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 المهار ات الهجومية المركبة بكرة السلة –التحمل الالكتيكي  المفتاحية:الكلمات 

 ملخص البحث
تتطلب لعبة كرة السلة الحديثة من الالعب أن يكون متمتعا بلياقة بدنية وحركية عالية، لكي     

ار بكفاية عالية دون هبوط المستوى طول مدة المباراة وخاصة في النصف الثاني يستطيع االستمر 
من المباراة ونهايتها. وتحتاج المهارات الهجومية المركبة في لعبة كرة السلة إلى قدرات بدنية 
وفسيولوجيه مهمه منها )التحمل الالكتيكي(، والتي يجب توظيفها لخدمة طبيعة األداء المهاري في 

سلة، وهدفت الدراسة الى اعداد تمرينات بالجهد الالهوائي في تطوير التحمل الالكتيتي واداء كرة ال
بعض المهارات الهجومية المركبة لالعبين الشباب بكرة السلة، والتعرف على تاثير التمرينات 
 المقترحة في تطوير التحمل الالكتيتي واداء بعض المهارات الهجومية المركبة لالعبين الشباب

تم تحديد مجتمع البحث بالعبي كرة السلة الشباب المنتمين لنادي امام المتقين و بكرة السلة. 
العب.  اذ  14والبالغ عددهم  2512- 2511( سنة للموسم التدريبي 11-11) الرياضي بأعمار

وضابطة(  ة)تجريبي تم اختيار عينة البحث بأسلوب الحصر الشامل وقسمت العينة الى مجموعتين
وحدة ( 3)( اسابيع بواقع 1مدة التمرينات الموضوعة )قع سبعة العبين لكل مجموعة. وكانت وبوا

المرتفع  الفتري هي التدريبالطريقة التدريبية المستخدمة وان  ( وحدة تدريبية24بواقع ) اسبوعية
ت لتمرينااومن اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحثون هي ان  التكراري.الشدة والتدريب 

mailto:Hussein80hussein@yahoo.com
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حمل الهجومية المركبة والت )المهاراتبالجهد الالهوائي ساهمت في تطوير المتغيرات المبحوثة 
 الالكتيكي(.

 
 
 
 
 
 

The effect of anaerobic exercises in the development of lactic endurance and the 

performance of some complex offensive skills for young basketball players 
Dr. Hussein Manati Sachet 

M. Akeel Abd Aljabaar 

Asst .Lecture . Wameed Ali 

Summary 
The modern basketball game requires the player to be physically fit and very energetic، 
so that he can continue with sufficient efficiency without falling the length of the game، 
especially in the second half of the game and its end. The offensive skills in the 

basketball game need physical and physiological abilities، including (non-tactical 

endurance)، which must be used to serve the nature of the performance of the skill in 

basketball. The study aimed to prepare anaerobic exercises in the development of 

athletic endurance and the performance of some offensive offensive skills for young 

basketball players ، And to identify the effect of the proposed exercises in the 

development of lactite endurance and the performance of some of the offensive skills 

compound for young basketball players. The research community was identified by the 

youth basketball players belonging to Al-Motaqin Sports Club (ages 16-18) for the 14-

year training season 2016-2017. The sample was selected in a comprehensive inventory 

method and the sample was divided into two groups (experimental and control) with 

seven players per group. The training period was (8) weeks with (3) units per week with 

(24) training units، and the training method used is high frequency training and 

repetitive training. One of the most important conclusions reached by the researchers 

is that the anaerobic exercise contributed to the development of the investigated 

variables (complex offensive skills and lactic intolerance                                                                                                    

 المقدمة واهمية البحث :  1-1
علوم لشهد العالم في اآلونة األخيرة تطورًا ملحوظًا في المجاالت كافة والعلوم المختلفة ومن هذه ا

علم التدريب الرياضي الذي يعطي األولوية للمدربين لإلهتمام بالالعبين على وفق مبادئ وصيغ 
علمية توصلهم إلى تحقيق أفضل اإلنجازات بأقل جهد ممكن وفق استخدام أساليب التدريب الحديثة 

صورة تخدمت بالتي باتت من المؤكد واحدة من البطاقات الرابحة التي يمتلكها المدربون إذا ما آس
 صحيحة.
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يعتمد التدريب الرياضي الحديث على تركيز أهدافه لتنمية نظم إنتاج الطاقة والتغيرات الوظيفية      
المصاحبة لها ، فكلما تحسنت امكانية الرياضي الهوائية او الالهوائية انعكس ذلك بشكل مباشر 

يؤدي إلى أحداث العديد من على مستوى االداء البدني والمهاري وكما معروف فأن التدريب 
التغيرات سواء كانت تغيرات بدنية من تنمية للصفات البد نية الخاصة بنوع النشاط البدني الممارس 
أو تغيرات داخلية والتي تحدث نتيجة التدريب الرياضي والذي تشمل تغيرات وظيفية أو كيميائية 

تركيز  ميائية التي تتأثر بالتدريب هوألجهزة الجسم المختلفة ، ومن بين أهم تلك التغيرات الكي
( دقائق 3-1حامض الالكتيك في العضالت والدم إذ إن التدريب الالهوائي الذي يستمر لمدة من )

يعمل على أكسدة السكر الهوائيًا األمر الذي يؤدي الى أنتاج حامض االالكتيك في العضالت 
اكم حامض الالكتيك في العضلة الذي يؤدي العاملة وكلما زادت مدة العمل الالهوائي زادت نسبة تر 

 بدوره الى بطء العمليات الكيميائية االخرى. 
وبما أن لعبة كرة السلة هي لعبة يكون العمل فيها بالنظام الالهوائي )الالكتيكي( بنسبة عالية وهذا 

ب على جإشارة إلى انه خالل المباريات سيكون هنالك تراكم لحامض الالكتيك بكميات كبيرة لذلك و 
الالعبين تحمل هذا التراكم في العضلة والدم وأال يتوقف الالعب عن العمل ويصيبه التعب مبكرًا 
.ومن هنا كمنت أهمية البحث في زيادة عمل المنظمات الحيوية والمتغيرات الكيميائية عن طريق 

لتالي المحافظة وبا التدريب الالهوائي ) الالكتيكي( لمقاومة التعب الناتج عن تراكم حامض الالكتيك
 على سرعة األداء ألطول فترة ممكنة خالل المنافسة  التدريب . 

نَّ المهارات األساسية في كرة السلة وال سيما الهجومية المركبة منها هي أساس التنافس، وهي     وا 
ات ر أحد األسس المهمة التي يجب االهتمام بها عند توجيهها بالشكل الفني الصحيح، وال سيما المها

األكثر استعمااًل في المباراة، للوصول الى القمة عن طريق بناء أسس سليمة قوية للتغلب على 
مواقف اللعب المتغيرة والسريعة والمتصاعدة. وكلما زاد إحساس الالعب بالمتغيرات المرتبطة 

ي األداء فبحركاته مثل قربه أو بعده  من السلة أو الكرة أو المنافس، ساعد ذلك على زيادة الدقة 
المهاري ألي عمل هجومي، فضالً عن التفاني في الحصول على المستوى العالي من خالل التغلب 
على الحركات، التي تحتاج إلى أداء فني عاٍل، وال سيما مهارة اإلستالم والمناولة والطبطبة 

 والتصويب. 
لالهوائي نات بالجهد اطريق تمري الالكتيكي عنومن هنا كمنت أهمية البحث في تطوير التحمل   

) الالكتيكي( لمقاومة التعب الناتج عن تراكم حامض الالكتيك وبالتالي المحافظة على سرعة األداء 
ألطول فترة ممكنة خالل المنافسة  التدريب ولتطوير المهارات الهجومية المركبة لالعبين الشباب 

 بكرة السلة . 
 مشكلة البحث :  .-1
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ديثة من الالعب أن يكون متمتعا بلياقة بدنية وحركية عالية، لكي تتطلب لعبة كرة السلة الح  
يستطيع االستمرار بكفاية عالية دون هبوط المستوى طول مدة المباراة وخاصة في النصف الثاني 
من المباراة ونهايتها. وتحتاج المهارات الهجومية المركبة في لعبة كرة السلة إلى قدرات بدنية 

)التحمل الالكتيكي(، والتي يجب توظيفها لخدمة طبيعة األداء المهاري في  وفسيولوجيه مهمه منها
كرة السلة. ومن خالل متابعة الباحثون الى اغلب التدريبات المصممة من قبل المدربين لالعبين 
الشباب اتضح هناك قصور باالهتمام الكافي بالتدريبات المتعلقة بالجانب الفسيولوجي مما ينعكس 

اء الالعبين والذي ينخفض غالبا وبشكل خاص في الفترتين الثالثة والرابعة، وايمانا على مستوى أد
من الباحثين بالبحث العلمي هو وسيله علمية لوضع حلول للمشاكل بشكل علمي ودقيق لذا اتجه 
الباحثون بإجراء دراسة أكاديمية ميدانية تتضمن دراسة تمرينات بالجهد الالهوائي في تطوير التحمل 

الكتيكي واداء بعض المهارات الهجومية المركبة لالعبين الشباب بكرة السلة عسى ان تكون ال
عالجا لهذا القصور فيفيد المدربين والالعبين فضال عن توفير معلومات تضاف الى المكتبة 

 الرياضية  في علوم فسيولوجيا التدريب الرياضي.
 اهداف البحث :  1-3
ي تطوير التحمل الالكتيتي واداء بعض المهارات الهجومية اعداد تمرينات بالجهد الالهوائي ف -1

 المركبة لالعبين الشباب بكرة السلة . 
التعرف على تاثير التمرينات المقترحة في تطوير التحمل الالكتيتي واداء بعض المهارات  -2

 الهجومية المركبة لالعبين الشباب بكرة السلة. 
 فروض البحث :  1-4
 القياس القبلي والبعدي في متغيرات البحث للمجموعة التجريبية هناك فروق دالة احصائيا بين -1

 ولصالح القياس البعدي . 
هناك فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والبعدي في متغيرات البحث للمجموعة الضابطة  -2

 ولصالح القياس البعدي.
 لتجريبية)ا هناك فروق دالة احصائيا بين القياس البعدي في متغيرات البحث للمجموعتين -3

 . ةالتجريبيولصالح المجموعة  والضابطة(
 مجاالت البحث:  1-5
 -11المجال البشري: العبوا نادي امام المتقين الرياضي بكرة السلة فئة الشباب باعمار  1-0-1

 . 2512سنة للموسم الرياضي  11
 .2512 2 12الى  2511 12 0المجال الزماني: للفترة من  1-0-2
 ني : ملعب كرة السلة في نادي امام المتقين الرياضي. المجال المكا 1-0-3
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 مصطلحات البحث:  1-6
يطلق على هذا النوع من التدريب أيضا تسميات وهي تحمل السرعة و التحمل الالكتيكي:  -1

التحمل الالهوائي وقدرة التحمل إذ إن هذا النوع من التدريب يتطلب جهد عالي عند التدريبات 
أثيرات الكبيرة على أجهزة الجسم الداخلية ورفع الكفاءة البدنية لالعب الخاصة به فضال عن الت

(    . sport fitness Advisor،11) 
المهارات الهجومية المركبة: هي ارتباط او دمج مهارتين أو اكثر تؤدى بشكل مركب )وكانها  -2

مية ارات الهجو مهارة واحدة( وتحتاج الى وقت اطول ومجهود اكبر عند االداء . وقد تم ربط المه
 (2511،4بدون كرة ومهارات هجومية بالكرة.   )احمد كريم لطيف ،

 منهج البحث واجرائته الميدانية-.

 منهج البحث:  1-.
استخدم الباحثون المنهج التجريبي بالتصميم التجريبي ذو االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين 

 لبحث. وضابطة( لمالئمته لطبيعة ا )تجريبيةالمتكافئتين 
 مجتمع البحث وعينته:  .-.
 اضي بأعمارالريتم تحديد مجتمع البحث بالعبي كرة السلة الشباب المنتمين لنادي امام المتقين  
العب.  اذ تم اختيار عينة  14والبالغ عددهم  2512- 2511( سنة للموسم التدريبي 11-11)

سبعة  وضابطة( وبواقع جريبية)تالبحث بأسلوب الحصر الشامل وقسمت العينة الى مجموعتين 
 العبين لكل مجموعة. 

 تجانس وتكافؤ العينة :  3-.
ألجل ان يسير عمل الباحثون باالتجاه الصحيح ولتوكيد موضوعية العمل، قام الباحثون بإيجاد 

العمر و  الكتلة، الطول،التجانس والتكافؤ مابين مجموعتي البحث من حيث القياسات الجسمية )
المتغيرات البدنية والمهارية المبحوثة باستخدام المعالجات االحصائية  فضال" عنمني التدريبي والز 

 ( .  2 ،1بالجدول )المناسبة لذلك بغية معرفة حقيقة الفروق بين مجموعتي البحث وكما مبين 
 يبين تجانس العينة (1الجدول )

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 (Levenفيمة اختبار )
  مستوى الداللة

 المحسوبة
الخطأ 
 المعياري

 متجانسة غير معنوي ..1،3 46.،1 سنة العمر 1
 متجانسة غير معنوي 1،4.0 .1،30 سنة العمر التدريبي .
 متجانسة غير معنوي 1،001 1،100 كغم الكتلة 3
 متجانسة غير معنوي 1،3.1 01.،1 سم الطول 4
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 تجانسةم غير معنوي 0..،1 340،. دقيقة التحمل الالكتيكي 5

6 
 .االستالم والتصويب بالقفز 

 نقطة
 متجانسة غير معنوي 31..1 1.003 درجة

0 
 3االستالم والتصويب بالقفز 

 نقطة
 متجانسة غير معنوي 1.3.1 .1.65 درجة

االستالم والطبطبة العالية  0
 المنتهية بالمناولة الصدرية

 متجانسة غير معنوي 1.341 1.3.1 درجة

0 
بة العالية االستالم والطبط

 متجانسة غير معنوي 1.541 31... درجة المنتهية بالتصويب السلمي

( المحسوبة وداللة t)ة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (.الجدول )
 الفروق في االختبارات المبحوثة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي

 (.5.50( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )5.50وى الداللة )* معنوي عند مست
(  تتضح عشوائية الفروق بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 1،2من الجدولين السابقين )

( وعند درجة حرية ) 5.50في المتغيرات قيد البحث كلها البدنية والمهارية عند مستوى الداللة )
(، مما يدل على تجانس وتكافؤ مجموعتي 5.50ها أكبر من )(، إذ ظهرت مستويات الخطأ كل12

 البحث في االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث كلها .

 المتغيرات
وحدة 
 سالقيا

 t قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 عشوائي 1.355 1.111 .1.0 3..16 1.60 .16.0 سنة العمر
 عشوائي 1.161 1.600 .1.06 4.000 1.000 5.113 سنة العمر التدريبي

 عشوائي .1.44 1.560 1.54 11..01 061.. 60.11 كغم الكتلة
 عشوائي 41..1 1.431 .0.33 3..100 0.106 100.50 سم الطول

االستالم والتصويب بالقفز 
 نقطة .

 عشوائي 1.431 .1.54 10..1 06..4 1.654 31..4 درجة

االستالم والتصويب بالقفز 
 نقطة 3

 عشوائي 1.331 1.100 1.541 1.000 1.006 1.1.0 درجة

االستالم والطبطبة العالية 
 عشوائي 1.300 1.003 3.140 .15.00 3.415 .16.64 درجة نتهية بالمناولة الصدريةالم

االستالم والطبطبة العالية 
 عشوائي 1...1 1.541 1.060 1...4 1.006 5.3.1 درجة المنتهية بالتصويب السلمي

 عشوائي 1.303 1.000 1.111 1.511 1.110 31..1 دقيقة تحمل اللالكتيكي
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 وسائل جمع المعلومات 3-.
 المالحظة. -1
 االختبارات والقياسات. -2
 استمارة تسجيل وتفريغ نتائج االختبارات الخاصة بالبحث. -3

 االجهزة األدوات المستخدمة في البحث:4-.
 هاز لقياس الطول والوزنج -1
 .1ملعب كرة سلة عدد  -2
 .14كرات سلة قانونية عدد  -3
 متر. 25شريط قياس جلدي  -4
 .2شواخص عدد  -0
 .3عدد   Casloساعات توقيت الكترونية نوع  -1
 .Tread mill)جهاز السير المتحر ك ) -2

 تحديد المتغيرات واختباراتها:   5-.

 تحديد المهارات الهجومية المركبة: 5-1-.
الل اطالع الباحثون على العديد من المصادر والدراسات العلمية الخاصة في مجال كرة من خ

)االستالم  .)االستالم + التصويب بالقفز   نقطتان(:السلة تم تحديد المهارات الهجومية المركبة وهي
)االستالم + الطبطبة العالية + المناولة الصدرية . + التصويب بالقفز   ثالث نقاط(

 )االستالم + الطبطبة العالية + التصويب السلمي(..(باليدين
 اختبارات المهارات الهجومية المركبة المبحوثة : .-5-. 

تم تحديد االختبارات الخاصة بالمهارات الهجومية المركبة المبحوثة من خالل االطالع على الكثير 
(  9، 2551س سامي ،من المراجع والدراسات العلمية وتمخضت عن ترشيح اربعه اختبارات) فار 

( .حيث تم توزيع استمارة استبانه لعدد من السادة الخبراء لتوضيح مدى صالحية 1ينظر ملحق )
االختبارات ومدى مناسبتها للعينه وبعد تحليلها احصائيا تبين انها صالحه لقياس المتغيرات قيد 

 .الدراسة 
 (3، 1992) ابو العال احمد ، اختبار التحمل الالكتيكي 5-3-.

قام الباحثون باالطالع على الكثير من الدراسات العلمية التي تهتم بالمجال الفسيولوجي حيث تم 
(. حيث تم توزيع استمارة 2ترشيح اختبار اختبار كوجنهام وفلوكنز لتحمل الالكتيكي ينظر الملحق )

عينه وبعد للاستبانه لعدد من السادة الخبراء لتوضيح مدى صالحية االختبارات ومدى مناسبتها 
 الدراسة.تحليلها احصائيا تبين انها صالحه لقياس المتغيرات قيد 
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 التجربة االستطالعية: 6-.
 الموافقيوم الثالثاء  العبين في( 0من )قام الباحثون بأجراء التجربة االستطالعية على عينة مكونة 

بة وقد افادت التجر  الساعة الثالثة عصرا في صالة نادي امام المتقين الرياضي 2511  12  0
 االستطالعية للباحثون في التعرف على:

 مدى صالحية االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث. .1
 الوقت المستغرق ألجراء االختبارات . .2
 .ةسيلرئيااالختبارات الوقوف على الصعوبات التي قد يتعرض اليها الباحث عند اجرائه  .3

 
 المعامالت العلمية لالختبار :  6-1-.
 الصدق :  –اًل أو 

ن خالل م البحث وذلكلقد أستخلص الباحثون الصدق الظاهري لالختبارات البدنية والمهارية قيد      
يكي والمهارات الالكت )التحملاالستبيان الذي وزع على الخبراء والمختصين الذين أشروا صالحيته لقياس 

 الهجومية المركبة(.
 الثبات :  –ثانيًا 
أيجاد معامل الثبات لالختبارات ، من خالل أيجاد عالقة االرتباط بين نتائج االختبار  حاول الباحثون    

األول والثاني بعد إعادة االختبار على العينة االستطالعية بعد مرور ثالثة أيام من إجراء االختبار األول 
في جدول  وكما مبين ، وبعد حساب معامل االرتباط )سيبرمان( للرتب بين نتائج االختبار األول والثاني

( ، استخرجت أقيام معنوية االرتباط عن طريق القانون التائي ، فظهر أن االرتباط  كان معنويًا عند 1)
من الجدولية البالغة  رالمحسوبة أكب( ، إذ جاءت قيمة )ت( 5.50( ، ومستوى داللة )3درجة حرية )

 ن الثبات . ( ، وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية م2.11)
 الموضوعية :  –ثالثًا 

معامل  أذ جاءت قيمة حكمين،أستخلص الباحثون الموضوعية من خالل أيجاد عالقة االرتباط بين نتائج  
 (، ألن قيمة )تنظراً  عالية،االرتباط )سيبرمان( للرتب بين نتائج الحكمين لتؤكد أن االختبار ذا موضوعية 

( ، ومستوى 3( ، عند درجة حرية )2،11من الجدولية البالغة ) أكبر االرتباطالمحسوبة لداللة معنوية 
 ( .3( ، ينظر جدول )5.50داللة )

 يبين قيمة معامل الثبات والموضوعية وداللتهما اإلحصائية لالختبارات المبحوثة (3الجدول )

 االختبار
وحدة 
 القياس

معامل 
 الثبات

)ت(  قيمة
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
 موضوعيةال

)ت(  قيمة
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 معنوي 00.،4 1،000 معنوي 1..،3 1،00 دقيقة التحمل الالكتيكي
االستالم والتصويب 

 معنوي .3.45 .1.01 معنوي 0...3 1.06 درجة نقطة .بالقفز 
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 5.50ومستوى داللة  3عند درجة حرية  2.11الجدولية  (t)قيمة   
 قبلية :االختبارات ال 6-.

في تمام  2511 12 15الموافق  األحدقام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية في يوم  
الساعة الثالثة عصرا وبعد أعطاء الباحثون شرحًا موجزًا عن كيفية أداء االختبارات والهدف من 

االختبارات  تإجراؤها ثم اخذ القياسات الخاصة بالطول والوزن والعمر الزمني والتدريبي وبعدها اجري
 .المهارية والبدنية على عينة البحث 

 : التمرينات الخاصة المقترحة 0-.
ان االختيار الصحيح للتمارين هي التي توصل الالعب للهدف المطلوب وهي من العوامل     

االيجابية للوصول الى أعلى مستوى ممكن ضمن حدود قدرة الالعب سواء كان االختيار للتمارين 
كون إن التمارين والتي تقع ضمن  فضال" عن مهاريًا وحسب الهدف المطلوب ، هذا أوبدنيًا 

المناهج التدريبية البد ان تكون مبنية على أسس علمية وحسب قواعد التدريب الرياضي وذلك 
عدة  أعدادباالستخدام الصحيح للشدة التدريبية والتدرج بهذه الشدة ، لذا قام الباحثون  ساطةبو 

د الالهوائي لتطوير التحمل الالكتيكي واداء بعض المهارات الهجومية المركبة تمارين بالجه
 االعداد الخاص وهي كاالتي: في مدة(  مع العلم ان فترة تطبيق التمرينات كانت 3ملحق)

    2511    12   10بدأ تنفيذ التمرينات المقترحة بتاري . 
 ( : اسابيع.1مدة التمرينات الموضوعة باالسابيع ) 
 ( وحدة تدريبية. 24د الوحدات التدريبية الكلي :) عد 
 (: وحدات .3عدد الوحدات التدريبية األسبوعية ) 
  الخميس( .  –الثالثاء  –: )األحد أيام التدريب األسبوعية 
 ( : 95زمن الوحدة التدريبية الكلي ).دقيقة 
 ( : دقيقة. 40- 35زمن القسم الرئيس في الوحدة التدريبية ) 
 تدريبية المستخدمة: التدريب الفتري المرتفع الشدة والتدريب التكراري . الطريقة ال 

االستالم والتصويب 
 نقطة 3بالقفز 

 معنوي 0...3 1.000 معنوي 4.1.0 1.01 درجة

م والطبطبة االستال
العالية المنتهية 
 بالمناولة الصدرية

 معنوي .3.03 1.000 معنوي 000.. 1.00 درجة

االستالم والطبطبة 
العالية المنتهية 
 بالتصويب السلمي

 معنوي 3.0.1 1.004 معنوي .3.00 1.00 درجة
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 ( :من الشدة القصوية الداء الالعب.% 90 – 10الشدة التدريبية المستخدمة .) 
 االختبارات البعدية: 0-. 
بعد االنتهاء من تنفيذ مفردات التمارين الموضوعة ضمن المدة المقررة ثم إجراء االختبارات  

الساعة الثالثة عصرا في ملعب  نادي امام  2512    2   12ة بالبحث وذلك في يوم الخاص
المتقين الرياضي  ، وقد راعى الباحثون توفير الظروف المشابهة لالختبارات القبلية من حيث 

 االدوات المستخدمة  وطريقة إجراء تنفيذ االختبارات(.  و المكان و )الزمان
 ستخدمة في البحث: الوسائل االحصائية الم 3-0

 ( اليجاد المعالجات االحصائية المناسبة .SPSSاستعان الباحثان بالحقيبة االحصائية )
 النتائج وتحليلها ومناقشتها: عرض-3
 عرض نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المبحوثة وتحليلها ومناقشتها. 3-1
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات االختبارينعرض نتائج الفروق بين  3-1-1

 المبحوثة وتحليلها. 
( وداللة الفروق بين نتائج tفرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) (4الجدول )

 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث االختبارين

 (5.50صغر من )( إذا كان مستوى الخطأ أ5.50* معنوي عند مستوى الداللة )
( لكافة متغيرات 5.523الى  5.55ان مستوى الخطأ تراوحت مابين ) ( 3يتبين من الجدول )

 القبلي والبعدي االختبارين(  مما يدل على معنوية الفروق بين 5.50البحث وهي اصغر من ) 
 البعدي.  االختبار( ولصالح 1( أمام درجة حرية )5.50عند مستوى خطأ )

 
 

وحدة  االختبارات
 القياس

 tقيمة  االختبار البعدي ياالختبار القبل
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س ع س الفروق

 معنوي 1.111 0.061 .13.. 0.006 10..1 06..4 درجة نقطة .اإلستالم +التصويب
 معنوي 1.1.3 5.006 1.000 3.061 1.541 1.000 درجة نقطة 3التصويب اإلستالم +

اإلستالم+والطبطبة+بالمناولة 
 الصدرية

 معنوي 1.115 13..5 4.651 4.6.1. 3.140 .15.00 رجةد

اإلستالم+الطبطبة+ 
 معنوي 1.111 0.136 111.. 0.350 1.060 1...4 درجة بالتصويب السلمي

 معنوي 1.113 4.600 0..1 01.. 1.111 1.511 دقيقة اختبار التحمل الالكتيكي
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القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات  االختبارينعرض نتائج الفروق بين  .-4-1

                                       المبحوثة وتحليلها. 
( وداللة الفروق بين نتائج tفرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) (5الجدول )

 لضابطة في المتغيرات قيد البحثالقبلي والبعدي للمجموعة ا االختبارين

 (.5.50( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )5.50* معنوي عند مستوى الداللة )

وحدة  االختبارات
 القياس

 tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق
 ع س ع س

 االستالم
والتصويب بالقفز 

 نقطة .
 معنوي 1.114 3.000 .06.. 11..6 1.305 4.301 درجة

 االستالم
والتصويب بالقفز 

 نقطة 3
 معنوي 1.141 3.000 .1.54 651.. 1.156 1.100 ةدرج

 االستالم
والطبطبة العالية 

المنتهية 
بالمناولة 
 الصدرية

 معنوي .1.1 3.3.0 3.001 .10.55 4.415 16.041 درجة

 االستالم
والطبطبة العالية 

المنتهية 
بالتصويب 
 السلمي

 معنوي .1.13 3.031 .1.00 6.061 156.. .5.41 درجة

 معنوي 1.130 3.006 1.431 1.3.0 1.110 31..1 دقيقة كتيكيالتحمل الال 
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( لكافة متغيرات 5.545الى  5.52ان مستوى الخطأ تراوحت مابين ) ( 5يتبين من الجدول ) 
 القبلي والبعدي االختبارينوق بين (  مما يدل على معنوية الفر 5.50البحث وهي اصغر من ) 

 البعدي. االختبار( ولصالح 1( أمام درجة حرية )5.50عند مستوى خطأ )
 
 
 
 الضابطة والتجريبية في نللمجموعتيالبعدي  االختبارينعرض نتائج الفروق بين  4-1-3

 المتغيرات المبحوثة.
البعدي للمجموعتين  االختبار( ومستوى الخطأ وداللة الفروق بين نتائج tوقيمة ) (6الجدول )

 الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد البحث

 (.5.50( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )5.50* معنوي عند مستوى الداللة )
( لكافة متغيرات 5.524الى  5.55ان مستوى الخطأ تراوحت مابين ) ( 6يتبين من الجدول ) 
البعدية عند  االختبارات(  مما يدل على معنوية الفروق بين 5.50لبحث وهي اصغر من ) ا

 ( ولصالح المجموعة التجريبية. 12( أمام درجة حرية )5.50مستوى خطأ )
 مناقشة النتائج  .-4

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س ع س الفروق

والتصويب  االستالم
 نقطة .بالقفز 

 معنوي 1.110 1...5 .06.. 11..6 .13.. 0.006 درجة

والتصويب  االستالم
 معنوي 1.111 .4.06 .1.54 651.. 1.000 3.061 درجة نقطة 3بالقفز 

والطبطبة  االستالم
العالية المنتهية 
 بالمناولة الصدرية

 معنوي 1.113 .3.03 3.001 .10.55 4.651 4.6.1. درجة

والطبطبة  االستالم
العالية المنتهية 
 بالتصويب السلمي

 معنوي 1.1.4 5.0.1 .1.00 6.061 111.. 0.350 درجة

اختبار التحمل 
 الالكتيكي

 معنوي 1.110 .4.05 1.431 1.3.0 0..1 01.. دقيقة
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ختبار القبلي والبعدي لعينة البحث التجريبية ال االختبارينأظهرت النتائج وجود فرق معنوي بين 
هارات الهجومية المركبة واختبار التحمل الالكتيكي ولصالح اإلختبار البعدي، ويعزو الباحثون الم

لمي بني على أساس ع اخصوصا إذذلك الفرق المعنوي إلى فاعلية التمرينات بالجهد الالهوائي 
مل حمنظم من خالل استخدام الشدد المناسبة والمتدرجة ومراعاة الفروق الفردية وهذا التطور في ت

ام المهارية الهجومية المركبة وهذا مااكده )عص االختباراتالقدرة البدنية الخاصة انعكس على نتائج 
( بقوله " يرتبط أداء المهارة بقدرات الفرد البدنية والحركية لذا يجب العناية 2، 1999عبد الخالق، 

 باألعداد البدني الخاص إلتقان مهارات النشاط الممارس"
أن تطور تحمل الالكتيكي أثر في األداء المهاري من خالل المحافظة على مستوى  ويرى الباحثون

ذ أن التطور الحاصل الختباري  ( نقطة، 2والتصويب بالقفز ) االستالماألداء طيلة مدة أداء وا 
( نقاط مع الفارق في المسافة ألداء كل اختبار فضالً عن أنَّ اختبار 3واالستالم والتصويب بالقفز )

( محاوالت 0( نقاط يحتاج إلى توافق عصبي عضلي كون الالعب يقوم بأداء )3ويب بالقفز )التص
( من الحركة والدوران من خلف الشاخص الستالم الكرة والقفز للتهديف، وهنا 3من الثبات و)

( )اشراق 15، 1995ظهرت فائدة استخدام التمرينات إذ أثبتت بعض الدراسات ) منى محمد جواد 
" وجود عالقة ارتباط معنوية بين المستوى المهاري للتصويب في كرة (  0، 2552،  علي محمود

السلة وقدرة الذراعين والرجلين"، كما أن التطور في قدرة الذراعين والرجلين أسهم في أداء اختبار 
 هاراتمكون من ثالث م االختباروالطبطبة العالية المنتهية بالمناولة الصدرية كون هذا  االستالم

( 3والطبطبة العالية المنتهية بالتصويب السلمي فهو أيضاً مركب من ) االستالممركبة، َأمَّا اختبار 
السابقة ومن ثم أن أداء التمرينات الخاصة   االختباراتمهارات أساسية، ولكن زمن أدائه أكثر من 

دة الزمنية لة الملتطوير صفة تحمل القدرة التي بدورها أثرت في المحافظة على مستوى األداء طي
، إذ إنَّ تطور صفة تحمل القدرة أسهمت في زيادة قدرة العضالت على إنتاج االختبارألداء 

ويب من استالم الكرة  واالنتقال من الطبطبة إلى التص االختبارانقباضات عضلية متكررة نتيجة أداء 
في أثناء  االنتقالعلى سهولة من جهة اليمين واليسار، حيث " َأنَّ تطوير قدرة تحمل القدرة يساعد 

أداء اإلختبارات المهارية وزيادة إمكانية العضالت على زيادة إنتاج انقباضات عضلية متكررة 
وعدم هبوط مستوى األداء المهاري إذ إنَّ زيادة قدرة  االختبارمدعومة بالقوة المناسبة طول زمن 

وم يق أكثر عدد ممكن من النقاط، وأن يقالالعب على القفز المتكرر إلى األعلى تعني إمكانية تحق
بالقفز المتكرر للتهديف أو المتابعة طيلة مدة المباراة  يكون هو الرابح، إذ يمكنه ذلك من تسجيل 
النقاط بصورة أفضل من خالل اإلستخدام المناسب لصفة القوة وتوجيه الكرة لجهة التصويب بدقة 

 ( 1، 2559)عمر محمد مجيد ،  عالية".
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عامة يرى الباحثون أن التطور الحاصل في نتائج اإلختبارات المهارية الهجومية المركبة  وبصورة
يعزى  لفاعلية وكفاية التدريبات الخاصة الذي أسهم في تطوير تحمل القدرة  المبحوثة التي بدورها 

، 1991أثرت في مستوى أداء اإلختبارات المهارية المركبة، وهذا ماأكده )إبراهيم مجدي صالح ، 
( من أنَّ " الصفات البدنية إحدى العوامل المهمة التي يتأسس عليها نجاح األداء للوصول الى 1

نَّ تنمية هذه الصفات الخاصة وترقيتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية تنمية  المستويات الرياضية، وا 
كن للرياضي ي ألنه اليمالمهارات الحركية"  فضاًل عن التأثير المترابط بين الجانب البدني والمهار 

من إتقان األداء الفني في حال افتقاره للصفات البدنية لنوع النشاط الممارس ويتفق الباحثون مع 
( في " أنَّ مستوى القدرات المهارية والبدنية تتطور أحداها 2،  1992)إبراهيم خليل الحسني ، 

 بتطور األخرى" 
حمل الالكتيكي ناتج عن جملة من األمور في وبرى الباحثون إن سةةةةةةبب التطور الحاصةةةةةةل في الت

جرعةه تةدريبيةة والتي كان العمل فيها  24مقةدمتهةا نوع التمرينةات التي تعرض لهةا الالعبين خالل 
بالشةةةةةدة األقل من القصةةةةةوى مما اكسةةةةةب الالعبين قدرة في مقاومة التعب الناتج عن تراكم حامض 

ة الغير كةافيةة إلزالةة الحةامض المتراكم وهذا الالكتيةك نتيجةة التةدريبةات المؤداة فضةةةةةةةةةةةةةال عن الراحة
الدم  PHيعني ان الالعبين يكررون العمةل بوجود كميةات من حةامض الالكتيةك وكةذلةك انخفةاض 

أي زيادة الحامضةةةةةية إذ أن ذلك اثر وبشةةةةةكل ايجابي على عمل األجهزة الداخلية للجسةةةةةم وبشةةةةةكل 
الدم بشةةةةةةكل سةةةةةةريع عن  PHاض خاص في عمل المنظمات الحيوية التي تعمل على تأخير انخف

طريق تخفيف شدة الحموضة التي يسببها حامض الالكتيك وتحويله من حامض قوي إلى حامض 
الدم ومن ثم زيادة الجهد البدني المبذول .  PHضةعيف األمر الذي ساهم في في تأخير انخفاض 

كتيك يتطلب ( إن تحسةةةةةةةةةةن قدرة إنتاج الطاقة بنظام حامض الال1، 2552ويؤكد ) جبار رحيمة ،
توجيةه الحمةةل التةةدريبي بمةا يجعةل معةةدل تراكم حةةامض الالكتيةةك في العضةةةةةةةةةةةةةالت والةةدم اكبر من 
معدل التخلص منه أي لضةةةةةةةةةمان تجاوز العتبة الفارقة الالكتيكية، وذلك لخلق تكيفات وظيفية في 

ز يأجهزة الجسةةم المختلفة وتجعلها قادرة على تحمل نقص األوكسةةجين وما يصةةاحبه من نسةةبة ترك
الدم . وهذا يؤدي إلى تحسةين قدرة الرياضي على تحمل مثل  PHعالية لحامض الالكتيك وتغير 

كفاءة مما يجعل الرياضةي يخوض المنافسة ب التدريب،تلك الظروف الفسةيولوجية والكيميائية أثناء 
 عالية الن ظروف التدريب أصبحت أصعب من ظروف المنافسة.

 االستنتاجات والتوصيات-4
 تاجات:االستن 4-1

بعد استخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة ومناقشة النتائج التي تم التوصل لها استنتج الباحثون 
 األتي :
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ساهمت التمرينات بالجهد الالهوائي في تطوير المتغيرات المبحوثة ) المهارات الهجومية المركبة  
 والتحمل الالكتيكي( من خالل االتي : 

حوض بين القياس القبلي والبعدي في ) المهارات الهجومية اظهرت النتائج الى تفوق مل .1
 المركبة( لالعبي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي.

اظهرت النتائج الى تفوق ملحوض بين القياس القبلي والبعدي في ) التحمل الالكتيكي (  .2
 لالعبي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي. 

ريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعدي للمتغيرات المبحوثة تفوق المجموعة التج .3
 ولصالح المجموعة التجريبية. 

 التوصيات  4-2
 في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصي الباحثون باألتي :

 تدريب المهارات الالهوائي عنداعتماد التدريبات المستخدمة في الدراسة بالجهد  -1
 التحمل الالكتيكي لالعبي كرة السلة.الهجومية المركبة و 

ضرورة التركيز على تطوير المهارات الهجومية المركبة لالعبي كرة السلة الشباب بما لها  -2
 من أهمية كبيرة في تدريب كرة السلة.

التوسع في أجراء دراسات مشابهة على عينات أخرى مثل العبي أندية العراق المتقدمين  -3
 المتقدمين  النساء( لكرة السلة.والعبي المنتخبات )الشباب  

 
 

 المصادر: 
العالقة بين مركز التحكم ومستوى األداء المهاري لالعبي كرة إبراهيم  مجدي صالح ؛  -1

 .1991، 41، ع21جامعة الزقازيق، مج –: مجلة التربية الرياضية القدم
العبي الكرة  ىإبراهيم خليل الحسني؛ القدرات البدنية وعالقتها بمستوى االنجاز المهاري لد -2

 .1991، 13جامعة بغداد، ع-الطائرة،مجلة التربية الرياضية
كر ، القاهرة ، دار الف فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضة وطرق القياسأبو العال احمد ،  -3

 . 1992العربي ، 
أثر تمرينات الالكتيك الديناميكي والفارتلك في تطور التحمل الخاص ؛  احمد كريم لطيف -4

لمهارات الهجومية المركبة لشباب كرة السلة، اطروحة دكتوراه، جامعة بابل ، وأداء أهم ا
 .2511كلية التربية الرياضية ، 
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إشراق علي محمود؛ اختبار أداء عدد من المتغيرات البدنية والمهارية وعالقتها بنتائج فرق  -0
 .2552كرة السلة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 

االسس الفسيولوجية والكيميائية للتدريب الرياضي ،الدوحة ، دار الكتب  ؛ر رحيمةالكعبيجبا -1
 .2552القطرية ، 

، لقاهرة، دار الفكر العربي، 9، طالتدريب الرياضي نظريات وتطبيقات؛ عصام عبد الخالق -2
1999. 

مهارات لعمر محمد مجيد؛ تأثير تمرينات خاصة باإلثقال لتطوير تحمل القوة و أداء بعض ا -1
سنه فما دون، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  11الهجومية المركبة بكرة السلة بأعمار 

 .2559كلية التربية الرياضية، 
فارس سامي يوسف؛ بناء وتقنين بطارية اختبار لقياس بعض المهارات الهجومية بكرة  -9

 .2551السلة للشباب أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية،
منى محمد جواد؛ تحديد عناصر اللياقة البدنية الخاصة لالعبي التنس وكرة السلة:  -15

عن فاطمة محمد عبد المقصود. تحديد عناصر اللياقة البدنية الخاصة ومدى مساهمته 
ية ، جامعة حلوان، كلمجلة علوم وفنون الرياضةفي مراكز اللعب في كرة السلة القاهرة، 

 .1995، 3، ع2التربية للبنات، م
11- www . sport fitness Advisor ، Lactate Tolerance Training ، 

Basket ball  
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 (1الملحق)
 في البحث المستخدمةاالختبارات 

 االختبار األول:
  :طتان.نق -قياس القدرة على االستالم المنتهي بالتصويب بالقفز الغرض من االختبار 
  :( قانونية، وشريط 15رة السلة، وثالثة حواجز، وكرات سلة عدد )ملعب كاألدوات الالزمة

 م(، وشريط الصق، وساعة توقيت إلكترونية، وكرسيان، وصافرة. 25قياس جلدي )
 .تحدد نقطة مركزية أسفل السلة، التي يعتمد عليها في تأشير النقاط الرئيسة 
 ( عن الن 4.43تحدد ثالث نقاط األولى منها أمامية على بعد )قطة المركزية، والثانية والثالثة م

م( عن النقطة المركزية، وتمثل  3.20جانبي النقطة المركزية )داخل المنطقة( بعد كل منهما )
 وقفة الالعب المختبر.

  م والحاجز المعلق على كل واحد     منهما 2وضع ثالثة حواجز )ارتفاع العمود لكل منهما
 سم( وباتجاه  الالعب المختبر. 20ى بعد )سم( عل 05سم من األعلى وعرضه  155بطول 

 ( وتمثالن وقفة أحد   أفراد  1تحدد نقطتان على الجانبين البعيدين للنقطة المركزية ببعد ،)م
 م(. 1.05فريق العمل الذي يسلم الكرة لكل جانب، وهذه النقطة تبتعد عن الخط الجانبي  )

  :وصف األداء 
 مية المؤشرة على األرض، وفي الوقت نفسه يقف آثنان يقف الالعب المختبر على النقطة األما

 من أفراد فريق العمل ومعهما الكرة على النقطتين المحددتين.
  عند إشارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناولة صدرية باليدين( من الجانب األيمن لالعب

لتين، ومن ثم رًة لمحاو المختبر، الذي يؤدي االستالم المنتهي بالتصويب بالقفز )نقطتان( مباش
اإلنتقال إلى النقطة الثانية لمحاولتين آخريين، ومن ثم العودة إلى النقطة األولى لمحاولتين 
)التسليم يكون من جانب اليسار( ومن ثم اإلنتقال إلى النقطة الثالثة ألداء محاولتين والعودة 

ر محاولتين، وكما موضح إلى النقطة األولى )التسليم يكون من الجانب األيمن( ألداء آخ
 (.1،2،3،4بالخطوات )
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 محاولتين جانب أيمن-يؤدي الالعب المختبر عشر محاوالت مقسمة إلى )محاولتين أماميتين-
 محاولتين أماميتين(.-محاولتين جانب أيسر-محاولتين أماميتين

  :ت من والالسرعة في األداء، ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( ألداء المحاشروط االختبار
( 1أماكنها المحددة، ويقوم أحد أفراد فريق العمل الواقف على يمين الالعب المختبر بتسليم )

( كرات  )كرتين 4كرات )كرتين متتاليتين لثالث مرات( وعلى وفق وصف األداء ومن ثم )
كل لمتتالية لمرتين( من لدن أحد أفراد فريق العمل الثاني الواقف على يسار الالعب المختبر، و 

 العب محاولتان خاطئتان فقط.
 :إدارة االختبار 
 .مؤقت: يقوم بإعطاء إشارة البدء فضاًل عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار 
  مسجل: يقوم بالنداء على األسماء أواًل وتأشير كل من المحاوالت الناجحة والفاشلة والزمن

 ثانيًا.
 :حساب الدرجة 
  المختبر الكرة حتى نهاية المحاولة العاشرة بعد أن  تترك يحسب الوقت منذ استالم الالعب

 الكرة يد الالعب المختبر.
 ( 15تقسيم الزمن على )ثا 
 .تحسب لالعب درجة عن كل حالة تصويب بالقفز ناجحة 
 .تحسب لالعب )صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فاشلة 
 .جمع درجات )الدقة( المحاوالت الناجحة 
 لية )النهائية(: تقسيم ناتج الدقة على الزمن.الدرجة الك 

 ياالختبار الثان
 نقاط . ثالث -الغرض من االختبار: قياس القدرة على االستالم المنتهي بالتصويب بالقفز 

 (  قانونية، 1األدوات الالزمة: ملعب كرة السلة، وحاجزان، وشاخص واحد، وكرات سلة عدد )
 صق، وساعة توقيت إلكترونية، وكرسيان، وصافرة.م(، وشريط ال 25وشريط قياس جلدي )

 .تحدد نقطة مركزية أسفل السلة يعتمد عليها في تأشير بعض النقاط الرئيسة 
  تحدد نقطة على الجانب )األيسر أو اليمين( القريب عن النقطة المركزية وخارج القوس ببعد

 المختبر. م(، وتمثل وقفة الالعب 1.20سم( وتبتعد عن الخط تحت السلة ) 35)
  م والحاجز المعلق على كل واحد منهما بطول 2وضع حاجزين )ارتفاع العمود لكل منهما

م( من خط القوس للتصويب البعيد  1.20سم( على بعد ) 05سم من األعلى وعرضه  155
 وباتجاه النقطة الجانبية التي يقف عليها الالعب المختبر.   
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 ( وخلف الحاجزين الدوران حوله. 2وضع شاخص أمام النقطة الجانبية ببعد )م 
 ( البعيد للنقطة المركزية ببعد )وقفة  (، وتمثلم 1تحدد نقطة على الجانب )األيسر أو األيمن

 م(. 1.05أحد أفراد فريق العمل الذي يسلم الكرة، وهذه النقطة تبتعد عن الخط الجانبي )
  :وصف األداء 
 وفي  ض،األر سرى أو اليمنى( المؤشرة على   يقف الالعب المختبر على النقطة الجانبية )الي

الوقت نفسه يقف أحد أفراد فريق العمل ومعه الكرة على النقطة الجانبية المحددة )الجانب 
 األيمن أو األيسر لالعب المختبر(.

  عند إشارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناولة صدرية باليدين( لالعب المختبر الذي يؤدي
 (.1،2تهي بالتصويب بالقفز )ثالث نقاط( مباشرًة، وكما موضح بالخطوتين )االستالم المن

 .يؤدي الالعب المختبر ثمان محاوالت 
  تقسم المحاوالت الثمان إلى خمس محاوالت من الثبات، والثالث األخرى األخيرة  تتم بعد أن

ة لنقطيحصل دوران حول الشاخص الموجود خلف النقطة الجانبية بسرعة، والرجوع إلى ا
 الجانبية نفسها.

  :السرعة في األداء، والدوران حول الشاخص يكون يمين الحاجزين إذا كان شروط االختبار
الالعب المختبر موجودًا يمين النقطة المركزية والعكس صحيح، ومساعدة الالعب المختبر 

 )التنبيه( للبدء بالدوران حول الشاخص، ولكل العب محاولتان خاطئتان فقط.
 االختبار: إدارة 
 .مؤقت: يقوم بإعطاء إشارة البدء فضاًل عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار 
  مسجل: يقوم بالنداء على األسماء أواًل وتأشير كل من المحاوالت الناجحة والفاشلة والزمن

 ثانيًا.
 :حساب الدرجة 
 رك الكرة امنة بعد أن تتيحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر الكرة حتى نهاية المحاولة الث

 يد الالعب المختبر.
 ( 15تقسيم الزمن على )ثا 
 .تحسب لالعب درجة عن كل حالة تصويب بالقفز ناجحة 
 .تحسب لالعب )صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فاشلة 
 .جمع درجات )الدقة( المحاوالت الناجحة 
  الزمن.الدرجة الكلية )النهائية(: تقسيم ناتج الدقة على 

 :االختبار الثالث



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

355 
 

   :قياس القدرة على االستالم والطبطبة العالية المنتهية بالمناولة الصدرية الغرض من االختبار
 باليدين.

  :( 4ملعب كرة السلة، وشاخصان، وأداتان لقياس الدقة، وكرات سلة عدد )األدوات الالزمة
قيت إلكترونية، وثالثة كراٍس، م(، وشريط الصق، وساعة تو  25قانونية، وشريط قياس جلدي )

 وصافرة.
 .تحدد نقطة مركزية أسفل السلة يعتمد عليها في تأشير بعض النقاط الرئيسة 
 ( عن النقطة المركزية، وتبتعدان  1تحدد نقطتان ألداتي قياس الدقة على الجانبين ببعد )م

ب الكرة الطائرة م( وبشكل مواجه للخط األول لملع 1.05بدورهما عن الخط الجانبي للملعب )
 بعد المنتصف.

  .يحدد ملعب للكرة الطائرة داخل ملعب كرة السلة 
 ( األولى منهما على بعد )الكرة  األول لملعبم( عن الخط  3تحدد نقطتان )خلف الخط مباشرة

م( عن خط المنتصف، وتمثالن وقفة الالعب المختبر في  9الطائرة، والثانية على بعد )
طتين على الجانب األيسر لالعب المختبر األولى والثانية تبتعدان المنتصف، فضاًل عن نق

م(، وتمثالن أحد أفراد فريق العمل  4.15والثانية )عن الالعب المختبر في النقطة األولى 
 ومعه الكرة في كل نقطة.

  انبي ج وعلى امتدادوضع شاخصين على الخط األول لملعب الكرة الطائرة بعد خط المنتصف
 مركزية )يمثالن الحدود المسموح بها للتنفيذ(.الدائرة ال

  :وصف األداء 
  ،يقف الالعب المختبر على النقطة األولى المحددة في المنتصف والمؤشرة خلف خط المنتصف

 وفي الوقت نفسه يقف أحد أفراد فريق العمل ومعه الكرة بجانبه من جهة اليسار.
  لعمل لة صدرية باليدين( من لدن أحد أفراد فريق اعند إشارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناو

عند النقطة األولى لالعب المختبر، الذي يؤدي االستالم والطبطبة العالية مباشرةً باتجاه الخط 
األول لملعب الكرة الطائرة بعد خط المنتصف ألداء المناولة الصدرية باليدين باتجاه جهازي 

إلى النقطة نفسها لتكرار المحاولة، ومن ثم يعود مسرعًا  قياس الدقة )بالتبادل(، والعودة مسرعاً 
 إلى النقطة الثانية لتكرارها مرتين.

 .مرة على جهة اليمين ومرة أخرى على جهة اليسار حتى نهاية المحاوالت األربع 
  تقسم المحاوالت األربع إلى محاولتين من النقطة األولى وباتجاه الخط األول لملعب الكرة

(، والمحاولتان األخريان تتمان من النقطة الثانية 1خط المنتصف كما في الخطوة ) الطائرة بعد
 (.2وباتجاه خط األول لملعب الكرة الطائرة بعد خط المنتصف كما في الخطوة )
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  :السرعة في األداء، ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( ألداء المحاوالت األربع شروط االختبار
ومن حق الالعب المختبر أن يتجاوز الخط األول لملعب الكرة الطائرة من أماكنهم المحددة، 

بعد خط المنتصف بعد أداء المناولة الصدرية باليدين فضالً عن االلتزام بالمنطقة المحددة بين 
 الشاخصين، ولكل العب محاولتان خاطئتان فقط.

 :إدارة االختبار 
  من المستغرق ألداء االختبار.موقت: يقوم بإعطاء إشارة البدء فضاًل عن حساب الز 
 .مناٍد: ينادي أحد أفراد فريق العمل باأللوان للمحاوالت األربع على أداتي قياس الدقة 
 .مسجل: يقوم بالنداء على األسماء أواًل وتأشير كل من األلوان والزمن ثانيًا 
 :حساب الدرجة 
 شبكة  ة الرابعة بعد أن تمسيحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر الكرة حتى نهاية المحاول

 أداة قياس الدقة.
 ( 15تقسيم الزمن على  )ثا 
 ( درجات للون األحمر، ودرجتان للون األزرق، ودرجة واحدة للون األخضر.3تحسب لالعب ) 
 ( و4÷ ( للمربعات األربعة )جمع **تحسب لالعب درجتان للمختلط من األلوان ،)(2.0 )

÷ ( درجة للونين األزرق واألخضر )جمع 1.0(، و)2÷  درجة للونين األحمر واألزرق )جمع
( درجة لنصف 5.20( درجة لنصف لون األخضر، و)5.0(، ودرجة لنصف لون األزرق، و)2

 (.2÷ لون األزرق ونصف لون األخضر )جمع 
 .تقريب العدد النهائي الناتج من األلوان )الدقة( إلى أقرب عدد صحيح إن وجد 
 )تقسيم ناتج الدقة على الزمن. الدرجة الكلية )النهائية : 

 االختبار الرابع:
  :قياس القدرة على االستالم والطبطبة العالية المنتهية بالتصويب السلمي.الغرض من االختبار 
  :( قانونية، 1ملعب كرة السلة، وأربعة حواجز، وشاخص، وكرات سلة عدد )األدوات الالزمة

 ة توقيت إلكترونية، و كرسيان، وصافرة.م(، وشريط الصق، وساع 25وشريط قياس جلدي )
 .تحدد نقطة مركزية أسفل السلة يعتمد عليها في تأشير النقاط الرئيسة 
 ( عن النقطة المركزية، والثانية  1.30تحدد نقطتان األولى منها أمامية ببعد )على الجانبم 

 1لخط الجانبي )م( عن النقطة المركزية التي بدورها تبتعد عن ا 2.29األيسر البعيد ببعد )
 م(، وتمثالن وقفة الالعب المختبر.

                                                           
 )**( األلوان هي )األحمر+األزرق+األخضر+األزرق(.
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  م والحاجز المعلق على كل واحد    منهما 2وضع أربعة حواجز )ارتفاع العمود لكل منهما
سم( وبشكل مواجه  20سم( آثنان منهما على بعد ) 05سم من األعلى وعرضه  155بطول 

 2.21م،  3.20) المنطقة ببعدخل لالعب المختبر، واآلخران يمين ويسار النقطة المركزية دا
 م( على التوالي.

 ( 05وضع شاخص على بعد  )سم( من نهاية خط الرمية الحرة )جهة اليسار للنقطة المركزية
 اليمين واليسار(.     الجانبين )للفصل بالدخول لالعب المختبر إلى داخل المنطقة من 

 ( عن 1.30تحدد نقطتان األولى منها أمامية وعلى بعد )النقطة المركزية، واألخرى على  م
م(، وتمثالن وقفة أحد  1م( التي تبتعد عن الخط الجانبي ) 2.29الجانب األيسر البعيد ببعد )

 أفراد فريق العمل الذي يسلم الكرة لكل نقطة.
  :وصف األداء 
  يقف الالعب المختبر على النقطة األولى )األمامية( والمؤشرة على األرض، وفي الوقت نفسه

 قف اثنان من أفراد فريق العمل ومعهم الكرة على النقطتين المحددتين.ي
  عند إشارة البدء )صافرة( يتم تسليم الكرة )مناولة صدرية باليدين( من الجانب األيمن لالعب

المختبر الذي يؤدي االستالم والطبطبة العالية مباشرًة باتجاه السلة وعلى يمين الشاخص 
لسلمي لمحاولة واحدة )التسليم يكون من الجانب األيمن(، ومن ثم الموجود ألداء التصويب ا

االنتقال إلى النقطة الثانية )الجانبية( ألداء محاولة أخرى باتجاه السلة وعلى يسار الشاخص 
النقطة األولى )األمامية(  الرجوع إلىالموجود )التسليم يكون من النقطة األمامية(، ومن ثم 

 قة نفسها وبالتباد. لتكملة المحاوالت بالطري
  يؤدي الالعب المختبر ثماني محاوالت مقسمة إلى )أربع محاوالت من النقطة األولى وأربع

 محاوالت من النقطة الثانية وبالتبادل(.
 :شروط االختبار 
  ،السرعة في األداء، ومساعدة الالعب المختبر )التنبيه( ألداء المحاوالت من أماكنها المحددة

( كرات 4( كرات و)4فريق العمل الواقف على يسار الالعب المختبر بتسليم ) ويقوم أحد أفراد
من لدن أحد أفراد فريق العمل الثاني الواقف على يمين الالعب المختبر بالتبادل وعلى وفق 
وصف األداء، ومراقبة الخطوات الصحيحة والذراع الصحيحة للتصويب السلمي، ولكل العب 

 محاولتان خاطئتان فقط.
 رة االختبار:إدا 
 .مؤقت: يقوم بإعطاء إشارة البدء فضاًل عن حساب الزمن المستغرق ألداء االختبار 
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  والفاشلة والزمنمسجل: يقوم بالنداء على األسماء أواًل وتأشير كل من المحاوالت الناجحة 
 ثانيًا.

  
 :حساب الدرجة 
  الكرة  تترك أنالعاشرة بعد يحسب الوقت منذ استالم الالعب المختبر الكرة حتى نهاية المحاولة

 يد الالعب المختبر.
 ( 15تقسيم الزمن على )ثا 
 .تحسب لالعب درجة عن كل حالة تصويب بالقفز ناجحة 
 .تحسب لالعب )صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فاشلة أو أداء غير صحيح 
 .جمع درجات )الدقة( المحاوالت الناجحة 
 

 (.الملحق)
 الكتيكياختبار التحمل ال

 قياس التحمل الالكتيكي -الغرض من االختبار: -
 -مواصفات االختبار: -
 كم   ساعة  14 -سرعة الجهاز : -
 (%25، )( درجة 11)  -زاوية الميل : -
 حتى وصول الالعب إلى التعب  -زمن االختبار : -
ق يتم صةةةةةعود دقائ 15 – 0بعد أن يكمل الالعب اإلحماء المناسةةةةةب ولفترة من  -اإلجراءات : -

( إذ يبدأ  4( وكما موضةةةةةةةةح في الشةةةةةةةةةكل )  Tread millالالعب على جهاز السةةةةةةةةير المتحرك )
كم   سةةاعة ( علما إن الجهاز يبداء بزيادة السةةرعة  14بتشةةغيل الجهاز ضةةمن السةةرعة المحددة )

بشةةةةةةةكل تدريجي وصةةةةةةةوال إلى السةةةةةةةرعة المقررة وهذا يعطي للمختبر الفرصةةةةةةةة الكافية بالعمل على 
هاز وبشةةكل متوافق ومتناسةةق وبعد الوصةةول إلى السةةرعة المقررة يبدأ تشةةغيل سةةاعتي التوقيت الج

من قبل المحكمين ويسةةةتمر الالعب بالعمل على الجهاز حتى يصةةةل إلى التعب الشةةةديد بحيث ال 
 يستطيع الركض على الجهاز وبذلك يتم إيقاف ساعتي التوقيت .

كم    14بداية االختبار ) وصول الجهاز إلى سرعة يتم تسجيل زمن المختبر منذ -التسةجيل : -
 ساعة (  حتى التوقف عن العمل ) التعب ( . 

 (3ملحق )
 في البحث المستخدمةالتمرينات 
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من منتصف الملعب يقوم الالعبين بالطبطبة وعمل الخداع على قوس الرمية الميدانية  -1
كون ي يالتصويب السلمم ( نقاط ومن ثم عمل خداع ثاني على خط الرمية الحرة ومن ث3)

 االداء بالتبادل. 
( يقوم بالطبطبة بين p( يقوم بتمارين قوة للرجلين )نصف دبني ( والالعب )aالالعب ) -2

( بعمل خداع من الثبات واستالم الكرة من aالشواخص عند سماع الصافرة يقوم الالعب )
 الزميل والدوران والتصويب السلمي.

الصافرة يقوم الالعبين باالنطالقالى وسط الملعب ثم العودة الوقوفاسفل السلة وعند سماع  -3
 والعب يسلمه الكرة وبالتعاقب. v.catمرات ومن ثم العب يقوم بعمل  3

واستالم الكرة من الالعب  v.cat( يقوم بعمل تمارين السلم االرضي ثم عمل aالالعب ) -4
(p.الذي بدوره يقوم بالطبطبة بتغير االتجاه ) 

ب عمل طبطبه نحو السله ثم الدوا على جهة اليسار وتمرير الكرة مناولة من منتصف الملع -0
 صدرية الى منتصف الملعب ثم استالمها وعمل طبطبة ثم التصويب السلمي . 

من اسفل السلة الركض السريع الى نهاية الملعب ثن استالم الكرة على خط اثالث نقاط  -1
 اد نف التمرين من جهة اليسار. وعمل طبطبة والتصويب بالقفز من جهة اليمن ثم يع

االمامية ثم الرجوع الى منتصف الساحة  السلةمن اسفل السلة الركض السريع نحو  -2
 3بخطوات الدفاع ثم التقاط الكرة من االرض وعمل الطبطبة والتصويب بالقفز من خط 

 نقاط . 
باص  م عملاستالم الكرة المرتدة من البورد والدوران وعمل طبطبة الى منتصف الملعب ث -1

 طويل الى نهاية الملعب والركض السريع واستالم الكرة وعمل التصويب السلمي . 
(انطالقة سريعة الى نهاية الملعب ثم الدوران والطبطبة بين الشواخص   a-bالالعبين )  -9

 .يوالتصويب السلموعمل خداع 
 نموذج لوحدة تدريبية 

 الشدة رقم التمرين

النبض 
 لمرافق

لمستوى 
 داءشدة اال

 الراحة زمن التمرين

بين  المجموعة زمن التكرار
 التكرارات

 بين المجاميع

 د2 د1 2 ثا 40 ض د115 %10 1تمرين رقم 
 د2 د1 2 ثا 40 ض د115 %10 0تمرين رقم 
 د2 د1 2 ثا 40 ض د115 %10 0تمرين رقم 

 


