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  .التدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة و أثره على أخذ القرار في 'رة السلة على الكراسي المتحر'ة
Training on playing positions offensively and its impact on the decision in 

basketball On the wheelchair.  
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   ملخص:

برنامج تدر�بي یتضمن التدرب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة في لJحث إلى اقتراح یهدف ا
وJالنظر لطب�عة الJحث والمنهج المستخدم تم اخت�ار  ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة.

العینتین  Jالطر�قة العمد�ة حیث تمثلت العینة التجر�ب�ة في العبي  فر�N أمال مستغانم، 
العب. أجر�ت 12عبي فر�N أسود وهران، وقد اختیر من ?ل عینة والعینة الضاJطة في ال

العبین من فر�N عین تموشنت، وتم استJعادهم من التجرRة 10التجرRة االستطالع�ة على 
الرئ�س�ة التي طبN خاللها البرنامج التدر�بي المتكون من وضع�ات اللعب الهجوم�ة على 

رنامج تدر�Jاتها تحت إشراف مدرRها ، وتضمن العینة التجر�ب�ة أما الضاJطة فتر?ت تمارس ب
وحدة تدر�ب�ة Jمعدل ثالثة وحدات في األسبوع لمدة أثنتا عشر أسبوع.  36البرنامج التدر�بي 

التدر�ب على وضع�ات اللعب  :إلىوJعد المعالجة اإلحصائ�ة للنتائج الخام توصل الJاحثون 
لد\ العبي ?رة السلة على الكراسي الهجوم�ة أكثر تأثیر من التدر�ب العادZ الكالس�?ي 

تطابN اتجاه النتائج اإلیجاب�ة في االختJارات لعینات الJحث التجر�ب�ة وز�ادة نسبها  المتحر?ة.
المئو�ة �ع?س مد\ التأثیر اإلیجابي للتدر�Jات المقترحة وفعالیتها مقارنة Jالعینة الضاJطة في 

 تنم�ة المتغیرات قید الJحث.

  راني جمالمق :حث المرسلاال=
djameleps@yahoo.fr  
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 Abstract  
         The Research aims to propose a training program includes training on 

basketball offensive play positions for wheelchairs. Given the nature of 

research and the method used was selected as intentional way samples with 

the experimental sample in hopes of team players Mostaganem, sample officer 

in Oran, Lions players and may Chosen from each sample 12 player. 

Exploratory experiment on 10 players from the team into témouchent, are 

excluded from the main experiment which applied the training program of the 

experimental sample play modes Either she Brigade exercise training program 

under the guidance of her coach, 36 training programme included a training 

unit at a rate of three units a week for twelve weeks. After statistical treatment 

of raw results researchers to:  Playing a more offensive posture training effect 

of regular training in classic basketball players on wheelchairs. 

- Match the direction of positive results in tests of samples of experimental 

research and increase the percentages reflecting the positive impact of 

proposed exercises and their effectiveness compared to the control sample in 

the development The variables in question. 
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І – مقدمة :  

�مر المرء منا في ح�اته الیوم�ة على مواقف ?ثیرة تحتاج إلى تف?یر و حسن        
التدبیر والتصرف، والقدرة على الخروج من هذه المواقف Jأفضل النتائج واقل الخسائر، 
وهذا من المتطلJات األساس�ة لنهوض Jاألفراد والوصول بهم الى أفضل المستو�ات 

اة العامة، وتعتبر الر�اضة م?ان خصب للكثیر من المواقف التي تحتاج األدائ�ة في الح�
إلى التف?یر في القرار المناسب في الوقت المناسب للموقف.لم �عد یخفى على أحد أن 

الحر?ي �سJقه انجاز في العمل�ات الذهن�ة والعقل�ة المتمثلة في  -اإلعداد الر�اضي
ذاكرة و اخذ القرار.إن عمل�ة اخذ القرار هي جوهر التف?یر، التحلیل، المنطN، االنتJاه فال

نشاf الفرد والجماعة في ح�اتهم الخاصة أو في مجال العمل، الن الح�اة عJارة عن 
سلسلة من القرارات التي یتخذها الفرد أو الجماعة من اجل التكیف مع البیئة والمواقف 

قرار یتمثل في االخت�ار واخذ ال .)315، صفحة 2007(الزغلول،  التي یتعاملون معها.
Jعد التف?یر ودراسة موقف أو  (Lavergne, 1983, p. 9) ما بین بدلین أو أكثر 

و�عتمد اخذ القرار  مش?لة معینة وهو عمل�ة رشیدة وعقالن�ة ول�ست عاطف�ة أو انفعال�ة،
في جلب المعلومات على قاعدة المعارف التي تعتبر م?ون من م?ونات الذاكرة وهذه 

(الزغلول،  تعتبر عنصر وحلقة االتصال Jمختلف العمل�ات العقل�ة األخر\  ةاألخیر 
والتخاذ القرار المناسب یجب على الالعب أوال تحدید أو  .)314، صفحة 2007

التعرف على الوضع، وهي عمل�ة تتطلب المقارنة بین المعلومات المتاحة في البیئة 
 فيلتالي فإن ?م�ة المعلومات المخزنة والمعارف المخزنة في الذاكرة طو�لة المد\. وJا

الذاكرة طو�لة المد\ و سرعة الوصول إلیها تمثل اثنین من محددات األداء الجید في 
 .e.g):ثبته العدید من الكتابأ. ?ما(zoudji, 2002, p. 01) حاالت صنع القرار 

Allard et Starkes; 1991 Gilhooly et Grenn; 1988 Groot; 
1965,Charness; 1976 , Chase et Simon; 1973a 1973b,   Gobet et 
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Simon;1996a, 1996b) .تعد الجوانب  الخطط�ة من أهم األمور الواجب مراعاتها و
�هدف التدر�ب الخططي (التدرب و لالرتقاء Jقدرات الالعبین وتحسین مستو�اتهم األدائ�ة. 

درات الخطط�ة، وٕاتقانها على خط~ اللعب) إلى اكتساب الفرد المعلومات والمعارف والق
Jالقدر الكافي الذZ �م?نه من حسن التصرف في مختلف المواقف المتعددة والمتغیرة 
أثناء المنافسات، و�تأسس التدر�ب الخططي" على التعلم الحر?ي، JاعتJار الخط~ 
مجموعة من وضع�ات اللعب تنفذ بتناسN ومهارات، ?ما یختلف التدر�ب على مختلف 

الهجوم�ة خاصة عن التدر�ب الحر?ي و تثبیتها ألن األداء في هذه وضع�ات اللعب 
الحالة �?ون Jصورة آل�ة لدرجة ?بیرة، بینما یتطلب األداء الخططي دائمًا وفي ?ل وقت 
إتمام العمل�ات التف?یر�ة المتعددة أثناء األداء نظرًا لطب�عة المواقف المتعددة والمتغیرة 

  ). 1996، (شعالنء المنافسات أو المJار�ات أثنا
إن التف?یــر المــاهر لــ�س أمــرًا ســ�ظهر طب�ع�ــًا فــي مراحــل النمــو والنضــج، ?مــا أنــه لــ�س 
نتیجة خبرات عارضة وحتم�ة من قراءة و?تاJة المواد الدراسـ�ة، وٕانمـا هـو أمـر فـي حاجـة 
إلـــى أعمـــال ?ثیـــرة إلظهـــاره وق�ادتـــه، وتحر�ـــره مـــن خـــالل التعلـــ�م والتـــدر�Jات المفیـــدة فـــي 

). و�ـــر\ الJـــاحثون Jـــأن 2005ه وتنمیتـــه وتطـــو�ره إلـــى أقصـــى طاقاتـــِه (الفـــتالوZ، إطالقـــ
التطور في أداء و تنو�ع وضع�ات اللعب الهجوم�ة ال بد أن یتم تكرارها حتى یتم تثبیتها 

أن  الJاحثون و�ر\ ?ما س�ساعد األداء المتكرر المستمر لها في مواقف اللعب في تثبیتها.
العدیـــد مـــن العبـــي ?ـــرة الســـلة علـــى الكراســـي المتحر?ـــة وفـــي اإلبـــداع الـــذZ �ظهـــر لـــد\ 

األلعاب الر�اض�ة المختلفة یرجع في األساس إلى تكامل فر�د بین مجموعة من العناصر 
) إلى أن الرR~ بین الموهJة والـذ?اء 2008تبدأ من الموهJة والذ?اء، حیث أشار جروان (

مستو\ إتقان المهـارات وقـدرة الالعـب علـى  قو�ًا وسائدًا، و�لیها مستو\ الل�اقة البدن�ة، ثم
الرR~ بین المهارات ف�ما �سمى المهارات المر?Jة، ومن ثم إلى القدرات اإلبداع�ـة الخالقـة 
من خالل القدرة على اتخـاذ القـرار المناسـب فـي الوقـت المناسـب. وال ننسـى وجـود الخبـرة 
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رج هـذه العناصـر فـي ترتیـب المتمثلة فـي عـدد المJار�ـات التـي اشـترك فیهـا الالعـب، وتتـد
وتعتمــد ر�اضــة ?ــرة الســلة علــى الكراســي المتحر?ــة �صــعب تحق�قــه إال Jالتــدر�ب والتكرار.

على غـرار الر�اضـات األخـر\ علـى أخـذ القـرار فـي حـاالت اللعـب المختلفـة، حیـث تـزداد 
الحاجة إلى قاعدة معرف�ة خاصة في أثناء محاولة التغلب على ما �عترض الالعبین مـن 

?الت فـي وضـع�ات اللعـب الهجوم�ـة  المختلفـة والمتنوعـة أثنـاء المنافسـة.و�عتبر أخـذ مش
القرار ذو أهم�ة ?بیرة في منافسات ر�اضة ?رة السلة على الكراسي المتحر?ـة JاعتJـار أن 
الممارسین لهذه الر�اضة یتمیزون بهـذه الخصوصـ�ة التـي تجعـل مـن الضـرورZ االعتمـاد 

Jة عن طر�ـN التـدر�ب الم?ثـف والمسـتمر لمختلـف وضـع�ات على قاعدة المعارف الم?تس
اللعــب الهجوم�ــة والمرتJطــة Jالــذاكرة للتغلــب علــى الصــعوJات مــن جهــة وتحقیــN االنجــاز 

�عــد التــدر�ب الخططــي واتخــاذ القــرار مــن أهــم الجوانــب التــي و الفعــال مــن جهــة أخــر\. 
اع�ة و لعJة ?رة السـلة علـى �سعى الJاحثون والمدرRون إلى االرتقاء بها في األلعاب الجم

الكراسي المتحر?ة خاصة من خالل البرامج التدر�ب�ة، ومن خـالل إطـالع الJـاحثون علـى 
العدیــد مــن الدراســات واألJحــاث العلم�ــة المتعلقــة Jموضــوع الدراســة ومنهــا دراســة القرعــان 

)، 2008)، ودراسة الفق�ة (2006)، ودراسة االهدل (2005)، ودراسة محمود (2003(
ومن خالل دراسته لهذه الفئة في الماستر و  لقاءاته لJعض من مدرRي والعبي ?رة السلة 
علــــى الكراســــي المتحر?ــــة، ومــــن خــــالل خبرتــــه العJــــا ومــــدرRا وأســــتاذا فــــي وزارة التر�Rــــة 
الوطن�ــــة، لــــذا ارتئــــا الJــــاحثون الق�ــــام بهــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى تــــأثیر التــــدر�ب علــــى 

ي مهــارة أخــذ القــرار لــد\ العبــي ?ــرة الســلة علــى الكراســي وضــع�ات  اللعــب الهجوم�ــة فــ
ولهــذا تنحصــر مشــ?لة Jحثنــا فــي أنــه مــن متطلJــات الحدیثــة لكــرة الســلة علــى المتحر?ــة. 

الكراسي المتحر?ة إعداد خططي عالي المسـتو\ تتضـمن اكتسـاب المعـارف  والمعلومـات 
تسـاب الالعـب هــذه  تظهـر أهم�ـة اك والتـدر�ب علـى مختلـف وضـع�ات اللعـب الهجوم�ــة و

المعارف والمعلومات في تم?ینه من حسن تحلیـل مواقـف اللعـب المختلفـة واخت�ـار أنسـب 
الحلــول لمجابهــة مثــل هــذه المواقــف، وJالتــالي اإلســراع فــي األداء والتنفیــذ ?مــا أنَّ تشــ?یل 
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الخبرات المختلفـة لالعـب والتـي �طلـN علیهـا خبـرة المJار�ـات تتأسـس علـى هـذه المعـارف 
المیدان�ة فـي التـدر�Jات ومش?لة الJحث في الواقع ظهرت جل�ا من خالل المتاJعة ظر�ة.الن

ولJعض لقاءات Jطولة ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة الدرجة الثان�ة الوطن�ة أن هناك 
عدة أخطاء في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وهذا قد یؤثر Jش?ل مJاشر في 

وللمســاعدة فــي حــل لقــاءات خاصــة عنــد تســاوZ مســتو\ الفــر�قین. تحدیــد نتیجــة معظــم ال
  المش?لة ومعالجتها استوجب اإلجاJة على السؤال الرئ�سي التالي:

هل یؤثر التدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة إیجاب�ا في صحة أخذ القرار  لد\  - 
  العبي ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة؟

П - :الطر�قة وأدوات  

لJاحثون المنهج التجر�بي بتصم�م (االختJار القبلي و الJعدZ للعینة التجر�ب�ة إستخدم ا
طب�عة الموضوع حیث ومن المم?ن الحصول على نتائج ذات  لمالءتهماوالضاJطة) 

تمثل مجتمع الJحث في فرق الدرجة الثان�ة لكرة السلة على الكراسي درجة عال�ة. 
 06و عددها  2016-2015للعام الر�اضي المتحر?ة للJطولة الوطن�ة للقسم الثاني 

)العJًا  من العبي  24وعل�ه تم اخت�ار عینة الJحث Jالطر�قة العمد�ة وRلغ عددها ( فرق.
) العب، واعتمد الJاحثون على 12) العب ونادZ أسود وهران (12نادZ أمال مستغانم (

لیها البرنامج العبي نادZ أمال مستغانم والذZ یدرRه ?مجموعة تجر�ب�ة والتي طبN ع
 Zأسود وهران والذ Zالتدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة، ونادJ المقترح الخاص
یدرRه مدرب آخر ?مجموعة ضاJطة وهى التي طبN علیها البرنامج التدر�بي المقترح 

الخاص بها .للسیر الحسن لتجرRة الJحث المیدان�ة تم ضJ~ المتغیرات التي من شأنها 
  اه التجرRة والمتمثلة في:إعاقة أو تغییر اتج



 التدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة و أثره 

 .على أخذ القرار في 'رة السلة على الكراسي المتحر'ة
  

 

131 
 

تجــانس عینــة الJحــث مــن جم�ــع الجوانــب (الجــنس، العمــر الزمنــي،  العمــر التــدر�بي،  -
  مستو\ الJطولة).

  دق�قة .102وقت الوحدة التدر�ب�ة للعینتین  -
  وحدات تدر�ب�ة في األسبوع( األحد،االثنین،األرRعاء). 03 -
  ساعة الراJعة) داخل القاعة.الوحدات التدر�ب�ة تجر\ مساءا(ابتداء من ال-
إجراء االختJارات القبل�ة والJعد�ة في نفس التوقیـت لكـل العینـات وتحـت نفـس الظـروف  -

  بإشراف الJاحثون وJمساعدة فر�N العمل. 
  Jعض الالعبین منهم المصابین وغیر المنتظمین في التدر�ب. استJعاد -
  توحید الوسائل المستخدمة في الحصص التدر�ب�ة. -
المجموعـــات التدر�ب�ــــة الــــثالث تتلقــــى ?ــــل واحـــدة الوحــــدات التدر�ب�ــــة حســــب األســــلوب  -

 ،Zاألثقــال، والثان�ــة تتلقــى التــدر�ب البلیــومترJ المختــار، فالمجموعــة األولــى تتلقــى التــدر�ب
أما الثالثة فتتلقى التدر�ب المختل~، بینما المجموعة الضـاJطة تعمـل تحـت إشـراف مـدرRها 

.Zاألسلوب العادJ  
وقد تزامن ذلك مع منتصف  2014لقد تم تطبیN الوحدات التدر�ب�ة في شهر أكتوRر -

 فترة اإلعداد العام.
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  النتائج  :  –

):  یوضح مقارنة نتائج صحة أخذ القرار بین العینة التجر�ب�ة و الضاJطة 01الجدول (
 في االختJار القبلي.

الداللة 

 اإلحصائ�ة

درجة 

 حر�ة

"ت" 

 الجدول�ة

ت" "

المحسو=

 ة

  العینة التجر�ب�ة   العینة الضا=طة
 ن

  المجموعات

  س  ع س ع 

 غیر دال

22 2.46 

0,01 0,14 0,86 0,08 0,86 

12 

 التمر�ر

2x2 0,66 0,14 0,70 0,15 0,66 غیر دال Kاالحتفا 

 القذف 0,39 0,16 0,43 0,12 0,67 غیر دال

 التمر�ر  0,75  0,13  0,74  0,10  0,19-  غیر دال

2x3 0,51  0,18  0,59  0,14  1,04  غیر دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,26  0,18  0,33  0,13  0,92  غیر دال

 التمر�ر  0,75  0,18  0,73  0,14  0,27-  غیر دال

3x3 0,58  0,18  0,52  0,19  0,62-  غیر دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,23  0,19  0,3  0,18  0,79  غیر دال

 التمر�ر  0,74  0,12  0,66  0,14  1,46-  غیر دال

3x4 0,46  0,29  0,41  0,16  0,52-  غیر دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,33  0,21  0,29  0,20  0,35-  غیر دال

  

یبــین الجــدول أعــاله قــ�م ت المحســوJة للمجــام�ع الJحــث التــي بلغــت علــى التــوالي: 
0.01 ،0.66 ،0.67 ،-0,19 ،1.04 ،0.92 ،-0.27 ،-0.62 ،0.79 ،-1.46 ،

عنــد مســتو\ الداللــة  2.76الجدول�ــة التــي تقــدر ب  توهــي أصــغرمن 0.35-، 0.52-
). وهدا یدل على تجانس عینات الJحث في االختJـارات القبل�ـة 22ودرجة الحر�ة ( 0.05

  جم�عها.
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): نتائج صحة أخذ القرار حسب وضع�ات اللعب الهجوم�ة في االختJار 02الجدول (

  .عینة التجر�ب�ة والضاJطةالقبلي بین ال
 

الداللة 

 اإلحصائ�ة

درجة 

 حر�ة

ق�مة "ت" 

 الجدول�ة

ق�مة"ت" 

 المحسو=ة

 العینة التجر�ب�ة  العینة الضا=طة

 ن

  المجموعات

وضع�ات 

 اللعب

 

 س ع س ع

 غیر دال

22 2.46 

1,16 0,06 0,66 0,04 0,63 

12 

2x2 

 2x3 0,51 0,06 0,55 0,08 1,29 غیر دال

 3x3 0,52 0,14 0,52 0,12 0,04 ر دالغی

 3x4 0,51 0,15 0,45 0,12 0,92 غیر دال

  
، 1.16یبین الجـدول أعـاله قـ�م ت المحسـوJة للمجـام�ع الJحـث التـي بلغـت علـى التـوالي: 

عنــد  2.76الجدول�ــة التــي تقــدر ب  توهــي أصــغرمن 1.04، 0.92-، 0.04- 1.29
). وهــدا یــدل علــى تجــانس عینــات الJحــث فــي 22ة (ودرجــة الحر�ــ 0.05مســتو\ الداللــة 

  االختJارات القبل�ة جم�عها.
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): یوضح مقارنة صحة أخذ القرارللعینة التجر�ب�ة في االختJار القبلي و 03الجدول (

.ZعدJال  
الداللة 

 اإلحصائ�ة

درجة 

 حر�ة

"ت" 

 الجدول�ة

"ت" 

 المحسو=ة

 االخت=ار القبلي االخت=ار ال=عد;
 ن

  عاتالمجمو 

  س  ع س ع 

 غیر دال

22 2.46 

1,79 0,06 0,91 0,08 0,86 

12 

 التمر�ر
2x2 االحتفا� 0,66 0,14 0,78 0,09 3,60 دال 

 القذف 0,39 0,16 0,61 0,09 7,99 دال
 التمر�ر  0,51  0,18  0,77  0,13  4,49  دال

2x3 االحتفا�  0,26  0,18  0,52  0,19  6,73  دال 
 القذف  0,26  0,18  0,52  0,19  6,73  دال
 التمر�ر  0,75  0,18  0,86  0,14  3,09  دال

3x3 االحتفا�  0,58  0,18  0,75  0,15  4,20  دال 
 القذف  0,23  0,19  0,48  0,20  4,56  دال
 التمر�ر  0,74  0,12  0,83  0,12  3,51  دال

3x4 االحتفا�  0,46  0,29  0,62  0,24  4,46  دال 
 القذف  0,33  0,21  0,49  0,19  4,68  دال

المعالجة اإلحصائ�ة التي تحقN الح?م الموضوعي أوضحت في نتائج الجدول        
 .ZعدJار الJحث في االختJة لجم�ع عّینات الJالنسJ أعاله حصول تقدم ذو داللة إحصائ�ة

  یثبت ذلك ق�م ت المحسوJة: 
 1.79،3.60،7.99،4.49،6.73،6.73،3.09،4.20،4.56،3.51،4.46،4.68  

، ودرجة الحر�ة 0.05عند مستو\ الداللة  2.46التي هي أكبر مقارنة Jق�م ت الجدول�ة 
. هذا �عني وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج االختJار القبلي واالختJار 22

  الJعدZ لصالح هذا األخیر في صحة أخذ القرار للعینة التجر�ب�ة.
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التجر�ب�ة عند تغیر وضع�ات اللعب الهجوم�ة لدیهم نفس  و منه نستنتج أن المجوعة
صحة أخذ القرار إذا هنالك داللة إحصائ�ة بین وضع�ات اللعب الهجوم�ة ومنه متغیر 
صحة اإلجاJة یتأثر Jمعامل البرنامج التدر�بي المعروض على المجموعة التجر�ب�ة وهذا 

  .)1983أندرسون ( (و 1979Rasmussen)(ما یتماشى مع النموذج المقدم من طرف
حسب وضع�ات اللعب الهجوم�ة بین االختJار  ): نتائج صحة أخذ القرار04الجدول (

 القبلي و الJعدZ للعینة التجر�ب�ة.

الداللة 

 اإلحصائ�ة

درجة 

 حر�ة

"ت" 

 الجدول�ة

"ت" 

المحسو=

 ة

 االخت=ار القبلي االخت=ار ال=عد;

 ن

 المجموعات

وضع�ات 

 اللعب
 س ع س ع

 لدا

22 2.46 

11,53 0,04 0,77 0,04 0,63 

12 

2x2 

 2x3 0,51 0,06 0,70 0,10 8,70 دال

 3x3 0,52 0,14 0,70 0,11 5,46 دال

 دال
7,90 
 

0,14 
 

0,65 
 

0,15 
 

0,51 
 

3x4 

  
المعالجة اإلحصائ�ة التي تحقN الح?م الموضوعي أوضحت في نتائج            

داللة إحصائ�ة JالنسJة لجم�ع عّینات الJحث في االختJار  الجدول أعاله حصول تقدم ذو
التي هي أكبر  11.53،8.70،5.46،7.90الJعدZ. یثبت ذلك ق�م ت المحسوJة: 

. هذا �عني 22، ودرجة الحر�ة 0.05عند مستو\ الداللة  2.46مقارنة Jق�م ت الجدول�ة 
ختJار الJعدZ لصالح هذا وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج االختJار القبلي واال

  األخیر في صحة أخذ القرار حسب وضع�ات اللعب الهجوم�ة للعینة التجر�ب�ة.

و منه نستنتج أن المجوعة التجر�ب�ة عند تغیر وضع�ات اللعب الهجوم�ة لدیهم نفس 
صحة أخذ القرار ، إذا هنالك داللة إحصائ�ة بین وضع�ات اللعب الهجوم�ة ومنه متغیر 
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Jمعامل البرنامج التدر�بي المعروض على المجموعة التجر�ب�ة وهذا صحة اإلجاJ ة یتأثر
  .)J2011الل عوض المضمور (ما یتماشى مع النموذج المقدم من طرف 

  
): یوضح نتائج صحة أخذ القرار بین العینة التجر�ب�ة و العینة الضاJطة 05الجدول (

.ZعدJار الJفي االخت  
الداللة 

اإلحصائ�

 ة

درجة 

 حر�ة

ت" "

 الجدول�ة

"ت" 

المحسو=

 ة

  العینة التجر�ب�ة العینة الضا=طة
 ن

  المجموعات

  س  ع س ع وضع�ات اللعب

 غیر دال

22 2.46 

-1,168 0,06 0,94 0,06 0,91 

12 

 التمر�ر

2x2 0,78 0,09 0,59 0,20 2,92 دال Kاالحتفا 

 القذف 0,61 0,09 0,32 0,13 5,65 دال

 التمر�ر  0,82  0,12  0,62  0,18  2,89  دال

2x3 0,77  0,13  0,58  0,15  3,18  دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,52  0,19  0,31  0,08  3,42  دال

 التمر�ر  0,86  0,14  0,70  0,09  2,92  دال

3x3 0,75  0,15  0,55  0,15  3,00  دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,48  0,20  0,26  0,18  2,69  دال

 التمر�ر  0,83  0,12  0,63  0,08  4,42  دال

3x4 0,62  0,24  0,34  0,20  2,89  دال  Kاالحتفا 

 القذف  0,49  0,19  0,14  0,13  4,95  دال

المعالجة اإلحصائ�ة التي تحقN الح?م الموضوعي أوضحت في نتائج الجدول       
ة أعاله حصول تقدم ذو داللة إحصائ�ة JالنسJة لجم�ع عّینات الJحث في اختJار صح

. یثبت ذلك ق�م ت المحسوJة: 2x2أخذ القرار ما عدا تقن�ة التمر�ر في وضع�ة 
وهي  2.92،5.65،2.89،3.13،3.42،2.92،3.00،2.69،4.42،2.89،4.95

. هذا �عني 22، ودرجة الحر�ة 0.05)عند مستو\ الداللة 2.46أكبر من ت الجدول�ة (
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موعة الضاJطة في االختJار وجود فرق معنوZ بین نتائج المجموعة التجر�ب�ة والمج
ZعدJال  

  
  المناقشة:

Jعد أن استخلص الJاحثون االستنتاجات من خالل التحلیل ومناقشة النتائج تم مقارنتها 
  Jفرض�ة الJحث ?انت ?التالي:

توجد فروق دالة إحصائ�ا بین الق�اس القبلي والJعدZ لكل المجموعات التجر�ب�ة لصالح 
  الJحث.الق�اس الJعدZ للمتغیرات قید 

من خالل النتائج المحصل علیها التي توضح وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 
نتائج االختJار القبلي والJعدZ لصالح االختJار الJعدZ في اختJار صحة اإلجاJة لكل 

  المجموعات التجر�ب�ة �م?ن اإلثJات Jصحة فرض�ة الJحث.
JالنسJ احثون هدا التحسن في صحة أخذ القرارJة للمجموعة التجر�ب�ة التي یرجع ال

تناولت التدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة نتیجة ما أشار إل�ه 
(Turner,A.Martinek,1995)  ،عه الفردJیت Zغض النظر عن البرنامج الذJ أنهJ

فاحتمال�ة الحصول على نتائج طیJة للتدر�ب ذات عالقة وث�قة JمJاد� التدر�ب التي تتJع 
Jات. و�ؤ?د أثناء تنفیذ التدر�(Holt N et Sparkes A,2001)  اتJفي أن التدر�

  المقننة Jأسلوب علمي تسهم Jصورة ?بیرة في تحسن مستو\ الالعبین.
على أن المتوسطات الحساب�ة لمجموعة التدر�ب  07إلى  06یتضح من الجداول 

حثون قد زادت Jصورة ?بیرة في الق�اس الJعدZ وRذلك یؤ?د الJا وضع�ات اللعب الهجوم�ة
أثرت ایجاب�ا في صحة  أخذ القرار لد\ العبي ?رة  على وضع�ات اللعبJأن التدر�Jات 

القرعان،عبد الخلیل عبد النبي السلة على الكراسي المتحر?ة وهذا ما یتفN مع دراسة 
2003.  
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. وفي هدا على وضع�ات اللعب الهجوم�ةتؤ?د النتائج المحصل علیها فاعل�ة التدر�ب 
 على وضع�ات اللعب الهجوم�ةإلى أن التدر�ب ) 2011م الهوارZ (مر�الصدد �شیر 

�مثل أهم�ة عال�ة في عمل�ة أخذ القرار لد\ الالعبین، و�صنف Jالل عوض 
) أن برنامج التدر�بي المخط~ له جیدا أحد أسJاب رفع المستو\ العام 2011المضمور(

  للفر�N ?ما أنها تعمل على تحسین نتائج الفر�N ??ل.
هذا الفرق إلى الخبرة التي اكتسبها الالعبین من جراء فترة عمل�ة التعلم  ون لJاحثو�عزو ا

والتدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة المستمرة ، و?لما زاد تدر�بهم ولعبهم زادت 
خبرتهم المیدان�ة ، وز�ادة الخبرة المیدان�ة تؤدZ لز�ادة الذ?اء المیداني لالعبین ، وهذا 

ا في مستو\ أخذ القرار في وضع�ات اللعب الهجوم�ة لدیهم ، وهذا بدوره یؤثر ایجاب�
) "یتوقف اكتساب القابل�ة على حسب التصرف في 2005یتفN مع ما أشار إل�ه (أحمد،

مختلف الوضع�ات على ما یتمتع Jه الالعب من معلومات وفن األداء الحر?ي وخبرات 
دام القدرات والقابل�ة في محاولة حر?�ة اكتسبها الالعب أثناء عمل�ة التعلم حیث استخ

الر�اضي أداء ما یتمتع Jه من خبرات ساJقة Jصورة مناسJة لمواقف المنافسات المختلفة 
" و?لما زادت خبرات )101، صفحة 2005(احمد، وألداء أقصى ما �م?ن من فائدة " 

ها الالعب وتوزعت معرفته أصJحت قدرته على أخذ القرار أكثر دقة واكبر في استخدام
، 2002(جابر وسلطان، في المستقبل و�صJح أداءه سر�عا وسهال و�تطور تف?یره " 

، " ?ما أن المتدرRین �قدمون على تعلم المواقف التعل�م�ة الجدیدة في )115صفحة 
العدید من المهارات الحر?�ة الخاصة ومجموعة من القدرات العامة فالفترات الساJقة 

(حل�مي و بر�قع، على التعل�ملعامة ذات تأثیر جوهر�للمتعلم وخلفیته على القدرات ا
  .)322، صفحة 1997

و�جب على العبي فرق ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة أن �حصلوا على معارف 
ومعلومات نظر�ة وخبرات تطب�ق�ة ، حیث تلعب هذه العناصر دورا مهما في تحلیل 
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ستو\ األداء الر�اضي  " ظروف المنافسات الر�اض�ة   وJالتالي ز�ادة وتحسین م
فاإلعداد المعرفي �?سب الالعبین منذ أن ?انوا ناشئین الخبرات المهار�ة والخطط�ة التي 
ما ?انوا �?تسبونها إال Jعد سنوات طو�لة والخبرة الم?تسJة من فترات التدر�ب المستمر 
 تلعب دورا هاما في عمل�ة اإلدراك فمعنى الشيء أو الموقف أو الحدث في معظم

الحاالت یتوقف على طر�قة تأثیره Jالالعب في الماضي والس�اق العام الذZ حدثت ف�ه 
  )110، صفحة 2000(الضمد، اإلثارة و?یف استجاب لها 

  خالصة:  – 

Jعد أن استخلص الJاحثون االستنتاجات من خالل التحلیل ومناقشة النتائج تم التوصل 
ئج أفضل من العینة الضاJطة في جم�ع العینات التجر�ب�ة حصلت على نتاالى أن 

 ZعدJار القبلي والJحث مع ظهور فروق دالة إحصائ�ا بین نتائج االختJارات قید الJاالخت
لجم�ع عینات الJحث لصالح االختJار الJعدZ في االختJارات قید الJحث مع تطابN اتجاه 

المئو�ة �ع?س  النتائج اإلیجاب�ة في االختJارات لعینات الJحث التجر�ب�ة وز�ادة نسبها
مد\ التأثیر اإلیجابي للتدر�Jات المقترحة وفعالیتها مقارنة Jالعینة الضاJطة في تنم�ة 
المتغیرات قید الJحث. حیث خلصنا Jأن التدر�ب على وضع�ات اللعب الهجوم�ة أكثر 
 تأثیر من التدر�ب العادZ الكالس�?ي لد\ العبي ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة.

دراسة وما تحصلنا عل�ه من نتائج عمل�ة وعلم�ة ومن خالل الخالصة على ضوء ال
المستنJطة قمنا بJعض االقتراحات الرجاء العمل بهاو من أجل المساهمة في رفع مستو\ 

استخدام التدر�Jات على وضع�ات اللعب الهجوم�ة لتنم�ة أخذ  الJحوث األخر\ منها
حر?ة. اعتماد استخدام التدر�Jات المقترحة القرار لد\ العبي ?رة السلة على الكراسي المت

ضمن برنامج اإلعداد لد\ العبي ?رة السلة على الكراسي المتحر?ة. أن تكون تصام�م 
االختJار صورة دینام�?�ة متحر?ة فهي محملة Jالمعلومات التي من شأنها التأثیر على 

�اضي الحدیث خاصة أخذ القرار و رفع القدرات المعرف�ة للمدرRین في مجال التدر�ب الر 



 

  .ص=ان محمد ،مقراني جمال ،حرشاو; یوسف ،عابد فؤاد
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التنوع في تطبیN مختلف الطرق واألسالیب التدر�ب�ة الحدیثةمع إجراء دراسات مشابهة 
  على عینات مختلفة من حیث السن والجنس والنشاf الر�اضي.
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