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إلى زوجت الغالية

........................
إلى أبن الحبيب)محمد(

أهدى بحث هذا الى الباحثي والدارسي فى الاجال ت التختلفة
راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ياجعله منارة للعلم والعرفه.
الباحث

3

شكر وعرفان
)َوِإّن َرّبَك َلُذو َفْضٍل َعَل ى الّناِس َوَلِكّن َأْكَث َُهْم َل َةيْشُكُروَن (
سورة النمل
الية )(73

الحمد لله كثيأ طيبا مبارك والصلة والسل م علي رسولة المي والشكر
لله عزوجل علي توفيقه حت خرج هذا البحث الي حي الوجود .
ويتقد م الباحث بأسمي آيا ت الشكر والعرفان لناس خصهم الله
عزوجل بتخدمة العلم والطل ب وجعلهم منارة تض الطريق لطل ب العلم
والبحث  ,أخص منهم الدكتور  /أحمد أدم أحمد الذي أش ف علي هذا

البحث وأعطاة من علمه وإرشاده وتوجيهة وغريز علمه حت راى هذا
البحث والنور فله خالص الشكر والعرفان والمتنان .

واتوجة بالشكر الي جامعة السودان للعلو م والتكنو لوجيا – كلية الدرسا ت
العليا  ,وكذلك شكري الي كلية التبية الرياضية كما أخص شكرى طل ب
الرحلة الثانوية بولية التخرطو م .

الباحث
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5

ملخص البحث بالغة العربية
يهد ف هذا البحث الي التعر ف على أثر البنامج التدريب القتح لتنمية مهارة التصويبة
السلمية فى كرة السلة لطل ب مرحلة الثانوي بولية التخرطو م .

وقد شملت العينة ) (40لعبا من مدارس ولية التخرطو م  .وأستتخد م الباحث النهج

التاجريب نسبة للمئمتة طبيعة هذة الدراسة بنظا م ماجموعة واحدة )تاجريبية( باسلو ب

القياس القبلي والبعدى .

أستتخد م الباحث الختبارا ت الت تقيس مهارة التصويبة السلمية فى جمع البيانا ت

والت تسهم فى بتحقيق أهدا ف هذا البحث

وقد توصل البحث الى النتامئج التية :ـ

• أن البنامج التدريب القتح يؤثر أياجابيا فى تنمية مهارة التصويبة السلمية فى
كرة السلة لطل ب مرحلة الثانوى بولية التخرطو م .

• البنامج التدريب القتح يؤثر أياجابيا فى تطوير مستوى الداء الهارى للعبي فى
مهارة التصويبة السلمية .

• لقد أوص الباحث بالتي :ـ
1ـ تنفيذ البنامج على طل ب ولية التخرطو م .

2ـ عمل برامج مماثلة للمهارا ت الخرى فى كرة السلة .
3ـ الختبارا ت الت تقيس مهارة التصويبة السلمية ضورةالعمل فى ماجال التدريب

بتطبيق البامج الوضوعة على سس علمية

4ـ الهتما م بوضع البامج التدريبية و التعليمية لتنمية الهارا ت و النواحي البدنية فى

ماجال الرياضة بصورة عا م وكرة السلة بصورة خاصة .
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Abstract
This research aims to identify the impact of proposed training program to
develop the skill of basketball layup shooting for the students of Khartoum state
secondary schools.
This sample of this study are 40 players from Khartoum secondary schools
the researcher uses the skill measurements and tests to collect the data which helps
in achieving the objective of this study:
The researchers prepares the tests which measure skill of layup shooting
and with the consult of some specialized and experts he arrives to the suitable one
which has been implemented in this study.
This study has been carried with prior and post measurement to the players
skills.
The research designs the proposed training program to develop the skill of
the basketball layup which is the subject of this study. The program consist of 12
training periods two periods per week and each periods last for two hours.
Each period start with warm up, fitness and with calm down
The training program for four weeks then the post measurement take place.
-

The proposed training has a positive effect effect on Khartoum state
secondary schools students in developing their skills in basketball layup
shooting.

-

The proposed program effect positively in developing performance skills of
the players in basketball layup shooting.

The researcher recommends the following:
1. To implement the program on the khatroum state students.
2. To designing such programs to the other basketball skills.
3. The necessity to implement the designed training programs on scientific
basis.
4. Attention should be given to develop training and educational programs in
order to develop the skills and physical aspects in the field of sport in
general specially the basketball.
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