ١٠٠.٠٠  ١١٥.٥٠  ١١٥.٦٠  العدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

  ٠.٨٣  ٠.٧٩-  ٠.٢٨  ١٠.٤٥  ١١.٠٨  ١١.٠٢  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

  ٠.٦٣  ٠.٨٦  ١.٥٥  ٢.٠٠  ٢.٥٠  ٢.٨٠  سم  یلطوثني الجذع من وضع الجلوس ال

  ١.٤٩-  ٠.٠٥  ١.٦٠  ١٤.٥١  ١٦.٧٨  ١٦.٧٣  الزمن  االرتكازالمحاورة من الجري ثم التوقف و

  ١.٢٢-  ٠.٠٩-  ٣.٤١  ١٨.٠٠  ١٨.٠٠  ١٨.١٠  الدرجة  التمریر من الحركة مع االستالم والتوقف 

  ٠.٩٠-  ٠.٢٧  ١.٠٣  ٠.٠٠  ١.٠٠  ١.٢٠  الدرجة  المحاورة ثم التصویب من القفز 

  ٠.١٨  ٠.١٣-  ٠.٦٣  ١.٠٠  ١.٠٠  ١.٢٠  الدرجة  المتابعة الھجومیة ثم التصویب

  المحاورة ثم التصویب السلمي
  ١.٣٩-  ٠.٠٠  ٠.٨٢  ١.٠٠  ١.٠٠  ١.٠٠  الدرجة  یمین

  ٠.٢٨-  ٠.٤٣  ٠.٦٨  ١.٠٠  ١.٠٠  ٠.٧٠  الدرجة  شمال

، حی�ث أن في االختب�ارات البدنی�ة والمھاری�ة ) تجانس أفراد عینة البحث  ٢) (  ١یتضح من الجدول ( 

  .)٣(± تنحصر بین  والمھاریة ت البدنیةقیم معامالت االلتواء لجمیع االختبارا

  : أدوات ووسائل جمع البیانات : ثالثاً 
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  :األدوات والوسائل التالیةتم استخدام بھذا البحث  ت المتعلقةلجمع البیانات والمعلوما

  المسح المرجعي : -١

  -بھدف: وذلك ة المتخصصة في لعبة كرة السلةبإجراء مسح للدراسات والمراجع العلمی ةالباحث تقام

  .تتناسب مع عینة البحث التيالمتغیرات واالختبارات البدنیة والمھاریة تحدید وحصر  -أ

  .د وحصر محتویات البرنامج التدریبيتحدی -ب

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : رابعاً 

  -:البدنیة والمھاریةصدق االختبارات  -١

( المجموعة الممیزة ) وذل�ك ی�وم  ب جامعة المنوفیةمنتخالعبات  علىتم حساب صدق االختبارات 

م��ن مجتم��ع البح��ث وخ��ارج العین��ة  طالب��اتمجموع��ة باس��تاد جامع��ة المنوفی��ة وم ٢٠١٥/  ٢/ ٨ ح��داأل

  .بكلیة التربیة الریاضیة م٢٠١٥/  ٢/ ٨ حداأل( المجموعة الغیر ممیزة) وذلك یوم األساسیة 

  ) ٣جدول ( 

  لممیزة وغیر الممیزةامجموعتین داللة الفروق بین ال

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

 االختبارات
وحدة 

 القیاس

  متوسط الفروق المجموعة غیر الممیزة المجموعة الممیزة

 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 ٧.٣٧ ١.٩٩ ٠.٥٩ ٥.٩٥ ١.٠٣ ٧.٩٥ الثانیة  م عدو٣٠

 ٤.٠٧- ٠.٣٤- ٠.١٠ ١.٩٨ ٠.١٧ ١.٦٤ المتر  الوثب العریض من الثبات

 ٤.٦٧- ٢٧.٦٠- ٩.٨٥ ١٧٤.٨٠ ١٧.٢٧ ١٤٧.٢٠  العدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 ٧.٣٣ ١.٢١ ٠.٦٣ ٩.٩٤ ٠.٦٥ ١١.١٤  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 ٥.٥٧- ٥.٨٠- ٢.٤١ ١١.٤٠ ١.٩٦ ٥.٦٠  سم  ضع الجلوس الطویلثني الجذع من و

 ٤.٤٩ ٤.٣٣ ٢.٤٤ ٩.٨٧ ٢.٣٥ ١٤.٢٠  الزمن  المحاورة من الجري ثم التوقف واالرتكاز

 ٧.١٤- ١٢.٠٠- ٣.٣١ ٣٢.٥٠ ٥.١٧ ٢٠.٥٠  الدرجة  التمریر من الحركة مع االستالم والتوقف 

 ٣.٠٠- ١.٠٠- ٠.٧٠ ٢.٤٠ ٠.٨٤ ١.٤٠  الدرجة  المحاورة ثم التصویب من القفز 

 ١.٩٠ ٠.٣٠ ٠.٥٢ ١.٦٠ ٠.٧٤ ١.٩٠  الدرجة  المتابعة الھجومیة ثم التصویب

  المحاورة ثم التصویب السلمي
 ٤.٦٣- ١.٨٠- ٠.٩٢ ٤.٢٠ ١.١٧ ٢.٤٠  الدرجة  یمین

  ٤.٠٠-  ١.٦٠-  ١.١٨  ٣.٥٠  ١.٢٠  ١.٩٠  الدرجة  شمال

  )١.٨٣( ) = ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 

بین المجموعتین الممی�زة وغی�ر الممی�زة ف�ي  ةداللة إحصائیذات وجود فروق  جدولالیتضح من 

  البدنیة والمھاریة.االختبارات 

  :البدنیة والمھاریةثبات االختبارات  -١

  م. ٢٠١٥/  ٢/ ١٥ حدوذلك یوم األ على المجموعة الغیر ممیزةتم إیجاد معامل ثبات االختبارات 

  ) ٤جدول ( 
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  بدنیة والمھاریةال معامل الثبات لالختبارات
  ١٠=  ن                                                                                                     

  
 االختبارات

وحدة 
 القیاس

  متوسط الفروق التطبیق الثاني التطبیق األول
 ( م ف )

ر" قیمة "  
 ع س ع س 

 ٠.٩٥ ٠.٠٨ ٠.٥٢ ٥.٨٧ ٠.٥٩ ٥.٩٥ الثانیة  م عدو٣٠

 ٠.٨٣ ٠.٠٥- ٠.١٢ ٢.٠٣ ٠.١٠ ١.٩٨ المتر  الوثب العریض من الثبات

 ٠.٦٣ ١.٣- ٩.٠٩ ١٧٦.١٠ ٩.٨٥ ١٧٤.٨٠  العدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 ١.٠٠ ٠.٠٨ ٠.٦١ ٩.٨٦ ٠.٦٣ ٩.٩٤  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

  ٠.٩١  ٠.٠٠  ١.٨٤  ١١.٤٠  ٢.٤١  ١١.٤٠  سم  طویلثني الجذع من وضع الجلوس ال

  ٠.٦٤-  ١.٥٣  ١.٧٥  ٨.٣٤  ٢.٤٤  ٩.٨٧  الزمن  المحاورة من الجري ثم التوقف واالرتكاز

  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٣.١٦  ٣١.٨٠  ٣.٣١  ٣٢.٥٠  الدرجة  التمریر من الحركة مع االستالم والتوقف 

  ٠.٧٢  ٠.١٠-  ٠.٥٣  ٢.٥٠  ٠.٧٠  ٢.٤٠  الدرجة  المحاورة ثم التصویب من القفز 

  ٠.٦٨-  ٠.٣٠-  ٠.٥٧  ١.٩٠  ٠.٥٢  ١.٦٠  الدرجة  المتابعة الھجومیة ثم التصویب

  المحاورة ثم التصویب السلمي
  ٠.٦٠  ٠.٦٠  ٠.٧٠  ٣.٦٠  ٠.٩٢  ٤.٢٠  الدرجة  یمین
  ٠.٦٤-  ٠.٨٠  ١.١٦  ٢.٧٠  ١.١٨  ٣.٥٠  الدرجة  شمال

  )٠.٦٠() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( رقیمة " 

    -:برنامج التدریبيخامساً: ال

  :تصمیم البرنامج التدریبيخطوات   -١

  -من خالل:  كرة السلةبدنیة األخرى للعبة تم تصمیم البرنامج التدریبي بجانب باقي العناصر ال

 .التقدم في البرنامج من خالل الشدة ولیس الحجم 

 .تطبیق تشكیل الحمل المتدرج في كل أجزاء الوحدة التدریبیة 

 .تم تقنین شدة األحمال التدریبیة طبقاً لمعدل النبض 

  :مجنامحتوى البر -

  -على: التدریبيامج نأشتمل البر

  ط الدورة الدمویة.یتنشلذلك وتدریبات اإلحماء العام لتھیئة عضالت الجسم المختلفة 

  تمریناً. ١٨وعددھم (  الخاصة بالكرة السویسریة البدنیةالتدریبات ( 

  ٦مرفق (  ) تمریناً. ٢٠وعددھم (  ةریالمھاالتدریبات ( 

  -تنظیم األسلوب التدریبي : -٢

  -بعد قراءتھا للعدید من المراجع والدراسات السابقة بعمل الخطوات التالیة لتنظیم البرنامج: الباحثةقامت 

  تقسیم فترة اإلعداد إلى مراحل. -أ 

 تشكیل دورة الحمل خالل مراحل البرنامج. -ب 

 ة وشدة الحمل األسبوعیة.تحدید درج -ج 

 سبوعى والیومي.تحدید حجم التدریب اإل -د 
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 .عداد البدني خالل مراحل البرنامجلإل التوزیع النسبي -ھـ 

وتق��ویم الحم��ل وس��رعة األداء وفت��رات  كمؤش��ر لتقن��ین الحم��ل ونقط��ة لتوجی��ھ الن��بض ةالباحث�� تاس��تخدم

 الراحة وعدد التكرار.

  ) ٥جدول ( 

 وصول إلیھ طبقاً لشدات الحمل المختلفةالنبض المستھدف ال

  النبض المستھدف  شدة الحمل البنیة  معدل النبض  شدة الحمل  م

  الحمل البسیط  ١
)٥٠ -% ٣٥(%  

  ن/ق ١١٢.٢٥  %٣٥  ن/ق١٣٢.٥:  ١١٢.٢٥

  ن/ق ١١٩  %٤٠  ٢

  ن/ق ١٢٥.٧٥  %٤٥  ٣
  ن/ق ١٣٢.٥  %٥٠  ٤
  ن/ق ١٣٩.٢٥  %٥٥  ٥

  الحمل المتوسط  ٦
)٧٥ -% ٥٠%(  

  ن/ق ١٤٦  %٦٠  ن/ق١٦٦.٢٥: ١٣٢.٥
  ن/ق ١٥٢.٧٥  %٦٥  ٧
  ن/ق ١٥٩.٥  %٧٠  ٨

الحمل األقل من   ٩
  األقصي

)٩٠ -% ٧٥(%  

  ن/ق ١٦٦.٢٥  %٧٥  ن/ق١٨٦.٥: ١٦٦.٢٥
  ن/ق ١٧٣  %٨٠  ١٠
  ن/ق ١٧٩.٧٥  %٨٥  ١١
  ن/ق ١٨٦.٥  %٩٠  ١٢

  : اختیار المساعدین: سادساً 

  .الریاضیة الھیئة المعاونة بكلیة التربیةب ءھازمال ثالث مساعدین من ةالباحث تاختار

  :األوليالدراسة االستطالعیة  : سابعاً 

م ، بھدف ٢٠١٥/ ٢/ ١٤ سبتم إلى یوم ال٢٠١٥/ ٢/ ٧ سبتدراسة خالل الفترة من یوم الأجریت ھذه ال

 التأكد من المعامالت العلمیة ( الصدق ، الثبات ) لالختبارات قید البحث.

  وات تطبیق البحث:: خط ثامناً 

  :القیاسات القبلیة - ١

  م.٢٠١٥/ ٢/ ١٥ األحدالقیاس القبلي یوم إجراء تم 

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢

  .م٢٠١٥/ ٥/ ٩ سبتم  إلى یوم ال٢٠١٥/ ٢/ ٢٣ الثنینمن یوم ا امج التدریبينتطبیق البرتم 

  القیاس البعدي: - ٣

  .م٢٠١٥/ ٥/ ١١ االثنینالمھاریة یوم ونیة البدإجراء القیاسات البعدیة لعینة البحث للمتغیرات تم 

  - :عرض ومناقشة النتائج
  ) ٨جدول ( 

  البعدي ) –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 
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  بدنیة والمھاریةختبارات الفي اال

  ١٦= ن                                                                                            

  

 االختبارات

متوسط  القیاس البعدي قیاس القبليال
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 نسبة التحسن
 ع س ع س %

 ١٨.٠٨ ٤.٥٧ ١.٣٩ ٠.٨٤ ٦.٣٠ ١.٠٤ ٧.٦٩  م عدو٣٠

 ١٣.١٠ ٣.٤٨- ٠.٢٢- ٠.١٩ ١.٩٠ ٠.٢٢ ١.٦٨  الوثب العریض من الثبات

 ٣.٨٤ ١.٨٧- ٥.٧٥- ٣١.٣٧ ١٥٥.٦٩ ٥٢.٩٩ ١٤٩.٩٤  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 ٨.٠٧ ٤.٦٧ ٠.٩١ ٠.٦٣ ١٠.٣٧ ٠.٦٥ ١١.٢٨  الجري المتعرج لبارو

 ٦١.٧٦ ٣.٣٨- ٣.٩٤- ٤.٣٨ ١٠.٣١ ١.٩٦ ٦.٣٨  ثني الجذع من وضع الجلوس الطویل

 ٩.٦٩ ١.٩٠ ١.٤٧ ١.٧٤ ١٣.٧٠ ٣.٤٨ ١٥.١٧  المحاورة من الجري ثم التوقف واالرتكاز

 ٥٣.١٣ ٤.٣٦- ٩.٥٠- ٧.٠٦ ٢٧.٣٨ ٤.٢١ ١٧.٨٨  االستالم والتوقف  التمریر من الحركة مع

 ٦٨.١٢ ٢.٣٣- ٠.٩٤- ١.٢٠ ٢.٣١ ٠.٨٩ ١.٣٨  المحاورة ثم التصویب من القفز 

 ١٠٩.٩٢ ٧.٩٠- ١.٤٤- ٠.٥٨ ٢.٧٥ ٠.٤٨ ١.٣١  المتابعة الھجومیة ثم التصویب

  المحاورة ثم التصویب السلمي
 ١٠٤.٤٩ ٤.٦٢- ١.٦٣- ١.٢٢ ٣.١٩ ١.٠٩ ١.٥٦  یمین

  ١٠٠  ٢.٩٢-  ١.١٣-  ٠.٨٦  ٢.٢٦  ١.١٥  ١.١٣  شمال

  )١.٧٥() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) ٦شكل ( 

  االختبارات البدنیة والمھاریة

  - ثانیاً : مناقشة النتائج:

الج�ات اإلحص�ائیة البح�ث والمع ةإلیھا من واقع بیان�ات مجموع� تالنتائج التي توصل ةالباحثاقش تن

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

  -مناقشة نتائج الفرض األول: - ١

من خالل داللة الفروق بین القیاسات القبلیة والقیاسات البعدیة للمتغیرات البدنیة أتضح وجود فروق 

  لح القیاس البعدي في المتغیرات قید البحث.دالة إحصائیاً بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لصا
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االختبارات البدنیة والمھاریة

قیاس قبلي

قیاس بعدي

قیاس قبلي 7.691.68149.9411.286.3815.1717.881.381.311.561.13

قیاس بع�دي 6.31.9155.6910.3710.3113.727.382.312.753.192.26

سلمي شس�لمي يمتابعةتصویبتمریرمحاورةمرونةرشاقةتحملقدرةسرعة
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) ٤.٦٧وقد بلغت أعلي قیمة ل " ت " المحسوبة في المتغیرات السابقة لمتغی�ر الرش�اقة حی�ث بل�غ (

) ، ١.٨٧كانت أقل قیمة ل " ت " المحسوبة في المتغیرات السابقة لمتغیر التحم�ل الھ�وائي حی�ث بل�غ (بینما 

) ومتغی��ر الق��درة ٣.٣٨) ومتغی��ر المرون��ة (٤.٥٧متغی��ر الس��رعة ( كم��ا بلغ��ت قیم��ة " ت " المحس��وبة ف��ي

  ).٣.٤٨العضلیة (

ویتفق ھذا مع مراعاة الكثیر من الباحثین ألھمیة االرتقاء بالقدرات البدنیة والتي تسھم بشكل إیجابي ف�ي 

س�لیمان  ودراس�ة )٣( م)٢٠٠٨( أسعد الكیكيإمكانیة االرتقاء بالقدرات المھاریة لدي الناشئین كدراسة 

حیث توصلت ھذه الدراسات إلى أن الت�دریبات باس�تخدام الك�رة السویس�ریة ت�ؤثر  )٨م) (١٩٩٣( فاروق

  ویتحقق بذلك صحة الفرض األول للبحث.النواحي البدنیة على 

  -:ثانيمناقشة نتائج الفرض ال ـ٢

اری�ة إتض�ح وج�ود من خالل داللة الف�روق ب�ین القیاس�ات القبلی�ة والقیاس�ات البعدی�ة للمتغی�رات المھ

  فروق دالة إحصائیاً بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح القیاس البعدي.

) بینما كان�ت أق�ل قیم�ة ٧.٩٠وقد بلغت أعلي قیمة ل " ت " المحسوبة لمتغیر دقة التصویب حیث بلغ (

) ومتغی�ر ٤.٣٦( ) ، كما بلغت قیمة " ت " المحس�وبة ف�ي متغی�ر التمری�ر١.٩٠لمتغیر المحاورة حیث بلغ (

  ).٢.٩٢) والتصویب السلمي شمال (٤.٦٢) ومتغیر التصویب السلمي یمین (٢.٣٣التصویب من القفز (

أن أكث�ر الط�رق فاعلی�ة لتط�ویر مھ�ارات ك�رة  )١٢( م)١٩٩٤( Hal Wisselھال ویس�یل ویشیر 

علی�ھ أساس�یات ك�رة  السلة ھي التمرین مع تنفی�ذ ھ�ذه المھ�ارات بش�كل قری�ب للمنافس�ة وھ�ذا التنفی�ذ أطل�ق

، فتص�میم برن�امج ت�دریبي  السلة فالمھارات ھي القدرات المتاحة بینما األساسیات ھي تنفی�ذ ھ�ذه الق�درات

  مستوي أداء المھارات من حیث زمن األداء ودقتھ.سیؤدى إلى ارتفاع  لبعض األداءات المھاریة 

القیاس القبلي في المتغیرات المھاریة ) زیادة نسبة التحسن بین القیاس البعدي عن ٨ویتضح من جدول (

وبذلك یتحقق صحة الفرض الثاني للبحث بأن البرنامج أدي إل�ي تحس�ن المھ�ارات قی�د البح�ث وذل�ك بم�ا 

  .)٧م) (٢٠٠١( العجمي علي ودراسة )٥م) (٢٠٠٦عادل رمضان ( دراسةیتفق مع 

  -االستنتاجات : - أوالً 

المستخدم ونتائج التحلیل اإلحصائي وفي نط�اق ھ�ذا  في ضوء طبیعة ھذه الدراسة والعینة والمنھج

  إلي االستنتاجات التالیة : ثةالباح تالبحث توصل

  .التدریبات باستخدام الكرة السویسریة لھا تأثیر ایجابي علي تحسین مستوي المتغیرات البدنیة -

  .مھاري للمھاراتالتدریبات باستخدام الكرة السویسریة لھا تأثیر ایجابي علي تحسین المستوي ال -

  -التوصیات: -ثانیاً 

  ة كالتالي:سلكرة ال دریب ناشئینتمن تحدید التوصیات التي تفید العمل في مجال  ةالباحث تتمكن
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ض��رورة أن یش��تمل البرن��امج الت��دریبي ف��ي ك��رة الس��لة عل��ي نم��اذج مختلف��ة ومتع��ددة للت��دریبات  -١

 م مستویات الفرق مھاریاً.باستخدام الكرة السویسریة لما لھ من تأثیر كبیر في تقد

 إجراء دراسات مماثلة باستخدام الكرة السویسریة علي مھارات مختلفة في ریاضة كرة السلة. -٢

  -أوًال: المراجع العربیة:

تأثیر تدریبات بإستخدام الكرة السویسـریة علـي بعـض المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة :   أحمد مصطفي إبراهیم  - ١

، كلیة  غیر منشورة،  رسالة ماجستیر، الناشئین  لفراشةوالمستوي الرقمي لسباحي ا

  م.٢٠١٣، التربیة الریاضیة ، جامعة المنصورة

دراســة تنبؤیــة بــاألداء المهــاري المركــب مــن خــالل بعــض القــدرات البدنیــة فــي كــرة :   سعد أحمد الكیكيأ  - ٢

دنیــة ، المــؤتمر اإلقلیمــي لمجلــس الدولــة للصــحة والتربیــة الب بحــث منشــورالســلة ، 

والریاضـــــیة والتـــــرویح والتعبیـــــر الحركـــــي بمنطقـــــة الشـــــرق األوســـــط ، كلیـــــة التربیـــــة 

  م.٢٠٠٨، الریاضیة للبنین ، جامعة اإلسكندریة

أثـــر الواجـــب المهـــاري علـــي تعلـــم المهـــارات الهجومیـــة لكـــرة الســـلة ، مجلـــة علـــوم :   رمضان بخیت عادل  - ٣

ــــة التاســــع عشــــر ، الجــــزء ، بحــــث منشــــورالریاضــــة ،  ــــة  المجل ــــة التربی األول ، كلی

  م.٢٠٠٦،  الریاضة ، جامعة المنیا

تــــأثیر برنــــامج تــــدریبي مقتــــرح لــــبعض المهــــارات الهجومیــــة المركبــــة بــــالكرة علــــى :   علي محمد العجمي  - ٤

، كلیــــة التربیــــة  غیــــر منشــــورة،  رســــالة دكتــــوراهمســــتوى أداء العبــــي كــــرة الســــلة ، 

  م.٢٠٠١،  الریاضیة للبنین، جامعة طنطا

تأثیر أسلوب مقترح إلكساب بعض المهارات المندمجة علي مسـتوي األداء الفنـي :   سلیمان فاروق سلیمان  - ٥

، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین،  غیــر منشــورة، رســالة ماجســتیرلناشــئ كــرة القــدم ، 

  م.١٩٩٣،  جامعة اإلسكندریة
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