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دراسة مقارنة لبعض المتغیرات البایوكینماتیكیة بین العبي منتخب 
كلیة التربیة األساسیة والعبي المنتخب الوطني أثناء أداء

الرمیة الحرة في كرة السلة

م.د. لیث إسماعیل صبريم.د. ثائر غانم حمدون
یاضیةكلیة التربیة الر–جامعة الموصل األساسیةكلیة التربیة –جامعة الموصل 

  ٢٦/١٠/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :   ؛    ٣/١٠/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
كــرة الســلة اآلن وفــي كثیــر مــن دول العــالم المنــافس األول لكــرة القــدم مــن حیــث أصــبحت

سریع ، إیقاعوذلك لما تمتاز به لعبة كرة السلة من والمشاهدین،اجتذاب اكبر عدد من الالعبین 

مناورات مستمرة متواصلة بین الهجوم والدفاع طیلة المباراة . ولقد تطـورت كـرة السـلة عالمیـا فـي و 

اآلونة األخیرة تطورا واضحا وملموسا ظهر جلیا لكل من تابع نشاط اللعبة فـي البطـوالت العالمیـة 

طبیــق دقــة تصــویب الرمیــة الحــرة یعتمــد علــى توتكمــن مشــكلة البحــث فــي أن والــدورات االولمبیــة" 

األسس البایومیكانیكیة الصحیحة للتصویب التي یمكن كشفها من خـالل التحلیـل باسـتخدام أجهـزة 

متطـــورة للوقـــوف علـــى أهـــم العالقـــات المیكانیكیـــة خـــالل البحـــث لتحســـین المســـتوى المهـــاري ودقـــة 

الحرة.تصویب الرمیة 

ویهدف البحث إلى:

العبـي  لـدى نـاء أداء الرمیـة الحـرة بكـرة السـلةبعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة أثقـیمالتعرف على-

.كلیة التربیة األساسیة

بــین العبــي منتخــب كلیــة التربیــة األساســیة و الكینماتیكیــةبعــض المتغیــرات قــیم ل أجــراء مقارنــة-

.العبي المنتخب الوطني أثناء أداء الرمیة الحرة في كرة السلة

بـین العبــي الكینماتیكیـةلـبعض المتغیــرات ة وفـرض الباحثـان: وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائی-

منتخب كلیة التربیة األساسیة و العبي المنتخب الوطني أثناء أداء الرمیة الحرة فـي كـرة السـلة

المنتخب الوطني العراقي.لمصلحة و 

وتكونــت عینــة البحــث مــن البحــث.وطبیعــة لمالءمــةاســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي و 

اســـتخدم الباحثـــان جامعـــة الموصل.و –نتخـــب كلیـــة ألتربیـــة األساســـیة ) العبـــي كـــرة ســـلة مـــن م٤(

قـــام  ، بعـــدهابیانـــاتلجمـــع الائلكوســـالحاســـوب بوســـاطةوالتحلیـــل الفیـــدیوي صـــویراالختبـــار والت

Ifبرنــامج :كـل حسـب وظیفتـهاآلتیـةم البـرامج باسـتخداالباحثـان lima تحویـل نوعیـة الفلـم مــن ل
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DAt إلى MPEG.  برنامج وPremear برنـامج  وصـور منفـردة متسلسـلة .  إلىتقطیع الحركة ل

ACD برنـامج و  المهمـة التـي یـراد تحلیلهـا .األجزاءتحدید بدایة ونهایةلAUTO CAD 2000

برنـامج  . هكـل صـورة علـى حـدل واالرتفاعـاتواإلبعـادستخراج البیانات الخام لكل من المسـافات ال

Excel الوســط وهــي  اإلحصــائیةالمعالجــات الباحثــاناســتخدم و  .حســابیاً معالجــة البیانــات الخــامل

                                     ).ت(اختبار و  المعیاريواالنحرافالحسابي 

وتوصل الباحث الى:

وجــود اخــتالف فــي زاویــة الكتــف لحظــة أإلطــالق بــین العبــي المنتخــب الــوطني والعبــي كلیــة -

الوطني.تخب العبي المنلمصلحة التربیة األساسیة و 

وجــود اخــتالف فــي ارتفــاع الكاحــل لحظــة أإلطــالق بــین العبــي المنتخــب الــوطني والعبــي كلیــة -

الوطني.العبي المنتخب لمصلحة التربیة األساسیة و 

وسـرعة انطـالق الكـرة وكـذلك ارتفـاع نقطـة أإلطـالق بـین  اوجود اختالف في كل زاویة من زوایـ-

الوطني.العبي المنتخب لمصلحة التربیة األساسیة و العبي المنتخب الوطني والعبي كلیة

تناولها البحثال یوجد اختالف لباقي المتغیرات الذي -

Comparative Study of Some Biokinematic Variables
among Basic Education Team Players and National Team

Players While Performing Free Throw in Basketball
Dr. Thaeer Ghanim Hamdon Dr. Laith Ismael Sabri

College of Basic Education College of Physical Education

Mousl University

Abstract:
Basketball is recently in many of the world countries the first

competitive of football concerning players and viewers. Basketball is

characterized by its fast rhythm and continues maneuvers between attack

and defense all over the match. Basketball has recently developed

globally and this is obvious for each one watching the match in

international and Olympic championships. The study problem is that the

accuracy of free throw shooting depends on applying biomechanic basis

of shooting that could be revealed through analysis by using developed

instruments to examine mechanical relations in order to improve skill

level and accuracy of free throw shooting. The study aims at:
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- Identifying some biokinematic variables when performing free throw in

basketball for basic education players.

- Making some comparisons of some biokinematic variables among basic

education college players and national team players while performing

free throw in basketball.

The two researchers hypothesized the following: There are

statistical differences of some biokinematic variables among basic

education college players and national team players while performing free

throw in basketball in favor for national team players.

The two researchers used the descriptive approach for its suitability

to the study. The study sample consisted of (4) basketball players from

basic education college team – Mosul University. Video filming and

computer analysis were used as means for collecting data. Then the two

researchers used the following programs according to their functions: If

lima to transfer film from Dat to MPEG, Premear to cut the photos into

single and consecutive photos, ACD to determine the important starts and

ends to be analyzed, AUTO CAD 2000 to derive data for distances,

dimensions and heights for each photo and Excel for tackling data.

Statistical means were used including mean, statistical deviation and

T test. The two researchers concluded the following:

- There is a difference in shoulder angle when starting among national

team players and basic education college players for the favor of

national team players.

- There is a difference in ankle angle when starting among national team

players and basic education college players for the favor of national

team players.

- There is a difference in each angle of ball movement angle and speed in

addition to start point height when starting among national team

players and basic education college players for the favor of national

team players.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

كــرة الســلة اآلن وفــي كثیــر مــن دول العــالم المنــافس األول لكــرة القــدم مــن حیــث أصــبحت

سـریع، إیقـاعلك لما تمتاز به لعبة كـرة السـلة مـن وذ والمشاهدین،اجتذاب اكبر عدد من الالعبین 

ومناورات مستمرة متواصلة بین الهجـوم والـدفاع طیلـة المبـاراة. ولقـد تطـورت كـرة السـلة عالمیـا فـي 

اآلونة األخیرة تطورا واضحا وملموسا ظهر جلیا لكل من تابع نشاط اللعبة فـي البطـوالت العالمیـة 

  ).٦ ،١٩٩١ ون،وآخر والدورات االولمبیة" (الطائي 

وشـــاكر،"وال شـــك ان الحركـــة هـــي الوســـیلة الوحیـــدة النجـــاز الفعالیـــات الریاضـــیة" (حســـین 

)، ویؤكــد (مجیــد وشــلش) "ان التحلیــل الحركــي هــو احــد العلــوم الــذي یعنــى باســتخدام ١١، ١٩٩٨

األســـبابالحركـــي للمهـــارات وكـــذلك بیـــان  لـــألداءوالقـــوانین التـــي توضـــح الشـــكل األفضـــل األســـس

المهــارة الحركیـــة التـــي  أداءكـــان  إذایكانیكیــة للنجـــاح والفشــل فـــي األداء الحركـــات وتقــدیر فیمـــا الم

واألسـس المیكانیكیـة" (مجیـد للقـوانینیؤدیها الریاضي متطابقـة مـع األداء األمثـل الجیـد ام ال وفقـا 

  )٣٣ ،١٩٩٢ وشلش،

یوكنیماتیكیـة التـي المتغیـرات الباقـیم بعـضومن هنا تبرز أهمیة البحث في التعـرف علـى 

ومقارنـة هـذه المتغیـرات لیتسـنى لنـا معرفـة المسـتوى الكبیر في انجاز مهارة الرمیـة الحـرة األثرلها 

الفنـــي لالعبـــي كـــرة الســـلة فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة مقارنـــة بالمســـتوى الفنـــي لالعبـــي المنتخـــب 

الوطني العراقي في كرة السلة.

مشكلة البحث:٢-١
اط او عدمه خصوصا في الرمیة الحرة بكرة السلة قـد یـؤدي إلـى تغیـر نتیجـة ان إحراز النق

المباراة لذلك یتوجب على كل فریق ان یكون مستعدا تماما الستغالل كل رمیة حرة تتاح له خالل 

فـي أداء الرمیـات اً ومن خالل متابعتنا لالعبي منتخـب كلیـة التربیـة األساسـیة وجـدنا ضـعفالمباراة 

وان تحقیـق مسـتوى متقـدم األداء المهاري واالنجاز ممـا اثـر علـى نتـائج المباریـات الحرة من حیث

في دقة تصویب الرمیة الحرة یعتمد على تطبیق األسس البایومیكانیكیة الصحیحة للتصویب التـي 

أهـــــــم المتغیـــــــرات علـــــــى للكشـــــــف للتعـــــــرف البایومیكـــــــانیكيیمكـــــــن كشـــــــفها مـــــــن خـــــــالل التحلیـــــــل

نــة البحــث ومقارنــة هــذه المتغیــرات مــع المتغیــرات البایوكینماتیكیــة لالعبــي البایوكینماتیكیــة لــدى عی

لالعبــــي منتخــــب كلیــــة التربیــــة المســــتوى المهــــاري المنتخــــب الــــوطني العراقــــي لیتســــنى لنــــا معرفــــة

الرمیة الحرة. األساسیة في أداء
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البحث: اھدف٣-١
لـــدى  اء الرمیـــة الحـــرة بكـــرة الســـلةبعـــض المتغیـــرات البایوكینماتیكیـــة أثنـــاء أدقـــیم التعـــرف علـــى -

.جامعة الموصل–لالعبي كلیة التربیة األساسیة 

أجراء مقارنة لقیم بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة بین العبي منتخب كلیة التربیة األساسـیة و -

العبي المنتخب الوطني أثناء أداء الرمیة الحرة في كرة السلة.

فرض البحث  ٤-١
ات داللــة إحصــائیة لــبعض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة بــین العبــي منتخــب كلیــة وجــود فــروق ذ-

لمصــلحة التربیــة األساســیة و العبــي المنتخــب الــوطني أثنــاء أداء الرمیــة الحــرة فــي كــرة الســلة و 

المنتخب الوطني العراقي.

البحث:مجاالت  ٥-١
.ألساسیةالبشري: العبو منتخب كرة السلة لكلیة التربیة االمجال  ١-٥-١

  . ١٨/٤/٢٠٠٥ألزماني: المجال  ٢-٥-١

.المكاني: القاعة المغلقة في كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلالمجال  ٣-٥-١

السابقة:النظري والدراسات اإلطار-٢
النظري:اإلطار١-٢
لھا:الرمیة الحرة والتحلیل الوصفي ١-١-٢

اآلتیة:  ءعند ارتكاب األخطاتؤدي  الرمیة الحرة 

التهدیف.عند ارتكاب خطأ شخصي ضد العب في حالة .١

الفني.الخطأ .٢

المتعمد.الخطأ .٣

المتعدد.الخطأ .٤

األخطاء الشخصیة التي تحدث بعد الخطأ الرابع من كل شوط من األشواط األربعة .٥

  )٦٢، ٢٠٠٠ السلة،(القانون الدولي لكرة 

فــي كثیــر مــن األحیــان تعنــي الرمیــة " انوحــول أهمیــة الرمیــة الحــرة یؤكــد (جــابر وعــارف) 

  ) ١٨ ،١٩٩٠(جابر وعارف، ".الحرة الربح او الخسارة للفریق

أهمها:ویذكر سلیمان ان أهمیة الرمیة الحرة ترجع إلى عدة عوامل 

الخصم.الرمیة الحرة یتم بدون إعاقة من أداء  إن.١



سماعیلإلیث  وم نثائر غا

٩٢

النقاط.یل نسبة كبیرة من یعد نجاح الفریق في أداء الرمیات الحرة وسیلة فعالة لتسج.٢

  ).٣٤ ،١٩٨٨ الحرة (سلمان،تتأثر الحالة النفسیة لالعبین إیجابیا بنجاح الرمیات .٣

م تفصیلها كما یأتي: تولغرض إیضاح عملیة التصویب للرمیة الحرة 

االستعداد:وقفة  .١

قـدمان ما ان تكون الإ االستعداد.ن من وقفة ی"هناك نوع ان(جابر وعارف) یذكر كل من 

وتكـون فـي كـال الحـالتین المسـافة عـن األخـرىشكل متواز او بتقدیم إحدى القـدمینبعلى األرض 

  )٢١٦، ١٩٩٠(جابر وعارف، تقریبا".صدرض الر بینهما بع

التصویب:وضع الكرة قبل  .٢

ان أول المهــارات األساســیة فــي كــرة الســلة هــي مســك الكــرة بالطریقــة الصــحیحة والســیطرة 

الن الســیطرة التامــة تعـد نقطــة أساســیة لكــل نـوع مــن أنــواع التهــدیف إذ یـتم مســك الكــرة عــن علیهـا

األصـابع فقـط هـي التـي و  الكـرة،طریق توزیع أصـابع الیـدین علـى اكبـر مسـاحة ممكنـة مـن جـانبي 

ن إلــى امؤشــر و خلــف الكــرة اإلبهامــانویكــون مطلقــا،أمــا بــاطن الكــف فــال یالمســها الكــرة،تالمــس 

و تكــون الكــرة بموضــع قریــب مــن الجســم وفــي مســتوى .ع اســترخاء الیــدین دون تــوترمــ،األعلــى

  ).٢٧، ١٩٩٩ (زیدان،الصدر 

وضع المرفق:   .٣

لغــرض زیــادة دقــة إصــابة الهــدف یجــب اتخــاذ الوضــع والزاویــة الصــحیحة للمرفــق الن لــه أهمیــة 

لمرفـق یعـد مظهـرا مهمـا للمیكانیكیـة كبیرة أثنـاء عملیـة التهـدیف فـي كـرة السـلة ویـذكر عبـد اهللا "ان وضـع ا

الحركیة للتهدیف وانه في اللحظة التي تؤخذ الكرة إلى وضـع التهـدیف یجـب توجیـه المرفـق باتجـاه الهـدف 

وأي عرقلة لهذا الوضع فأنه سیحدد إمكانیة الرامي لنجاح التهدیف" 

   . )١٣،  ١٩٩٧(عبد اهللا، 

   الكرة: انطالق .٤

طالق الكرة من ید الرامي لحظة التهـدیف یتحـدد بطـول الالعـب "ان مسألة ارتفاع نقطة ان

) ٥٠-٤٩مـن ((خـروج الكـرة)أوال ونوع التهدیف ومكان تصویب الالعـب فـي الملعـب وان الزوایـا

قـدم) وان  ١٥هي زوایا تسمح وتعطي الفرصة للنجاح فـي التهـدیف مـن یـد الالعـب ومـن مسـافة (

لدخول الكرة إلى الحلقة".       ) هي انسب الزوایا ٤٥ْ-٣٨ْالزوایا من (

  ) ٣٩٠- ٣٨٩، ١٩٩٢وشلش، (مجید،
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التصویب:متابعة .٥

): "انــه عنــد وضــع الكــرة أمــام جبهــة الــرأس یجــب ان تثنــي الرســغ ١٩٩٧ویــذكر عبــد اهللا (

كــذلك یســبب الــدوران التهــدیف،أقصــى مــا یمكــن قــدر المســتطاع الن هــذا ســیوفر القــوة والدقــة فــي 

  ).١٥ ،١٩٩٧ اهللا،ا یعطي للتهدیف الدقة" (عبد الخلفي للكرة مم

الدراسات المتشابھة ٢-٢
.١٩٨٨دراسة ھاشم احمد سلیمان ١-٢-٢

"عالقة تركیز االنتباه بدقة التصویب في الرمیة الحرة بكرة السلة"

هدفت الدراسة إلى: 

ة الحرة بكرة السلة.  التعرف على العالقة بین تركیز االنتباه والفترة الزمنیة قبیل أداء الرمی.١

التعرف على العالقة بین تركیز االنتباه والفترة الزمنیة قبیل أداء الرمیة الحرة الناجحة. .٢

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة األسلوب المسحي، واجري البحث على العبـي 

-الشــباب-الرشـید-رخالكـ() العبـا مثلـوا أندیـة ٦٠أندیـة بغـداد للدرجـة األولـى بكـرة السـلة وعــددهم (

االعظمیــة) ومــن المشــاركین فــي مباریــات بطولــة عــدي صــدام -الطلبــة-الطیــران-الشــرطة-الجــیش

ـــــى  ـــــات حـــــرة كحـــــد  )٥(حســـــین لكـــــرة الســـــلة والحاصـــــلین عل ـــــان ارمی ـــــي. وتوصـــــل الباحث ـــــىدن  إل

االستنتاجات اآلتیة: 

رمیــة الحــرة بكــرة وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین درجــة تركیــز االنتبــاه ودقــة التصــویب فــي ال.١

السلة. 

یتفوق العبو المنتخب الوطني عن بقیة أفراد العینة بدقة التصویب. .٢

وجــود عالقــة ارتبــاط غیــر معنویــة بــین درجــة تركیــز االنتبــاه وزمــن التركیــز قبیــل أداء الرمیــة .٣

الحرة بكرة السلة. 

اریات.  هناك تذبذب واضح في دقة التصویب لدى العبي عینة البحث طیلة دقائق المب.٤

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث:١-٣

وطبیعة البحث. لمالءمةاستخدم الباحثان المنهج الوصفي 

عینة البحث.٢-٣
جامعـة –) العبي كرة سلة من منتخب كلیة ألتربیة األساسیة ٤تكونت عینة البحث من (

) یوضح مواصفات عینة البحث.١الموصل والجدول (
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  )١الجدول (

العبي منتخب كلیة التربیة األساسیةالخاصة بمواصفات اإلحصائیةعض المعالم قیم ببینی

العمر (سنة)الكتلة (كغم)الطول (سم)أفراد العینة

١١٧٧٧٢٢١

٢١٧٩٧٣٢٣

٣١٨٢٧٥٢١

٤١٧٨٧١٢٠

١٧٩٧٢.٧٥٢١.٢٥َس 

٢.١٦١.٧١.٢٥ع+

ــــوطني ا ــــي المنتخــــب ال ــــيأمــــا بالنســــبة لمواصــــفات العب ــــین ٢ففــــي الجــــدول ()*(لعراق ) یب

مواصفاتهم من حیث الطول ، الكتلة ، العمر

  )٢جدول (ال

العبي المنتخب الوطنيالخاصة بمواصفات اإلحصائیةقیم بعض المعالم بینی

العمر (سنة)الكتلة (كغم)الطول (سم)أفراد العینة

١.٩٣٨١.٤٢٣.٥٣َس 

٠.١٨٩.١١٣.٣٧ع+

دوات:األجھزة واأل٣-٣
لبیانات:لدقة  أفضلاستخدم الباحثان األجهزة واألدوات التالیة من اجل الحصول على 

.صورة/ ثانیة ٢٥بسرعة )Sonyنوع ( )١(عدد فیدویة آلة تصویر-

).Sonyنوع ( )١(عدد  فیدیويشریط+آلة تصویرلتثبیتحامل-

Pب و جهاز حاس- ).Skcقرص لیزري نوع (+4

) + ملعب. ٢ت عدد (بورد كرة سلة + كرا-

شریط قیاسي. +مقیاس رسم-

)) ألجراء المقارنة بین العبي ٢٠٠٢جنابي، قاسم محمد عباس (ال) اعتمد الباحث على رسالة الماجستیر للباحث (*(

.منتخب كلیة التربیة األساسیة والعبي المنتخب الوطني
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البحث: واتاد ٤-٣
لجمـع ائلكوسـالحاسـوب بوسـاطةوالتحلیـل الفیدیوي صویراستخدم الباحثان االختبار والت

بیانات.ال

:إجراءات التجربة المیدانیة  ٥-٣
تــــــــم تصـــــــــویر تجربـــــــــة 

یــوم االثنــین المصــادفالبحــث

تمـــــــــــــــام فـــــــــــــــي  ٤/٢٠٠٥/ ١٨

) صـــــباحًا وعلـــــى ١٠الســـــاعة (

ـــــــة ال قاعـــــــة الریاضـــــــیة فـــــــي كلی

التربیــــــــة األساســـــــــیة / جامعـــــــــة 

الموصـــــل. إذا تــــــم تثبیــــــت آلــــــة 

التصــــویر علــــى أســــاس محــــور 

العرضي لجسم الالعب (بشكل 

ــــــــــى مجــــــــــال أداء  عمــــــــــودي عل

بعــد بــین بــؤرة الالالعــب) وكــان 

العدســــة آلــــة التصــــویر وموقــــع 

) یوضح ذلك.١و الشكل (.)م عن سطح األرض١.٣٠ارتفاع (بو  م)٥أداء الالعب (

متغیرات البحث وطریقة استخراجھا: ٦-٣
ـــم ت اإلطـــالعبعـــد  ـــى الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا المجـــال ت ـــىســـم متغیـــرات البحـــث قعل  إل

شـــكل قســـمین. األول خـــاص بمتغیـــرات أداء الالعب،والثـــاني خـــاص بمتغیـــرات الكـــرة. وكمـــا یـــأتي 

)٢(:  

)١شكل (

یبین موقع آلة التصویر
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یرات أداء الالعب:أ. متغ

زاویة مفصل الركبة: وهـي الزاویـة المحصـورة بـین خـط السـاق (مـن نقطـة مفصـل الكاحـل إلـى .١

نقطة مفصل الركبة) مع خط الفخذ (من نقطة مفصل الركبة إلى نقطة مفصل الورك).

زاویــة مفصــل الــورك:وهي الزاویــة المحصــورة بــین خــط الجــذع (مــن نقطــة مفصــل الكتــف إلــى .٢

ورك) مع خط الفخذ (من نقطة مفصل الورك إلى نقطة مفصل الركبة).نقطة مفصل ال

زاویة مفصل الكتف: وهي الزاویة المحصورة بـین خـط العضـد (مـن نقطـة مفصـل المرفـق إلـى .٣

نقطة مفصل الكنف) مع خط الجذع (من مفصل الكتف إلى نقطة مفصل الورك).

ب. متغیرات الكرة:

آخــر زاویــة انطــالق الكــرة: وهــي الزاویــة المحصــورة بــین الخــط الواصــل مــن مركــز الكــرة لحظــة .١

مس.لإلى أول انتقال للكرة على الید مع الخط األفقي المار بمركز الكرة لحظة آخر  سلم

) قیاس متغیرات البحث ألحد افراد عینة البحث ٢شكل (
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سرعة انطالق الكرة: وقـد تـم اسـتخراجها عـن طریـق تقسـیم أول مسـافة انتقـال للكـرة علـى زمـن .٢

هذا االنتقال.

وهــي فــي آخــر (نهایــة الكــفارتفــاع نقطــة االنطــالق: وهــي المســافة العمودیــة المحصــورة بــین .٣

مس بید الالعب) مع الخط األفقي لألرض. 

تحلیل مراحل الحركة:٧-٣
من اجل السیطرة على متغیرات الخاصة بالمهارة المختارة قام البحث بتوحید بدایة الحركة 

ل الباحثان هو ان جمیع الالعبین كـان أداؤهـم بالیـد الیمنـى، لكل الالعبین، واآلمر الذي سهل عم

  : وهيمهارة الرمیة الحرة إلى أربعة أوضاع تم تقسیملذلك 

تم تحدیدها بعد وقوف الالعب على خط الرمیة الحرة وقبل بدایـة أول انثنـاء وقفة االستعداد: .١

للركبة ویعد أول وضع تم تحلیله لالعب. 

أول انثنـاء قـام بـه الالعـب تحدیـده بعـدتـم :)نثناء لمفصل الركبةأقصى ا(الوضع التحضیري .٢

إلــى أقصــى انثنــاء لهــا  تألداء الرمیــة إذ عمــل الباحثــان علــى تتبــع زاویــة الركبــة إلــى ان وصــل

واعتبر الوضع الثاني والذي اعتمد في التحلیل.

نقـل الكـرة وهو الوضع الذي یعمل به الالعـب علـى أقصي ارتفاع للكرة فوق مستوى الرأس: .٣

فوق مستوى الرأس والذي تكون فیه زاویة المرفق في أقصى انثناء لها أي قبل الشروع بعملیـة 

دفع الكرة. 

ویبـدأ مـن بعـد الوصـول إلـى وضـع أقصـى ارتفـاع :)لحظة انطالق الكرة(االمتداد ودفع الكرة .٤

حـو الهـدف فتكـون للكرة فوق مستوى الرأس إذ یقوم الالعـب بمـد الـذراع الرامیـة مصـوبا الكـرة ن

نهایة هذا الوضع عند لحظة انطالق الكرة.

 ـــر (إطـــالق  تواقتصـــر ـــى الوضـــع األخی ـــى الوضـــع الثـــاني (التحضـــیري) وعل دراســـتنا هـــذه عل

الكرة).

البرامج المستخدمة في التحلیل: ٨-٣
األجــزاءودراســة هــذه أجــزاءالكلیــة إلــى الحركــة ان التحلیــل بشــكل عــام هــو وســیلة لتجزئــة 

عملیــــة التصــــویر الفیــــدیوي لجــــأ إجــــراء). بعــــد ٩١، ١٩٨٧كشــــف دقائقهــــا (الصــــمیدعي، بعمــــق ل

لیزریــة  أقـراصإلـى  هالفیدیویـاألفـالم قـام بتحویـل  إذالفنـي اإلنتـاجالباحثـان إلـى مكتـب خـاص فـي 

CD.كل حسب وظیفته. اآلتیةقام الباحثان باستخدام البرامج بعدها

Ifبرنــامج .١ lima:صـــغیرة أجــزاءالفلــم إلـــى  أجـــزاءتقطیــع البرنـــامج یمكــن مـــن خــالل هــذا

.MPEGإلى  تDAوحسب الرغبة وكذلك تحویل نوعیة الفلم من 
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تقطیــــع الحركــــة إلــــى صــــور منفــــردة یمكــــن مــــن خــــالل هــــذا البرنــــامج :Premearبرنــــامج .٢

متسلسلة. 

عـــرض كـــل صـــورة مـــن الصـــور المقطعـــةیمكـــن مـــن خـــالل هـــذا البرنـــامج :ACDبرنـــامج .٣

المهمة التي یراد تحلیلها. األجزاءلیتمكن الباحثان من تحدید بدایة ونهایة 

OتAUبرنامج .٤ CAD وهو برنامج عـالمي یسـتخدم فـي التطبیقـات والتصـحیحات :2000

الهندســیة واســتفاد الباحثــان مــن هــذا البرنــامج فــي اســتخراج البیانــات الخــام لكــل مــن المســافات 

  . ةرة على حدكل صو ل واالرتفاعاتواإلبعاد

واســتفاد الباحثــان مــن هــذا البرنــامج فــي معالجــة Officeوهــو احــد بــرامج :Excelبرنــامج .٥

.حسابیاً البیانات الخام

:اإلحصائیةالمعالجات ٩-٣
:اآلتیةاإلحصائیةاستخدم الباحثان المعالجات 

الوسط الحسابي -

االنحراف المعیاري-

  )٣٠١-٢٦٩، ٢٠٠٤(الحكیم،                                    ).تاختبار (-
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ومناقشتھا:نتائج البحثعرض -٤
:نتائج البحثعرض١-٤

  )٣الجدول (

لبعض المتغیرات الخاصة المحتسبة )ت(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة األوساطبینی

بالعبي كرة السلة

القسمالمتغیرات

العبي كلیة التربیة 

األساسیة

ي المنتخب العب

الوطني
قیمة (ت)

المحتسبة
س

سع
ع

/زاویة الركبة

درجة

١١٧٢٢.٥٩١٢٦.٠٧١٧.٧٨٠.٨٧التحضیري

١٦٠.٤١٠.٠٥١٦٧.٥١٦.٧٤١.٧٠أإلطالق

/زاویة الورك

درجة

١٤٦.٢١٤.٤٧١٥٠.٥٤١٥.٥٦٠.٥٢التحضیري

١٧٣.٤٣.٢٦١٨٠.١٦٧.٠٦١.٩٦أإلطالق

/زاویة الكتف

درجة

٨١٣٩.٦٧٨٠.١٢٤١.٦٢٠.٠٤التحضیري

*١١٨١٢.٣١١٣٥.٤٨.٢٠٣.٤٠أإلطالق

ارتفاع الكاحل

  / م
  *٣.٤٥  ٣.٧٥  ١٧.٢٦  ٣.٦٢  ١٠.٢٧  أإلطالق

السرعة الزاویة 

للكف درجة /ثأ
  ١.٦٥  ٢١٧.٢٦٥٠.٢٩  ٢٦١.٨٩٤٧.٥٨  طالقأإل

   ٢.١١قیمة ت الجدولیة =  ٠.٠٥  )، نسبة خطا ١٧(درجة حریة أماممعنوي 

:دلت نتائج البحث على وجود فروق ذات داللة معنویة في كل من )٣(من الجدول 

 تــف لالعبــي كلیــة التربیــة ة أإلطــالق حیــث بلــغ الوســط الحســابي لزاویــة الكحظــالكتــف لزاویــة

بلـــغ الوســـط المنتخـــب الـــوطني فقـــد وامـــا العبـــ،)١٢.٣١) وبـــانحراف قیمـــة (١١٨( األساســـیة

وحیــث ان قیمــة (ت) المحتســبة )٨.٢٠) وبــانحراف قیمــة (١٣٥.٤الحســابي لزاویــة الكتــف (

الخطـأ) وتحت نسـبة ١٧(درجة حریة أمامت) الجدولیة () هي اكبر من قیمة ٣.٤٠(تساوي 

٢.١١(والبالغة  ٠.٠٥(  

سـم ١٠.٢٧(ارتفاع الكاحل فقد بلغ قیمـة الوسـط الحسـابي لالعبـي كلیـة التربیـة األساسـیة إما(

 ٠)١٧.٢٦العبــي المنتخــب الــوطني فقــد بلــغ الوســط الحســابي (إمــا)، ٣.٦٢وبــانحراف قــدره (
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ت) (وهي اكبر قیمة مـن قیمـة )٣.٤٥(المحتسبة  )ت()، وكانت قیمة ٣.٧٥(وبانحراف قدره 

  ) ٢.١١(وتساوي  ٠.٠٥ الخطأ) وقت نسبة ١٧درجة حریة (أمامالجدولیة 

فقــد دلــت نتــائج البحــث علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة األخــرىالمتغیــرات إمــا

لكـف الـذراع الرامیـة لزاویـة ا وألسـرعه)التحضـیريفـي القسـملكل من زاویة الركبـة والـورك والكتـف (

درجـة حریـة إمـام )٢.١١(ت) الجدولیـة والبالغـة (المحتسبة اصغر من قیمـة  )ت(وذلك الن قیمة 

   ٠.٠٥ ) وتحت نسبة خطا ١٧(

  )٤الجدول (

المحتسبة البعض المتغیرات )الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (تاألوساطیبین

  لكرةباالخاصة 

القسمالمتغیرات

العبي كلیة التربیة 

األساسیة

العبي المنتخب 

الوطني
ت) (قیمة 

المحتسبة
س

سع
ع

زاویة انطالق 

الكرة /درجة
  *٣.٠٤  ٤.٠٣  ٤٩.١٦  ٣.٧٧  ٤٢.٦أإلطالق

سرعة انطالق 

الكرة م /ثا
*٣٣.٥٩  ٠.٣٠  ٦.٤٧  ٠.٢٢  ١.٣١أإلطالق

نقطة ارتفاع

  أإلطالق /م
  *٨.٧٢  ٠.١٦  ٢.٦٣  ٩.٥٩  ١.٩٤أإلطالق

   ٢.١١، قیمة ت الجدولیة =٠.٠٥ الخطأ)، نسبة ١٧(درجة حریة إماممعنوي 

 وجــود فــروق ذات داللــة ائج البحــث علــىالخــاص بمتغیــرات الكــرة، دلــت نتــ أعــالهفــي الجــدول

لمصلحة والمنتخب الوطني و األساسیةمعنویة في زاویة انطالق الكرة بین العبي كلیة التربیة 

) وبانحراف ٤٢.٦(المنتخب الوطني حیث بلغ الوسط الحسابي لالعبي كلیة التربیة األساسیة 

وبــانحراف)٤٩.١٦(ســاب العبــي المنتخــب الــوطني فقــد بلــغ الوســط الحأمــا )٣.٧٧(قیمتــه 

ت) (وهــي اكبــر مــن قیمــة  )٣.٠٤(المحتســبة تســاوي )ت()، وكانــت قیمــة ٤.٠٣(قیمتــه 

)٢.١١(والبالغة  ٠.٠٥الخطأ) وتحت نسبة ١٧(درجة حریة أمامالجدولیة 

لـــة بالنســـبة لســـرعة انطـــالق الكـــرة فقـــد دلـــت نتـــائج البحـــث علـــى وجـــود فـــروق ذات دالأمـــا

لمصــلحة والمنتخــب الــوطني و األساســیةمعنویــة فــي زاویــة انطــالق الكــرة بــین العبــي كلیــة التربیــة 

) وبــانحراف ١.٣١المنتخــب الــوطني حیــث بلــغ الوســط الحســابي لالعبــي كلیــة التربیــة األساســیة (

وبـانحراف قیمتــه )٦.٤٧(العبـي المنتخـب الـوطني فقـد بلـغ الوســط الحسـاب أمـا) ٠.٢٢(قیمتـه 
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أمامت) الجدولیة (وهي اكبر من قیمة  )٣٣.٥٩(المحتسبة تساوي )ت(، وكانت قیمة )٠.٣٠(

  ).٢.١١(والبالغة  ٠.٠٥الخطأ) وتحت نسبة ١٧(درجة حریة 

وما یخص ارتفاع نقطة االنطالق دلت نتائج البحث على وجود فروق ذات داللـة معنویـة 

المنتخـب لمصـلحة والمنتخـب الـوطني و األساسـیةین العبـي كلیـة التربیـة في زاویة انطـالق الكـرة بـ

) وبـــانحراف قیمتــــه ١.٩٤الـــوطني حیـــث بلـــغ الوســـط الحســـابي لالعبــــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة (

وبــــانحراف قیمتــــه )٢.٦٣(المنتخــــب الــــوطني فقــــد بلــــغ الوســــط الحســــاب  والعبــــأمــــا )٩.٥٩(

أمــامت) الجدولیــة (وهــي اكبــر مــن قیمــة  )٨.٧٢( المحتســبة تســاوي )ت()، وكانــت قیمــة ٠.١٦(

  ).٢.١١(والبالغة  ٠.٠٥الخطأ) وتحت نسبة ١٧(درجة حریة 

:مناقشة نتائج البحث ٢-٤
) یوضح وجود فروق ذات داللة معنویة في متغیر زاویة الكتف في لحظة ١(من الجدول 

ان العبــي المنتخــب  إلــىالباحثــان ذلــك یعــزوالــوطني العبــي المنتخــب لمصــلحة انطــالق الكــرة و 

كـون تالكـرة، و  إطـالقلحظـة  األعلـىالوطني یعملون على امتداد مفاصل الجسم بشـكل كامـل إلـى 

منتخـــب كلیـــة  و)، امـــا العبــ٢٤، ١٩٩٩الــدیوجي وحمـــودات، ( الـــرأسالــذراع الرامیـــة فــوق مقدمـــة 

وبشـكل غیـر كامـل وتكـون ذراعهـم األمـامإلى التربیة األساسیة  فنالحظ ان امتداد مفاصل الجسم 

 إطـالقل القـدم لحظـة حـوهـذا مـا نجـده مـن خـالل ارتفـاع كا الرأس أمامالرامیة في لحظة أإلطالق 

متوسط ارتفاع كاحل العبي المنتخب الوطني هو اكبـر مـن متوسـط ارتفـاع العبـي  إنالكرة حیث 

بنسـبة كبیـرة ینجــز اإلصـابةب الـذي یحقـق " ان الالعـویـذكر حسـام الـدین كلیـة التربیـة األساسـیة.

بالقـــدرة العالیـــة علـــى قـــبض مفاصـــل الكتـــف ومـــد مفصـــل المرفـــق خـــالل عملیـــة التصـــویب لحظـــة 

  )٣٢٤ ،١٩٩٣(حسام الدین، انطالق الكرة". 

) یوضـح وجــود فـروق ذات داللـة معنویـة فــي متغیـر زاویـة انطـالق الكــرة ٢(مـن الجـدول و 

الباحثــــان ذلــــك إلــــى ان زاویــــة الكتــــف لــــدى العبــــي  وویعــــز العبــــي المنتخــــب الــــوطنيلمصــــلحة و 

المنتخـب الــوطني اكبـر مــن زاویــة الكتـف لــدى العبــي كلیـة التربیــة األساســیة وبالتـالي یكــون اتجــاه 

 ىالكــرة. حیــث یؤكــد الكثیــرون علــ إطــالقممــا یــؤدي إلــى زیــادة زاویــة  األعلــىانطــالق الكــرة إلــى 

الحلقـة بزاویـة ران الكـرة وذلـك لزیـادة ضـمان دخـول الكـرة إلـىمسالة مهمة جدا وهي محاولة رفع قـوس طیـ

   .)٢٣، ١٩٩٩ ،الدیوجي، وحمودات(زاویة دخول أفضلألنها)٩٠كبیرة تقترب من (

ارتفــــاع نقطــــة أإلطــــالق فــــنالحظ وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة  رامــــا بالنســــبة لمتغیــــ

ي القیاســات الجســمیة بــین المنتخــب الــوطني ویرجــع ســبب ذلــك إلــى وجــود اخــتالف فــلمصــلحة و 

) اما العبي منتخب كلیة التربیة م١.٩٣(لالعبین حیث ان متوسط طول العب المنتخب الوطني 

)م١.٧٩بلغت ( أطوالهماألساسیة فان متوسط 

:صیاتاالستنتاجات والتو -٥
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:االستنتاجات ١-٥
ة األساســـیة العبـــي كلیـــة التربیـــلـــدى زاویـــة الكتـــف لحظـــة أإلطـــالق انخفـــاض فـــي قیمـــةوجـــود .١

ـــة ـــوطني بمقارن العبـــي المنتخـــب لمصـــلحة و ) درجـــة ١٦.٦وبفـــارق بلـــغ (العبـــي المنتخـــب ال

الوطني.

العبــي كلیــة التربیــة األساســیة لــدى ارتفــاع الكاحــل لحظــة أإلطــالق انخفــاض فــي قیمــةوجــود .٢

ــــة ــــوطني بمقارن ــــي المنتخــــب ال ــــغ (العب ــــي المنتخــــب لمصــــلحة و ) ســــم ٦.٩٩وبفــــارق بل العب

الوطني.

كــل مــن زوایــة وســرعة انطــالق الكــرة وكــذلك ارتفــاع نقطــة أإلطــالق  انخفــاض فــي قیمــةوجــود.٣

درجة،  ٦.٥٦وبفارق بلغ (العبي المنتخب الوطني بمقارنةالعبي كلیة التربیة األساسیة لدى 

العبي المنتخب الوطني.لمصلحة و سم) على التوالي  ٦٩م/ثا،  ٥.١٦

.لذي تناولها  البحثلباقي المتغیرات اوجود فروق غیر معنویة.٤

ات صیالتو٢-٥
.اختیار العبي المنتخبات من ذوي القامات الطویلة. ١

ألداء الرمیة الحرة.الصحیح األداء الفنيالتأكید على . ٢

المتغیرات.لباقيأخرىدراسات إجراء. ٣

.مهاراتلباقي الأخرىدراسات إجراء. ٤
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:المصادر
في كرة السلة، التعلیم العالي، بغداد. أساسیة: مبادئ )١٩٨٨البازي، یوسف ونجم، مهدي (.١

): المهارات الفنیة بكرة السلة، مطبعة التعلیم العالي العراق.١٩٩٠جابر، رعد، وعارف، كمال (.٢

):عالقـــة بعــض المتغیـــرات الكینماتیكیــة بدقـــة تصــویب الرمیـــة ٢٠٠٢الجنــابي، قاســم محمـــد عبــاس (.٣

كلیــة التربیــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، عراقــي بكــرة السـلةالحـرة لــدى العبــي المنتخــب الــوطني ال

.القادسیةجامعة الریاضیة، 

): المیكانیكا الحیویة، دار الفكر العربي، مصر.١٩٩٣حسام الدین، طلحة (.٤

): مبــادئ األسـس المیكانیكیــة للحركــات الریاضــیة، دار ١٩٩٨( إیمــانحسـین، قاســم حســن، وشـاكر، .٥

الفكر للطباعة، عمان.  

: كــرة الســلة، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، )١٩٩٩بشــیر(وحمــودات، فــائز عبــدا هللالــدیوجي، مؤیــد .٦

.جامعة الموصل

): كرة السلة للمدرب والمدرس، دار الفكر العربي، القاهرة.١٩٩٩زیدان، مصطفى محمد (.٧

بكــرة الســلة ، ): عالقــة تركیــز االنتبــاه بدقــة التصــویب فــي الرمیــة الحــرة١٩٨٨ســلمان، هاشــم أحمــد (.٨

جامعة بغداد.كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

): البایومیكانیــــك والریاضــــة، جامعــــة الموصــــل دار الكتــــب ١٩٨٧الصــــمیدعي، لــــوي غــــانم (.٩

للطباعة والنشر، الموصل.

): كرة السلة، مطبعة التعلیم العالي، بغداد.١٩٩١( وآخرونالطائي، حكمت محمد .١٠

المحتســـب للتصـــویب ةالبایومیكانیكیـــ): العالقـــة بـــین بعـــض المتغیـــرات ١٩٩٧خالـــد نجـــم (عبـــد اهللا،.١١

دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد.أطروحةبثالث نقاط في القفز بكرة السلة، 

).٢٠٠٠القانون الدولي لكرة السلة (.١٢

، ١بیـة البدنیـة والریاضـیة، ج): موسوعة القیاسات واالختبارات في التر ١٩٨٩، (خریبطمجید، ریسان.١٣

مطابع التعلیم العالي

): التحلیــــل الحركــــي، جامعــــة البصــــرة، دار١٩٩٢، وشــــلش، نجــــاح مهــــدي (خــــریبطمجیــــد، ریســــان.١٤

الحكمة. 

): البایومیكانیك، مطبعة المیناء، بغداد.١٩٧٢نصیف، عبد علي و میرز، كیرهارد (.١٥


