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املهارات الدفاعية وعالقتها برتتيب الفرق ابلدوري اللييب املمتاز لكرة السلة
 امللخص 

البحث، وكذلك التعرف على املهارات  موضوعإىل التعرف على الفروق يف املهارات الدفاعية للفرق  الدراسةهذه هتدف       
، ى املنهج الوصفي يف إجراء البحثالدفاعية وعالقتها برتتيب الفرق ابلدوري اللييب املمتاز لكرة السلة، ولقد اعتمد الباحث عل

، وكان من لكرة لسّلة فرق مسجلة ضمن الدرجة األوىل يف الدوري اللييب املمتاز 6من أصل  ،بالع 68وتكونت العينة من عدد 
الدراسة، وكذلك يوجد ارتباط موجب  موضوعأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الفرق اليت توّصل البحث إليها أهم النتائج 

 يفكلما كان الفريق   ة،الدفاعيوتبني أنه كلما ارتفعت قيم املتغريات  ،وبني ترتيب الفرق ،الدفاعي الفينبني متغريات األداء  معنوي
الوقت  يف، التحرك الصحيح، الدفاع ضد التنطيط الدفاعيمن )املركز  وحمققاً ألكرب عدد من مرات الفوز، كما يسهم كلّ  ،املقدمة

نتيجة  :ةتيتنبؤ اآلاللك التوصل إىل معادلة نتائج املبارايت، وكذ يف( steelالكرة املخطوفة  ،املناسب، الدفاع ضد التصويب
 الوقت املناسب يفالتحرك (+ )0.065× الدفاع ضد التنطيط(+ )0.142× الصحيح الدفاعياملركز + )3.300-املباراة = 

 . (0.122×)الكرة املخطوفة  (0.213× الدفاع ضد التصويب(+ )0.108×

Research Summary 

The current year of the study referred to the differences in the defensive skills of theteams 

under discussion, as well as ... the first class in the Libyan Premier League, and one of the 

most important results was that there were statistically significant differences in the teams 

under study in the first class, as well as in the ranking, due to the high values of The 

defensive variables, whenever he is in the foreground and is entitled to the largest number of 

wins, and each of (the correct defensive position , defense against dribbling, quality in time, 

defense against correction, the steel hijacked ball contributed) to the results of the matches, as 

well as the following prediction equation = match result -3.300+ (Defensive Position) Correct 

x 0.142) + (Defense against Dribbling x 0.065) + (On Time x 0.108) + (Defending against 

Shooting x 0.213) (Hijacked Ball x 0.122.) 

 

 

 

 



 

 
 

 :تهومشكلالبحث مقدمة  1-1

إن تطوير واقع األلعاب الرايضية يتم من خالل جهود الباحثني وحماوالهتم اجلادة يف اجياد البدائل املتطورة ألساليب التعليم 
فيها؛ ر وتؤثيف العملية التدريبية والتعليمية تشارك  اليتوالتدريب وإجراء الدراسات املسحية والتحليلية للعوامل االجيابية والسلبية 

والوقوف على عوامل الضعف والقوة يف مستوى أداء  ،وسلوكيات الالعبني الفينداء م اإلجراءات التقوميية حلاالت األبغرض تنظي
واالرتقاء هبم للوصول إىل أقصى  ،لتطوير مستوى العبيهم ها؛وتطوير ، وحداهتم التدريبيةمبا يساعد املدربني على تنظيم  ،الالعبني

 .درجات االجناز

 العلمية األساليب ابستخدام وذلك املختلفة الرايضات يف الفين األداء مبستوى لالرتقاء هاماً  دوراً  العلمي التقدم ويلعب
 األعباء لتحمل وهتيئته اعداده طرق على كبريه بدرجه يعتمد الذى لالعب الفين األداء وتقومي والتدريب التعليم طرق يف املتطورة

 الواقع يؤكد كما للمثالية يكون ما أقرب الرايضي أداء يكون حبيث املتغرية اللعب ملواقف املصاحبةسية البدنية و الفنية والنف
 استقرار عدم إىل يؤدى لالعب النفسياألخرى ومنها اجلانب  ابجلوانب االهتمام عدم مقابل الفين ابإلعداد االهتمام أن العلمي

 املبارايت خالل الالعب أداء حيث تتأثر دقه مهارات من لديه ما أفضل إخراج يف فشله عن فضالً  الرايضية املنافسات يف أدائه
 املبارايت خالل لالعب والبديناملهارى  األداء مستوى لتأثر نظراً  وذلك الرمسية املبارايت داخل أدائه إىل التدريب يف أدائه عن

 املستوى الذى يكون عليه يف التدريب.متنعه أحياان من القدرة على األداء بنفس  اليت النفسية املظاهر ببعض

متتاز بشدة عالية وإيقاع خمتلف يف مدة زمنية قصرية، كما أهنا ذات  اليتمن األلعاب سريعة األداء  السلة كرة ورايضة
مواقف متغرية تتباين فيها ظروف املنافسة وكل هذا يتطلب أن يتوافر لدى الالعب قدرًا من اإلتقان واإلجادة يف املهارات 
األساسية يف كرة السلة وخاصة الدفاعية منها ملا هلا من أمهية يف حتقيق النجاح والفوز على الفرق املنافسة، فكل نوع من املهارات 

 . الدفاعية حيقق قدراً كبرياً ونسبة عالية من الفوز ابملبارايت، فاملهارات الدفاعية ال تقل امهية عن املهارات اهلجومية يف كرة السلة

[ أن كرة السلة نشاط مجاعي يتضمن العديد من املهارات احلركية املتنوعة اليت تتطلب من ممارسيها امتالك 3يشري ]
العديد من القدرات البدنية اخلاصة وبشكل خاص التوافق العضلي العصيب، املرونة، الرشاقة، القوة املميزة ابلسرعة لكل من 

 من القدرات العقلية والنفسية مضافاً إىل ذلك فنون اللعبة الفردية واجلماعية. الذراعني والرجلني ابإلضافة إيل امتالك العديد

املهارات الدفاعية لالعب كرة السلة من العوامل املهمة اليت تؤثر أتثرياً مباشراً على مستوي األداء الفين ويرى الباحث أن 
حيث أن أغلب املدربني ابلدوري اللييب يعريون كامل  ري،ابلدو للفريق األمر الذي يكون له أثر على نتائج الفريق وترتيب الفرق 

مت  اليت والكراتدون االهتمام بعدد املتابعات  (التمريرات احلامسةو  ،نسبة التصويب) :االهتمام للجانب اهلجومي على وجه املثال



 

 
 

رق ابلدوري اللييب املمتازة لكرة الدفاعية وعالقتها برتتيب الف )املهاراتقطعها من قبل فريقه ومن هنا مت صياغة فكرة البحث 
 السلة(.

 أهداف البحث: 2-1
يهدف هذه البحث إىل التعرف على العالقة بني املهارات الدفاعية وعالقتها برتتيب الفرق بدوري الدرجة األوىل ابلدوري 

  خالل:اللييب من 
 البحث. موضوعالتعرف على الفروق يف املهارات الدفاعية للفرق  .1
 اللييب الدوريالبحث وفقا لرتتيب الفرق يف  موضوعالفرق  الدفاعية وترتيبعالقة بني مستوى املهارات التعرف على ال  .2

 .املمتاز

 :البحث فروض 3-1
 . البحث موضوعتوجد فروق دالة إحصائياً بني املهارات الدفاعية للفرق  .1
 اللييب. الدوريوفقا لرتتيب الفرق يف  البحث موضوعتوجد عالفة دالة إحصائياً بني املهارات الدفاعية وترتيب الفرق  .2

  :البحث يف املستخدمة املصطلحات 4-1
 الدفاع يف كرة السلة:ـ 

موعة املهارات األساسية اليت يقوم هبا الالعب املدافع بغرض منع الفريق املهاجم من حتقيق نقاط أثناء جم اإجرائيً بقصد به       
 (. block( والسد )steal( وقطع الكرات )Reboundبعات )املباراة مثل مجع الكرات املرتدة أو املتا

 : ريظالناإلطار  2-2
 كرة السلة:  يف الفين ءاألدا .

أتدية رات أساسية يتم من خالل اتقاهنا مجاعية حتتوى على مها مكل لعبة من األلعاب الرايضية سواء كانت فردية أ
م للعبة فتحقيق النجاح يكون للمهارات األساسية ارتفع املستوى العا ينالفمهارات اللعبة ابلشكل املطلوب، وكلما ارتفع األداء 

اجليد، وكلما متكن الالعب من أداء واجباته املعقدة منها والبسيطة واملطلوب أتديتها بدقة وسهولة  الفينمرتبط ابألداء  اأساسً 
ظروف املبارايت املختلفة ومن خصائص األداء  يفويتمكن من أتدية املهام الدفاعية واهلجومية  عايلأصبح الالعب ذو أداء فىن 

 يفاألداء والتحرك  يفتشملها املهارة كالسرعة والدقة  اليتاملاهر هو االتقان التام والتفاعل والتناسق بني جمموعات احلركات  الفين
 البدينحتت ضغط التعب  التوقيت الصحيح املناسب تبعا لسرعة وحتركات اخلصوم فضاًل عن إمكانية أداء هذه املهارة وخاصة

 وىف اللحظات احلرجة واحلامسة من املباراة. والنفسي



 

 
 

[ أنه قد توصل الكثري من الباحثني إىل اعتبار لعبة كرة السلة واحدة من أكثر الرايضات اجلماعية إاثرة حلماس 3ويرى ]
عدد من القدرات احلركية  امتالك ممارسيهامن ورغبة الالعبني واملشاهدين حيث أهنا مبا تتضمنه من مهارات حركية متنوعة تتطلب 

ملعب صغري نسبياً حيث يتحرك  يفوالرشاقة والقوة املميزة ابلسرعة، ولكوهنا متارس  العصيب العضلياخلاصة وبشكل خاص التوافق 
طلب سم ، يت305مساحة حمددة حماولني إصابة هدف صغري يرتفع عن األرض حواىل  يفعشرة العبني كفريقني متنافسني 

العديد من القدرات البدنية والعقلية والنفسية مضافة إىل مهارات وفنون اللعبة الفردية واجلماعية، وأن املهارات األساسية   امتالك
كالتصويب واحملاورة والتمرير تتطلب استعدادًا ولياقة خاصة جلزء اجلسم أو األجزاء اليت تشارك يف أدائها، وذلك حىت يتمتع 

 لية من اللياقة العامة، و ميكن إجناز املهارة ابلشكل الفين الصحيح، بتوفيق وبتوقيت وسالسة وأبقل جمهود.الالعب بدرجة عا
 الدفاعية: تاملهارا .

 املتابعة الدفاعية: 

إذا كان الفريق املدافع متمكنًا من احلصول على أغلب الكرات املرتدة من لوحته الدفاعية فإنه بذلك يسلب الفريق 
ة متابعة الكرة مرة اثنية عقب التصويب فال يصبح لدى هذا الفريق املهاجم سوى فرصة واحدة للتصويب من كل املهاجم فرص

 هجمة وهذا جيعله يرتدد قبل أن يصوب وهذا الرتدد يقلل من نسبة إجادة التصويب.

وابلتايل تتاح له فرص   ملباراةا[ والفريق الذي جييد املتابعة فإنه يستطيع االستحواذ على الكرة أطول فرتة يف 11ويذكر ]
 كثرية ألداء اهلجوم اخلاطف مما جيعل الفريق اخلصم يفكر كثرياً يف توازنه الدفاعي وهذا بدورة قد يؤثر على قوته اهلجومية.

 :الدفاع يف كرة السلة 

و تطويره وجعله أكثر حن [ الدفاع هو القاعدة األساسية اليت يبدأ منها اهلجوم الناجح، وجيب توجيه االهتمام7ويعترب ]
نباً إىل جنب مع اهلجوم، وذلك حتقيقاً لألهداف األساسية لنشأة اللعبة اليت هتدف إىل حتقيق التوازن والتكافؤ بني شقي فاعلية ج

 اللعبة الدفاعي واهلجومي، ابإلضافة إىل السرعة واإلاثرة والتشويق وعدم االحتكاك واخلشونة.

ن العب كرة السلة جيب أن ميتلك قدرًا وفريًا من املهارات املختلفة أييت على رأسها [ إىل أ14ويف هذا الصدد يشري ]
القدرة على أداء مهارات الدفاع، وجيب أن يتم إعداده إعداداً جيداً ألداء املهارات الدفاعية سواء الفردية أو اجلماعية بطريقة تتسم 

 يكون معقداً.  هنفسالوقت بسهولة ويف  نو حىت يتعلمه الالعب اابملرونة كذلك جيب أن يكون بسيطً 



 

 
 

نع إصابة هدف أو إعاقة املهاجم فقط، فاهلدف هو حماولة إخالل مل[ إىل أن اهلدف من الدفاع يف كرة السلة ليس 12ويشري ]
اهلدف من  هجوم الفريق املنافس وإرابكه مما يسهل للفريق املدافع احلصول على الكرة والتحول إىل حالة اهلجوم، ويضيف أيضًا أن

 الدفاع هو منع الفريق املهاجم من حتقيق أغراضه سواء إلصابة السلة أو عمل ثغرة يف منطقة الدفاع الخرتاقها.

[ إىل أنه كلما ارتفعت مهارة الالعبني يف أداء الدفاع زادت فرصة الفريق يف الفوز ابملباراة حيث تتعادل 14ويشري ]
 (58ية يف فعاليتها إن مل تتفوق عليها من حيث نتائجها ابلنسبة ألي فريق. ): املهارات الدفاعية مع املهارات اهلجوم

 اً يف املباراة وليس اهلـــجوم فقط.حاضر [ إن الدفاع اجليد هو نوع من أنواع اهلجوم اجليد فالدفاع جيعل الفريق 9ويضيف ]

فس القدر من االهتمام بتدريب اهلجوم، [ إىل أن الدفاع ال يقل أمهية عن اهلجوم، وجيب التدريب عليه بن10ويشري ]
 املبارايت. ةجيتوقف عليه بشكل كبري نتتألداء الدفاعي فا

[ أمهية الدفاع أبنه يساعد على التحكم يف إيقاف املباراة عندما تنخفض فاعلية األداء اهلجومي لالعبني 2وقد حدد ]
ريقني يف النواحي اهلجومية كما يساعد الدفاع يف التمييز بني ويعترب أفضل الطرق لتحقيق الفوز وهو الفيصل يف حالة تساوي الف

يؤدي حيث الفرق بعضها عن بعض ومينع الدفاع الفريق املهاجم من حتقيق أغراضه سواء إلصابة اهلدف أو إجياد ثغرة للتصويب، 
اجليد الفريق املدافع على التحول الدفاع إىل إرابك الفريق املهاجم مما يسهل على املدافع احلصول على الكرة، ويساعد الدفاع 

السريع من اهلجوم إىل الدفاع، كما ميد الدفاع اجليد الالعبني ابلثقة ابلنفس مما له األثر يف حتسني أدائهم اهلجومي، والدفاع اجليد 
عاب اهلجومية احلديثة الدفاع اجليد يساعد على إيقاف األلفهو أساس لبناء اخلطط اهلجومية املضادة للفريق بطريقة سليمة وفعالة، 

 واحلد من هجوم الفريق املنافس.

الباحث مما سبق أن الدفاع اجليد هو أحد املقومات األساسية لنجاح الفريق حيث يعطي ثقة وحسن تنظيم  ستخلصوي
جم دفاع قوي ، فالفريق املنافس عندما يهاأيًضا للفريق وميده بدفعه معنوية هائلة تساعده ليس يف الدفاع فقط ولكن يف اهلجوم

ومتماسك فإن جزء من تفكري العبيه ينشغل هبذا الدفاع القوي وهذا حيد من قدراهتم اهلجومية وقد يربك هجومه فتقل خطورة 
هجماته يف املقابل يستطيع الفريق ذو الدفاع املتماسك التحول من الدفاع إىل اهلجوم عندما يفقد الفريق املنافس الكرة ويستطيع 

 من هنا جيب أن تظهر أمهية االهتمام ابلدفاع حيث أنه مفتاح الفوز يف املبارايت. ا،انجحً  اأن يبدأ هجومً 

 :الدفاع الفردي يف كرة السلة 

يف حتديد شكل أداء  أساسي   اجليد، فالدفاع الفردي له دور   يللدفاع الفريق [ أن الدفاع الفردي القوي أساس  1ويرى ]
 أو فشلها يف املقام األول على املقدرة الدفاعية الفردية لكل العب. ،جناح اخلطط، حيث يعتمد لفريقياو الفريق اجلماعي 



 

 
 

[ إىل أن املهارات الدفاعية الفردية متكن الالعب من القيام بواجباته الدفاعية يف الظروف املختلفة مع قدرته 7ويشري ]
 لذلك.على مساعدة زمالئه إذا دعت احلاجة 

بتدريب الالعبني على إجادة الدفاع الفردي  ابالهتمام-الفريقيالبدء يف تعليم الدفاع  قبل-السلة[ مدريب كرة 13وينصح]
 العتباره األساس للدفاع الفريقي وإجادة الالعبني ملهاراهتم الدفاعية يؤدي لنجاح الفريق.

جيب على  حيثي [ أن فلسفة العمل اجلماعي والفرقي تبىن يف املقام األول على الدفاع الفرد8[ و ]10ويتفق كل من ]
دفاع  اسرتاتيجيةاملدافعني أن يكونوا متميزين يف أساليبهم الدفاعية الفردية، فاملدافع الذي يفتقر إىل تلك األساليب يضعف من 

 فريقه.

[ أن جناح أي نوع من أنواع الدفاع املستخدم سواء مجاعي أو فريقي يتوقف على إتقان الالعبني للدفاع 15كما أكد ]
 الفردي.

 السابقة:الدراسات  2-2
 [4] دراسة-1

 وعالقتها ابملستوى املهارى لالعب وااثرها على نتائج الفريق السلةكرة   يف املتابعة : عنوان لدراسة

كرة السلة وعالقتها ابملستوى املهارى لالعب وااثرها على نتائج   يف املتابعةالتعرف على أتثري  : لدراسة أهداف
 ملصري املمتاز لكرة السلة.، يف بطولة الدوري االفريق

 املسحي.املنهج الوصفي ابألسلوب  : منهج الدراسة 

 مباراة ضمن مبارايت الدوري املصري املمتاز.  30تكونت عينة البحث من حتليل  : عينة الدراسة 

 الباحث.استمارة حتليل من تصميم  : أدوات الدراسة 

 إحصائية بني متغريي الدراسة.  ذات داللة ارتباطهناك عالقة  : نتائج الدراسة

 

 [6] دراسة-2

 الطالقة النفسية لالعبات الكرة الطائرة وفقا لرتتيب نتائج املبارايت : عنوان الدراسة



 

 
 

 التعرف على الطالقة النفسية لالعبات الكرة الطائرة وفقا لرتتيب نتائج املبارايت : أهداف الدراسة

 املسحيابألسلوب  صفيالو استخدام املنهج  : منهج الدراسة 

 العبة 120مت اختيار عينة عمدية قوامها  : عينة الدراسة 

 راتب.مقياس الطالقة النفسية من اعداد أسامه كامل  : أدوات الدراسة 

 املقياس.ابعاد  يفوجود فروق دالة احصائيا بني املستوايت الثالثة لالعبات الكرة الطائرة  : نتائج الدراسة

 ق على الدراسات السابقة:التعلي 2-2-1
  اهلدف:من حيث  -1

، ومن خالل هذه خططية أمبدنية  أممن عدة جوانب سواء كانت مهارية  الفيناىل دراسة األداء هدفت معظم الدراسات 
ة برتتيب الفرق بدوري الدرج االدفاعية وعالقتهعلى العالقة بني املهارات  )التعرفالدراسات مت حتديد هدف الدراسة احلالية 

 االوىل لكرة السلة(. 
  املنهج:حيث  من-2

 .املسحي ابألسلوب الوصفياستخدمت اغلب الدراسات املنهج 

  البحث:منهج  3-1
 وذلك ملالئمته لطبيعة البحث. ؛املسحي ابألسلوب الوصفيقام الباحث استخدام املنهج 

 البحث:جمتمع  3-2
بن الوليد( كما  خالد- التحدي- املروج- اهلالل- األهلي –النصر أنديه ) نميثلو  ا،العبً  (68)متثل جمتمع البحث 

ابلدرجة األوىل  الوليد(فريق )خالد بن  نوميثلو  األساسية العينةمن خارج  ا( العبً 12)ىاالستطالعية علاشتملت عينة البحث 
 م(2018 / 2017) التدرييبلكرة السلة يف املوسم  اللييبدرجة األوىل ابالحتاد  دوريواملسجلني ضمن فرق 

 املشاركةللفرق  االستطالعية والعينة ،األساسيةلعينة البحث  العددي( التوصيف 1جدول )

 عدد العينة الدراسة االستطالعية الدراسة االساسية الفرق

 12 . 12 النصر

 12 . 12 األهلي



 

 
 

 

     البحث:عينة  3-3
( فرق ابملنطقة 5الدرجة األوىل وميثلون ) دوري يفاملشاركني  سلة   كرة    العب   (60)عدد اشتملت عينة البحث على 

 التحدي( . -اهلالل  -املروج  -النصر  -الشرقية ) األهلي 

 املتغريات األساسية ( بني الفرق يفANOVA( حتليل التباين )2جدول )

املتوسط  الفرق غرياتاملت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الداللة مستوى املعنوية قيمة ف

 
 

 السن / سنة

غري  0.76 0.55 4.86 26.75 النصر
 4.11 26.75 األهلي دال

 3.94 25.33 اهلالل

 2.90 27.67 املروج

 3.23 27.50 التحدي

 3.63 27.60 بن الوليدخالد 

 
 

 / سم الطول

غري  0.11 1.82 3.78 179.08 النصر
 2.35 178.58 األهلي دال

 1.85 178.83 اهلالل

 2.35 176.33 املروج

 4.06 177.92 التحدي

 12 . 12 اهلالل

 12 . 12 املروج

 12 . 12 التحدي

 12 12 0 بن الوليد خالد

 72 12 60 اجملموع



 

 
 

 3.41 180.60 بن الوليدخالد 

 
 الوزن / كجم

غري  0.95 0.28 4.40 77.50 النصر
 3.60 77.75 األهلي دال

 4.50 76.67 اهلالل

 4.96 78.08 املروج

 4.79 77.25 التحدي

 3.57 76.40 بن الوليدخالد 

 
 

عدد سنوات 
 املمارسة سنة

غري  0.14 1.67 2.15 15.08 النصر
 1.56 15.42 األهلي دال

 1.62 15.08 اهلالل

 1.71 15.00 املروج

 2.04 14.00 التحدي

 1.69 13.80 بن الوليدخالد 
 2.54=  0.05عند مستوى  معنوي*ف 

، اهلالل ، املروج،  األهلي( بني الفرق الستة )النصر ، ANOVA( واخلاص بتحليل التباين )2يتضح من جدول )
، عدم وجود فروق معنوية بني لطول والوزن وعدد سنوات املمارسة( يف املتغريات األساسية السن وابن الوليدخالد التحدي ، 

لطول والوزن وعدد سنوات ، خالد بن الوليد ( يف متغريات السن وا التحدي، اهلالل ، املروج ،  األهليالفرق الستة )النصر ، 
، مما 0.05قل من قيمة )ف( اجلدولية عند مستوى أ( وهذه القيمة 1.82اىل  0.28ني )ما ب (ف)، حيث بلغت قيمة املمارسة

 السن والطول والوزن وعدد سنوات املمارسة .متغريات  يفيؤكد جتانس عينة البحث 

  الدراسة االستطالعية:  3-4

 إىل:هتدف هذه الدراسة  وىل:األالدراسة االستطالعية 

 زايرة بعض األندية وإجراء مقابالت مع بعض املدربني والالعبني. -1



 

 
 

وكانت  (،2016رحيم )ال حساب املعامالت العلمية الستمارة تقييم األداء الفين من إعداد ونيس سليمان عبد -2
 :يتاإلجراءات على النحو اآل

 (.2016مت استخدام استمارة تقييم األداء الفين من اعداد ونيس سليمان ) -

 . اخلرباء للتأكد من صحتها ةاالستمارة بعد التعديل على السادمت عرض  -

مدى السهولة والصعوبة يف تقييم  الكتشاف ؛سلةالكرة يف  قام الباحث بتجربة االستمارة من خالل تطبيقها على مبارتني  -
 وقد أسفرت نتيجة التطبيق على عدم وجود صعوابت قد تواجه املقيم أثناء التطبيق. ،لالعبني الفيناألداء 

 :كرة السلة  لالعيب الفينتقييم األداء  الستمارةحساب املعامالت العلمية 

 حساب معامل الصدق: .1

كرة السلة   لالعيب الفينتوى، من خالل عرض استمارة تقييم األداء مت حساب معامل الصدق ابستخدام طريقه صدق احمل
 (.11)قيد البحث على السادة اخلرباء والبالغ عددهم 

 (11ن = السلة )كرة   لالعيب الفين( نسبة اتفاق اخلرباء على متغريات االداء 3جدول )
 نسبة االتفاق للخرباء متغريات الدفاع الدفاعيةاملهارات 

 النسبة% التكرار  
مهارات  دفاعية

املدافع 
 الفردي
 
 

 90.91 10 الصحيح الدفاعياملركز 
 90.91 10 (الكرة )قطعالدفاع ضد التمرير 

 100.00 11 الدفاع ضد التصويب
 100.00 11 الدفاع ضد التنطيط
 90.91 10 الدفاع ضد الستار
 90.91 10 املساعدة الدفاعية

 steal 9 81.82الكرة املخطوفة 
املتابعة  

 دفاعية
 90.91 10 الصحيح الدفاعيالوضع  اختاذ

 81.82 9 الوقت املناسب يفالتحرك 
 90.91 10على الكرة ومتريرها اىل  االستحواذ



 

 
 

 خط اجلانب
متابعة دفاعية واحلصول على خطأ 

 مهاجم
10 90.91 

 90.91 10 التحول من الدفاع إىل اهلجوم

  لالعيباخلاص بعدد مرات التكرار والنسبة املئوية التفاق اخلرباء على متغريات املهارات الدفاعية ( 3)تضح من جدول ي
% 75بقبول نسبة موافقة من %( وقد ارتضى الباحث 100% اىل  63.64)ن نسبة االتفاق تراوحت ما بني أكرة السلة 

 .فأكثر
 حساب معامل الثبات:  .2

( 20=  )ن االستطالعيةالبحث عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق على العينــة  مت حساب معامل ثبات االستمارة قيد
 االرتباطوذلك ابستخدام معامل  ،8/4/2018اىل  28/3/2018لفرتة من يف ا أايم،( 10وبعد مرور مدة زمنية مقدارها )

رة وأن االستمارة تعطي نفس ( وهذه القيمة تعد مؤشرًا جيدًا على ثبات االستما0.949إىل  0.843بريسون حيث بلغ ) 
 ى يوضح ذلك: توىف نفس الظروف واجلدول اآل العينةالنتائج إذا ما مت إعادة تطبيقها على نفس 

ومعامل االرتباط للتطبيق األول والتطبيق الثاين للعينة االستطالعية  املعياريواالحنراف  احلسايب( املتوسط 4)جدول 
 (20)ن =  السلةكرة   يفاملهارات الدفاعية  ملتغريات

معامل  الثاينالتطبيق  التطبيق االول متغريات الدفاع 
االرتباط بني 

 التطبيقني
 ع± س)الثبات( ع± س

مهارات  دفاعية
املدافع 
 الفردي

 0.929 1.84 8.68 2.09 8.30الصحيح                               الدفاعياملركز 
 0.873 0.37 1.83 0.57 1.83 الكرة( )قطعالدفاع ضد التمرير 

 0.879 0.61 1.83 0.62 1.73 الدفاع ضد التصويب
 0.949 2.08 11.35 2.62 11.00 الدفاع ضد التنطيط
 0.883 0.71 4.93 0.88 4.80 الدفاع ضد الستار
 0.891 1.27 6.70 1.39 6.50 املساعدة الدفاعية

 steel 0.88 0.32 0.88 0.32 0.927الكرة املخطوفة 
املتابعة 
 الدفاعية

 0.881 3.73 47.75 5.52 47.75 الصحيح الدفاعيالوضع  اختاذ
 0.896 1.23 8.10 1.62 7.90 الوقت املناسب يفالتحرك 



 

 
 

 0.934 1.69 8.05 1.63 7.53 على الكرة ومتريرها اىل خط اجلانب االستحواذ
 0.929 0.22 0.38 0.24 0.35 متابعة دفاعية واحلصول على خطأ مهاجم

 0.877 0.26 0.25 0.30 0.28 التحول من الدفاع إىل اهلجوم

ومعامل االرتباط بني التطبيق االول  املعياريواالحنراف  احلسايب( واخلاص ابملتوسط 4يتضح من خالل اجلدول رقم )
كرب من أ وهي( 0.949 – 0.843) بني مان قيم معامالت االرتباط تراوحت أكرة السلة   لالعيب الفينملتغريات االداء  والثاين

 املقرتحة.مما يدل على وجود عالقة ارتباط قوية يدل على ثبات استمارة التقييم  (0.1قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى )

 الدراسة االساسية: 3-5

 اللييب ابلدوريقيد البحث الدرجة األوىل للفرق اخلمسة  بدوري اللييب الدوري( مباراة من مبارايت 20قام الباحث بتحليل )     
 .م2018/ 2017املوسم الرايضي  يفلكرة السلة 

 املعاجلات االحصائية: 3-6

  احلسايباملتوسط  -

  املعياري االحنراف -

  االلتواءمعامل  -

 النسبة املئوية  -

 البسيط  لالرتباطمعامل بريسون  -

 معامل ألفا كرونباك  -

 one way ANOVAواحد  اجتاه يفحتليل التباين  -

  L. S. D معنويأقل فرق  اختبار -

 املتعدد  االحندار -

 عرض النتائج : 4-1
 :مت التوصل إليها اليتعرض النتائج  بحثهذا امل يفضوء أهدف البحث وحتقيقا لفروضه يتناول الباحث  يف

  :األولعرض نتائج الفرض 



 

 
 

 .ابلدوريلنتائج املبارايت البحث وفقا  موضوعللفرق  الفينتوجد فروق دالة احصائيا بني متغريات األداء 
 (68=  )نمتغريات املهارات الدفاعية  يفساسية لبياانت عينة البحث األ اإلحصائي( التوصيف 5جدول )

 الدالالت اإلحصائية للتوصيف متغريات األداء 

 
 

متوسط 
 حسايب

 معامل االلتواء املعيارياالحنراف  الوسيط

مهارات املدافع 
 الفردي

 0.02 4.45 18 17.57 صحيحال الدفاعياملركز 
 )قطعالدفاع ضد التمرير 

 الكرة(
3.40 3 1.17 1.14 

 0.67 1.22 3 3.40 الدفاع ضد التصويب
 0.56 4.68 20 19.80 الدفاع ضد التنطيط
 0.67 1.80 9 9.23 الدفاع ضد الستار
 0.89 2.49 11.5 12.08 املساعدة الدفاعية

 steel 1.55 1 0.85 0.18الكرة املخطوفة 

 
 الدفاعيالوضع  اختاذ

 الصحيح
94.83 92 10.25 1.07 

 املتابعة الدفاعية

 0.27 3.16 16.5 16.65 الوقت املناسب يفالتحرك 
على الكرة ومتريرها  االستحواذ

 اىل خط اجلانب
15.17 15 3.20 0.52 

متابعة دفاعية واحلصول على 
 خطأ مهاجم

0.93 1 0.71 0.68 

 0.15 0.61 1 0.78 دفاع إىل اهلجومالتحول من ال

كرة السلة أن   لالعيب الفينداء متغريات األ يفساسية اص بتجانس بياانت عينة البحث األاخل( 5يتضح من جدول )
حيث أن قيم  ،االعتدالية( مما يدل على أن القياسات املستخلصة قريبة من 1.14إىل  0.36-بني ) ترتاوح ما االلتواءمعامالت 

متغريات  يفساسية يؤكد جتانس أفراد عينة البحث األ مما ،. وتقرتب جدا من الصفر3±بني  ترتاوح ما االعتداليةاللتواء معامل ا
  السلة.كرة   لالعيب الفينداء األ



 

 
 

 املروج، اهلالل، األهلي، النصر،( بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )ANOVAالتباين ) حتليل (6جدول )
 ات املهارات الدفاعية )مهارات املدافع(( يف متغري التحدي

 مصدر التباين املتغريات مهارات دفاعية
درجات 

 احلرية
 جمموع املربعات

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 املعنوية

 الداللة

 
 
 

 مهارات املدافع

 الدفاعياملركز 
 الصحيح

 1030.40 4 بني الفرق
257.
60 

100.96
* 

 دال 0.00

    2.55 140.33 55 داخل الفرق
     1170.73 59 اجملموع

الدفاع ضد التمرير 
 )قطع الكرة(

 51.07 4 بني الفرق
12.7

7 
 دال 0.00 *23.94

    0.53 29.33 55 داخل الفرق
     80.40 59 اجملموع

الدفاع ضد 
 التصويب

 58.07 4 بني الفرق
14.5

2 
 دال 0.00 *26.32

    0.55 30.33 55 داخل الفرق
     88.40 59 اجملموع

 الدفاع ضد التنطيط
 871.27 4 بني الفرق

217.
82 

 دال 0.00 *28.50

    7.64 420.33 55 داخل الفرق
     1291.60 59 اجملموع

 الدفاع ضد الستار
 121.07 4 بني الفرق

30.2
7 

 دال 0.00 *23.89

    1.27 69.67 55 داخل الفرق
     190.73 59 اجملموع

 دال 0.00 *59.225.10 236.83 4 بني الفرق املساعدة الدفاعية



 

 
 

1 
    2.36 129.75 55 داخل الفرق

 366.58 59 اجملموع
 
 

   

 الكرة املخطوفة 
steel 

 دال 0.00 *26.65 7.07 28.27 4 بني الفرق

 
    0.27 14.58 55 داخل الفرق

 
     42.85 59 اجملموع

 2.54=  0.05عند مستوى  معنوي*                         

،  األهلي( بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر ، ANOVA( واخلاص بتحليل التباين )6يتضح من جدول )
 ( يف متغريات للمهارات الدفاعية )مهارات املدافع( ، وجود فروق معنوية بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيبالتحدياهلالل ، املروج ، 
، حيث هارات الدفاعية )مهارات املدافع(للم الفينداء ( يف مجيع متغريات األالتحدي، اهلالل ، املروج ،  األهليالفوز )النصر ، 

، ولتحديد 0.05( وهذه القيمة أكرب من قيمة )ف( اجلدولية عند مستوى 100.96اىل  23.89ما بني ) (ف)بلغت قيمة 
 الفينداء ( يف متغريات األالتحدي، اهلالل ، املروج ،  األهليا لرتتيب الفوز )النصر ، معنوية الفروق بني الفرق اخلمسة وفق

 ( 7جدول ) يف LSD معنويقل فرق أرات املدافع( مت استخدام اختبار للمهارات الدفاعية )مها

( يف متغريات التحدي املروج، اهلالل، األهلي، النصر،( معنوية الفروق بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )7جدول )
 LSDقل فرق معنوي أهارات املدافع( ابستخدام اختبار للمهارات الدفاعية )م الفينداء األ

مهارات 
 دفاعية

 املتغريات
الفرق 
 مرتبه

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة  معنوية الفروق بني املتوسطات
LSD التحدي املروج اهلالل األهلي النصر 

ت مهارا
 الفردياملدافع 

 الدفاعياملركز 
 الصحيح

 1.72 23.33 النصر
 

2.75* 5.41* 9.41* 11.25* 1.30 
 1.31 20.58 األهلي

  
2.66* 6.66* 8.50* 

 
 1.62 17.92 اهلالل

   
4.00* 5.84* 

 
 1.93 13.92 املروج

    
1.84* 

 
 1.31 12.08 التحدي

      
 1.24 4.92 النصرالدفاع ضد 

 
1.09* 1.67* 2.17* 2.67* 0.60 



 

 
 

 0.72 3.83 األهلي التمرير
  

0.58* 1.08* 1.58* 
 

 0.45 3.25 اهلالل
   

0.50 1.00* 
 

 0.45 2.75 املروج
    

0.50 
 

 0.45 2.25 التحدي
      

الدفاع ضد 
 التصويب

 1.08 4.92 النصر
 

1.00* 1.50* 2.25* 2.84* 0.61 
 0.79 3.92 األهلي

  
0.50 1.25* 1.84* 

 
 0.51 3.42 اهلالل

   
0.75* 1.34* 

 
 0.78 2.67 املروج

    
0.59 

 
 0.29 2.08 التحدي

      

الدفاع ضد 
 التنطيط

 3.85 25.42 النصر
 

3.09* 5.84* 8.34* 10.84 2.26 
 3.17 22.33 األهلي

  
2.75* 5.25* 7.75 

 
 1.98 19.58 اهلالل

   
2.50* 5.00* 

 
 2.27 17.08 املروج

    
2.50* 

 
 2.07 14.58 التحدي

      

الدفاع ضد 
 الستار

 1.64 11.17 النصر
 

0.84 1.84* 3.17* 3.84* 0.92 
 1.30 10.33 األهلي

  
1.00* 2.33* 3.00* 

 
 0.89 9.33 اهلالل

   
1.33 2.00* 

 
 0.85 8.00 املروج

    
0.67 

 
 0.65 7.33 التحدي

      

املساعدة 
 الدفاعية

 2.57 15.08 النصر
 

1.58* 3.33* 4.66* 5.41* 1.25 
 1.45 13.50 األهلي

  
1.75* 3.08* 3.83* 

 
 1.36 11.75 اهلالل

   
1.33 2.08* 

 
 0.79 10.42 املروج

    
0.75 

 
 0.78 9.67 التحدي

      
 

 0.67 2.58 النصرالكرة 
 

0.58* 1.08* 1.58* 1.91* 0.42 



 

 
 

املخطوفة 
steel 

 0.43 2.00 األهلي
  

0.50* 1.00* 1.33* 
 

 0.52 1.50 اهلالل
   

0.50* 0.83* 
 

 0.43 1.00 املروج
    

0.33 
 

 0.49 0.67 التحدي
      

( يف حديالت املروج، اهلالل، األهلي، النصر،اخلاص مبعنوية الفروق بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )( 7يتضح من جدول )
 :LSD. ابستخدام اختبار اقل فرق معنوي الفردي(للمهارات الدفاعية )مهارات املدافع  الفينداء متغريات األ

 مجيع املتغريات ما عدى )الدفاع ضد الستار(  يف معنويبشكل  األهليتفوق فريق النصر على فريق  -
 مجيع املتغريات  يف معنويبشكل  التحدي(- املروج-تفوق فريق النصر على فريق )اهلالل  -
 مجيع املتغريات ما عدا )الدفاع ضد التصويب( يف معنويعلى فريق اهلالل بشكل  األهليتفوق فريق  -
 مجيع املتغريات  يف معنوي( بشكل التحدي-على فريق )املروج  األهليتفوق فريق  -
الدفاع ضد  (،ع ضد التمرير )قطع الكرةمجيع املتغريات ما عدا )الدفا  يف معنويتفوق فريق اهلالل على فريق املروج بشكل  -

 املساعدة الدفاعية( الستار،
 مجيع املتغريات  يف معنويبشكل  التحديتفوق فريق اهلالل على فريق  -
الدفاع  (،مجيع املتغريات ما عدا )الدفاع ضد التمرير )قطع الكرة يف معنويبشكل  التحديتفوق فريق املروج على فريق  -

 دفاعية(املساعدة ال الستار،ضد 
 املخطوفة.مهارة الكرة  يف املروج(ـ  التحديـ اهلالل ـ  )األهليتفوق فريق النصر على فريق  -

، اهلالل، املروج، األهلي( بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر، ANOVA( حتليل التباين )8جدول )
 ( يف متغريات للمهارات الدفاعية )مهارات املتابعة الدفاعية(التحدي

 مصدر التباين املتغريات مهارات دفاعية
درجات 

 احلرية
جمموع 
 املربعات

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 املعنوية

 الداللة

 
 
 

 الدفاعيالوضع  اختاذ
 الصحيح(

 4 بني الفرق
4353.5

0 
1088.

38 
32.52

* 
 دال 0.00

 55 داخل الفرق
1840.8

3 
33.47    

    6194.3 59 اجملموع



 

 
 

3 

 الدفاعيةاملتابعة 
الوقت  يفالتحرك 

 املناسب

 462.40 4 بني الفرق
115.6

0 
49.96

* 
 دال 0.00

    2.31 127.25 55 داخل الفرق
     589.65 59 اجملموع

 

على  االستحواذ
الكرة ومتريريها اىل 

 خط اجلانب

 435.83 4 بني الفرق
108.9

6 
35.57

* 
 دال 0.00

    3.06 168.50 55 داخل الفرق
     604.33 59 جملموعا

 

متابعة دفاعية 
واحلصول على خطأ 

 مهاجم

 دال 0.00 *6.52 2.39 9.57 4 بني الفرق
    0.37 20.17 55 داخل الفرق

     29.73 59 اجملموع

 
التحول من الدفاع 

 إىل اهلجوم

 دال 0.00 *6.25 1.73 6.93 4 بني الفرق
    0.28 15.25 55 داخل الفرق

     22.18 59 موعاجمل
 2.54=  0.05عند مستوى  معنوي*                    

،  األهلي( بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر ، ANOVAاخلاص بتحليل التباين )( 8يتضح من جدول )
عية( ، وجود فروق معنوية بني الفرق للمهارات الدفاعية )مهارات املتابعة الدفا الفينداء ( يف متغريات األالتحدياهلالل ، املروج ، 

للمهارات الدفاعية  الفينداء ( يف مجيع متغريات األالتحدي، اهلالل ، املروج ،  األهلياخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر ، 
ة ( وهذه القيمة أكرب من قيمة )ف( اجلدولي49.96اىل  6.25ما بني ) (ف)، حيث بلغت قيمة (ةاملتابعة الدفاعي)مهارات 

( التحدي، اهلالل ، املروج ،  األهلي، ولتحديد معنوية الفروق بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر ، 0.05عند مستوى 
 (8جدول )  يف LSD معنويقل فرق أالدفاعية( مت استخدام اختبار  يف متغريات للمهارات الدفاعية )مهارات املتابعة

 

 



 

 
 

( يف متغريات التحدي، اهلالل، املروج، األهليرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )النصر، ( معنوية الفروق بني الف9جدول )
 LSDقل فرق معنوي أابعة الدفاعية( ابستخدام اختبار للمهارات الدفاعية )املت

 املتغريات مهارات دفاعية
الفرق 
 مرتبه

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة  معنوية الفروق بني املتوسطات
LSD التحدي املروج اهلالل األهلي النصر 

 املتابعة الدفاعية

الوضع  ذاختا
 الصحيح الدفاعي

 10.84 107.83 النصر
 

6.66* 15.41* 19.91* 23.00* 4.72 
 5.42 101.17 األهلي

  
8.75* 13.25* 16.34* 

 
 3.29 92.42 اهلالل

   
4.50 7.59* 

 
 2.35 87.92 املروج

    
3.09 

 
 1.99 84.83 التحدي

      

الوقت  يفالتحرك 
 املناسب

 2.15 20.50 النصر
 

1.50* 4.17* 6.17* 7.42* 1.24 
 1.13 19.00 األهلي

  
2.67* 4.67* 5.92* 

 
 1.30 16.33 اهلالل

   
2.00* 3.25* 

 
 1.61 14.33 املروج

    
1.25* 

 
 1.16 13.08 التحدي

      

على  االستحواذ
ومتريريها اىل  الكرة

 خط اجلانب

 2.50 18.92 النصر
 

1.59* 3.92* 5.92* 7.34* 1.43 
 1.87 17.33 األهلي

  
2.33* 4.33* 5.75* 

 
 1.81 15.00 اهلالل

   
2.00* 3.42* 

 
 1.35 13.00 املروج

    
1.42 

 
 0.67 11.58 التحدي

      

متابعة دفاعية 
واحلصول على خطأ 

 مهاجم

 0.79 1.58 النصر
 

0.41 0.75* 1.00* 1.08* 0.49 
 0.58 1.17 األهلي

  
0.34 0.59* 0.67* 

 
 0.58 0.83 اهلالل

   
0.25 0.33 

 
 0.51 0.58 املروج

    
0.08 

 
 0.52 0.50 التحدي

      
 0.49 1.33 النصرالتحول من الدفاع 

 
0.33 0.66* 0.83* 0.91* 0.43 



 

 
 

 0.60 1.00 األهلي إىل اهلجوم
  

0.33 0.50* 0.58* 
 

 0.49 0.67 اهلالل
   

0.17 0.25 
 

 0.52 0.50 املروج
    

0.08 
 

 0.51 0.42 التحدي
      

 املروج، اهلالل، األهلي، النصر،اخلاص مبعنوية الفروق بني الفرق اخلمسة وفقا لرتتيب الفوز )( 9يتضح من جدول )
 :LSDالدفاعية( ابستخدام اختبار اقل فرق معنوي  )املتابعةهارات اهلجومية للم الفينداء ( يف متغريات األالتحدي
 مجيع املتغريات ما عدا )متابعة دفاعية واحلصول على خطأ مهاجم، يف معنويبشكل  األهليتفوق فريق النصر على فريق  -

  .التحول من الدفاع إىل اهلجوم(و 
 .مجيع املتغريات يف معنوي( بشكل التحدي ،املروج، تفوق فريق النصر على فريق )اهلالل -
 مجيع املتغريات ما عدا )متابعة دفاعية واحلصول على خطأ مهاجم، يف معنويعلى فريق اهلالل بشكل  األهليتفوق فريق  -

 .التحول من الدفاع إىل اهلجوم(و 
  .مجيع املتغريات يف معنوي( بشكل التحدي-على فريق )املروج  األهليتفوق فريق  -
الصحيح )حجز  الدفاعيالوضع  اختاذمجيع املتغريات ما عدا ) يف معنويالل على فريق املروج بشكل تفوق فريق اهل -

 التحول من الدفاع إىل اهلجوم(و  متابعة دفاعية واحلصول على خطأ مهاجم، املهاجم(،
ول على خطأ مجيع املتغريات ما عدا )متابعة دفاعية واحلص يف معنويبشكل  التحديتفوق فريق اهلالل على فريق  -

 التحول من الدفاع إىل اهلجوم(و  مهاجم،
 الوقت املناسب( يفمجيع املتغريات ما عدا )التحرك  يف معنويبشكل  التحديوبني فريق  ،ال توجد فروق بني فريق املروج -
  :الثاينعرض نتائج الفرض  -
 املبارايت:العالقة بني متغريات املهارات الدفاعية ونتائج  -

 نتائج املبارايتبني متغريات املهارات الدفاعية و الرتباط معامالت ا (9جدول )

 نتيجة املباراة الفينداء متغريات األ مهارات دفاعية

 الفرديمهارات املدافع 

 **0.934 الصحيح الدفاعياملركز 

 **0.784 الكرة( )قطعالدفاع ضد التمرير 

 **0.806 الدفاع ضد التصويب



 

 
 

 **0.820 الدفاع ضد التنطيط

 **0.793 الدفاع ضد الستار

 **0.796 املساعدة الدفاعية

 **steel 0.809رة املخطوفة لكا

 املتابعة الدفاعية

 **0.825 الصحيح )حجز املهاجم( الدفاعيالوضع  اختاذ

 **0.880 الوقت املناسب يفالتحرك 

 **0.847 ىل خط اجلانبإعلى الكرة ومتريريها  االستحواذ

 **0.552 واحلصول على خطأ مهاجممتابعة دفاعية 

 **0.543 التحول من الدفاع إىل اهلجوم

 0.250=  0.05عند مستوى  معنوي*  0.325=  0.01عند مستوى  معنوي**                     

 :هنّ أوبني نتائج املبارايت املباراة  ( واخلاص مبعامالت االرتباط بني متغريات املهارات الدفاعية9يتضح من جدول )

وبني نتائج املبارايت حيث بلغ معامل االرتباط ما بني  الدفاعي الفينداء بني متغريات األ معنوييوجد ارتباط موجب  -
كلما ارتفعت قيم املتغريات الدفاعية كلما  أنّه  مما يؤكد  0.05( وهذه القيم معنوية عند مستوى 0.934اىل  0.543)

 .ن مرات الفوزد معد ألكرباملقدمة وحمققا  يفكان الفريق 
 :نتائج املبارايت يفمدى مسامهة متغريات املهارات الدفاعية  -

 (60= )نتيجة املباراة( )ن يف الدفاعيداء ( ملتغريات األstepwise( دالالت معادلة االحندار املتعدد بطريقة )10جدول )

 دالالت التنبؤ
 الفردياملدافع  مهارات

معامل االرتباط 
 املتعدد
R 

كلية املسامهة ال
 R2للمتغريات 

النسبة 
املئوية 

 للمسامهة

معامل 
االحندار 

 اجلزئي

 tقيمة 
 لإلضافة

 قيمة
F 

 اخلطأ املعياري

 0.015 *803.591 *9.511 0.142 87.196 0.872 0.934 الصحيح الدفاعياملركز 
 0.010 *643.357 *6.343 0.065 10.303 0.975 0.987 الدفاع ضد التنطيط
 0.019 *531.855 *5.819 0.108 1.606 0.991 0.996 الدفاع ضد الستار



 

 
 

 0.039 *505.003 *5.450 0.213 0.885 1.000 1.000 الدفاع ضد التصويب
 steel 0.998 0.996 0.394 0.122 3.402 1299.026 0.036الكرة املخطوفة 

 3.300- قيمة القاطع

 .الدفاعي ىنالقألداء معادلة التنبؤ بدرجة بنتيجة املباراة مبعلومية بعض متغريات ا

 يف+ )التحرك  (0.065×+ )الدفاع ضد التنطيط  (0.142×الصحيح  الدفاعي+ )املركز 3.300-= نتيجة املباراة
 (0.122×+ )التسلل  (0.213×+ )الدفاع ضد التصويب  (0.108×الوقت املناسب 

 :هلدفاعية يف )نتائج املباراة( أنااملهارية  تدائيالألاص بدالالت االحندار املتعدد اخل( 30يتضح من جدول )

 %.87.196الصحيح( بنسبة  الدفاعييسهم )املركز  -

 %.10.303يسهم )الدفاع ضد التنطيط( بنسبة  -

 %.1.606الوقت املناسب( بنسبة  يفيسهم )التحرك  -

 %.0.885يسهم )الدفاع ضد التصويب( بنسبة  -

 % 0.122بنسبة  (steelيسهم )الكرة املخطوفة  -

 % 100)نتيجة املبارايت( بنسبة  يفهارية الدفاعية )اخلمسة( تسهم امل تدائياواأل -

 ( تؤكد فعالية املعادلة يف التنبؤ.املباراةكما يتضح أن مجيع املتغريات اإلحصائية املؤهلة ملعادلة التنبؤ )بنتيجة 

 النتائج: مناقشة 4-2

، اهلالل، املروج األهلي، النصر،تيب الفوز )يتضح من اجلداول اخلاصة بتحليل التباين بني الفرق اخلمسة وفقًا لرت 
 الدفاعية. متغريات املهارات، وجود فروق معنوية بني الفرق اخلمسة يف مجيع ( يف متغريات املهارات الدفاعيةالتحدي

ة ليأامل و مهارة بدقة وإتقان وتك ةيأ أداءأن املدرب يهدف يف اإلعداد املهارى إىل أن يصل الالعبني إىل  [1]ويشري 
 اهلجوم. محتت أي ظرف من ظروف املبارايت سواء يف الدفاع أ



 

 
 

ه ال ميكن نّ أ ا ختدم األداء اخلططي كماهنّ إولذا جيب التأكيد على أمهية إتقان الالعبني جلميع املهارات األساسية حيث 
حداها يؤدى إىل نتائج ضعيفة إوعدم إتقان  ا،بعضً ل بعضها فاملهارات تكمّ  ،خرىاألاملهارات وترك  إحدىاالعتماد على إتقان 

 وهذا يتطلب التمرين من قبل كل من الالعبني على حدة والفريق ككل.

ي فريق يتوقف على أدد مستوى الفرق وترتيبها، وجناح [ أن املهارات األساسية لكرة السلة هي اليت حت3ويؤكد مصطفى ]
 جادة أفراده هلذه املهارات. إمدى 

االهتمام بتدريب الالعبني على إجادة  ،ة قبل البدء يف تعليم الدفاع الفريقييب كرة السلّ ه جيب على مدر نّ إ[ 13ويضيف ]
 .الفريقوإجادة الالعبني ملهاراهتم الدفاعية يؤدي لنجاح  ،عتباره األساس للدفاع الفريقياب ؛الدفاع الفردي

الذين  ،العبنيبدنيًا ومهاراًي وذهنيًا من ال لعبة كرة السلة من األلعاب اليت تتطلب جمهوداً  كانته ملّا  ويرى الباحث أنّ 
أييت من خالل إّّنا ذلك فإّن  ،حتقيق أعلى املستوايت واالجنازات الرايضيةإىل من الوصول  والكي يتمكن ؛ميارسون هذه اللعبة

وكذلك  ،تبطة ابجملال الرايضيجيايب بتطور العلوم املر إبشكل  تتأثرن كرة السلة أل ؛ةحلديثتباع األساليب اوا ،العلمي اجليدالتدريب 
 .ايت يف رايضة كرة السلةيف حتقيق أعلى املستو  ،جيايبإاألمر الذي ساهم بشكل فعال و  ه،وطرق ،التدريب الرايضيتطوير أساليب 

 :االستنتاجات 5-1
 للرتتيب:الفروق بني الفرق وفقاً 

 :ت الدفاعية حيثمعظم متغريا يفكثر خسارة كثر فوزا على الفرق األتفوقت الفرق األ -

 مجيع املتغريات يف معنويىل اخلامس( بشكل إ الثاينول( على الفرق )من فوق فريق النصر )األت -

 مجيع املتغريات  يف معنويىل اخلامس( بشكل إعلى الفرق )من الثالث  الثاين() األهليوتفوق فريق  -

 مجيع املتغريات يف معنويتفوق فريق اهلالل )الثالث( على الفريق )الرابع واخلامس( بشكل  -

 مجيع املتغريات  يف معنوي)الرابع(على فريق املروج )اخلامس( بشكل  التحديوتفوق فريق  -

ه كلما ارتفعت قيم املتغريات أنّ وبني ترتيب الفرق وتبني  ،الدفاعي الفينداء بني متغريات األ معنوييوجد ارتباط موجب  -
 الفوز.كرب عدد من مرات ققا ألحم ،املقدمة يفكلما كان الفريق   ،الدفاعية

، الدفاع ضد الوقت املناسب يف، التحرك الصحيح، الدفاع ضد التنطيط الدفاعياملركز كما يسهم كل من ) -
 نتائج املبارايت يف( steelالكرة املخطوفة  ،التصويب



 

 
 

 :ةابستخدام املعادلة التالي ةاملسامهمبعلومية املهارات الدفاعية  ةاملباراوميكن التنبؤ بنتيجة  -

 يفالتحرك + ) (0.065× الدفاع ضد التنطيط+ ) (0.142× الصحيح الدفاعياملركز + )3.300-نتيجة املباراة = 
 (0.122×)الكرة املخطوفة  (0.213× الدفاع ضد التصويب+ ) (0.108× الوقت املناسب

 التوصيات: 5-2

  يت:مت التوصل اليها يوصى الباحث مبا أي اليتمت اتباعها وىف حدود النتائج  اليتجراءات هداف البحث واإلأيف ضوء 

 .م مستوى الالعبني داخل املبارايتتقيي يفكرة السلة   لالعيب الفينداء استخدام استمارة تقييم األ -

 كرة السلة.   العيبانتقاء يف يضا أنبؤية للتنبؤ بنتائج املبارايت و أمهية استخدام املعادالت الت -

 .كرة السلة  العيبتقومي برامج تدريب  يفالدفاعية قيد البحث  اتيدائاألاستخدام استمارة تقييم  العمل على -
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