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مقدمة:



التعلم ظاهرة يمكن اإلحساس بها ،إال أنه يصعب وصفها ،ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التعلم ال يمكن مالحظته بصورة مباشرة ،ولكن يمكن

االستدالل عليه من خالل أداء الفرد وسلوكه( .بسطويسي أحمد .)47 ،1996 ،والتعلم الهادف هو الركن األساسي في التطور الحضاري

لإلنسان ،وما هو إال تغيير ثابت نسبياً في سلوك الفرد ،كما أنه العملية التي تبنى على التراكم المعلوماتي الصحيح ،والذي يصبح الموجه
للسلوك ،فالتعلم إذن هو عملية تراكمية للخبرات والتي تكون األساس لمستقبل التعلم( .محمد السيد علي 2009 ،م.)26 ،ولقد كان للرياضة
نصيب وافر من هذا التقدم ؛ حيث اعتمد علماؤها على العلوم المختلفة واألسلوب العلمي ،إلى أن أصبحت من المجاالت التي تظهر مدى

ما توصلت إليه الدولة من تقدم ،يستدل عليه من وصولها بالرياضة لمستوى الفوز في المحافل الدولية واألولمبية( .أحمد مصطفى قطب،

 .)2 ،2008وألن الهدف من العملية التربوية هو إعداد الفرد في كافة مناحي الحياة ،ومنها الناحية الجسمية والمنوط بها التربية الرياضية،
وخلقياً.
فقد اهتمت جميع الدول بالتربية الرياضية وعملت على استم اررية تعزيز وتطوير برامجها ،كوسيلة لتنمية مواطنيها صحياً وبدنياً ونفسياً ُ

(.) Synder, R. F. (2012ويعد النشاط الحركي ركنا أساسيا في حياة األفراد لما له من تأثيرات إيجابية على جوانب مختلفة منها الصحية
والبدنية ،النفسية واالجتماعية ،كما أن النشاط البدني أصبح أسلوب حياة كثير من األفراد ،وذلك لسد الحاجات الفسيولوجية أو النفسية
والمحافظة على الصحة .وعندما ينخرط الفرد في عالم الرياضة يبذل جهدا كبي ار لبناء وصقل قدراته البدنية والعقلية لتحقيق المستويات العليا،

وهذا يتطلب من الالعب التدريب المستمر على تنمية وتطوير كافة العناصر العامة والخاصة بالرياضة الممارسة (يزن سمير،2017 ،
.)2262وتعد المهمة الكبرى للتربية الرياضية هي مساعدة المجتمع على التقدم وتجاوز مشكالته ،وتربية جيل قادر على العمل واإلنتاج،

من خالل تنمية شخصيته بشكل متكامل أخالقيا وعلمياً وبدنياً ،مما يعني أن دور التربية الرياضية ال يقتصر فقط على تنمية قدرات األداء

البدني لألفراد بل يمتد إلى توجيه الجهود للنهوض بمستواهم الصحي والعقلي والنفسي واالجتماعي( .عفاف عبد الكريم .)2008 ،ولكي

يمكن تحقيق ذلك فإنه يجب االهتمام بتطوير التعليم في المجال الرياضي ،حيث إن التعليم يتأثر لحد كبير بطرق وأساليب التدريس التي

يتبعها المعلم ،لذا فإن المعلم لكي يكون أكثر نجاحاً ،يجب أن يكون مدركاً لكيفية تعليم طالبه وأساليبهم في التعلم ،فالتحصيل الجيد يتطلب

استخدام مخطط وتوظيف محكم للطريقة المستخدم ة والتي يمكن من خاللها جعل المواقف التعليمية أكثر فعاليةSynder, R. F, ( .

.)2000, P11وتعد كرة السلة من الرياضات ذات الشعبية الكبيرة ،حيث إنها تحتل المركز الثاني من حيث الشعبية في معظم بلدان العالم

بعد كرة القدم ويرجع ذلك إلى مهاراتها المتميزة عن سائر األلعاب األخرى وسرعة إيقاع المباراة وكثرة عملية التهديف ،مما يجعل في مباراة

كرة السلة المتعة واإلثارة وذلك بعد تطوير اللعبة عالمياً ،حيث تم تعديل القانون عدة مرات ،حتى أصبح للعبة طابعاً خاصاً لدى المشاهدين.
كما أن لعبة كرة السلة هي لعبة جماعية ذات شعبية واسعة ويمارسها أعداد كبيرة من الرياضيين على مستوى العالم وتعد واحدة من األلعاب

الرياضية األسرع تطو اًر ونمواً ،ويتطلب األداء الجيد لها السرعة والتحمل ودرجة عالية من المهارة وهي تمارس على مستوى الهواية واالحتراف.

(مصطفى محمد زيدان ،وآخرون.)22 ، 21 ،2008 ،وتمتاز كرة السلة بجانب اإلثارة وتنوع المهارات والخطط التي تتميز بها هذه اللعبة،
فهى من أكثر األلعاب الجماعية التي تكسب العبيها قدرات بدنية وعقلية وانفعالية واجتماعية تؤهلهم للتكيف مع المجتمع ومع البيئة بكل

متغيراتها وصراعاتها (أحمد أمين فوزى2004 ،م.)9 ،وقد قام الباحث بدراسة التطورات العلمية في مجال كرة السلة بالبحث من خالل شبكة
المعلومات الدولية ،وبالرجوع إلى المراجع واألبحاث والدراسات والمقاالت العلمية الحديثة على المستوى العربي والدولي حتى  ،2018وذلك
للتعرف على كل ما هو جديد من أفكار علمية يمكن االستفادة بها لتطوير التعليم في كرة السلة،
وذلك وفقا للتقسيم التالي:



 





التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
أوالً :الكتب الحديثة في مجال كرة السلة
▪



الكتب األجنبية

قانون كرة السلة الكتاب الصغير
2014



الولد أصبح ملكا

الدوري في بلد كوبي براينت

2016

2016
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كيف تصبح العبا لكرة السلة في  21يوم
2017



كرة السلة وأشياء أخرى

كن األفضل في كرة السلة

2017

2017
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التغير من الهواية إلى االحتراف
2018

كرة السلة "قصة حب"
2018
▪



الكتب العربية
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التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
والرسم التوضيحي التالي يوضح موضوعات هذه الكتب
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مقارنة بين موضوعات الكتب العربية واالنجليزية

ثانياً :المجالت العالمية في مجال التربية الرياضية
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The American Jornal of Sports
medicine Science

International
Asean Studies

conference
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The Jornal of Sports medicine and
Physical fitness

International Jornal of Sports
medicine

Jornal of Human Kinetics
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Jornal of Science and medicine in
Sports

Scandinavian Jornal of medicine
& Science in Sports

Sports medicine

ثال ًثا :األدوات الحديثة في تعليم وتدريب كرة السلة

Sensor

Vertimax
Youth
Waist
Harness



 جه هه ه ه ههاز له هقه هي ه ه ههاسالسرعة واالتزان.

يس ه ههتهدف رفع مس ه ههتوى
الوثههب لههدى العبي كرة
السلة.
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ُيرتدى في معصم اليد
لقياس:
Nike Fuel
Band

 معدل النبض. الس ه ههعرات الح ارريةالمستهلكة.
 -نمط النوم.

 Spiralتسه ه ه ه ه ه ههتهههدف زيههادة القوة
Strength
 Singlesالعضلية للذراعين.

 Plyometricتسه ه ه ه ه ه ههتهههدف زيههادة القوة
 boxesاالنفجارية للرجلين.

Reaction
time

يستخدم في قياس زمن االستجابة.

measure

Resistance
System



يس ه ه ه ه ههتهدف زيادة الس ه ه ه ه ههرعة والقوة
المميزة بالسهرعة لالعبي كرة السهلة
باستخدام المقاومة.
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يعمل تطبيق الحاسب اآللي مع
المستشعرات بالكرة ليعطي تغذية

Smart
 Sensorراجعة فورية صوتية ومرئية على
 Basketballأي جهاز يعمل بنظام أندرويد
عن:
 زاوية التصويب94 Fifty
Smart
Basketball
App

 سرعة التصويب سرعة وشدة المحاورة مقههدار اللولبههة في الكرة أثنههاءالتصويب.

Speed
Training
Resistance

تسه ه ه ه ه ههتهدف زيادة القوة العضه ه ه ه ه ههلية
الرجلين.

Umbrella
Stackhouse
STASSTR

يس ه ه ههتهدف زيادة الرش ه ه ههاقة والتدرب
على عمل القدمين.

Strap

يمكن للتطبيق أعاله تتبع دقة
 Smart Netالتصويب بتسجيل التصويب
الناجح والتصويب الخاطيء.
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حذاء خاص به مستشعر يتصل

بجهاز أي فون أو جهاز أندرويد

NIKE +
Basketball
 lebronإلى الجهاز وتخزينها:
 - hyperdunkالسعرات الح اررية
s Pressure
المستهلكة.

ويعمل على نقل البيانات التالية

 مسافة القفز ألعلى.رابعاً :البحوث العلمية في مجال كرة السلة:

امتدت دراسة البحث لتشمل كل المجاالت المتعلقة بكرة السلة ،ولم تكتف بالجوانب االعليمية فقط ،حيث إن التطورات الجديدة في العملية

التعليمية تتجه لفكرة التكامل بين كافة المجاالت لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية.
وقد تمكن الباحث من تقسيم البحوث التي توصل إليها حتى  2018إلى المحاور التالية:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

طرق التدريس وتكنولوجيا تعليم وتعلم كرة السلة.
تحليل مباريات كرة السلة
التدريب في كرة السلة.

العلوم الصحية وكرة السلة.
العلوم االجتماعية وكرة السلة.
العلوم الفسيولوجية وكرة السلة.
العلوم البيولوجية وكرة السلة.
علم النفس وكرة السلة.
التكنولوجيا وكرة السلة
اإلصابات الرياضية في كرة السلة.
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. طرق التدريس وتكنولوجيا تعليم وتعلم كرة السلة-أ



 طرق تدريس كرة السلة-ب
البحوث األجنبية

السنة

2013

نوع

البحث

جهة النشر

The
11The
International
Scientific
for
Physical
Education and
movments
Sciences "sport
in
theroy
&
practice"
2325/10/2013,
faculty
of
Physical
بحث
Education
for
 منشورmen, Alexandria
University, part
IV, October 2013,
pp. 125-133.

عنوان البحث

اسم الباحث

م

The Impact of
using a specific
basketball
teaching
program on the
achievment
levels of agility
and
skill
performance
vairables
of
female studnts
in the faculty of
Ebtesam Mohamed
sports
1
Aly
Barakat
Education
تأثير برنامج تدريس ه ه ه ههي
خاص بكرة السههلة على

مستوى عنصر الرشاقة
ومه ه ه هته ه ه هغه ه ه هيه ه ه هرات األداء

المهههاري لههدى طههالبههات
كلية التربية الرياضه ه ه ههية

لهلهبهن ه ه ههات – ج ه ه ههامهع ه ه ههة

2012

.اإلسكندرية
Effect
of
Educational
Module on Basic
basketball skills
 بحثWorled Jornal of performance in Hany Ahmed Ahmed
of
2
sport
Sciences Junior
Abd
El_Ala
 منشور6(4): 428-431.
basketball
تأثير موديول تعليمي
على األداء المهاري

لدى ناشئ كرة السلة
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البحوث العربية
م

عنوان البحث

اسم الباحث

نوع

جهة النشر
مجلة أسيوط لعلوم وفنون

1

ندا محفوظ

تأثير استخدام خرائط المفاهيم

عبدالعظيم

المبرمجة على تعلم بعض المهارات

كابوه

األساسية لناشئات كرة السلة

البحث

السنة

التربية الرياضية ،كلية
التربية الرياضية ،جامعة

أسيوط ،العدد  ،44الجزء

بحث

منشور

2017

الثاني ،ص ص -114
.151

فعالية استخدام طرق تدريس مختلفة الهمهجهل ه ه ههة الهعهلهمهي ه ه ههة لهعهلهوم
2

ابتسام

محمد علي
بركات

لتعليم مهارة التصويب السلمي في كرة التربية البدنية والرياضه ه ههية،

السلة وأثرها على مستوى أداء ومعدل كليههة التربيههة الريههاضه ه ه ه ه ه هيههة،
استخدام المهارة ونتائج المباريات جامعة المنصه ه ه ههورة ،المجلد

3

4

محمد علي

أثر استخدام أسلوب فحص النفس في
تعلم أداء عدد من أنواع التصويب

بكرة السلة

السيد يس

تأثير استخدام أسلوب التعلم المختلط

حسن

على تعلم أداء المهارات الهجومية

مرزوق

منشور

2015

لطالبات الفرقة الثانية ،كلية التربية الهث ه ه ههانهي ،الهع ه ه ههدد ،24ص
الرياضية – جامعة اإلسكندرية

زهير يحيى

بحث

لكرة السلة

ص36-17
الباهر،

مجلة

فصيلة

محكمة ،العدد التجريبي

كلية التربية الرياضية –
جامعة طنطا

بحث

منشور

2014

ماجستير 2014

أ -تكنولوجيا التعليم
البحوث العربية
م

1

اسم الباحث

الحسينى السيد
الحسينى

عنوان البحث

نوع

جهة النشر

البحث

السنة

تهأثير برنامج تعليمي إلكتروني مقترح

على جوانب التعلم لمسابقات الميدان كلية التربية الرياضية،

والمضمار لتالميذ المرحلة الثانية من جامعة بورسعيد

دكتوراه

2015

التعليم األساسي.
2

علي سموم
الفرطوسي
ماجد سليم

 3الصالح ،صداق
الحايك



القانون الدولي لكرة السلة ()FIBA

مطبعة المهيمن ،بغداد

أثر برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا دراسات

العلوم

الحاسوب لتنمية المهارات األساسية التربوية ،المجلد (:)41

وبعض الصفات البدنية في كرة السلة  ،1ص ص -235
للمعاقين سمعياً.

بحث
منشور
بحث
منشور

2015

2014

255
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 -1تحليل مباريات كرة السلة:
البحوث العربية
م

اسم الباحث

محمود محمد
1

محمد محمد
أبو العطا

2

جهة النشر

عنوان البحث

نوع

البحث

دراسة تحليلية لبعض

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية

أنواع التصويب وأثرها

الرياضية ،كلية التربية الرياضية،

بحث

على نتائج مباريات كرة

جامعة أسيوط ،العدد  ،44الجزء

منشور

السلة

الثالث ،ص .806-781

شعبان ابراهيم

دراسة األداءات المهارية المجله ه ههة العلميه ه ههة للتربيه ه ههة البه ه ههدنيه ه ههة

محمد ،محمد

الهجومية

بكرة

أثناء والرياضه ه ه ه ههية كلية التربية الرياضه ه ه ه ههية

بحث

عبد الحميد

مباريات

كرة

السلة بنه ههات – جه ههامعه ههة اإلسه ه ه ه ه ه ههكنه ههدريه ههة،

منشور

بالل

بأوليمبياد لندن 2012

السنة

2017

2013

مجلد ،46ص230-210

-1التدريب في كرة السلة
البحوث األجنبية

م

اسم الباحث

عنوان البحث

1

Battaglia O
LorenZo A
LorenZo J
Jimenzo S
Sampaio J
Gomez MA

Effectiveness
during
ball screens in elite
games basketball
فعالية حجز الكرة لدى العبي كرة

السلة ذوي المستوى العالي

جهة النشر

نوع
البحث

السنة

Jornal of sport
2015
Sciences, 33 (17),
 1844-52.منشور
بحث

The Effects of frontalplane and Sagittalplane Plyometrics on
Change-of-Direction
Speed and Power in
Adolescent
Female
basketball Players.
تأثير التدريب البليومتري األمامي

Brian
T.
McCormick,
James
C.
Hannon,
Maria
بحث
Newton,
2015
2
IJSPP In Press
Barry
منشور
Shultz, Nicole
 Detling, andوالسهمي على سرعة تغيير
Warren
B.
 Youngاالتجاه والقوة المميزة بالسرعة لدى
العبات كرة السلة.
EFFECTS
OF FernandezJornal of Strength
SLACKLINE TRAINING Rio J
And Condationing
ON
POSTURAL Fernandez Research/بحث
CONTROL,
JUMP Garcia B
2015
3
National Strength
PERFORMANCE AND Jakobsen MD
 & Condationingمنشور
MYOELECRICAL
Gonzalez
Association,
ACTIVITY IN FEMALE Gomez L
online
BASKETBALL PLAYERS Suman OE
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 Santos Lتأثير التدريب بالسلك المعلق

عهلى التحكم في وضع الجسم،

أداء الوثب ،النشاط الكهربي
لالعبات كرة السلة

البحوث العربية:
م

1

اسم الباحث
زين العابدين

عنوان البحث

جهة النشر

دور المدرب في تماسك الفريق

مجلة دراسات العلوم

الرياضي من وجهة نظر العبي

محمد علي

األندية األردنية المحترفة لكرة

بني هاني
محمود محمد
2

محمد أبو

البحث العلمي،

السلة
تأثير برنامج تعليمى باستخدام موقع
تفاعلى مقترح على الجانب المعرفى

جامعة بنها

بحث

منشور

2017

دكتوراه

2015

والمهارى لكرة السلة.

شرين أبو

أثر برنامج تدريبي مقترح على تحسين كلية التربية الرياضية

المعاطي

جامعة

محمد محمود

البحث

جامعة األردن
كلية التربية الرياضية،

العطا
3

التربوية ،عمادة

نوع

السنة

بعض

القدرات

البدنية

والمهارية بنين

والفسيولوجية لدى ناشئات كرة السلة

–

اإلسكندرية

دكتوراه

2015

أثر استخدام نموذج رينزولى االثرائى
4

أبوبكر محمد

فى تعليم بعض مهارات كرة السلة

مجلة كلية التربية،

بحث

محمد مرسي

لالعبين تحت  14سنة بمحافظة

جامعة أسيوط

منشور

2014

أسيوط
أحمد عبد
5

المنعم شفيق
النجار

برنامج تدريبي التصويب من خارج

قوس الثالث نقاط وفق التعديالت كلية التربية الرياضية–
القانونية وأثره على نتائج مباريات جامعة طنطا

دكتوراه

2014

ناشئي كرة السلة

-2العلوم الصحية وكرة السلة.
م

اسم الباحث

Ryan C
-1
Bulson OD
MS FAAO
Kenneth
Ciuffreda OD
PhD
FAAO FARVO
FCOVD-A,



عنوان البحث

جهة النشر

نوع

البحث

Effect of retinal
defocus
on
basketball
free
Clinical
and
throw
shooting
Experimental
بحث
performance.
Optometry Volume
تهأثر التبلور الشه ه ه ه ه ه ههبكي على  98, Issue 4, pagesمنشور
330-334.
أداء الهرمهي ه ه ههة الهحهرة فهي كهرة
السلة

 

السنة

2015







التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
John Hayes
PhD1 and
Diana
Ludlam BA
COVT

البحوث العربية
اسم

م

عنوان البحث

الباحث

-1

يزن

-2

اإلصابات الرياضية الشائعة

سمير

لدى العبي كرة السلة

حداد

وعالقتها بمركز اللعب

ده شنى
أنور

كريم

مجلة جامعة النجاح لألبحاث -

البحث

العلوم االنسانية ،العدد  ،12مجلد

بحث

 ،31جامعة النجاح الوطنية.

منشور

2017

ص2274-2261

تأثير برنامج تدريبي مع تناول
مكمل غذائي على بعض كليههة التربيههة الريههاضه ه ه ه ه ه هيههة بنين –
القدرات البدنية الخاصة لدى جامعة اإلسكندرية

ماجستير

2014

العبات كرة السلة

خالد
-3

جهة النشر

نوع

السنة

جمال
السيد

كرة السلة بين الدفاع

مؤسسة عالم الرياضة للنشر،

بحث

والهجوم.

االسكندرية.

منشور

2015

-3العلوم االجتماعية وكرة السلة.
البحوث العربية

م

اسم الباحث

1

مختار أمين
عبدالغني،
محمد ابراهيم
محمد،

أحمد جهاد

عنوان البحث

توجهات

دافعية

جهة النشر

االنجاز

وعالقتها بالطالقة النفسية لدى
العبي كرة السلة

نوع

البحث

السنة

المجل ه ه ههة العلمي ه ه ههة لعلوم وفنون
الرياضهة ،كلية التربية الرياضهية

بحث

للبنهات ،جهامعهة حلوان ،مج،51

منشور

ص.119-107

2018

أحمد
2

نغم محمود

تأثير المعايير االجتماعية في

محمد صالح

تقويم األداء لبعض المهارات

العبيدي
3



الهجومية في كرة السلة

حسين حبيب

تأثير تداخل التمرين المتغير

مصلح،

بأسلوب التنافس الجماعي في

مه هجه هل ه ه ههة األطه ههروح ه ه ههة له هله هعه هله ههوم
اإلنسهانية ،دار األطروحة للنشر

بحث

اله ه ه ه هعه ه ه ه هله ه ه ه همه ه ه ه ههي ،س ،1س،1

منشور

ص.104-103

مجلة علوم التربية الرياضه ه ه ه ه ههية،
كلية التربية الرياض ه ه ه ههية ،جامعة
بابل .مج ،9ع ،5ص.62-45

 

بحث
منشور

2016

2016







التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
تحسين دقة بعض أنواع
التهديف بكرة السلة

نوفل قحطان
محمد حمزة

البحوث األجنبية
السنة

2013

نوع
البحث

بحث
منشور

جهة النشر

عنوان البحث

اسم الباحث

م

Hegemonic Masculinity and the Nefertiti
Institionalized Bias Toward
A.
Walker,
Women in man’s collegiate
JSM,
Volume 27, basketball: What do Men Think? Melanie L.
1
Issue
4,  والتحيز ضه ه ه ه ه ه ه ههد المرأة لههدى، الهيمنههة الههذكوريههةSartoreBaldwin
July.
 كيف يفكر،العبي كرة السه ه ه ه ه ه هل ههة الج ههامعيين
.الرجال

العلوم الفسيولوجية وكرة السلة-4
البحوث األجنبية
السنة

نوع

البحث

جهة النشر

Worled
Confederation for
 بحثPhysical Therapy
2015
 منشورCongress 2015
Abstracts, Volume
101, e759-e7960

عنوان البحث

اسم الباحث

م

Changes of interleukin6 after Wheelchair
basketball in Persons
With Spinal cord injury
 بعه ه ههد6 التغيرات في األنترلوكين

T.
Kinoshita,
T.
Nakamura,
Y.
Nishimura,
Y.
Umemoto,
D. Kojima,
H. Uenishi,
F. Tajima

1

ممارسه ههة كرة السه ههلة على الك ارسه ههي

المتحرك ههة ل ههدى ذوي إصه ه ه ه ه ه ه ههاب ههات

العمود الفقري

The Effects of eightweek workout specific
to basketball on som
physical
and
 بحثSocial and
Physiological
2014
Behavioral Scinces Parameters.
 منشور117 50-54
 أسابيع8 تأثير برنامج تدريبي لمدة

2

Alina
Daniela
Moantaa,
Lulian
Gabriel
Ghitescu,
 خاص بكرة السلة على بعضVirgil Tudor

IGSNEM Volume
2014
24, Issue 6,
 منشورDecember
بحث



المتغيرات البدنية والفسيولوجية
Effect of Carbohydrate
or Sudium Bicarbonate
Ingation
on
Performance During A
Validated
basketball
Simulation Test

 

Greeg
Afman,
Richard
M. Garside,
Neal
Dinan,
Nicholas

3







التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
تأثير

Gant, James
A.
Betts, Clyde
Williams

تناول

الكربوهيدرات

وبيكربونات الصوديوم على األداء
خالل اختبار محاكاة مقنن لتدريب

كرة السلة

البحوث العربية:
م

اسم
الباحث
محمد

1

عنوان البحث

بديوي بني
ملحم

نوع

جهة النشر

البحث

السنة

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية
كلية

التربية

أثر التعب العضلي على دقة

الرياضية،

بعض المهارات األساسية في كرة

الرياضية ،جامعة أسيوط ،العدد

السلة

 ،37الجزء الثاني ،ص ص

بحث
منشور

2013

.386-354
نبيل محمد
2

عبد هللا،

أثر منهاج تدريبي مهاري قائم المؤتمر الدوري الثامن عشر

على (التحليل الفسيولوجي) في لكليات أقسام التربية الرياضية

بحث

أوس محمد عدد من المتغيرات المهارية في العراق ،ص ص -100

منشور

2012

المفردة والمركبة لالعبي كرة السلة 117
أحمد نصر
3

الدين سيد

فسه ه ه ههيولوجيا الرياضه ه ه ههة نظريات
وتطبيقات  ،الطبعة

دار الفكر العربي ،القاهرة

بحث

منشور

2003

-5العلوم البيولوجية وكرة السلة:
البحوث العربية
م

اسم الباحث

عنوان البحث

جهة النشر

نوع

البحث

السنة

تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية
1

فؤاد أحمد

سعيد برغش
تيمور

التحمل العضلي لالعبي كرة السلة كلية التربية الرياضهية بنين

بالكراسي المتحركة طبًقا لقراءة – جامعة اإلسكندرية
التعبير الجيني
منحنى االيقاع الحيوي وعالقته

 2عصمت أنور بانتاجية التصويب لالعبي كرة
مصطفى

3



سناء عباس
إبراهيم

السلة ذوي المستوى العالي بالعراق
مساهمة مسافات التصويب في

نتائج البطولة االفرواسيوية 1998
لكرة السلة

كلية التربية الرياضهية بنين
– جامعة اإلسكندرية
مجلة أسيوط لعلوم وفنون
التربية الرياضية ،كلية

التربية الرياضية ،جامعة

دكتوراه

ماجستير

بحث
منشور

2015

2015

2000

أسيوط

 




السنة

2015

التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
البحوث األجنبية
نوع
البحث

بحث

منشور

جهة النشر

عنوان البحث

Journal of
Strenght and
Conditianing
Reasearch. aug,
22(2),125-

اسم الباحث

The application of
complex training for
the development of
explosive power, in
basketball.
ق ههابلي ههة التطبيق العملي المعق ههد



م
1

Brad
Mcgreogor

لتطوير القوة التفجيري ههة في كرة

السلة

2012

بحث
منشور

Journal of
Electromyography
and Kinesiology,
volume, 22, Issue 2,
page 294-300.

Releationship
between
muscle
coordination
and
forehand
drive
velocity in basketball.
العالقة بين التنسه ه ههيق العضه ه ههلي

Samuel
Rota

2

وسههرعة القيادة األمامية في كرة
.السلة

2011

بحث
منشور

Journal of
Strength and
Conditioning
Research

The effects of
resistance training on
explosivestrength
indicators in
adolescent basketball
players.
آثه ههار ته ههدريه ههب المقه ههاومه ههة على

3

Santos EJ,
Janeira
MA.

مؤشهرات القوة في المتفجرة لدى
.الشباب في لعبة كرة السلة

علم النفس وكرة السلة-6
البحوث األجنبية
السنة

2013

نوع

البحث

جهة النشر

عنوان البحث

اسم الباحث

م

Benefits of Combined
Andrea Gaggioli,
1
Menal and Physical
Luca Morganti,
Traning in Lerning Maurizio Mondoni,
aComplex Motor Skill
Alessandro
 بحثPsychology,
Antonietti
Vol. 4, No.9A2, in basketball.
 منشور1-6.
فوائ ههد ت ههدري ههب نفسه ه ه ه ه ه ههي وب ههدني
مه ههدمج على تعلم مهه ههارات كرة
السلة الحركية المعقدة



 







التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
البحوث العربية
م

اسم الباحث
زين العابدين

1

محمد علي بني
هاني ،هديل
عوض الطراونة

2

أمنية محمد

حسين محمد
منصور

عنوان البحث

جهة النشر

مفهوم الذات لدى العبي

مجلة دراسات العلوم التربوية،

أندية كرة السلة للكراسي
المتحركة

األردن

الرضا الحركي وعالقته
بمستوى أداء مهارتي

التمرير والتصويب في
كرة السلة

3

البحث
بحث
منشور

2017

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية
الرياضية ،كلية التربية الرياضية،

جامعة أسيوط ،العدد  ،37الجزء

بحث

منشور

2015

الثالث ،ص ص .100-82
الخمسة مجلة أسه ه ه ه ههيوط لعلوم وفنون التربية

العوامل
ابتسام محمد علي الشخصية
بركات

عمادة البحث العلمي ،جامعة

نوع

السنة

وعالقتها الرياضه ههية ،كلية التربية الرياضه ههية،

بالتفوق الدراسي في مادة جامعة أس ه ه ههيوط ،الجزء األول ،ص
33-1

كرة السلة

بحث
منشور

2015

-7التكنولوجيا وكرة السلة.
البحوث العربية
م

1

اسم الباحث

عنوان البحث

جهة النشر

ميلسون

أنماط التنشئة اإلجتماعية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث -

الشديدة،

كما يدركها األبناء وعالقتها

العلوم االنسانية ،العدد  ،5مجلد

بحث

سالمة أحمد

بأبعاد مركز التحكم لدى

 ،32جامعة النجاح الوطنية.

منشور

المجالي

2

عادل حسن
سيد

ناشئي كرة السلة.

سلوكيات القيادة األخالقية
لدى العاملين باالتحاد
المصري لكرة السلة

المنهج
3

نوع

مصطفى

وتكنولوجيا

السايح محمد

والمعلومات

ص984-963

البحث

السنة

2018

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية
الرياضية ،كلية التربية الرياضية،

بحث

جامعة أسيوط ،العدد  ،45الجزء

منشور

2017

الثاني ،ص .645-613

التكنولوجى
فى

التعليم

دار الوفاء للطباعة والنشر،

بحث

التربية

االسكندرية.

منشور

2004

الرياضية.



 




السنة

2017

التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
البحوث األجنبية
نوع
البحث

بحث
منشور

جهة النشر

عنوان البحث

اسم الباحث

Enhanced
Typesetiting:
Enabled

How to Be Better At
basketball in 21 Days: "the
Ultimate guide to Drastically
improving your basketball
Shooting,
Passing
and
Dribbling Skill (basketball)"
21 كيف تصبح العبا لكرة السلة في



م
1

James
Wilson

يوم الدليل النهائي للتحسين الجذري

لمهاراتك في لعبة الرماية والمرور

2011

2005

بحث
منشور

بحث

منشور

Journal of
Strength and
Conditioning
Research

Journal of
Strenght and
Conditianing
Reasearch. aug,
22(2),125-

)والمراوغة (كرة السلة
The effects of resistance
2
training on
explosivestrength
indicators in adolescent
Santos EJ,
basketball players.
Janeira MA.
آثهار تهدريهب المقهاومهة على مؤشه ه ه ه ه ه هرات
القوة في المتفجرة لدى الشباب في لعبة

.كرة السلة
The application of complex
training for the
development of explosive
power, in basketball.
ق ههابلي ههة التطبيق العملي المعق ههد لتطوير

3
Brad
Mcgreogor

القوة التفجيرية في كرة السلة

 االصابات في كرة السلة-8
البحوث األجنبية
السنة



نوع

البحث

جهة النشر

عنوان البحث

2015

Overuse inguries in yoth
Open Acsess
basketball and floorball
of
 بحثJournal
Sport edicine, إصههابات االسههتخدام الزائد في كرة
 منشورVolume 2015:6
.السلة وكرة األرض
Pages 173-179

2014

Lower extremity injiury
Jornal of sport
in femal basketball
 بحثand
Health
Players is related to a
3
 منشورScience
large difference in beak
227e232
eversion
torque

 

اسم الباحث

م

Mary
Leppanen,
Kati Pasanen,
Urho M
Kujala, Jari
Parkkari
Jennefer M.
Yentes, Max J.
Kurz, Nicolas
Stergiou

-1

-2







التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة
between barfoot and
shod condation
إصه ه ه ه ه ه ههابات الطرف السه ه ه ه ه ه ههفلي بين
العب ههات كرة السه ه ه ه ه ه هل ههة ،ترجع إلى
االختالف الكبير في عزم االنقالب
للخهارج بين ظروف انتعهال الحهذاء

ودون ارتدائه

البحوث العربية
م

اسم
الباحث
خالد

-1

عنوان البحث

محمد
القضاة

العالقة

بين

التوازن

نوع

جهة النشر
الحركي

واالصابات الرياضية لدى ناشئي
المنتخبات الرياضية الوطنية لكرة

البحث

السنة

مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة مؤتة

بحث
منشور

2012

السلة

التوصيات
وبناء على ما ارتآه
في ختام البحث ،ومن خالل ما تم عرضه من مراجع وأبحاث في مجال تطور التربية الرياضية ،وتحديداً في كرة السلة،
ً
الباحث فإنه يوصى باآلتى:

 -1االهتمام بضرورة وضع خطط وبرامج للنهوض بالالعبين عامة والعبي كرة السلة خاصة من كافة النواحي الحياتية والنفسية والجسدية
والفسيولوجية والعلمية.

 -2ضرورة اإلعداد التربوي الجيد للطالب قبل التحاقه بالتربية الرياضية ،وكذلك اإلعداد النفسي والجسدي والتكنولوجي ،حتى ال يجد صعوبة
في العملية التعليمية الرياضية التي سيتناولها بعد ذلك.

 -3تشجيع الدراسين والباحثين على االهتمام والت ركيز في أبحاثهم على مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ألنها بمثابة اإلعداد األولي للطالب
والالعب.

 -4عمل بروتوكالت تعاون بين كليات التربية الرياضية والشركات العالمية المهتمة بتصنيع أدوات التربية الرياضية ،وذلك إلمداد هذه الكليات
بكل ما هو جديد من آالت وأداوت التمارين الرياضية عامة وكرة السلة خاصة.

-5

االستفادة بالتكنولوجيا الحديثة في تعلم مهارات كرة السلة .

 -6تشجيع الباحثين وشركات إنتاج األدوات الرياضية على ابتكار أدوات وأجهزة تساعد في رفع كفاءة العملية التعليمية ،وتعميم النتائج البحثية
الستخدامها فى مجاالت التربية الرياضية.

 -7متابعة الباحثين لألبحاث العربية واألجنبية الخاصة بكرة السلة في كافة المجاالت ،حتى يسهل عليهم مالحقة التطورات الحادثة فى اللعبة
خاصة ومجاالت التربية الرياضية عام.

 -8االهتمام بفئة المعاقين ،وإيجاد بدائل مناسبة لهم  ،مما يساهم في تعليم وتدريب كرة السلة لهذه الفئات.

قائمة املراجع

أوالً :المراجع العربية:
 .1ابتسام محمد علي بركات ( :)2015العوامل الخمسة الشخصية وعالقتها بالتفوق الدراسي في مادة كرة السلة ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون
التربية الرياضية ،الجزء األول ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.



 





التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة



 .2ابتسام محمد علي بركات ( :)2015فعالية استخدام طرق تدريس مختلفة لتعليم مهارة التصويب السلمي في كرة السلة وأثرها على مستوى
أداء ومعدل استخدام المهارة ونتائج المباريات لطالبات الفرقة الثانية ،المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية ،كلية التربية الرياضية،

جامعة المنصورة ،المجلد الثاني ،العدد ،24كلية التربية الرياضية – جامعة اإلسكندرية.
 .3أبوبكر محمد محمد مرسي ( :)2014أ ثر استخدام نموذج رينزولى االثرائى فى تعليم بعض مهارات كرة السلة لالعبين تحت  14سنة

بمحافظة أسيوط ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط.

 .4أحمد بسطويسي أحمد ( :)1996أسس ونظريات الحركة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .5أحمد عبد المنعم شفيق النجار ( :)2014برنامج تدريبي التصويب من خارج قوس الثالث نقاط وفق التعديالت القانونية وأثره على
نتائج مباريات ناشئي كرة السلة ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية– جامعة طنطا.

 .6أحمد نصر الدين سيد ( :)2003فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات  ،دار الفكر العربي ،الطبعة األولى ،القاهرة.

 .7أمنية محمد حسين محمد منصور ( :)2015الرضا الحركي وعالقته بمستوى أداء مهارتي التمرير والتصويب في كرة السلة ،مجلة

أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ،العدد  ،37الجزء الثالث ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

 .8أمين أنور الخولي ،ضياء الدين محمد عزب ( :)2009تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضي (الوسائل والمواد التعليمية -األجهزة

ومساعدات التدريب ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .9تيمور عصمت أنور مصطفى ( :)2015منحنى االيقاع الحيوي وعالقته بانتاجية التصويب لالعبي كرة السلة ذوي المستوى العالي
بالعراق ،رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية بنين ،جامعة اإلسكندرية.

.10حسين حبيب مصلح ،نوفل قحطان محمد حمزة ( :)2016تأثير تداخل التمرين المتغير بأسلوب التنافس الجماعي في تحسين دقة بعض
أنواع التهديف بكرة السلة ،مجلة علوم التربية الرياضية ،مج ،9ع ،5كلية التربية الرياضية ،جامعة بابل.

.11الحسينى السيد الحسيني ( :)2015تهأثير برنامج تعليمي إلكتروني مقترح على جوانب التعلم لمسابقات الميدان والمضمار لتالميذ
المرحلة الثانية من التعليم األساسي ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بورسعيد.

.12خالد جمال السيد ( :)2015كرة السلة بين الدفاع والهجوم ،مؤسسة عالم الرياضة للنشر ،االسكندرية.

.13خالد محمد القضاة ( :)2012العالقة بين التوازن الحركي واالصابات الرياضية لدى ناشئي المنتخبات الرياضية الوطنية لكرة السلة،
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة مؤتة.

.14ده شنى أنور كريم ( :)2014تأثير برنامج تدريبي مع تناول مكمل غذائي على بعض القدرات البدنية الخاصة لدى العبات كرة السلة،
رسالة ماجستير،كلية التربية الرياضية بنين – جامعة اإلسكندرية

.

.15زهير يحيى محمد علي ( :)2014أثر استخدام أسلوب فحص النفس في تعلم أداء عدد من أنواع التصويب بكرة السلة

الباهر،

العدد التجريبي ،مجلة فصيلة محكمة.

.16زين العابدين محمد علي بني هاني ( :)2017دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي من وجهة نظر العبي األندية األردنية المحترفة
لكرة السلة مجلة دراسات العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة األردن.

.17زين العابدين محمد علي بني هاني ،هديل عوض الطراونة ( :)2017مفهوم الذات لدى العبي أندية كرة السلة للكراسي المتحركة،
مجلة دراسات العلوم التربوية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة األردن.

.18سناء عباس إبراهيم ( :)2000مساهمة مسافات التصويب في نتائج البطولة األفروأسيوية  1998لكرة السلة ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون
التربية الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

 .19شرين أبو المعاطي محمد محمود ( :)2015أثر برنامج تدريبي مقترح على تحسين بعض القدرات البدنية والمهارية والفسيولوجية لدى
ناشئات كرة السلة ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية بنين – جامعة اإلسكندرية.

.20شعبان ابراهيم محمد ،محمد عبد الحميد بالل ( :)2013دراسة األداءات المهارية الهجومية بكرة أثناء مباريات كرة السلة بأوليمبياد
لندن ،مجلد  ،46المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية كلية التربية الرياضية بنات – جامعة اإلسكندرية.



 





التطورات العلمية ودورها يف جتديد كرة السلة



.21عادل حسن سيد ( :)2017سلوكيات القيادة األخالقية لدى العاملين باالتحاد المصري لكرة السلة ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية
الرياضية ،العدد  ،45الجزء الثاني كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

.22عفاف عبد الكريم حسن ( :)2008تطوير عناصر تقييم المنهج في التربية البدنية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
.23علي سموم الفرطوسي :القانون الدولي لكرة السلة ( ،)FIBAمطبعة المهيمن ،بغداد.

.24فؤاد أحمد سعيد برغش ( :)2015تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية التحمل العضلي لالعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة طبًقا لقراءة
التعبير الجيني ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية بنين – جامعة اإلسكندرية.
.25ماجد سليم الصالح ،صداق الحايك ( :)2014أثر برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا الحاسوب لتنمية المهارات األساسية وبعض
الصفات البدنية في كرة السلة للمعاقين سمعياً ،دراسات العلوم التربوية ،المجلد (.1 :)41

.26محمد السيد علي ( :)2009تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،دار االسراء ،طنطا.

.27محمد بديوي بني ملحم ( :)2013أثر التعب العضلي على دقة بعض المهارات األساسية في كرة السلة ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون
التربية الرياضية ،العدد  ،37الجزء الثاني ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

.28محمود محمد محمد أبو العطا (:)2015

تأثير برنامج تعليمى باستخدام موقع تفاعلى مقترح على الجانب المعرفى والمهارى لكرة

السلة ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بنها.

.29محمود محمد محمد أبو العطا ( :)2017دراسة تحليلية لبعض أنواع التصويب وأثرها على نتائج مباريات كرة السلة ،العدد  ،44الجزء
الثالث ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

.30مختار أمين عبدالغني ،محمد ابراهيم محمد ،أحمد جهاد أحمد ( :)2018توجهات دافعية االنجاز وعالقتها بالطالقة النفسية لدى العبي
كرة السلةالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،مج ،51جامعة حلوان.

.31مصطفى السايح محمد(:)2004

المنهج التكنولوجي وتكنولوجيا التعليم والمعلومات في التربية الرياضية ،دار الوفاء للطباعة والنشر،

االسكندرية.

.32ميلسون الشديدة ،سالمة أحمد المجالي ( :)2018أنماط التنشئة اإلجتماعية كما يدركها األبناء وعالقتها بأبعاد مركز التحكم لدى
ناشئي كرة السلة .مجلة جامعة النجاح لألبحاث  -العلوم االنسانية ،العدد  ،5مجلد  ،32جامعة النجاح الوطنية.

.33نبيل محمد عبد هللا ،أوس محمد ( :)2012أثر منهاج تدريبي مهاري قائم على (التحليل الفسيولوجي) في عدد من المتغيرات المهارية
المفردة والمركبة لالعبي كرة السلة ،المؤتمر الدوري الثامن عشر لكليات أقسام التربية الرياضية في العراق.

.34ندا محفوظ عبدالعظيم كابوه ( :)2017تأثير استخدام خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم بعض المهارات األساسية لناشئات كرة السلة،
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ،العدد  ،44الجزء الثاني ،كلية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

.35نغم محمود محمد صالح العبيدي ( :)2016تأثير المعايير االجتماعية في تقويم األداء لبعض المهارات الهجومية في كرة السلة ،مجلة
األطروحة للعلوم اإلنسانية ،دار األطروحة للنشر العلمي.

.36يزن سمير حداد ( :)2017اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة السلة وعالقتها بمركز اللعب ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث
والعلوم االنسانية ،العدد  ،12مجلد  ،31جامعة النجاح الوطنية .
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