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 تأثري برنبمج تذريىب ببستخذام أداة لتحسني مستوى األداء املهبرى لنبشئبت كرة السلة 
 )*(أحمد سالمة صابرأ.د/ 

 شيماء شعبان فرج سعدات
)**( 

مارىفة المحرىىفة لر   ئىتر ىت مدرتى  اد ا  المارىف  للتحدرا  أ اة التعرف  لمرت ترر اف ادرت  ا   لىإيهدف البحث 
المئاج التجفابر  ىدر  ادرتعىئت البىح رة برحر  التترمامىت التجفابارة ىمرى التترما   استخدمت الباحثةو كفة الدمة ، 

درئة  31تحرت ئىتر ت كرفة الدرمة لمعائرة مر  القاىدرىت القبمارة ىالبائارة ىالبع ارة بإدرت  ا  التجفاب  لمجمىلة ىاحر ة 
،   7070/7073 رر ا المىدرر  الفاى ررت طئطررى الفاى ررت بئررى     ا ( ئىترر30)   ىلرر  م 7005/7006مىالارر  

لمرى  المحرىىفة أ رف إاجىبارىى لمرت أعرفا  لائرة البحرث أ اة البفئرىمج التر فابت المقترفح بإدرت  ا  ومن أهم النتائج أن 
 بئدبة تحد  ىبتكا ذى  اللة إحتى اة عت تحدا  ماىفة المحىىفة .

 
The Effect Training Program Using a Tool to Improve the Skill Performance 

for Female Basketball Juniors 
 The research aims to identify the effect of using the dialogue column to 

improve the skill of dialogue among juniors in basketball, and the researcher used the 

experimental method. (10) Young men at Tanta Sports Club during the 2020/2021 

sports season, and among the most important results are: the proposed training 

program by using the dialogue column had a positive effect on the individuals of the 

research sample, with an improvement rate and a statistically significant way to 

improve the skill of the dialogue. 

 المق مة ىمتكمة البحث : 

ىتعتبف كفة الدمة م  ادلعرىب الجمىلارة الترت ادرت ى ت ك ارفاا مر  ادرت  ا  اددرىلاب العممارة ىالتكئىلىجارة ل فتقرى  
باى عت م تم  جىائباى الماىفاة ىالب ئاة ىال ططاة ، ىُتعتبف كفة الدمة مر  ادلعرىب الجمىلارة التر  تتمارب بترعباة 

مدرتى  العرىل  ىتعر  مر  ادلعرىب اددرفع تطرىفىا ىئمرىىا لمرى تمترىب  ىادعة ىامىفداى أل ا  كبافة مر  الفاى راا  لمرت
 بىإلاقىع الدفاع ىالمئىىفات الحفكاة الدفاعة ىالمدتمفة با  ال عىع ىالاجى  طىاا المبىفاة .  

أ  المارىفات اددىدراة مر  جرىمف المئرىىفات التكئاكارة عر  كرفة الدرمة حارث  م(0202محمد عبد الررحيم )ىُاتراف 
ررى عرر  حىلررة  ررع  مررذ  الماررىفات لررذا تعتمرر  ل مررت ماررىفة ال لررب عرر  إدررت  اماى ىتئ اررذ تمررش المئررىىفات ا تررا تمىمى

 ( 33:  37اجب أ  تئىا جب ىا كبافىا م  االمتمى  لفعع المدتى  الماىف  . ) 
 أئر  إلتقرى  المارىفات الحفكارة اددىدراة لكرفة الدرمة البر  مر  تقر ا  م(0202فلاير عبد الفتاح )ىتؤكر   

الماىفة بردمىب تعما  تاق ، ب طىات ت فج ع  التعما  ، بىدى ا تعماماة م تم ة ، ىبجىئب تر فابىت تطباقارة لكرا 
 ( 360:  33ماىفة .  ) 
لمررت  ررفىفة االدررتمفاف ىالمىاظبررة لمررت الترر فاب لمررت الماررىفات اددىدرراة  م(0222حسررن معررو  )كمررى اؤكرر  

 ( 72:  4ح أ ا اى ألاىا ال احتىج إلت ت كاف .  ) ىل   إممىلاى ع  أي ت فاب حتت بع  أ  اتب
حكرى  ىتىدارت م ربىط  كمرى اعتبرف عفارق كرفة الدرمة متمارباى لئر مى ادرتطاع أعرفا   أ ا  المارىفات الاجىمارة بدرفلة ىا 
ىدررر فتا  لمرررت التترررىاب ئحرررى الاررر   بىلدرررفلة ىال درررة المطمىبرررة إلترررىبة الاررر  ، ىمررر   ررر  عرررى  إتقرررى  المارررىفات 

                                                           
 . جامعة طنطا-بقسم األلعاب الجماعية ورياضات المضرب بكمية التربية الرياضية  أستاذ كرة السمة )*( 

 جامعة طنطا . –باحثة بقسم االلعاب الجماعية ورياضات المضرب بكمية التربية الرياضية  )**(
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ىتى ماىفة التتىاب اع  م  ادمىف اددىداة الت  تدىل  لمت الىتىا إلت مدرتىاىت متق مرة . اددىداة ى ت
 (32  :13  ) 

لمر  أ  المحرىىفة مر  إحر ي ىدرى ا التقر   برىلكفة ،  م(0222عبد العزيز النمر ، مدحت صرال  )ىاتاف كا م  
ىمر  الىدرامة الىحارر ة لتحرفش ال لررب برىلكفة ىتررؤ ي مر  ال برىت ىمرر  الحفكرة ، ىمئررىش أتركىا متعرر  ة مئارى ىلررذلش 
اجررب ادررت  اماى ب فجررة لىلاررة مرر  الك ررى ة عرر  المىادرر  المئىدرربة، ىافالرر  لئرر  تعمررا  مررذ  الماررىفة أمماررة اجى تاررى 

 دررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفي بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ    فجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة أمماررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة االجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى ة بىلارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  بىلارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الا
 ( 10:  6الامئ  . ) 

ىتعرر  المحررىىفة ) تئطرراط الكررفة ( أحرر  المبررى ئ الحفكاررة اددىدرراة الاجىماررة عرر  كررفة الدررمة ،  عاررى ىدررامة ال لررب 
لمتق   بىلكفة م  مكى  إلرت خ رف بىلممعرب إذا لر  ارتمك  مر  التمفارف ، ىامكر  تترئا  المحرىىفة إلرت مجمىلرة مر  

لماىفات تب أ بماىفة تئطاط الكفة ع  المكى  بىلا  الامئت ىالا  الادف  ،  ىبع  أ  اتعى  ال لب الدراطفة ىالرتحك  ا
ع  الكفة بىدتىبع ىكذلش إمكىئاة متىبعة تحفكىت البم   ىال تى  أ ئى  المحرىىفة تبر أ تعمر  مارىفة التئطراط أ ئرى  

بتئطرراط الكرفة عرر  المكررى  بحفاررة تىمررة أى التقرر   باررى عرر   طررىط الجرفي ،  ىلمررى كىئررت ظررفى  المعررب درر  ال تدررمح 
مدتقامة حاث احىىا أح  ال تى  عر  الاىلرب دطرع الكرفة أ ئرى  تئطاتارى ،  لرذا در  امجرر ال لرب إلرت تااارف إتجرى  
 الكفة م  الجىئب ادام  إلت ادادف أى العك  ،  بافض حمىاتاى م  ال ت  دىا  كى  اقى  بىلتئطاط ع  مكىئ 
أى أ ئرررى  التقررر   برررىلكفة ،  ىلارررذا ظارررفت الحىجرررة إلرررت مارررىفات تااارررف إتجرررى  تئطررراط الكرررفة إمرررى مررر  أمرررى  الجدررر  أى 

 ( 25،  24:  3 بىل ىفا  أى م   م  الظاف أى م  با  الفجما  . )
أئىالاى لذلش  ىا   مدرلة إتقى  مذ  الماىفة مدرلة حتماة ىمامة دئاى م  الماىفات التعبة ئدباىى ع  اد ا  ىلك فة

عإئئى ئف  غىلبىى مى اب أ بتعماماى دبا الماىفات اد ف  بإلتبىف بر  ال لب الذي ال اجا  المحرىىفة ال ادرتطاع برر  
اكى  ععىالى بإتجى  تحقاق مجى  جا  ،  ىبرىلفغ  مر  أممارة مرذ  المارىفة إال أئارى عر  ئ ر  الىدرت تكرى  در حىى ذى 

ئ ىع  غاف محماى عإئاى تتربح ىبرىالى لمرت ال فارق حارث ادراا لمرت الر عىع ح ا  عا  إذا مى أدت  مت بتكا د
لتمرى اى لمرت مبر أ أ  الكرفة أدررفع  دطرع الكرفة أى الفجرىع د رذ مىادرع  عىلاررة جار ة دبرا ىترىا ال فارق الماررىج  ، ىا 

 ( 22:  5 م  ال لب لذلش ا  ا إدت  ا  التمفاف ع  حىا ىجى  بماا  ىل  م  الفدىبة ال عىلاة . )
ىتع  المحىىفة تع  م  أترعب المارىفات ال ئارة أ ا اى عر  كرفة الدرمة ،  ىمر  تر ا لمرت مر   التىاعرق الع رم  برا  
العائا  ىبىداة أل ى  الجد  ،  ىم  د ح ذى ح ا  ،  إذا أحد  إدت  ام  أعى  ال فاق با امك  أ  اكى  دببىى 

 (      67:  4 )ع  إئقىذ  ،  أمى إذا أدئ إدت  ام  عإئ  ا ف ال فاق . 
أ  مئرىش الك ارف مر  ادجاربة الترت طرىفت عرت ا ىئرة  مAlexander et al (0200) الكسرندر وأخررونىارذكف 

 ( 7:  35)  ىج  ال تىصىالمحىىفة لمت بتكا لى  الماىفات اد افة لمدىل ة اللبت كفة الدمة لمت تحدا  
( ، 01م( )0202مصرطفى عراطف هردهود )ىم    ا إط ع البىح ة لمت ال فادىت المفجعاة ك فادة كا م  

  Khlifa et al(، خميفررة ورخرررون 03م( )0200) Alexander & Haywardألكسرراندر و هررايوارد 
 Syarulniza Abdulسيرلنزا عبد الجميل ورخرون ( ، 2م( )0201أحمد شادى النمر )( ، 04م( )0202)

Jamil and others (0201( )05م)  ،( 1م( )0202بسرررنت محمرررد عرررادل ، ) إيمررران مجررردى خضرررر
ىالتر  أكر ت ئتى جارى أممارة ادرت  ا  الىدرى ا الب امررة عر  تئمارة ىتطرىاف القر فات الب ئارة ىالماىفاررة ( 2) م(0202)

 ل لبا  .
عمرا  المارىفات اددىدراة الاجىماررة ىمر   ر ا  برفة البىح رة بىلعمرا عر  مجرىا ترر فاب كرفة الدرمة ىأ ئرى  ت

ى مارىفة المحرىىفة ، ىجر ت البىح رة أ  معظر  الئىتر ا  تكرى  لر اا  الع ار  مر  المترىكا التر  تظارف لئر   ى تىتى
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أ ا  الماررىفة م ررا الئظررف الررت أدرر ا ىكررذا ى ررع الجدرر  ، ىلرر   ىجررى  أي طفاقررة امكرر  مرر    لاررى تعمررا  المحررىىفة 
ىالا ا  ، ىم  مئى ظافت متكمة البحث الحىلارة عر   رفىفة إاجرى  ىدرامة لتعمرا   بتكا متىاب  با  الجد  ىالئظف

 الئىت ا  ماىفة المحىىفة معتم ىا لمت اددىلاب الدىبقة بتكا مئىدب . 
 التعرف عمى تأثير استخدام عمود المحاورة لتحسين مهارة المحاورة لدى ناشئات كرة السمة.   هدف البحث :

 البحث : فرو 
عررر   عرررفىق ذات  اللرررة إحترررى اة برررا  متىدرررطت القاىدرررىت القبمارررة ىالبائارررة ىالبع ارررة لعائرررة البحرررثتىجررر   -3

 المتاافات الب ئاة دا  البحث لتىلح القاى  البع   .
عررر   تىجررر  عرررفىق ذات  اللرررة إحترررى اة برررا  متىدرررطت القاىدرررىت القبمارررة ىالبائارررة ىالبع ارررة لعائرررة البحرررث -7

 ح القاى  البع   .المتاافات الماىفاة دا  البحث لتىل
 المصطمحات المستخدمة في البحث :

 مى جاىب اعما لمت تحدا  ماىفة المحىىفة لئىت ىت كفة الدمة . ) تعفا  اجفا ت ( عمود المحاورة : -
اح   ىدى ا التق   بىلكفة ىمت الىدامة الىحا ة لتحفش االلب بىلكفة ىتؤ   م  ال بىت ىم  الحفكرة المحاورة : -
 ( 10:  6 ) أتكىا متع  ة مئاى ىلذلش اجب ادت  اماى ب فجة لىلاة م  الك ى ة عت المىاد  المئىدبة .ىمئىش  ،

 مئاج البحث : : إجراءات البحث
ادررت  مت البىح ررة المررئاج التجفابرر  ىدرر  ادررتعىئت البىح ررة برحرر  التتررمامىت التجفاباررة ىمررى التتررما  التجفابرر   

 . دا  البحثلمعائة القاىدىت القبماة ىالبائاة ىالبع اة بإدت  ا  لمجمىلة ىاح ة 
 البحث : وعينة مجتمع

ئرى   بمحىعظرة الافبارة ىالمتم مرة عر    7005/7006مىالار  درئة  31تحت ام ا مجتمع البحث ئىت ت كفة الدمة 
  ررررر ا المىدررررر  الفاى رررررت ( ئىترررررئ77بىإلتحرررررى  المترررررفي لكرررررفة الدرررررمة ىلررررر  م  ) ا ىالمدرررررجمالفاى رررررت طئطرررررى 
طئطرى بئرى     ا ( ئىتر30، ىدىمت البىح ة بإ تاىف لائة البحرث بىلطفاقرة العم ارة ىبمرد لر  مى )  7070/7073

( 37م  المئتظما  ع  تطباق البفئرىمج التر فابت ، بىإل رىعة الرت لائرة ال فادرة االدرتط لاة ىلر  م  )الفاى ت 
ع البحرث ى رىفج لائرة البحرث اددىدراة لاتربح م  ئ   مجتمطئطى ع  المفحمة العمفاة ادكبف دئىى ئىتئ بئى   

 . ( ئىتئ ) العائة اددىداة ىالعائة االدتط لاة (77اجمىلت العائة الكماة )
 ( 0جدول ) 

 البحثعينة توصيف 

النسبة  المجتمع األصمي 
 المئوية

النسبة  العينة االستطالعية  النسبة المئوية العينة األساسية 
 المئوية

 % 32.32 ئىتئ 37 % 23.24 ئىتئ 30 %300 ئىتئ 77
 اعتدالية توزيع البيانات : 
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 ( 0 جدول )                                        
 لبيان اعتدالية البياناتالمتغيرات األساسية فى الدالالت اإلحصائية لتوصيف درجات افراد عينة البحث 

  02ن = 

 انًتغيزاث و
 وزذة

 انميبص

 طانًتىط

 انسظببي
 انىطيط

االَسزاف 

 انًعيبري
 االنتىاء انتفهطر

       يعذالث دالالث انًُى 

 .1713 173.1- 171.1 187.21 187.21 سنة/شهر انظٍ 1

 .1783- ..173- 171.1 17.7111 1777.11 سم طىل 8

 17122 17.21- .1731 217111 227211 كجم انىسٌ 3

       االختببراث انبذَيت 

 17837 17171- 17138 37211. 37211. كدى انعًىدي يٍ انثببثانىثب  1

 .1733- 17812- 17277 887.21 887.21 كدى و1×.اندزي انًكىكً  8

 17187- .1711- 17372 77111 77281 كدى و يٍ انبذء انعبن31ًانعذو  3

. 
ثًُ انذراعيٍ يٍ االَبطبذ 

 انًبئم
 17881- 17281- 172.2 1.7111 137711 ث

       االختببراث انًهبريت 

 .1733- 17111- 17373 77721 77711 عذد انًسبورة انظزيعت 1

 17111- 17113- 17.13 887111 817.11 يتز انخطىاث انذفبعيت 8

 0.465ال طى المعاىف  لمعىما االلتىا =
 3.125= 0.03ح  معىما االلتىا  لئ  مدتى  معئىاة 

ىالىدرراط ىاالئحررفا  المعاررىفي ىمعىمررا االلتررىا  لرر   اعررفا  لائررة ( المتىدررط الحدررىب  7اى ررح جرر ىا )
( ادرا مر  حر  1)±البحث عت المتاافات االدىدراة دار  البحرث ىات رح ا  درا  معىمرا االلترىا  در  تفاىحرت مرى برا  

مرى معىما االلتىا  ممرى اتراف الرت  الت الارة الباىئرىت ىتمى را المئحئرت االلتر الت  ممرى اعطرت  اللرة مبىترفة لمرت  
 الباىئىت م  لاىب التىباعىت الااف الت الاة .

 مجاالت البحث :
بمحىعظررة الافباررة   7005/7006مىالارر  دررئة  31تحررت ئىترر ت كررفة الدررمة  المجررال البشرررى )عينررة البحررث(:-0

 . بىإلتحى  المتفي لكفة الدمة ا ىالمدجمئى   بم اة المحمة الفاى ت(  –طئطى )ئى   ىالمتم مة ع  
ىالبع اررة لمررت ىالبائاررة القبماررة  دىدرراة )البفئررىمج الترر فابت( ىالقاىدررىتترر  تطباررق التجفبررة اد : المكررانىالمجررال -0

 .طئطى الفاى ت م لب ئى   
 : الزمنىالمجال -2

   عرررررررررررررر  ال تررررررررررررررفة 7070/7073ترررررررررررررر  تطباررررررررررررررق إجررررررررررررررفا ات البحررررررررررررررث  رررررررررررررر ا المىدرررررررررررررر  الفاى ررررررررررررررت 
   .1/6/7070  الت 2/2/7070م  

ارررررى  اال ئرررررا   الرررررت  2/2/7070ارررررى  الدررررربت المىاعرررررق  مررررر ال فادرررررة االدرررررتط لاة ادىلرررررت عررررر  ال ترررررفة  -
4/2/7070  . 

 . 33/2/7070اى  الدبت المىاعق ع   ال ىئاةال فادة االدتط لاة  -
 .  75/2/7070 الت  73/2/7070 م القاى  القبمت ع  ال تفة  -
( ىحرر ات 1( أدرربىع ى )37  بىادررع )77/5/7070 الررت  7/3/7070 مرر ال فادررة اددىدرراة عرر  ال تررفة  -

 ت فاباة أدبىلاة .
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 . 33/4/7070 الت  31/4/7070 م القاىدىت البائاة ع  ال تفة  -
 . 1/6/7070 الت  3/6/7070 م القاىدىت البع اة ع  ال تفة  -

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
 : استمارات جمع البيانات-0

الباىئررىت : دىمررت البىح ررة بىدررت  ا  ادررتمىفة لتدررجاا الباىئررىت ال ىتررة بعائررة البحررث ىدرر  اتررتممت لمررت 
ادرتمىفة تدرجاا ىجمرع الباىئرىت ال ىترة  - ( الرىب  -الطرىا–ال ىتة بىلقاىدىت االدىداة لعائة البحث ) االدر  

 .الماىفاة ات بىإل تبىف ادتمىفة تدجاا ىجمع الباىئىت ال ىتة  - الب ئاةبىإل تبىفات 
 استمارات استطالع رأى الخبراء : -0

ع   رى  المفاجرع العممارة ىال فادرىت المفجعارة ، دىمرت البىح رة بتح ار  لئىترف الماىدرة الب ئارة المئىدربة 
لئىتررر ت كرررفة الدررررمة ،  ررر  دىمرررت البىح ررررة بتترررما  ىادرررت  ا  ادررررتمىفات ادرررتط ع فأ  ال برررفا  مرررر   ررر ا إجررررفا  

حاث اب   ال باف  بفا  ( 7لمت مجمىلة م  ال بفا  بمد ل  م  ) ة  لفض مذ  االدتمىف تالمقىب ت الت تاة 
ىذلش بارفض التعرف   دممات  الئدباة المقتفحة ىعقىى اإل تبىفات م  إ تبىف فأا  بىلمىاعقة أى غاف المىاعقة ل  كا 

 لمت :
 . ع  المفحمة الدئاة دا  البحث الدمة لئىت ت كفة تح ا  أم  جىائب البفئىمج الت فابت دا  البحث  -3
 ع  المفحمة الدئاة دا  البحث.الدمة أم  اإل تبىفات الب ئاة ىالماىفاة ال فىفاة لئىت ت كفة  -7

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث : -2
 اآلتية : باألدوات استعان الباحث لجمع البيانات 

 جاىب الفدتىماتف )لقاى  الطىا ( بىلدئتامتف . -
 طبت معىاف لقاى  الىب  بىلكامى جفا  . مابا  -
 جاىب لمى  المحىىفة . -
 ممعب كفة دمة دىئىئت + كفات دمة + أدمىع .  -
  ىئاة . 0.03دىلة إاقى  لقاى  البم  ددفب  -
 أ قىا م تم ة ال قا . – مبمب  –تىفات ح ا   –( كج  1كفات طباة ىب  ) -
 .  مقىل  م تم ة االفت ىلىت ىادحجى  –مقىل  دىا اة  -
 .  حىاجب ب دتاكاة م تم ة االفت ىلىت -
 تفاط داى  ) متف ( . –أطىق  -

 المتغيرات واإلختبارات المستخدمة قيد البحث : -4
 ( االختبارات البدنية :0)

 . الى ب العمى   م  ال بىت -
 .  7×  2الجف  المكىكت  -
 .   م  الب   العىلت10الع ى  -
 .  ئت الذفالا  م  اإلئبطىح المى ا -

 ( االختبارات المهارية :0) 
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 المحىىفة الدفاعة . -
 ال طىات ال عىلاة . -

 ( 2 )جدول 
 اإلختبارات البدنية  في الخبراء السادة آلراء المئوية النسبة

 5=  ن
 انُظبت انًئىيت انتكزار االختببراث انبذَيت انًمتززت انمذراث انبذَيت و

 القدرة العضمية  -1

 % 11711 1 اختبار الوثب العري  من الثبات

 % 22721 2 إختبار الوثب العمودى من الثبات

 % 1 - ثوانى( 02سم) 42إختبار القفز قرفصاء إلرتفاع 

 %111 1 م5×  4الجرى المكوكى  اختبار انزشبلت  -8

 % 1 - . 8اختبار الجرى عمى شكل 

 % 1 - اختبار نبراسكا لمرشاقة

 % 111 1 العالىم من البدء 22العدو  اختبار السرعة  -3

 % 1 - مرات 1× م 22تحمل السرعة إختبار 

 % 1 - نيسمون لمسرعةاختبار 

 % 111 1 اختبار ثنى الذراعين من اإلنبطاح المائل التحمل  -.

 % 1 - إختبار اإلنبطاح المائل من الوقوف

 % 1 - إختبار الجموس من الرقود

 الدراسات اإلستطالعية :
 ولى :االستطالعية األ الدراسة -0

اررى  اال ئررا   الررت  2/2/7070اررى  الدرربت المىاعررق  مرر ترر  إجررفا  ال فادررة االدررتط لاة ادىلررت عرر  ال تررفة البمئاررة 
( ئىتررئ مرر  ئررى   طئطررى الفاى ررت مرر   ررىفج لائررة البحررث اددىدرراة ىمرر  37لمررت لائررة دىاماررى ).  4/2/7070

 لبحث ىكى  الا   م  إجفا  مذ  ال فادة مى امت : ئ   مجتمع البحث ىممى تتىعف عاا   تى ص لائة ا
 الترك  م  ت حاة ادجابة ىاد ىات المدت  مة ع  القاى  .  -
 الترك  م  د مة تئ اذ ىتطباق القاىدىت ىمى اتعمق باى م  إجفا ات ىعق التفىط المى ىلة لاى .  -
 تفتاب داف اإل تبىفات ىأ ا اى ىتقئا  عتفات الفاحة بائا  .  -
 ف  لمت المدىل ا  ىالبم   المعىىئا  ع  إجفا  التجفبة .التع -
التحقرررق مررر  مئىدررربة ادرررتمىفة تدرررجاا الباىئرررىت ال ىترررة بتجمارررع ئترررى ج اإل تبرررىفات الب ئارررة ىاإل تبرررىفات  -

 الماىفاة . 
 م   م  مة اإل تبىفات دا  البحث لعائة البحث .  -
  فاباة ال ىتة بىلت فابىت .تطباق ىح ات ت فاباة لمترك  م  تحة تقئا  ادحمىا الت -
اكتتى  التعىبىت الت  در  تظارف أ ئرى  إجرفا  التجفبرة االدرتط لاة ىالعمرا لمرت ت ترااى لئر  تطبارق  -

 البفئىمج الت فابت .
 :الثانية الدراسة االستطالعية -0

 تبرررىفات  برررىت( لإ –ة )تررر ق ارررإلرررت التركررر  مررر  المعرررىم ت العممال ىئارررة تاررر   ال فادرررة االدرررتط لاة 
اررررى  الدرررربت المىاعررررق عررررت  ال ىئاررررةىترررر  إجررررفا  ال فادررررة االدررررتط لاة ، الماىفاررررة المدررررت  مة دارررر  البحررررث ى الب ئاررررة 
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ىمرر  دىدراة  رىفج لائرة البحرث ادئرى   طئطرى الفاى رت مر  مر  ئىترئ ( 37دىامارى )  لمرت لائرة 33/2/7070
  ا ا المجتمع ادتمت . 

 ىد  أد فت ئتى ج ال فادة ل  :
 الماىفاة دا  البحث.ى م  المعىم ت العمماة ل  تبىفات الب ئاة الترك   -

 ( 4 ) جدول                    الصدق : -
 داللة الفروق بين متوسطات المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة لبيان

 معامل الصدق لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث
 2=  0= ن 0ن

 االختبارات  م
 المجموعة  المميزة

الغير المجموعة 
 مميزة

 الفرق
 بين

 المتوسطات
 قيمة ت

 معامل
 5ايتا

 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س

 
االختببراث 

 انبذَيت
        

2 
انىثب 

انعًىدي 

 يٍ انثببث

727222 67829 627622 57725 257722 97282 27882 27268 

5 
اندزي 

انًكىكً 

 و1×.

527522 27756 557892 27852 27982 87728 27888 27259 

6 
و 31انعذو 

يٍ انبذء 

 انعبنً

97768 27525 27828 27572 27282 27722 27222 27282 

7 

ثًُ 

انذراعيٍ 

يٍ 

االَبطبذ 

 انًبئم

267822 27972 227522 27282 67722 97225 27828 27262 

 
االختببراث 

 انًهبريت
        

2 
انًسبورة 

 انظزيعت
97282 27595 27652 27628 27222 97722 27826 27278 

5 
انخطىاث 

 انذفبعيت
287988 27829 557258 27259 67622 87878 27825 27267 

 3.637. =03دامة ت الج ىلاة لئ  مدتى  معئىاة 
 مدتىاىت دىة التر اف لمعىما ااتى

  عا  =تر اف 0.10م  ت ف الت ادا م   -
 =تر اف متىدط 0.30الت ادا م  0.10م  -
 =تر اف دى الت المت            0.30م   -

. بررررا  متىدررررط  03( ىجررررى  عررررفىق ذات  اللررررة احتررررى اة لئرررر  مدررررتى  معئىاررررة 2ات ررررح مرررر  جرررر ىا )
المجمىلرررة المماررربة ىالمجمىلرررة الاارررف مماررربة ل  تبرررىفات الب ئارررة ىاال تبرررىفات الماىفارررة داررر  البحرررث ، كمرررى ات رررح 

 حتىا جماع اال تبىفات لمت دىة تى اف ىمعىم ت ت ق لىلاة .
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 ( 1 جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق واعادة التطبيق لبيان معامل الثبات

 االختبارات البدنية قيد البحث
 00ن = 

 االختبارات  م
معامل  اعادة التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط

      االختببراث انبذَيت 

 27272 67829 767882 77252 767822 انىثب انعًىدي يٍ انثببث 2

 27262 27685 527282 27268 557268 و1×.اندزي انًكىكً  5

 27282 27782 97222 27622 97228 و يٍ انبذء انعبن31ًانعذو  6

 27297 27529 287922 27628 287822 ثًُ انذراعيٍ يٍ االَبطبذ انًبئم 7

      االختببراث انًهبريت 

 27295 27952 97922 27752 97268 انًسبورة انظزيعت 2

 27272 27526 527228 27687 527672 انخطىاث انذفبعيت 5

  0.354. =03دامة  )  ف  ( الج ىلاة لئ  مدتى  معئىاة 
( ىجرررى  افتبررىط ذى  اللررة إحترررى اة بررا  التطباررق ىالرررى ة التطباررق ل  تبررىفات الب ئارررة 3اى ررح جرر ىا ) 

 ممى اتاف الت  بىت تمش اال تبىفات . 0.03ىاال تبىفات الماىفاة دا  البحث ىذلش لئ  مدتى  معئىاة 
 البرنامج التدريبى : 

 هدف البرنامج :-0
التعررف  لمرررت تررر اف البفئررىمج الترر فابت بىدرررت  ا  لمررى  المحررىىفة لتحدررا  مارررىفة  الررت البفئررىمجاارر   

 المحىىفة ل   ئىت ىت كفة الدمة .
 أسس وضع البرنامج :-0

 عند تصميم البرنامج التدريبى ما يمى :  ةالباحث تراع
 .جماى أم ا  الت  ى ع م  تحقاق اد -
 .لمعائة دا  البحث دئة 31مئىدبة محتىي البفئىمج لممفحمة الدئاة  -
 .بمئتاى أتح ا  محتىي الىح ات الت فاباة ى  -
 . حمىا الت فاباة المئىدبة لاى ىعتفات الفاحةتح ا  ال تفات البمئاة لمبفئىمج ىاد -
 بىلق ف المئىدب أ ئى  عتفة تطباق  .بىدت  ا  لمى  المحىىفة مفىئة البفئىمج  -
 االدتمفافاة ىاالئتظى  ع  تئ اذ البفئىمج المقتفح .  -
 مفالىة الت فج بت ة ادحمىا لمت م اف عتفة البفئىمج المقتفح . -
 االدتعىئة ببعض البفامج الت  تئىىلت مذا المى ىع م  دبا . -
 لائة البحث . ىتئتى ج ال فادة االدتط لاة ع  تح ا  جفلىت الب ااة المئىدبة لمئىت االلتمى  لمت  -

ادرررتعىئت البىح رررة بىل فادرررىت ىالبحرررىث العممارررة الترررت ادرررتا عت ىتئىىلرررت برررفامج تخطررريط البرنرررامج التررردريبى :-2
، إيمان  (2م( )0201) أحمد شادى النمر،  (01) م(0202) مصطفى عاطف هدهودك فادة كا م  الت فاب 

 .( 2) م(0202مجدى خضر )
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 تحديد الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبى :-4
عفترة برذا لار   تتراحاحتىجى  ال  ممىفدة االئتطة الت  الئىت ا    أالمفجعاة لمت ات قت ال فادىت 

مررع طباعررة ىمتطمبررىت   ئتررطة تتدرر  بىلئتررىط ىالحاىاررة ىتتتررىبأامكرر  مرر  الىدررت الم تررص مرر   رر ا  ادترر  مررى
ق( بىادرع 370 - 70ح بم  الىح ة م  )ى   اتفاألم  الئىتئ   ا المبىفاىت ىاجب  أالمىاد  المتاافة الت  تطف 

  . ( ىح ات ت فاباة ادبىلاىى 4 – 1)
م  مدح مفجع  لم فادىت البىح ة ب   تي ال بفا  ىمى دىمأىبئى  لم  مىدبق ىم    ا ادتط ع ف 

ىالبحىث ىالمفاجع العمماة الت  تئىىلت بئى  ىتتما  البفامج الت فاباة عق  ح  ت البىح ة ل   الىح ات الت فاباة 
حاث اتفاىح البم  ال عم  لتطباق البفئىمج  ا ا ق( 370ىح ات ت فاباة ىبم  الىح ة )   ث( 1االدبىلاة ب )

 ق(.23 –ق 13الىح ة الت فاباة مىبا  )
    ( 2جدول ) 

 رأى الخبراء فى عناصر البرنامج التدريبى وتوزيع وحداته
 و عُبصز انبزَبيح تىسيع عُبصز انبزَبيح َظبت االتفبق %

 1 يذج انثرنايج حالحح شهىر 09%

 1 عذد األساتُع أسثىع 11 09%

 6 عذد انىحذاخ  وحذج تذرَثُح  63 58%

 4 تشكُم وحذج انحًم  (1:6( )1:1( )1:1) 58%

 8 األحًال انتذرَثُح ألصً –عانً -يتىسظ  09%

 3 طرَمح انتذرَة انًستخذو فتري ينخفط انشذج  –فتري يرتفع انشذج  59%

 7 االختثاراخ انًستخذيح اختثاراخ تذنُح ويهارَح لُذ انثحج 199%

 5 زين انىحذج انتذرَثُح ق119 58%

58% 
عًننىد زيننن انتيثُننك انفبهننً تنن داج  دلُمح 48 –دلُمح  68

 انًحاورج

0 

( ئدبة ات ىق الدى ة ال بفا  لمت لئىتف البفئىمج الت فابت ، ىد  افت ت البىح ة 4ات ح م  ج ىا )
% ، ىبع  الحتىا لمت تمش العئىتف اددىداة لمبفئىمج المقتفح دىمت البىح ة بى ع البفئىمج 60ئدبة ات ىق 

 الئاى اة .الت فاب  عت تىفت  
 ( 3جدول ) 

 فترات الموسم التدريبى
 عذد األطببيع فتزاث انًىطى انتذريبً و

 أطببيع . فتزة انتأطيض 1

 أطببيع . فتزة اإلعذاد  1

 أطببيع . فتزة يب لبم انًُبفظبث 6

اإلل ا  ( ( ب   تئ اذ البفئىمج الت فابت المقتفح ب ااة م  اددبىع ال ىم  )ب ااة عتفة 5ىاى ح ج ىا )
. 
 مدة البرنامج :-1

اى  ادفبعى  ال    7/3/7070الدبت المىاعق ت  تئ اذ البفئىمج الت فابت عت ال تفة ابت ا  م  اى  
( ىح ات ت فاباة أدبىلاة ىكى  بم  تئ اذ 1( أدبىع بىادع )37ىادتافق تئ اذ البفئىمج )  77/5/7070المىاعق 

 البفئىمج المقتفح  ا ا الىح ات الت فاباة كى تت: 
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 ( 4جدول ) 
 مدة البرنامج التدريبي

 سيٍ انتطبيك انفعهً بعًىد انًسبورة سيٍ انىزذة عذد األطببيع فتزاث انًىطى انتذريبً

 ق32 ق181 أطببيع . فتزة اإلعذاد

 ق2. ق181 أطببيع . فتزة يب لبم انًُبفظبث

ب أت البىح ة بتئ اذ البفئىمج الت فاب  م  االدبىع ال ىم  )ب ااة عتفة االل ا ( بىادع   ث ىح ات 
أدبىلاة أاى  الدبت ىاال ئا  ىاالفبعى  حاث كى  بم  الت فابىت بىدت  ا  لمى  المحىىفة  ا ا الىح ة الت فاباة 

البىح ة م  تئ اذ  ائتاى  ىص بىلئى ي بع  ( ىعقىى لمبفئىمج ال370ق( ىات  ادتكمىا بم  الىح ة )23-ق13)
 ( ىح ة ت فاباة. 14( أدبىع بىادع )37البفئىمج الت فاب  المقتفح   ا ال تفة المح  ة )

 ( 5جدول ) 
 البرنامج التدريبى الخاص بفريق نادي طنطا الرياضى عينة البحث 

 انفتزة
عذد 

 االطببيع
 انشذة انهذف يٍ انفتزة

 

 انتكزار
انزازت بيٍ 

 انًدًىعبث

سيٍ 

 انتذريببث

 4 انت سُس
تيثُك انثرننايج انخنا  

 تاننادٌ.
_ _ _ - 

 4 اإلعذاد
تذرَثاخ تاستخذاو عًىد 

 انًحاورج
 ق68 ث39 4-8 78%

يالثم 

 انًنافسح
4 

تحسننننننننننُن انًحنننننننننناورج 

 تتًرَناخ أكخر صبىتح. 
 ق49 ث69 3 78%

 
 (  02جدول )                                                

 نموذج لوحدة تدريبية
  (  12)  انىزذة انتذريبيت

 انيوووووووووووووووووووووووووووىو   األطبىع انخبيض 

 

 األرتبننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

 

6/3/1919 

 انهووووووووذف انبووووووووذًَ  

 

 انوووووووووووووووووووووووووووووووووووشيٍ   تحًم االدا 

 

 ق181

 يهارج انًحاورجتحسُن انهذف انًهبري   

أخشاء 

 انىزذة

سيٍ أخشاء 

 انىزذة
 انتًزيٍ

سيٍ 

 انتًزيٍ
 انشذة

 انسدى
 انزازت

 ج ن

خشء 

 اإلزًبء
 ق12

     ق8 انجري انً ينيمح انريُح انحرج .

انجري تانكرج وعنذ سًاع اإلشارج 

ين انًذرب االنثياح عهً األرض 

حى اننهىض واالستًرار فٍ انجري 

. 

     ق8

ولىف يىاجه أياو حائظ غُر 

انكرج انً انحائظ يستىي تًرَر 

 أكثر عذد ين انًراخ وتسرعح .

     ق8

  
وش
دووو
ان

ئي
وز
وووو
وووو
ان

ً
وووو
وووو
طووو

 

 

 ق111

 انتًزيٍ رلى   
0 – 68 – 67 – 65  

 ث39 6 4 %78 ق48

 ث39 4 8 %78 ق48 انتًزيٍ رلى  
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66 – 67 – 65 – 60  

اندشء 

 انختبيي
 ق2

 - - - - ق1 جرٌ خفُف

 - - - - ق6 اطاالخ نهبضالخ

 : األساسية الدراسة
ارى  اإل ئرا  بتطبارق القاىدرىت القبمارة لمر  لائرة البحرث عر  ال ترفة البمئارة مر   ةالبىح ر تدىمرالقياس القبمري : -0

   .75/2/7070اى  ادفبعى  المىاعق ىحتت   73/2/7070المىاعق 
الررت اررى  ادفبعررى    7/3/7070اررى  الدرربت المىاعررق ترر  تطباررق البفئررىمج  رر ا ال تررفة مرر   تطبيررق البرنررامج :-0

 .  77/5/7070المىاعق 
لم  لائرة البحرث برئ   ترفىط ىمىاتر ىت القاىدرىت القبمارة ىذلرش البائاة ت  إجفا  القاىدىت : البينى القياس -2

  .33/4/7070اى  اال ئا  المىاعق ىحتت   31/4/7070اى  الدبت المىاعق ع  ال تفة البمئاة م  
ترر  إجررفا  القاىدررىت البع اررة لمرر  لائررة البحررث بررئ   تررفىط ىمىاترر ىت القاىدررىت القبماررة القيرراس البعرردي : -4

ارى  ىحترت   3/6/7070ارى  الدربت المىاعرق عر  ال ترفة البمئارة مر  بع  ائتارى  مر ة تطبارق البفئرىمج ىذلرش ىالبائاة 
   .1/6/7070اال ئا  المىاعق 

  المعالجات اإلحصائية :
 فجرىت  -دامرة )ت(  - معىمرا االفتبرىط - معىمرا االلترىا  - االئحفا  المعاىف  - الىداط – المتىدط الحدىبت

 مع ا ئدب التحد % . - LSDأدا  اللة عفىق معئىاة  -الحفاة 
 عر  ومناقشة النتائج : 

 ( 00 جدول )                          عر  النتائج :  
( لدى مجموعة  القياس البعدى -القياس البينى  -الثالثة )القياس القبمى البحث  قياساتتحميل التباين بين 

 البحث فى متغيرات االختبارات البدنية واإلختبارات المهارية

 يصذر انتببيٍ االختببراث و
درخت 

 انسزيت
 ليًت ف يتىطط انًزبعبث يدًىع انًزبعبث

      االختببراث انبذَيت 

 انىثب انعًىدي يٍ انثببث 1

 1.77233 .813717 8 بيٍ انميبطبث
.17.3. 

 
 37211 1.7211 .8 داخم انميبطبث

  .32.727 81 انًدًىع

8 
 اندزي انًكىكً

 و1×.

 177337 3877.1 8 بيٍ انميبطبث
31711. 

 
 17.12 1178.1 .8 داخم انميبطبث

  37121. 81 انًدًىع

 و يٍ انبذء انعبن31ًانعذو  3

 .8711 .2721 8 بيٍ انميبطبث
.77121 

 
 17173 17.13 .8 داخم انميبطبث

  .721. 81 انًدًىع

. 
ثًُ انذراعيٍ يٍ االَبطبذ 

 انًبئم

 217133 .112787 8 بيٍ انميبطبث

 17.13 27.11. .8 داخم انميبطبث 387122

  .177777 81 انًدًىع

      االختببراث انًهبريت 

 انًسبورة انظزيعت 1

 7122. .2711 8 بيٍ انميبطبث

 17113 87218 .8 انميبطبثداخم  37.12.

  117711 81 انًدًىع

 انخطىاث انذفبعيت 8

 737333 .187777 8 بيٍ انميبطبث

 87122 277311 .8 داخم انميبطبث 3173.3

  .128717 81 انًدًىع
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 1.13=0.03ىمدتى  معئىاة  75،  7لئ   فجتت حفاة  ةدامة   الج ىلا
 -القارررى  البائرررت  -)القارررى  القبمرررت   ال   رررةالبحرررث  داىدرررىت(  اللرررة ال رررفىق برررا  33اى رررح جررر ىا )

لئررر  ( لررر   مجمىلرررة البحرررث عرررت متاارررفات اال تبرررىفات الب ئارررة ىاال تبرررىفات الماىفارررة داررر  البحرررث  القارررى  البعررر  
  الرتالبىحرث   ال   ة  ممى  عرعالبحث  داىدىتبا   إحتى اةىجى  عفىق ذات  اللة ىات ح 0.03مدتى  معئىاة 
 القاىدىت . اللة عفىق معئىاة با   ادالباى   LSDأجفا   ا تبىف 

 ( 00جدول )                                         
( لدى  القياس البعدى -القياس البينى  -)القياس القبمى  الثالثةالبحث  قياساتبين أقل داللة فروق معنوية 

 مجموعة البحث فى متغيرات االختبارات البدنية واإلختبارات المهارية
 

 االختببراث  و

 

 ↑*انميبطبث

 

 انًتىططبث

 فزوق انًتىططبث

LSD  انميبص

 انمبهً
 انميبص انبعذي انميبص انبيُي

       االختببراث انبذَيت 

1 

 انىثب انعًىدي يٍ انثببث

 ↑*7.11. ↑*37111  37211. انميبص انمبهً
17.8. 

 
 ↑*37211   7.11.. انميبص انبيُي

    217811 انميبص انبعذي

8 
 اندزي انًكىكً

 و1×.

 ↑*17.71 ↑*2..17  887.21 انميبص انمبهً
17212 

 
 ↑*17722   817.12 انميبص انبيُي

    817181 انميبص انبعذي

3 
و يٍ انبذء 31انعذو 

 انعبنً

 ↑*17211 ↑*17331  77281 انمبهًانميبص 
17831 

 
 ↑*17871   77.11 انميبص انبيُي

    77831 انميبص انبعذي

. 
ثًُ انذراعيٍ يٍ االَبطبذ 

 انًبئم

 ↑*37811 ↑*17.11  137711 انميبص انمبهً

 ↑*17211   127311 انميبص انبيُي 17838

    177211 انميبص انبعذي

       انًهبريتاالختببراث  

1 

 انًسبورة انظزيعت

 ↑*17721 ↑*17311  77711 انميبص انمبهً
17821 

 
 ↑*17321   77311 انميبص انبيُي

    771.1 انميبص انبعذي

8 

 انخطىاث انذفبعيت

 ↑*37811 ↑*17211  817.11 انميبص انمبهً

 ↑*17.11   817811 انميبص انبيُي 17382

    127211 انميبص انبعذي

القاى  البائرت  -)القاى  القبمت  ال   ةالبحث  داىدىتبا  ( ادا  اللة عفىق معئىاة 37اى ح ج ىا )
 ( ل   مجمىلة البحث عت متاافات اال تبىفات الب ئاة ىاال تبىفات الماىفاة . القاى  البع   -

  



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية –جامعة طنطا  –كلية التربية الرياضية 
 

 5252عدد ديسمبر                                522                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

 ( 02جدول ) 
(  القياس البعدى -القياس البينى  -)القياس القبمى  الثالثةالبحث  قياساتبين  ةمعدل نسب التحسن المئوي

 لدى مجموعة البحث فى متغيرات االختبارات البدنية واإلختبارات المهارية
 

 االختببراث  و

 

 انميبطبث

 

 انًتىططبث

 يعذل َظب انتسظٍ

انميبص 

 انمبهً
 انميبص انبعذي انميبص انبيًُ

      االختببراث انبذَيت 

1 

 انعًىدي يٍ انثببثانىثب 

 177212 .2711  37211. انميبص انمبهً

 7332.   7.11.. انميبص انبيُي

    217811 انميبص انبعذي

8 
 اندزي انًكىكً

 و1×.

 77.12 2..37  887.21 انميبص انمبهً

 37127   817.12 انميبص انبيُي

    817181 انميبص انبعذي

3 

 و يٍ انبذء انعبن31ًانعذو 

 27721 7231.  77281 انميبص انمبهً

 7117.   77.11 انميبص انبيُي

    77831 انميبص انبعذي

. 
ثًُ انذراعيٍ يٍ االَبطبذ 

 انًبئم

 837281 187211  137711 انميبص انمبهً

 .1721-   127311 انميبص انبيُي

    177211 انميبص انبعذي

      االختببراث انًهبريت 

1 

 انًسبورة انظزيعت

 17.17 .7.2.  77711 انميبص انمبهً

 ...27   77311 انميبص انبيُي

    771.1 انميبص انبعذي

8 

 انخطىاث انذفبعيت

 ...1.7 77118  817.11 انميبص انمبهً

 27.17   817811 انميبص انبيُي

    127211 انميبص انبعذي

القارى   -)القارى  القبمرت  ال   رةالبحرث  داىدرىتبرا   ةالم ىار( معر ا ئدرب التحدر  31اى ح ج ىا )
 ( ل   مجمىلة البحث عت متاافات اال تبىفات الب ئاة ىاال تبىفات الماىفاة . القاى  البع   -البائت 

 مناقشة النتائج : 
 : مناقشة وتفسير نتائج الفر  األول-0

ىجى  عفىق ذات  اللرة إحترى اة برا  داىدرىت ( 31( ، ىج ىا )37( ، ىج ىا )33ات ح م  ج ىا )
القارى  البعر  ( لر   مجمىلرة البحرث عرت متاارفات اال تبرىفات  -القارى  البائرت  -البحث ال   ة )القارى  القبمرت 

حاررث كىئررت دامرررة ) ( لإ تبررىفات الب ئاررة أكبرررف مرر  دامرررة ) (  0.03الب ئاررة دارر  البحرررث لئرر  مدررتى  معئىارررة 
( 1.700،  0.110ال ررفىق برا  المتىدرطىت بررا  القارى  القبمرت ىالقاررى  البائرت مرى بررا  )الج ىلارة ، ىدر  افت عرت 

لترىلح القارى  البائرت ، ىافت عرت ال رفىق برا  %( 37.300% الرت 1.226)ىتفاىح مع ا ئدرب التحدر  مرى برا  
التحد  مرى برا  (  ىتفاىح مع ا ئدب 1.700،  0.370المتىدطىت با  القاى  القبمت ىالقاى  ىالبع   مى با  )

%( لتررررىلح القاررررى  البعرررر   ، ىافت عررررت ال ررررفىق بررررا  المتىدررررطىت بررررا  القاررررى  البائررررت %71.377 ، 4.273)
%( 7.602% ، 1.334(  ىتررفاىح معرر ا ئدررب التحدرر  مررى بررا  )1.300،  0.740ىالقاررى  ىالبعرر   مررى بررا  )
 لتىلح القاى  البع   .

لة إحتى اة با  القاىدىت القبماة ىالقاىدرىت البائارة ، (  الالى ب العمى   م  ال بىتحاث حقق ا تبىف )
( عر  القارى  البائرت ىافت عرت 25.500( عر  القارى  القبمرت ، ى)21.600حاث بمد المتىدط الحدرىبت ل  تبرىف )

%( ىلترىلح القارى  البائرت ، ىحقرق ئ ر  6.702( ىمع ا ئدب التحد  بمرد )1.700عفىق المتىدطىت بئدبة )
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تررررى اة بررررا  القاىدررررىت القبماررررة ىالقاىدررررىت البع اررررة ، حاررررث بمررررد المتىدررررط الحدررررىبت ل  تبررررىف اال تبررررىف  اللررررة إح
( 5.200( عرر  القاررى  البعرر   ىافت عررت عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )33.700( عرر  القاررى  القبمررت ، ى)21.600)

إحتررى اة %( ىلتررىلح القاررى  البعرر   ، ىحقررق ئ رر  اال تبررىف  اللررة 34.673ىبمررد معرر ا ئدررب التحدرر  بئدرربة )
( عر  القارى  البائرت ، 25.500با  القاىدىت البائاة ىالقاىدرىت البع ارة ، حارث بمرد المتىدرط الحدرىبت ل  تبرىف )

( ىبمرد معر ا ئدرب التحدر  بئدربة 1.300( ع  القاى  البع   ، ىافت عت عفىق المتىدطىت بئدربة )33.700ى)
 %( ىلتىلح القاى  البع   .5.116)

(  اللرة إحتررى اة برا  القاىدرىت القبماررة ىالقاىدرىت البائارة ، حاررث  7×2مكرىكت الجررف  الىحقرق ا تبرىف )
( عر  القارى  البائرت ىافت عرت عرفىق 73.503( ع  القارى  القبمرت ، ى)77.260بمد المتىدط الحدىبت ل  تبىف )

%( ىلترررىلح القاررررى  البائرررت ، ىحقررررق ئ رررر  1.226( ىمعررر ا ئدررررب التحدررر  بمررررد )0.553المتىدرررطىت بئدرررربة )
 تبررررىف  اللررررة إحتررررى اة بررررا  القاىدررررىت القبماررررة ىالقاىدررررىت البع اررررة ، حاررررث بمررررد المتىدررررط الحدررررىبت ل  تبررررىف اال
( 3.240( عرر  القاررى  البعرر   ىافت عررت عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )73.070( عرر  القاررى  القبمررت ، ى)77.260)

ال تبرىف  اللرة إحترى اة برا  %( ىلتىلح القاى  البع   ، ىحقق ئ   ا4.273ىبمد مع ا ئدب التحد  بئدبة )
( عررر  القارررى  البائرررت ، 73.503القاىدرررىت البائارررة ىالقاىدرررىت البع ارررة ، حارررث بمرررد المتىدرررط الحدرررىبت ل  تبرررىف )

( ىبمرد معر ا ئدرب التحدر  بئدربة 0.463( ع  القاى  البع   ، ىافت عت عفىق المتىدطىت بئدربة )73.070ى)
 %( ىلتىلح القاى  البع   .1.334)

(  اللررة إحتررى اة بررا  القاىدررىت القبماررة ىالقاىدررىت البائاررة ،   مرر  البرر   العررىلت10العرر ى تبررىف )ىحقررق ا 
( عررر  القاررى  البائررت ىافت عرررت 4.270( عررر  القاررى  القبمررت ، ى)4.670حاررث بمررد المتىدرررط الحدررىبت ل  تبررىف )

لبائرت ، ىحقرق ئ ر  %( ىلترىلح القارى  ا2.617( ىمع ا ئدب التحد  بمرد )0.110عفىق المتىدطىت بئدبة )
اال تبررررىف  اللررررة إحتررررى اة بررررا  القاىدررررىت القبماررررة ىالقاىدررررىت البع اررررة ، حاررررث بمررررد المتىدررررط الحدررررىبت ل  تبررررىف 

( ىبمرد 0.370( ع  القاى  البع   ىافت عرت عرفىق المتىدرطىت بئدربة )4.710( ع  القاى  القبمت ، ى)4.670)
بعرر   ، ىحقرررق ئ ررر  اال تبررىف  اللرررة إحترررى اة برررا  %( ىلترررىلح القارررى  ال6.433معرر ا ئدرررب التحدررر  بئدرربة )

( عرررر  القارررى  البائررررت ، 4.270القاىدرررىت البائاررررة ىالقاىدرررىت البع اررررة ، حارررث بمررررد المتىدرررط الحدررررىبت ل  تبرررىف )
( ىبمررد معرر ا ئدررب التحدرر  بئدرربة 0.740( عرر  القاررى  البعرر   ، ىافت عررت عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )4.710ى)
 لبع   .%( ىلتىلح القاى  ا2.004)

(  اللة إحتى اة با  القاىدىت القبماة ىالقاىدىت البائارة  ئت الذفالا  م  االئبطىح المى اىحقق ا تبىف )
( ع  القاى  البائت ىافت عت 33.100( ع  القاى  القبمت ، ى)31.400، حاث بمد المتىدط الحدىبت ل  تبىف )

%( ىلتررىلح القاررى  البائررت ، ىحقرررق 37.300( ىمعرر ا ئدررب التحدرر  بمررد )3.500عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )
ئ رر  اال تبررىف  اللررة إحتررى اة بررا  القاىدررىت القبماررة ىالقاىدررىت البع اررة ، حاررث بمررد المتىدررط الحدررىبت ل  تبررىف 

( 1.700( عرر  القاررى  البعرر   ىافت عررت عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )34.600( عرر  القاررى  القبمررت ، ى)31.400)
%( ىلتررىلح القاررى  البعرر   ، ىحقررق ئ رر  اال تبررىف  اللررة إحتررى اة 71.377) ىبمررد معرر ا ئدررب التحدرر  بئدرربة

( عر  القارى  البائرت ، 33.100با  القاىدىت البائاة ىالقاىدرىت البع ارة ، حارث بمرد المتىدرط الحدرىبت ل  تبرىف )
ئدربة ( ىبمرد معر ا ئدرب التحدر  ب3.300( ع  القاى  البع   ، ىافت عت عفىق المتىدطىت بئدربة )34.600ى)
 %( ىلتىلح القاى  البع   .7.602)

ىُتفجع البىح ة مذ  ال فىق لتىلح القاى  البعر   ىكرذلش ئدرب التحدر  الرت ادرت  ا  البفئرىمج التر فابت 
المقتررفح ىالمطبررق لمررت لائررة البحررث ىالررذ  اعتمرر  لمرر  أدرر  ىمبررى ئ االفتقررى  بمدررتىي اد ا  الفاى رر  بطفاقررة 
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رى ائتظرى  الئىتر ا  ى اععارتا  دمامة ىمئتظمة ، ىالذ  اتتما لمر ت تر فابىت متئىلرة  ا را ىحر ات التر فاب ، ىأا ى
 لمت فاب  ى  ائقطىع. 

أ  الترر فاب الم طررط طبقرىى للدرر  العمماررة اعمررا لمررت  م(0221عمرراد الرردين عبرراس أبررو زيررد )ىارذكف 
الممرىف  ب ىلمارة ىك رى ة تحدا  الت ىت الب ئاة لمئىت ا  ىاجعما  دى فا  لمت أ ا  المتطمبرىت ال ىترة بىلئترىط 

 ( 757:  30 لىلاة عت  ى  ى ىح الا   م  الت فاب . )
لمرت أ  الار   مر  التر فاب الفاى رت مرى ىترىا ال لرب الرت  م(0220مفترى إبرراهيم حمراد )ىاؤكر  

ال ىفمرة الفاى رراة  ر ا المئىعدررة ىالعمررا لمرت ادررتمفافمى دطرىا عتررفة ممكئررة ىكرذلش مرر   ر ا اإللرر ا  المتكىمررا 
 (  73:  34ذمئاىى ( . )  –ىظا اىى  –ئ داىى  – ططاىى  –ماىفاىى  –ل لب ) ب ئاىى 
أ  الارر   مرر  الترر فاب الفاى ررت اتفكررب عرر  اإللرر ا   م(0221ى )عصررام عبررد الخررالق مصررطفىاررف  

المتكىمرررا لم رررف  الفاى رررت ماىفارررىى ىبررر ئاىى ىحفكارررىى ىئ دررراىى لتحقارررق ألمرررت المدرررتىاىت الممكئرررة عررر  الئترررىط الفاى رررت 
 (  4:  7 الممىف  . )

لئررر  تئمارررة ىتطرررىاف حارررث حىىلرررت البىح رررة اإللتررربا  بىلقىالررر  ىاددررر  العممارررة المقئئرررة ىالترررىبا  ىالتكىمرررا 
 الماىفات اددىداة لكفة الدمة ىمذا مى د  أ ف إاجىباىى لمت تحد  مدتى  أ ا  الماىفات )دا  البحث(.

ىالتر  أترىفت إلرت ىجرى  عرفىق  (1) (م0202)بسرنت محمرد عرادل ىتت ق مذ  الئتى ج مرع ئترى ج  فادرة 
 مة الىدررامة المقتفحررة عرر  المتااررفات الب ئاررة دارر   الررة إحتررى اىى لتررمح القاررى  البعرر   لممجمىلررة التجفاباررة المدررت 

 البحث .
ىالتررر  أترررىفت ئتى جارررى الرررت ( 2م( )0201أحمرررد شرررادى النمرررر )ىتت رررق مرررذ  الئترررى ج مرررع ئترررى ج  فادرررة 

 ت حاة الىدامة لقاى  ىتطىاف اال ا  الماىف  لفماة الحفة .
ررى مررع ئتررى ج  فادررة  أ  ىالترر  أتررىفت الررت  (4) م(0202)إيمرران مجرردى خضررر ىتت ررق مررذ  الئتررى ج أا ى
أ ررف إاجىباررىى لمررت أعررفا  المجمىلررة التجفاباررة بئدرربة  Shotlocالبفئررىمج الترر فابت المقتررفح بإدررت  ا  أ اة التررىتمىش 

 تحد  ىبتكا ذى  اللة إحتى اة عت تحدا  ئدبة التتىاب ل   أعفا  العائة )دا  البحث( .
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين )ومما سبق يتض  تحقق صحة الفر  األول والذى ينص عمى 

لعينررة البحررث فرري المتغيرررات البدنيررة قيررد البحررث لصررال  القيرراس  متوسررطى القياسررات القبميررة والبينيررة والبعديررة
 .( البعدى

 : مناقشة وتفسير نتائج الفر  الثانى-0
ىجى  عفىق ذات  اللرة إحترى اة برا  داىدرىت ( 31( ، ىج ىا )37( ، ىج ىا )33ات ح م  ج ىا )
القارى  البعر  ( لر   مجمىلرة البحرث عرت متاارفات اال تبرىفات  -القارى  البائرت  -البحث ال   ة )القارى  القبمرت 

حارث كىئرت دامرة ) ( لإ تبرىفات الماىفارة أكبرف مر  دامررة ) (  0.03الماىفارة دار  البحرث لئر  مدرتى  معئىارة 
( 3.300،  0.100لارة ، ىدر  افت عرت ال ررفىق برا  المتىدرطىت بررا  القارى  القبمرت ىالقاررى  البائرت مرى بررا  )الج ى 

لتررىلح القاررى  البائررت ، ىافت عررت ال ررفىق بررا  %( 4.737% الررت 2.262)ىتررفاىح معرر ا ئدررب التحدرر  مررى بررا  
ىتفاىح مع ا ئدب التحد  مرى برا  (  1.700،  0.130المتىدطىت با  القاى  القبمت ىالقاى  ىالبع   مى با  )

%( لتررررىلح القاررررى  البعرررر   ، ىافت عررررت ال ررررفىق بررررا  المتىدررررطىت بررررا  القاررررى  البائررررت %32.525 ، 3.255)
%( 6.234% ، 3.255(  ىتررفاىح معرر ا ئدررب التحدرر  مررى بررا  )0.130،  3.500ىالقاررى  ىالبعرر   مررى بررا  )
 لتىلح القاى  البع   .
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(  اللة إحتى اة با  القاىدىت القبماة ىالقاىدىت البائاة ، حاث بمرد فاعةالمحىىفة الدحاث حقق ا تبىف )
( عرررر  القاررررى  البائررررت ىافت عررررت عررررفىق 4.170( عرررر  القاررررى  القبمررررت ، ى)4.470المتىدررررط الحدررررىبت ل  تبررررىف )

%( ىلترررىلح القاررررى  البائرررت ، ىحقررررق ئ رررر  2.262( ىمعررر ا ئدررررب التحدررر  بمررررد )0.100المتىدرررطىت بئدرررربة )
اللررررة إحتررررى اة بررررا  القاىدررررىت القبماررررة ىالقاىدررررىت البع اررررة ، حاررررث بمررررد المتىدررررط الحدررررىبت ل  تبررررىف اال تبررررىف  

( ىبمرد 0.430( ع  القاى  البع   ىافت عرت عرفىق المتىدرطىت بئدربة )4.020( ع  القاى  القبمت ، ى)4.470)
لرررة إحترررى اة برررا  %( ىلترررىلح القارررى  البعرر   ، ىحقرررق ئ ررر  اال تبررىف  ال7.534معرر ا ئدرررب التحدررر  بئدرربة )

( عرررر  القارررى  البائررررت ، 4.470القاىدرررىت البائاررررة ىالقاىدرررىت البع اررررة ، حارررث بمررررد المتىدرررط الحدررررىبت ل  تبرررىف )
( ىبمررد معرر ا ئدررب التحدرر  بئدرربة 0.130( عرر  القاررى  البعرر   ، ىافت عررت عررفىق المتىدررطىت بئدرربة )4.020ى)
 %( ىلتىلح القاى  البع   .3.255)

(  اللررة إحتررى اة بررا  القاىدررىت القبماررة ىالقاىدررىت البائاررة ، حاررث بمررد المتىدررط ال طررىات ال عىلاررةىحقررق ا تبررىف )
( عرر  القارى  البائرت ىافت عررت عرفىق المتىدررطىت 70.700( عرر  القارى  القبمرت ، ى)73.500الحدرىبت ل  تبرىف )

ئ رر  اال تبررىف  اللررة %( ىلتررىلح القاررى  البائررت ، ىحقررق 4.737( ىمعرر ا ئدررب التحدرر  بمررد )3.300بئدرربة )
( عر  القارى  73.500إحتى اة با  القاىدىت القبماة ىالقاىدىت البع اة ، حاث بمد المتىدرط الحدرىبت ل  تبرىف )

( ىبمرد معر ا ئدرب التحدر  1.700( ع  القاى  البع   ىافت عت عفىق المتىدطىت بئدربة )36.300القبمت ، ى)
ق ئ رررر  اال تبررررىف  اللررررة إحتررررى اة بررررا  القاىدررررىت البائاررررة %( ىلتررررىلح القاررررى  البعرررر   ، ىحقرررر32.525بئدرررربة )

( عرر  36.300( عرر  القاررى  البائررت ، ى)70.700ىالقاىدررىت البع اررة ، حاررث بمررد المتىدررط الحدررىبت ل  تبررىف )
%( 6.234( ىبمرررد معررر ا ئدرررب التحدررر  بئدررربة )3.500القارررى  البعررر   ، ىافت عرررت عرررفىق المتىدرررطىت بئدررربة )

 ىلتىلح القاى  البع   .
ىُتفجع البىح ة مذ  الئتى ج الرت إدرت  ا  البفئرىمج التر فابت المقرئ  لمماىرى ىالمطبرق لمرت مجمىلرة البحرث 
ى الت إئتظى  أعفا  العائة لمت م اف عتفة تطباق البفئرىمج  ىالذ  كى  احتى  لمت ت فابىت ماىفاة ت  تقئائاى ، ىأا ى

 ج م  الداا الت التعب .، ىد  فىلت ع  تتما  البفئىمج مب أ باى ة الحما ىالت ف 
 إلرررررررررررررررررت أ  الاررررررررررررررررر   مررررررررررررررررر  اإللررررررررررررررررر ا  المارررررررررررررررررىف   م(0220مفترررررررررررررررررى إبرررررررررررررررررراهيم حمررررررررررررررررراد )ىاتررررررررررررررررراف 

:  34 مررى إحرر اث تااررفات ب ئاررة ىماىفاررة ااجىباررة تررؤ   الررت تحدرر  عررت مدررتى  اد ا  الماررىف  لرر   ال لررب . )
303  ) 

أ   ررفىفة االدررتمفاف ىالمىاظبررة لمررت الترر فاب لمررت الماررىفات اددىدرراة  م(0222حسررن سرريد معررو  )ىاؤكرر  
 (  72:  4 ىل   إممىلاى ع  أي ت فاب حتت بع  أ  اتبح أ ا اى خلاى ال احتىج إلت ت كاف. )

ىتف  البىح ة أ  البفئىمج الت فابت د  دىم  عت د فة أعفا  لائة البحث لمت أ ا  ماىفة المحىىفة بطفاقرة جار ة مر  
أ   م(0222محمررد لطفررى ) ا الترر فاب ال ررىص بىدررت  ا  لمررى  المحررىىفة ، ىمررذا مررى ات ررق مررع مررى أتررىف إلارر   رر

الت فاب ال ىص ات م  لمت د فة التئىاع الحفك  ىتئماة د فة الفاى   لمت التمااب الر داق برا  المعمىمرىت لر  
 ر ت عرت  رى  البفئرىمج الرذمئ  لتئ ارذ مىات ىت الحفكة المكىئارة ىالبمئارة ى فجرة كرا مر  ائقبرىض ىائبدرىط الع

 (  317:  31 الحفكة ىبىلتىل  اتطىف ىاتحد  اإلحدى  بىلمدىعىت ىالبم  ىالتىتف الع م  . )
ىمى رىلاى  (0) م(0222أحمرد سرالمه صرابر ، داليرا محمرد العرابرى )ىتت ق ئتى ج ال فادة مرع  فادرة 

  الفماررة الحررفة عرر  كررفة الدررمة لمعررىد  الترر  ىالرربك  ىدرر  ىدررامة مقتفحررة لتئماررة التىداررت ادم ررا لمتتررىاب مرر  مىدرر
ىأد فت ئتى ج البحث ل  ت حاة الىح ة اإللكتفىئاة )المف اة ( ال ىتة بتئماة التىدات ادم ا عت مىد  الفماة 

 الحفة ل لب  كفة الدمة .
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رى مرع ئترى ج  فادرة  ى جارى الرت أ  ىالتر  اترىفت ئت (2م( )0201) أحمرد شرادى النمررىتت ق الئتى ج أا ى
ت فابىت الىدامة  ا ا البفئىمج الت فابت المقتفح لاى تر اف إاجىبت عت تطىاف لئىتف أ ا  ماىفة الفماة الحفة )دا  

 البحث (  ل   ئىت ت كفة الدمة لائة البحث .
توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية )ومما سبق يتضر  تحقرق صرحة الفرر  الثرانى والرذى يرنص عمرى 

لعينة البحث في المتغيرات المهارية قيد البحث لصال  القيراس  القياسات القبمية والبينية والبعديةمتوسطى بين 
 . (البعدى

 : وتوصيات البحث إستنتاجات
 استنتاجات البحث : -0

في ضوء هدف والفرو  الخاصة بالبحث واستنادًا عمى اإلجراءات العممية المرتبطة بموضروع البحرث 
وما توصل إليره مرن نترائج مرن خرالل التطبيرق والمعالجرات اإلحصرائية ، قرد توصرمت الباحثرة الرى اإلسرتنتاجات 

 التالية : 
مررت أعررفا  لائررة البحررث بئدرربة تحدرر  البفئررىمج الترر فابت المقتررفح بإدررت  ا  لمررى  المحررىىفة أ ررف إاجىباررىى ل -3

 ىبتكا ذى  اللة إحتى اة عت تحدا  ماىفة المحىىفة .
ألمررررت ئدرررربة تحدرررر  عرررر  المتااررررفات الب ئاررررة كررررى  إل تبررررىف  ئررررت الررررذفالا  مرررر  االئبطررررىح المى ررررا بئدرررربة  -7

  10%( ،  ر  إ تبرىف العر ى 34.673%( ، اما  إ تبىف الى ب العمرى   مر  ال برىت بئدربة )71.377)
%( لتررىلح 4.273  بئدرربة )7×2%( ،  رر  إ تبررىف الجررف  المكررىكت 6.433لبرر   العررىلت بئدرربة )مرر  ا

 القاى  البع  .
%( ، امار  32.525ألمت ئدبة تحد  عر  المتاارفات الماىفارة كرى  إل تبرىف ال طرىات ال عىلارة بئدربة ) -1

 %( لتىلح القاى  البع  .7.534إ تبىف المحىىفة الدفاعة بئدبة )
 توصيات البحث : -0

 : باآلتى الباحثة توصى بناءًا عمى االستنتاجات الخاصة بموضوع البحث 
 ا ررا البررفامج الفاى رراة لمررى لرر  مرر  أ ررف لمررى  المحررىىفة االمتمررى  بتطباررق البفئررىمج الترر فابت بىدررت  ا   -3

 إاجىبت لمت الق فات الب ئاة . 
 مفاحا دئاة م تم ة .لمى  المحىىفة لمت تطباق البفئىمج الت فابت بىدت  ا   -7
تىجا  الئتى ج المدت متة الت العىمما  ع  مجرىا كرفة الدرمة ل درت ى ة مئارى عرت ى رع البرفامج الت فابارة  -1

 . الاجىماة ى ىتة مى اتعمق بتطىاف الماىفات 
العمررا لمررت تررىعاف ادجارربة العمماررة الح ا ررة الترر  تدررت    لقاررى  لئىتررف الماىدررة الب ئاررة لممدررىل ة عرر   -2

 ىتئماة ىتطىاف مدتى  أ ا  ال لبا  ىالممىفدا  .تقىا  
 المفاجع

 المراجع العربية :أواًل : 
 أحمد أمين فوزي  -3

 
، مؤددة  كرة السمة ) التاريخ والمبادئ والمهارات األساسية ( :

لىل  الفاى ة لمئتف ى اف الىعى  ل ئاى الطبىلة ، اإلدكئ فاة ، 
7032.   

ىدامة مقتفحة لتئماة التىدات ادم ا لمتتىاب م  مىد  الفماة  : أحمد سالمه صابر ،  -7
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 داليا محمد العرابى 
 

، مفكب  بحث منشورالحفة ع  كفة الدمة لمعىد  الت  ىالبك  ، 
   .7004، جىمعة المئاى ، 35البحىث الئ داة الع   

 أحمد شادى النمر   -1
 

بفئىمج ت فاب  بىدت  ا  ىدامة مقتفحة لتحدا   دة تتىاب  :
،  رسالة ماجستير غير منشورةالفماة الحفة لئىت   كفة الدمة ، 

   7033كماة التفباة الفاى اة ، جىمعة طئطى ، 
 إيمان مجدى خضر  -2

 
لتحدا   Shotlocتر اف بفئىمج ت فابت بىدت  ا  أ اة التىتمىش  :

رسالة ماجستير غير ،  ئدبة التتىاب ل   ئىت ت كفة الدمة
   .7070، كماة التفباة الفاى اة ، جىمعة طئطى ،  منشورة

 بسنت محمد عادل  -3
 

تر اف المىحة االد ئجاة ىالحمقة الت ىعة لمت تعم  ماىفة التتىاب  :
، كماة التفباة  رسالة ماجستير غير منشورةعت كفة الدمة ، 

   .7034الفاى اة ، جىمعة المئتىفة ، 
 لحسن سيد   -4

 
،  اف ال كف العفبت ، القىمفة ،  5، ط كرة السمة لمجميع :

7001.  
 سموان صال  جاسم  -5

 
، الذاكفة لمئتف ىالتىباع ، با ا  ،  أساسيات لعبة كرة السمة :

7032.   
 عبد العزيز أحمد النمر ،   -6

 مدحت صال  السيد
   .7000، مطىبع فىب الاىد  ، القىمفة ،  كرة السمة :

 عصام عبد الخالق مصطفى  -7
 

،  اف المعىف   37، ط التدريب الرياضى ، نظريات وتطبيقات :
 . 7003اإلدكئ فاة ، ، 

 أبو زيد عماد الدين عباس  -30
 

عداد الفريق في األلعاب  : تخطيط األسس العممية لبناء وا 
   7005المعىف  ، اإلدكئ فاة ،  ، مئترة 7، ط الجماعية

 فلاير عبد الفتاح  -33
 

 –خطط  –مهارات  –لياقة  –تاريخ  –كرة السمة قانون  :
   . 7030،  تدريبات

 محمد عبد الرحيم إسماعيل  -37
 

، الطبعة ال ىئاة ، ال ئاة  كرة السمة تطبيقات عممية الهجوم :
   . 7030لمطبىلة ىالئتف ، اإلدكئ فاة ، 

 م(  0222محمد لطفى السيد )  -31
 

، مفكب الكتىب لمئتف  االنجاز الرياضى وقواعد العمل التدرببى :
 ، اإلدكئ فاة . 

 مصطفى عاطف هدهود  -32
 

تتما  ىدامة مقتفحة لتئماة  دة التتىاب المبىتف عت كفة الدمة  :
كماة التفباة الفاى اة، جىمعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  .7000طئطى، 
 مصطفى عاطف هدهود   -33

 
ادت  ا  بعض الىدى ا الت فاباة ىتر افمى لمت تئماة  دة  :

رسالة دكتوراة غير ، التتىاب م  الق ب ل لب  كفة الدمة 
، التفباة الفاى اة كماة التفباة الفاى اة جىمعة طئطى ،  منشورة
7030.   

،  اف ال كف  التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة : مفتى إبراهيم حماد  -34

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%af%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%81%d8%b2+%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%af%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%a8+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%81%d8%b2+%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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