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جامعة الموصل–التربیة الریاضیة كلیة 

١٩/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٧/٩/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
مركز  نالتعرف على بعض القیم للمتغیرات الكینماتیكیة لالعب والكرة في أثناء التصویب بالقفز م-

في كرة السلة.المحتسب بثالث نقاطةالزاوی

القفز من مركز التعرف على عالقة بعض المتغیرات الكینماتیكیة لالعب والكرة في أثناء التصویب ب-

بدقة التصویب في كرة السلة.المحتسب بثالث نقاطالزاویة

وأفتـــرض البـــاحثون وجـــود عالقـــة معنویـــة بـــین بعـــض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة لالعـــب فـــي أثنـــاء 

المحتسب بثالث نقاط بدقة التصویب في كرة السلة. ةالتصویب بالقفز من مركز الزاوی

) ٥لمالءمته و طبیعة البحث .كما تكونـت عینـة البحـث مـن(وأستخدم الباحثون المنهج الوصفي 

جامعــة الموصــل ،والمشــاركین فــي بطولــة –العبــین مــن منتخــب فریــق كــرة الســلة لكلیــة التربیــة الریاضــیة 

،واختیــرت العینــة بالطریقــة  ٢٠١٠-٢٠٠٩دوري الكلیــات لكــرة الســلة فــي جامعــة الموصــل للعــام الدراســي 

المالحظــة العلمیــة التقنیــة والقیــاس والتحلیــل واالختبــار وســائل لجمــع البیانــات  ونثوأســتخدم البــاحالعمدیة.

. تمـــت المالحظـــة العلمیـــة التقنیـــة باســـتخدام الكینماتیكیـــة لعینـــة البحـــث.للحصـــول علـــى بعـــض المتغیـــرات 

Sony-Digital-TRV)التصــویر بالفیــدیو بآلــة تصــویر نــوع ( صــورة/ثانیة، ووضــعت  ٢٥بســرعة 48

واســـتعان البـــاحثون بالوســـائل .متـــر) ٧ي أداء الالعـــب أثنـــاء التصـــویب وتبعـــد مســـافة (فـــي موقـــع لتغطـــ

وأســتنتج .(بیرسون))ـ( الوسـط الحسـابي،االنحراف المعیـاري، معامـل االرتبـاط البسـیط لـةاإلحصـائیة اآلتیـ

الباحثون مایأتي :

وجود ارتباط معنوي موجب بین المتغیرات الكینماتیكیة اآلتیة:  -١

ارتفاع طیران الالعب والمسافة العمودیة للذراع.* بین

* بین أعلى ارتفاع للكرة لحظة االنطالق وأعلى ارتفاع ل.م.ث.ك.ج لحظة االنطالق.

* بین زمن طیران الالعب والمسافة العمودیة للذراع الرامیة وارتفاع طیران الالعب.

رتفاع طیران الالعب.* بین السرعة األفقیة والمسافة األفقیة للذراع الرامیة وا

* بین السرعة األفقیة للذراع الرامیة وزمن طیران الالعب من لحظة ترك األرض.
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وجود ارتباط معنوي موجب بین المتغیرات الكینماتیكیة اآلتیة: -٢

* بین السرعة األفقیة للذراع الرامیة وزمن األداء للذراع الرامیة.

لي للتصویب.* بین السرعة العمودیة لالعب والزمن الك

* بین زاویة انطالق الكرة ومسافة انطالق الكرة وسرعة انطالقها. 

* بین زاویة المرفق للذراع الرامیة والسرعة العمودیة لالعب.

* بین دقة التصویب وأعلى ارتفاع ل.م.ث.ك.ج قبل ترك األرض.

حظة ترك التماس مع عدم استفادة بعض الالعبین من التصویب في نهایة القفز وٕانما كان من ل -٣

  األرض.

عدم االستفادة من حركة الرسغ في متابعة حركة الذراع بعد انطالق الكرة في أثناء التصویب.-٤

Analytic study of some kinematical variables of aiming
with jumping from corner centre calculated in three points

and its relation with accuracy in basketball

Assist. Prof. Dr. Sa'ad N.'Al-Dulaimi
Bashar J. Mohammad Ala'a M. Edris

College of Physical Education/University of Mosul

Abstract:
The study aims at :

- Recognizing the values of some kinematical variables for the player and ball

during aiming with jumping from the corner centre calculated in three points

in basketball .

- Recognizing the relation among some kinematical variables for the player and

ball during aiming with jumping from the corner centre calculated in three

points in basketball.

The researchers have hypothesized the presence of moral relation among

some kinematical variables for the player and ball during aiming with jumping

from the corner centre calculated in three points in basketball.

The researchers have adopted the descriptive method for its convenience

with the nature of the research .So , the research sample consisted of (5) players

from the basketball team of the college of Physical Education –Mosul

University ,who participated in basketball competition of the colleges of Mosul

university in (2009-2010) .The sample has been selected on purpose . The
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researchers have used the technical scientific observation ,measurement ,

analysis , and tests as means of collecting data in order to obtain some bio-

kinematical variables for the sample . The technical scientific observation has

been achieved by using video taping by using a video camera of the type(Sony-

Digital-TRV 48 ) with the speed of 25 pic./second. The camera has been placed

in a position that can cover the player performance during aiming and with a

distance of(7)m . The researchers make use of the following statistical means

(arithmetical mean , standard deviation , simple correlation factor (Pearson )

.The researchers have concluded the following :

1-The presence of positive moral correlation between the following kinematical

variables :

 The height of player flight and the perpendicular distance of the arm .

 The time of player flight and the perpendicular distance of the throwing

arm and the height of the player flight .

 The horizontal speed and distance of the throwing arm and the height of

the player flight .

 The horizontal speed of the throwing arm and the time of the player

flight from the moment of leaving the earth .

2-The presence of a negative moral correlation between the following

kinematical variables :

 The horizontal speed of the throwing arm and the time of the throwing

arm performance .

 The4 perpendicular speed of the player and the total time of aiming.

 Tthe ball starting corner and the distance and speed of the ball .

 The elbow corner of the throwing arm and the perpendicular speed of

the player.

3-The absence of some player's interest of aiming at the end of jumping ,but

not at the moment of leaving earth.

4-The absence of interest in wrist movement in pursuing arm movement after

the starting point of the ball during aiming.
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التعریف بالبحث:-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

شهد العالم تطورًا ملحوظًا في المجال الریاضي بسبب التقدم العلمي الحاصل في مختلف 

المسـتویات الریاضــیة الدولیـة واالولمبیــة لمعظــم الفعالیـات الریاضــیة ولجمیـع الفئــات العمریــة.اذ إن 

تـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة لمختلـــف األلعـــاب هـــذا التطـــور جـــاء عـــن طریـــق الدراســـات العلمیـــة البح

الریاضیة،وشـــملت هـــذه الدراســـات علـــوم مختلفـــة أهمهـــا علـــم البایومیكانیـــك والفســـلجة وعلـــم الـــنفس 

الریاضي والتعلم الحركي والتدریب الریاضي.....الخ.

البایومیكانیـــك أحـــد أكثـــر العلـــوم تخصصـــا فـــي دراســـة حركـــات جســـم اإلنســـان  مویعـــد علـــ

دقیقــا عــن طریــق تحدیــد المســارات الصــحیحة واألفضــل لمفاصــل الجســم وكــذلك وتحلیلهــا تحلــیال 

تحدید زوایـا هـذه المفاصـل إلعطـاء نمـوذج علمـي أدق لتأدیـة الحركـات الریاضـیة بمـا یتناسـب مـع 

طبیعــة الحركــة وقوانینهــا المیكانیكیــة.حیث انــُه یمكــن االســتفادة مــن مبــادئ علــم البایومیكانیــك فــي 

یة عنـــد تـــدریب الریاضـــیین لغـــرض تطـــویر األداء الحركـــي لهـــذِه األلعـــاب جمیـــع األلعـــاب الریاضـــ

بالشكل الذي ینسجم والهدف مـن هـذا األداء. ومـن هـذه الفعالیـات الریاضـیة الكثیـرة االنتشـار لعبـة 

كــرة الســلة والتــي ُشــِمَلت بهــذا التطــور حتــى أصــبحت مــن األلعــاب الشــعبیة المتمیــزة التــي تمــارس 

والتــي بحاجــة إلــى البحــث والدراســة للوقــوف علــى أهــم المعوقــات التــي تحــول بشــكٍل كبیــٍرِ◌ الیــوم، 

). لذا فإن تطور المهارة هو الجزء الرئیسي لتطـویر اللعبـة بصـورة ٥، ٢٠٠٧دون تقدمها(ألفضلي،

).ولــــو نظرنــــا إلــــى المهــــارات ١٩٨٦،٢خاصــــة وتطــــور الحركــــة الریاضــــیة بصــــورة عامة(عبــــد اهللا،

إجادتها ودقة ممارستها  باها كثیرة ومتنوعة والتي ینبغي على الالعاألساسیة في كرة السلة لوجدن

لما لها من خصوصـیة لكـل منهـا فـي اسـتخدامها ضـد المنـافس، ومـن هـذِه المهـارات ذات األهمیـة 

الكبیرة هي التصویب حیث إن جمیع المهارات والخطـط الهجومیـة للفریـق تنتهـي بتحقیـق اإلصـابة 

ا. ونظــرَاَ◌ً◌ لصــغر ملعــب كــرة الســلة مقارنــة بملعــب كــرة القــدم أو التــي یســعى الفریــق إلــى إنجاحهــ

 ةالیـد، وتمیـز أدائهــا بالسـرعة وفـن أداء المهــارات توجـب علــى العبـي الفریـق خلــق عنصـر المفاجــأ

على العبي الفریق المنافس بشتى مهارات التصویب والوسائل الهجومیة المسموح بها قانوًنا، ومن 

صویب بالقفز من مركز الزاویة والتي یحدد بها العب خـاص مـن هـذِه هذه المهارات هي مهارة الت

الوقــت الحاضــر لمــا لهــا مــن مباغــة كبیــرة علــى فریــق فــي  االمنطقــة والتــي لهــا خصوصــیتها وأهمیتهــ

المنافس في الحصول على النقاط الثالثة فیها.

یـــة كبیـــرة وعلیـــه قـــام البـــاحثون بدراســـة تحلیلیـــة لهـــذا النـــوع مـــن التصـــویب لمـــا لـــه مـــن أهم

لّلالعــب أثنــاء التصــویب بــالقفز مــن منطقــة الــثالث نقــاط مــن مركــز الزاویــة لغــرض التعــرف علــى 

بعــض المتغیــرات الكینماتیكیــة لهــذا التصــویب وعالقتــه بالدقــة مــن حیــث إیجابیاتهــا لغــرض تعزیــز 

و الحـــد منهـــا أو افـــي األداء الفنـــي وكـــذلك الوقـــوف علـــى الســـلبیات لغـــرض معالجتهـــ تاإلیجابیـــا

تالفیها في أثناء التصویب ومعالجتها.
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مشكلة البحث:٢-١
أصــبح الفــوز فــي الفّعالیــات الریاضـــیة یتســم بالصــعوبة فــي تحقیــق الغــرض المنشــود مــن 

الهجوم عن طریق المناوالت أو التصویبات المختلفة بسبب تطور التوقع الحركـي وكشـف حركـات 

ت فضال عن طـول الالعبـین المـدافعین اللـذین المهاجمین من خالل اكتشاف حركاتهم في المباریا

، وكـذلك أسـلوب الـدفاع عـن یشكلون عائقا أمام التصویب السـلمي أو التصـویب القریـب مـن السـلة

المنطقة  یكون  مكثفًا تحت السلة وهذا یتطلـب خططـًا مـن قبـل الفریـق المهـاجم وحسـب نـوع وقـوة 

مـن الثبـات لتحاشـي  وتصویب البعیـد بـالقفز أدفاع المنافس لذلك یلجأ الالعبون المهاجمون إلى ال

وِمـْن هـذِه التصـویبات التـي لهـا العبي الفریق المدافع وهذا ما یحقـق فـرص عدیـدة لتسـجیل النقـاط

دور كبیر في تسجیل النقاط هو التصویب بالقفز من مركـز الزاویـة مـن منطقـة الـثالث نقـاط ومـن 

وكذلك خصوصیة لالعب عن طریق تحقیـق كال الجهتین، لها من خصوصیة في تسجیل النقاط  

طریــق زیــادة عــدد النقــاط ، والعــب الزاویــة ســواًء  نأإلصــابة لغــرض حصــول الفریــق علــى الفــوز عــ

یحتــاج إلــى مواصــفات جســمیة معینة،وكــذلك أداء مهــاري ممیــز  بمــن جهــة الیمــین أوالیســار للملعــ

  .نفي التصویب وتحقیق أإلصابة قدر اإلمكا ةودق

فــي فریــق كــرة الســلة حتــى  ننا لتعزیــز هــذِه المنطقــة مــن قــدرات الالعبــیكــذلك حاجــة مــدربی

یســـتطیعوا أن یبـــاغتوا الفریـــق المنـــافس عـــن طریـــق العبـــیهم المختصـــین فـــي التصـــویب مـــن هـــذه 

المنطقـة حتــى یسـتغلوا الثغــرات التــي تحـدث فــي الملعـب حیــث نالحــظ أن العبـي الفریــق المهــاجم، 

اجئون المـدافعین بخـروج  الكـرة مـرة أخـرى إلـى إحـدى الزوایـا وبعد الـدخول العمیـق  إلـى الهـدف یفـ

لَتِصل الكرة إلى الالعب المتمكن للتصویب ِمن هذِه المنطقة وبعیدًا عن المدافعین من قبل الفریق 

المنـافس ولیقــوم بالتصـویب وتحقیــق النقــاط التـي یطمــح لهـا الالعــب وبالتــالي زیـادة تســجیل النقــاط 

كذلك لزیادة االهتمام من قبل المـدربین فـي إجـادة اختیـار الالعـب المتمیـز للفریق وتحقیق الفوز، و 

لهذِه المنطقة .

وعلیِه أرتأى الباحثون دراسة بعض المتغیرات الكینماتیكیة لالعب فـي محاولتـه التصـویب 

ومــن خــارج قــوس الــثالث نقــاط (أي البعـــید) لمــا لهــا مــن خصوصــیة فــي  ةبــالقفز مــن مركــز الزاویــ

هاري وعالقتها بدقة التصویب  لغرض الوقوف على كل ما یعمل على تقـدم النجـاح فـي أألداء الم

هــذا النــوع مــن التصــویب فــي المباریــات وتجــاوز كــل مــا یعیــق وذلــك مــن خــالل التحلیــل الحركــي 

واإلحصــائي الــذي یوضــح لنــا العالقــة بــین المتغیــرات الكینماتیكیــة لالعــب والكــرة أثنــاء التصــویب 

قفز من مركز الزاویة في كرة السلة.ودقة التصویب بال
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ھدافا البحث:٣-١
یهدف البحث إلى:

 نالتعرف على بعض القیم للمتغیرات الكینماتیكیة لالعب والكرة في أثناء التصویب بالقفز م-

المحتسب بثالث نقاط في كرة السلة. ةمركز الزاوی

عب والكرة في أثناء التصویب بالقفز من التعرف على عالقة بعض المتغیرات الكینماتیكیة لال-

مركز الزاویة المحتسب بثالث نقاط بدقة التصویب في كرة السلة.

فرض البحث:  ٤-١
وجود عالقة معنویة بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة لالعب في أثناء التصویب بالقفز من -

.الزاویة المحتسب بثالث نقاط  بدقة التصویب في كرة السلةمركز

مجاالت البحث: ٥-١
المجال البشـري: العبوا منتخب كلیة التربیة الریاضیة لكرة السلة في جامعة الموصل.-

جامعة الموصل.-المجال المكانـي:  قاعة كرة السلة في كلیة التربیة الریاضیة -

  ٢٠٠٩ \ ١١ \ ٨المجال ألزمانـي:  -

المصطلحات المستخدمة في البحث:   ٦-١
الِكینماتیك :١-٦-١

هو أحد فروع علم البایومیكانیك الذي یتطرق إلى الوصف التحلیلـي للعناصـر المیكانیكیـة 

وقسم إلى قسمین : ٠للحركة دون  مراعاة توازن القوى أوعدمه

تشخیص وتقویم المتغیرات الحركیة. -١

  ) ٥٣، ١٩٨٨حساب وقیاس المتغیرات الحركیة.                   (السامرائي، - ٢

المسار الحركي:                                                      ٢-٦-١
هــو الخــط الــوهمي الــذي یرســم المهــارة الحركیــة مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا عــن طریــق نقــاط 

) كمــا عرفهــا ٥٨، ١٩٩٠ب ،معلمــة علــى الجســم مضــافا ألیهــا مركــز ثقــل الجســم واألداة .(محجــو 

حتى نهایتها سواء أكان مستقیما أم   ةالواصل بین أول نقطة تبدأ  بها الحرك) بأنه الخط(الدلیمي

  )١٠، ١٩٩٨منحیا ویمكن االستفادة في تحدید المسافة والزمن والسرعة.....الخ .(الدلیمي، 
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السرعة(المتجھة):٣-٦-١
ون هي حاصل قسمة اإلزاحة التي تقطعها نقاط الجسم على الوحـدة الزمنیـة وبحسـب القـان

األتي:

اإلزاحة

,Dysonالسرعة المتجهة = ـــــــــــ      ( 1986, p.6(

الــزمـن                                 

السرعة الزاویة :  ٤-٦-١
االنتقـــال الــزاوي للجســـم ،أو هـــي القیمــة المكانیـــة الزمنیـــة لســرعة تغییـــر وضـــعیة هــي معـــدل 

الـدوران)على الجسم في أثنـاء الحركـات الدائریـة،وتقاس بالعالقـة النهائیـة لزاویـة انتقـال الجسـم(زاویة 

الفترة الزمنیة المستغرقة في إنهاء الحركة،ویمكن صیاغتها كما في القانون األتي:

اإلزاحة الزاویة

)١٣٣، ١٩٨٨السرعة الزاویة = ـــــــــــــ  (شلش ،

الـــزمـــن

التحلیل الحركي:  ٥-٦-١
لـألداء  هو أحد العلوم الذي یعني باستخدام األسس والقوانین التي توضح الشـكل األفضـل

 االفشـل فـي أداء الحركـات وتقـدیر فیمـبیان األسباب المیكانیكیة للنجـاح أو كللمهارة وكذل يالحرك

الحركیــة التــي یؤدیهــا الریاضــي متطابقــة مــع األداء األمثــل الجیــد أم ألعلــى  ةإذا كــان أداء المهــار 

  ).  ٣٣، ١٩٩٢وفق القوانین واألسس المیكانیكیة (مجید وشلش،

النظریة:الدراسات -٢
أھمیة علم البایومیكانیك:١-٢

إن كلمة بایومیكانیك باختصار هي العلم الذي یبحث في  تـأثیر القـوى الداخلیـة والخارجیـة 

على األجسام الحیة،ونعني بالقوة الداخلیة العضالت واألعصاب،أما القـوة الخارجیـة مثـل الجاذبیـة 

لطبیعیـة التـي تـؤثر علـى الكائنـات الحیـة (ألفضـلي، األرضیة ومقاومة الوسـط وغیرهـا  مـن القـوى ا

١٠، ٢٠٠٧                                                                   .(  

ــم البایومیكانیــك یســتمد معلوماتــه مــن علــوم أخــرى مثــل التشــریح والفســلجة والفیزیــاء  إن عل

ودراســة حركــات اإلنســان وتحلیلهــا تحلــیال یهــدف إلــى تفهــم ملیكــون علمــا مســتقال بذاتــه وهــو علــ

الحیـاة  مالعلمي والتقني والتكنولوجي في تطویر علو  م)ونرى أن أثر التقد٨، ١٩٧٦علمیا(الطالب،

ومنها علم البایومیكانیك،واجبات علم البایومیكانیك :

  ها .التعرف على األسس المیكانیكیة للنشاط العضلي البیولوجي ودراسة العالقات الخاصة ب-

تطبیق القوانین المیكانیكیة على الجهاز الحركي لإلنسان.-
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م اإلنسان وتوافق تأثیرها دراسة العالقات المتبادلة بین القوة الداخلیة والخارجیة المؤثرة على جس-

ــــاء األداء.وعملهــــا  ــــم البایومیكانیــــك أثن ــــادئ عل وهكــــذا أصــــبح مــــن الممكــــن االســــتفادة مــــن مب

في جمیع األلعاب الریاضیة عند تدریسها وتطویر األداء الحركي  ارسیخهومتغیرات هذا العلم لت

الخــاص بكــل فعالیــة وكــذلك تقــدیم الخدمــة العظیمــة للمــدربین والریاضــیین للوصــول إلــى أعلــى 

الحاجة إلـى البایومیكانیـك ماسـة  تالمستویات من األداء الصحیح.وفي السنوات األخیرة أصبح

التـي تعتمـد علیهـا األلعـاب بدرجـة كبیـرة مـن األهمیة،وقـد یرجـع لكونه یمثل أحد علـوم الریاضـة 

ذلك إلى سببین هما :

أصــبحت الفــروق الفنیــة(التكنیك)بین األبطــال العــالمیین والمســتویات الریاضــیة محــدودة یصــعب -

مالحظتها بالعین المجردة.

ات كبیــرة بالدرجــة عــادة مــا تكــون متطلبــات العمــل واألداء علــى أجهــزة وأدوات التــدریب والمنافســ-

الریاضـیین تــدریباتهم دون التعـرض لإلصــابة. ولــذا  نالتـي یصــعب معهـا أن ینهــي عـدد كبیــر مــ

یجــب علــى المــدربین إن یكونــوا علــى اطــالع علــى أســس الحركــة مــن النــواحي البایومیكانیكیـــة 

لمیـة خبرتـه الع نلتوضیحها لالعبین في شتى األلعاب والریاضات الفرقیـة والفردیـة حتـى یزیـد مـ

)وینقســم ١٦ - ١٥ ،٢٠٠٧إلــى جانــب خبرتــه العملیــة للحركــات والمهــارات الریاضیة.(ألفضــلي،

علم البایومیكانیك إلى قسـمین : 

.البایوستاتیك:هو العلم الذي یبحث في سكون واتزان األجسام تحت تأثیر القوى ،أو هو علم ١

السكون.

اسة مقوماتها،وینقسم داخلیًا إلى قسمین :  .البایودینامیك:هو العلم الذي یبحث في الحركة ودر ٢

الكینماتیك: وهو العلم الذي یصف الحركة وصفًا مجردًا دون التعرض للقوى المسببة لها. -أ

  )١٣- ٣، ١٩٧٧الكیناتیك:وهو العلم الذي یدرس الحركة وعالقتها بالقوى المسببة لها.(عبد المنعم، - ب

  لسلة:أھمیة التحلیل المیكانیكي في كرة ا٢-٢
یهدف التحلیل المیكانیكي إلـى معرفـة مسـتوى أداء الحركـات والمهـارات المختلفـة فـي لعبـة 

كــرة الســلة ، فمــن خاللــه نســتطیع معرفــة نقــاط القــوة والضــعف فــي مســتوى األداء الفنــي وتقویمــه 

بصـــــورة موضـــــوعیة وعلـــــى أســـــاس علمي.وقـــــد أشـــــارت كافـــــة المراجـــــع المتاحـــــة إلـــــى أن التحلیـــــل 

ألداء وسیلة موضوعیة لتقویم األداء والعمل على تطویره وتحسـینه أو تعدیلـه ومقارنـة المیكانیكي ل

ــــدراسة تـــأثیر المتغیـــرات األخـــرى مـــن األداء. ویـــذكر  الطرائـــق المختلفـــة لـــألداء، ویســـتخدم كـــذلك ل

) علــى أن الدراسـات المیكانیكیــة تسـهم فــي ١٩٧٦، ز) عــن (ویلـز و لــوت ینجـ٣، ١٩٨٢(حمـودة،

وتحســــینه عــــن طریــــق الوصــــول إلــــى معلومــــات محـــــددة. وبــــذلك أصــــبح للدراســــات دراســــة األداء 

ـــة كـــرة الســـلة أهــــمیة كــــبیرة وذلـــك العتمادهـــا  المیكانیكیـــة فـــي فـــرع  األلعـــاب الریاضـــیة ومنهـــا لعب
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الوســـائل الموضـــوعیة فـــي تقـــویم األداء مـــن قیـــاس للمســـافات واألزمنـــة والقـــوى المـــؤثرة فـــي األداء، 

رفع موضوعیتها وصدقها في تقویم األداء.وعلى الرغم من تعدد المهارات بشكل كمي ودقیق مما ی

الحركیــة فــي لعبــة كــرة الســلة ،واخــتالف میكانیكیــة األداء الفنــي فیهــا.إال أن الهــدف المشــترك الــذي 

یسعى الالعبون إلى تحقیقِه في جمیع أنواع المهارات هو تسجیل النقاط فـي سـلة المنـافس بسـرعة 

وجـب علـى الالعـب أن یتحلـى بـأداٍء فنـي عـاٍل وصـفات بدنیـة  فحقیق هـذا الهـدودقة عـالیتین.ولت

لقـــواُه الذاتیة.فضـــًال عـــن قـــدرة الالعـــب فـــي اســـتخدام القـــوانین لجیـــدة مـــن أجـــل االســـتثمار األمثـــ

المیكانیكیـــــة وقدراتـــــه الفســـــیولوجیة لمصـــــلحة األداء األفضـــــل، واالقتصـــــاد بالجهـــــد المبـــــذول.إذ أن 

یــتم إال مــن خــالل دراســة الحركــة دراســة علمیــة وشــاملة. مســتوى األداء الالتوصــل إلــى الرقــى فــي

إلـى أن التطـور الكبیـر فـي االنجـازات الریاضـیة ال یمكـن أن )١٩٩٩،١١(الهاشـمي، وقد أكد ذلك

نتیجــة دراســة الحركــة  ءفــي الســرعة والقــوة المســتخدمة فقــط وٕانمــا جــالیعــزى إلــى التطــور الحاصــ

عـــن القـــوى المســـببة فـــي حـــدوث هـــذه الحركـــة مانهـــا ومكانهـــا فضـــالدراســـة علمیـــة وافیـــة حســـب ز 

.ولغرض دراسة أي حركة من الحركات أو المهارات التي یؤدیها العب كرة السـلة یجـب أن یكـون 

هنــاك تجزئــة للحركــة المــراد تحلیلهـــا إلــى أقســامها المتداخلة،وتقــدیر طبیعـــة كــل جــزء مــن الحركـــة 

انیكیة والتشریحیة المالئمة للتكنیك المثالي للحركة. حیث أن لغرض تطبیق األسـس والقوانین المیك

مهــارة التصـــویب بــالقفز مـــن مركــز الزاویـــة مــن منطقـــة الــثالث نقـــاط تعــد مـــن األســلحة الهجومیـــة 

الفعالة في لعبة كرة السلة،إذ برهنـت السـنوات األخیـرة علـى أن التصـویب بـالقفز مـن مركـز الزاویـة 

كما هو الحال مع أیة رمیٍة أخرى في اللعبة فإن التصـویب بـالقفز هو سالح ناجح في كرة السلة.و 

مــن مركــز الزاویــة لكــي تكــون عملیــة فعالــة فــي الهجــوم یجــب أن تمــارس بانتظــام وبدقــة واســتغالل 

جمیـــع العوامـــل التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر فـــي عملیـــة التصـــویب مثـــل التـــوازن وزاویـــة االنطـــالق و 

والـــوركین والمـــرفقین وكـــذلك تركیـــز االنتبـــاه علـــى الهـــدف قبـــل وضـــعیة الجســـم والقـــدمین والـــركبتین 

  )٤٩-٤٨، ٢٠٠٩وخالل وبعد التصویب. (رشید،

التصویب في كرة السلة :٣-٢
جـزءاً هامـا فـي معظـم األلعـاب الفرقیـة ومنهـا لعبـة كـرة السـلة نظـرًا لمـا نـراه  بیعد التصـوی

لمتمثلة بحلقـة السلة،فضـال عـن في صعوبة التصویب ویرجع سبب ذلك إلى صغر حجم الهدف وا

كونهـــا مرتفعـــة عـــن أرضـــیة الملعـــب ،وهـــي بـــذلك تحتـــاج إلـــى الدقـــة والتركیـــز فـــي تصـــویب الكـــرة 

إلدخالها في سـلة المنـافس إلحـراز النقـاط التـي یسـعى إلیهـا العبـوا الفـریقین المتنافسـین .وال یخفـى 

كتیـك الهجـومي أو الـدفاعي) تهـدف علینا أیضًا أن جمیع الخطط التي ینفذها الفریق سواًء فـي (الت

إلى زیادة الحصول على فرصة التصویب نحو سلة الفریق المنافس لتسجیل اكبر عدد مـن النقـاط 

  )  ٣٨ -٣٧، ٢٠٠٩للفوز في المباراة.(رشید.
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"إن مهارة التصویب في كرة السلة تعد المهارة الوحیدة التي تحقـق الفـوز للفریـق إذا مـا تــم 

دة وذلك الن كل المهارات األخرى والخطوات الهجومیـة المختلفـة تصـبح عدیمـة إتـقـانها بصورة جی

  )٢٣، ١٩٩٩الجدوى في حالة عدم نجاح التصویب".(جاسم وحمودات،

" أن الهــدف األساســي الــذي یتــوج جمیــع العملیــات التــي تحــدث فــي لعبــة كــرة فضــال عــن 

یة التي عن طریقها یمكن للفریق السلة هو التصویب،فهو المهارة األساسیة األولى من حیث األهم

أن یحقق النجاح واالنتصار في المبـاراة وهـذا یعنـي أن جمیـع المهـارات األساسـیة مـع أهمیتهـا فـي 

هــذه اللعبــة یجــب أن تنَصــبَّ فــي خدمــة الالعــب مــن أجــل إصــابة الهــدف،فتكون المرحلــة األخیــرة 

تعـــاون أفـــراد الفریـــق الواحـــد والختامیـــة للفریـــق المهـــاجم ، وكـــل مـــا یـــؤدى مـــن مهـــارات حركیـــة مـــع

لإلعداد لعملیة التصویب. ویدرك جمیع العاملین في كرة السلة األهمیة الكبیرة للتصویب باختالف 

أنواعــه وتعــدد طــرق أدائــه نتیجــة لقــرب الالعــب وبعــده عــن الهــدف وكــذلك للظــروف المتغیــرة التــي 

لطرق في األداء هي المبادئ تفرضها طبیعة اللعبة من تكتیك هجومي ودفاعي لذا أصبحت هذه ا

األساسیة و التي تمیز كل نوع عن األخر في التصویب بالنسبة لالعب كـرة السـلة والتـي یتعـرض 

لها أثناء المباراة من أجل تحقیق نتیجـة جیـدة فـي المبـاراة مـن خـالل إصـابة هـدف المنـافس بـأكبر 

)                     ١٠، ١٩٨٦نسبة من األهداف.". (عبد اهللا،

أنواع التصویب في كرة السلة :  ٤-٢
ینقســم التصــویب فــي كــرة الســلة إلــى أنــواع عدیــدة وذلــك حســب األداء الحركــي لكـــل نــوع 

ألن التصـویب رغـم تعــدد أنواعـه لـه غـرض واحـد وهـو  كوكذلك البعد أو القرب عـن الهـدف ، وذلـ

طریقــة قانونیــة فهنــاك التصــویب مــن الثبــات وهنــاك التصــویب مــن الحركــة ومــن إصــابة الهــدف ب

المســافات المختلفــة. وكالهمــا یجــب إجادتهــا حتــى یســتطیع الالعــب أن یتصــرف حســبما تقتضــیه 

  الظروف.

التصویب من الثبات :ویقسم التصویب من الثبات إلى:١-٤-٢
)التصویب بالیدین من أمام الصدر .١

یدین من فوق الرأس  .)التصویب بال٢

)التصویب بالیدین من األسفل .٣

)التصویب بید واحدة من أمام الصدر .٤

)الرمیة الحرة .٥

التصویب من الحركة :ویقسم التصویب من الحركة إلى :٢-٤-٢
)التصویب من القفز .١
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)التصویب الـسلـمي .٢

)التصویب بالمتابعة .٣

)التصویب الخطافي .٤

ویب بحسب المسافة : ویقسم التصویب بحسب المسافة إلى :التص٣-٤-٢
التصویب القریب :١-٣-٤-٢

هو التصویب الذي یشمل الكرات التي تصوَّب من داخل المنطقة المحصورة بین مركز 

) أمتار وهو من التصویبات الشائعة االستخدام.أما أكثر ٣وقوس یبعد عنها (السلة من األرض

مة ضمن هذه المسافة فهي:التصویب بالقفز والتصویب السلمي أنواع التصویب المستخد

والتصویب الخطافي والتصویب بالمتابعة .

التصویب المتوسط:٢-٣-٤-٢
ویشمل الكرات التي تصوب من داخل المنطقة المحصورة بین قوس التصویب القریب 

ة االستخدام التصویبات شائعمتر بینهما وهو من)٣،٢٥وقوس التصویب البعید ولمسافة (

والتصویب . أم أكثر أنواع التصویب المستخدمة ضمن هذه المسافة فهي : التصویب بالقفزأیضا

الخطافي والتصویب من الثبات.

التصویب البــعـید:٣-٣-٤-٢
م) ٦.٢٥ویشــمل الكــرات التــي تصــوب مــن خلــف قــوس الــثالث نقــاط ،أي  بمســافة تبعــد (

النـــوع مـــن التصــویب أحـــد التصـــویبات المهمــة فـــي كـــرة عــن مركـــز الســلة مـــن األرض. ویعـــد هــذا 

م،أجــرى االتحــاد الــدولي لكــرة الســلة عــددًا مــن التعــدیالت  ١٩٨٤الســلة،ذلك أنــه فــي صــیف عــام 

علــى قــانون اللعبــة ، منهــا اســتحداث منطقــة الــثالث نقــاط ،إذ تحتســب إصــابة الهــدف مــن داخــل 

وبهـــذا الصـــدد یشـــیر (مانفریـــد ســـترا قـــوس التصـــویب البعیـــد بنقطتـــین ومـــن خارجـــه بـــثالث نقـــاط .

)رئیس االتحــاد األلمــاني لكــرة الســلة إلــى أن رمیــة الــثالث نقــاط بـرهـــنت علــى أنهــا اختــراع جیــد روبــ

.وطبقا ألراء الخبراء فأنها أكثر قاعدة فعالة أوجدها االتحاد الدولي لكرة السلة لألسباب اآلتیة :

أنها تسحب الالعبین بعیدًا عن السلة .-

عبین الطوال یرتكبون أخطاء أقل وهذه ناحیة مهمة جدًا .الال-

الالعبــون المتوســطون والقصــار القامــة أصــبح عنــدهم فرصــة أحســن للرمیــات الناجحــة واســتخدام -

ســـرعتهم وحـــركتهم بحریـــة فـــي مســـاحة أكبر.أمـــا أكثـــر أنـــواع التصـــویب المســـتخدمة ضـــمن هـــذه 

ـفـز.المسافة فهي :التصویب من الثبات والتصویب بالـق
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مراكز الھجوم :  وتقسم إلى:  ٥-٢
)مركز الموزع (الحارس١-٥-٢

،الرمیـة الحـرة إلـى جـانبي  الملعـبهي المنطقة التي تقع بین خط المنتصف وامتداد خط

ویشـغل هـذه المنطقـة غالبـا الالعبـون قصـار القامــة الـذین یطلـق علـیهم تسـمیة صـانعي األلعــاب ( 

Play Makerسرعة والسیطرة والمحاورة الجیدة والقدرة على التصویب البعید.) ،ویمتازون بال

مركز الزاویة (الجناح):                     ٢-٥-٢
المحصورة بـین الحـد الجـانبي للمنطقـة المحرمـة والحـد الجـانبي للملعـب یمینـًا  ةهي المنطق

والقصـار القامـة الـذین یمتـازون بالسـرعة  نویسارًا .ویشغل هذه المنطقة غالبًا الالعبـون المتوسـطو 

والخداع والقدرة العالیة على القطع والتصویب من مسافات بعیدة ومتوسطة .

مركز االرتكاز:٣-٥-٢
هي المنطقة التـي تكـون داخـل وحـول المنطقـة المحرمـة والقریبـة مـن السـلة ، ویشـغل هـذه 

از) من أجل السیطرة على الكرات المرتدة مـن المنطقة غالبًا الالعبون الطوال القامة(العبي االرتك

الهــــدف والــــذین یقومــــون بالتصــــویب القریــــب فضــــًال عــــن القیــــام بعمــــل الســــتار(الحجز) لــــزمالئهم 

  )                                                             ١٧-٨، ١٩٩١المهاجمین. (السیفو، 

دقة التصویب:  ٦-٢
عـــب علـــى إصـــابة الهـــدف عـــن طریـــق توجیـــه الحركـــات اإلرادیـــة " تعنـــي الدقـــة قابلیـــة الال

ـــوب إلصـــابة  ـــذ الحركـــات فـــي االتجـــاه المطل ـــة لهـــا فـــي تنفی ـــة والعضـــالت المقابل للعضـــالت العامل

الهدف.ویتم توجیه الحركات اإلرادیة للعضالت العاملة في التصویب عن طریف دائرة التوجیه في 

لى الفعالیات اإلرادیة المعقدة فتنسق بینهـا، وتـنظم شـدتها المخیخ ،إذ تقوم نوى القنطرة بالسیطرة ع

ــــى الــــذاكرة الحركیــــة الناتجــــة مــــن جــــراء التــــدریب والتكــــرار للحركــــة  واتجاههــــا ومــــدتها اعتمــــادا عل

  ) ٤٩٠، ١٩٧٢"(الهاللي، 

"فضال عما تقدم فـان أهمیـة الدقـة تظهـر فـي كـل فعالیـة أو نشـاط ریاضـي إلصـابة هـدف 

ك هــي صــفة خصوصــیة وتختلــف مــن فعالیــة إلــى أخــرى ،إذ أن الدقــة فــي مــا،وعلى الــرغم مــن  ذلــ

التصویب في كرة السلة لیست نفسها في كرة الید،كما أن مستوى الدقة لدى أي العب تقدر بمدى 

قابلیتــه وقدرتــه فــي التقلیــل مــن كمیــة الطاقــة المبذولــة لتحقیــق الهــدف النهــائي للحركــة بــأداء یتســم 

ما یمكن من األخطاء،لذا فإن الدقة تفسر بمدى تنفیذ أجزاء الحركة والقدرة بالتوافق والتوازن وبأقل 

على ربط تلك األجزاء الصغیرة في مجموعها لتكـون الحركـة الكاملـة وهـذا یعنـي القـدرة علـى تقلیـل 

الفارق في األداء الحركي عن األداء األمثل بكل ما یتضمن ذلك من نواحي مكانیة االنحرافات أو
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ة وهــذا هــو الهــدف األساســي فــي عملیــة الــتعلم والتــدریب لمعظــم المهــارات والفعالیــات وفنیــة للحركــ

).٥٣-٥٢، ٢٠٠٦الریاضیة بصورة عامة ومهارة التصویب بكرة السلة بصورة خاصة"(غزال،

منھج البحث:١-٣
.استخدم الباحثون المنهج الوصفي  لمالءمته و طبیعة البحث

عینة البحث :٢-٣
–) العبـــین مـــن منتخـــب كـــرة الســـلة لكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ٥تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن(

جامعــة الموصــل ، والمشــاركین فــي بطولــة دوري الكلیـــات لكــرة الســلة فــي جامعــة الموصــل للعـــام 

ینة ) مواصفات ع١ویبین  الجدول (واختیرت العینة بالطریقة العمدیة.، ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 

البحث.

) یبین قیم بعض المعالم اإلحصائیة ومواصفات عینة البحث١الجدول (

االسم  ت
الطول/

سم
العمر/سنةالكتلة/كغم

العمر 

التدریبي/سنة

دقة 

التصویب

  ٦  ٥  ٢٣  ٧٧.٠  ١.٩٥  أرشد علي محمد  ١

  ٦  ٥  ٢١  ٨٦.٠  ١.٩٠  حسام علي غانم  ٢

  ٦  ٧  ٢١  ٨٦.٦  ١.٨٨  كرم رعد  ٣

  ٦  ٤  ٢٠  ٥٨.٦  ١.٧١  محمد عادل  ٤

  ١٢  ٤  ٢٠  ٧١.٤  ١.٨٨  نشوان غانم  ٥

  ٧.٢  ٥  ٢١  ٧٥,٩٢  ١,٨٦٤الوسط الحسابي

  ٢.٦٨  ١.٢٢  ١.٢٢  ١١.٥٨  ٠.٠٩االنحراف المعیاري

:توسائل جمع البیانا٣-٣
التحلیـل وسـائل لجمـع ثـم المالحظـة العلمیـة التقنیـة و  القیاس واالختبـار ونثاستخدم الباح

الكینماتیكیة لعینة البحث. ول على بعض المتغیرات البیانات للحص
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اختیار المتغیرات الكینماتیكیة : ٤-٣
) یبـین ٢تم تحدید أهم المتغیـرات الكینماتیكیـة المالئمـة للبحـث لغـرض دراسـتها والجـدول (

هذه المتغیرات. 

  )٢الجدول(

یبین المتغیرات الكینماتیكیة لالعب والكرة لعینة البحث

بلمتعلقة بالالعالمتغیرات ا

ـــة المرفـــق للـــذراع الرامیـــة فـــي ١١المسافة الزاویة للذراع الرامیة٦مسافة الطیران الالعب العمودیة١ زاوی

أثناء الرمي

أعلى ارتفاع لـ.م.ث.ك.ج.قبل تـرك ٢

األرض

المسافة األفقیة للذراع الرامیة١٢زمن األداء للذراع الرامیة٧

لحظة أعلـــــى ارتفـــــاع لــــــ.م.ث.ك.ج.٣

انطالق الكرة

المسافة العمودیة للذراع الرامیة١٣السرعة األفقیة للذراع الرامیة٨

سرعة طیران الالعب١٤السرعة العمودیة للذراع الرامیة٩الزمن الكلي للتصویب٤

السرعة العمودیة لالعب١٥السرعة الزاویة للذراع الرامیة١٠زمن الطیران لالعب٥

علقة بالكرةالمتغیرات المت

١

٦

دقة التصویب٢٠مسافة انطالق الكرة   ١٨أعلى ارتفاع للكرة لحظة االنطالق

١

٧

سرعة انطالق الكرة   ١٩زاویة انطالق الكرة

اختبار دقة التصویب من القفز من مركز الزاویة:  ٥-٣
الهدف من االختبار :

).ركز الزاویة(المحتسب بثالث نقاطفز من میهدف االختبار إلى قیاس دقة التصویب من الق-

األجهزة واألدوات المستخدمة: 

أحد سلتي الملعب. ىملعب كرة سلة ویجري االختبار عل )٥( كرات سلة عدد-

طریقة أداء االختبار:

لزاویــة ومــن جهــة یســار عنــد أداء االختبــار یقــف المختبــر خلــف خــط الــثالث نقــاط فــي مركــز ا-

البدء یقوم المختبر بأداء التصویب من القفز إلصابة الهدف.إشارة السلة وعند 

شروط االختبار:

یتم أداء الرمیة  بكلتا الیدین .-

یجب أن یتم أداء التصویب من خلف خط الثالث نقاط.-

) تصویبات .٥للمختبر أن یؤدي (-

التسجیل :

) درجات .٣تحتسب المحاولة التي تصیب الهدف ولكل ناجحة (-

) درجة. ١٥) رمیات من (٥م احتساب مجموع األهداف الناجحة (یت-

  )٢٠٠٩(نقال عن رشید، ،
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المالحظة العلمیة والتقنیة: ٦-٣
-Sony)تمــت المالحظــة العلمیــة التقنیــة باســتخدام التصــویر بالفیــدیو بآلــة تصــویر نــوع (

Digital-TRV ثنـــاء صـــورة/ثانیة، ووضــعت فـــي موقــع لتغطـــي أداء الالعــب أ ٢٥بســرعة 48

.متر) ٧التصویب وتبعد مسافة (

تجربة البحث:٧-٣
) وفـــي الســـاعة الثانیـــة  ٢٠٠٩/  ١١/  ٨تـــم إجـــراء التجربـــة فـــي یـــوم األحـــد (المصـــادف 

وبعــد أن تــم تهیئــة جامعــة الموصــل.–لكلیــة التربیــة الریاضــیة –ظهــرًا فــي قاعــة كــرة الســلة المغلقــة

م) عــن ٧.٠٠ان وضــع آلــة التصــویر حیــث تبعــد ( كافــة مســتلزمات التجربــة وكــذلك تــم تحدیــد مكــ

علـى  ) وكانـت آلـة التصـویر١.٢٥مكان التصویب من الزاویة.وكان ارتفـاع العدسـة عـن األرض (

یمــین الالعــب الــذي یــؤدي التصــویب بالیــد الیمنــى (الن جمیــع أفــراد عینــة البحــث یســتخدمون الیــد 

ویره من نقطة التصویب أي من مركز م ) ،إذ تم تص١استخدام مقیاس رسم بطول(  مالیمنى )،وت

الزاویة خلف خط الثالث نقاط ألفراد عینـة البحـث، وبعـدها تـم أداء تجربـة البحـث وصـورت جمیـع 

المحاوالت التي قام بتنفیذها الالعبون (خمس محاوالت لكل العب).  

األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث :٨-٣
).٥كرة سلة عدد ( -٢                                  ملعب لكرة السلة.               -١

)م + شریط قیاس.١مقیاس رسم ( -٤)غرام.     ٥٠یقیس ألقرب من ( نمیزان لحساب كتلة الالعبی -٣

Sonyآلة تصویر فیدیویة ( -٥ Digital) ١) مع حامل ثالثي عدد (١) عدد.(

).CDقرص لیزري( -٧                ).                 ١) ملم عدد (٨شریط فیدیو ( -٦

).٨٠٠Canonطابعة لیزریة نوع ( -٩.                                    ٤حاسوب آلي نوع بانتیوم -٨

البرمجیات المستخدمة في التحلیل الحركي: ٧-٣

إلــى أجــزاء ودراســة هــذه األجــزاء  ةإن التحلیــل بشــكل عــام هــو وســیلة لتجزئــة الحركــة الكلیــ

).و بعـــــد إجـــــراء عملیـــــة التصـــــویر بالفیـــــدیو لجـــــأ ٩١، ١٩٨٧لكشـــــف دقائقها(الصـــــمیدعي،بعمـــــق

CDالباحثون الـى مكتـب خـاص فـي اإلنتـاج الفنـي إذ قـام بتحویـل فلـم الفیـدیو الـى قـرص لیـزري 

Averباستخدام جهاز  media:ومن ثم تم استخدم البرامج اآلتیة وكًال حسب وظیفته ،

I)برنامج -١ films)حدید الرمیات التي سیتم تحلیلها.لغرض ت

Image)برنامج  -٢ ready) لغرض تقطیع الرمیات الى مجموعة صورFrames ).(

ACDبرنــامج ( -٣ See) لعـــرض الصــور ((Frames لغـــرض تحدیــد بدایـــة ونهایــة كـــل رمیـــة

وحذف الصور التي هي خارج حدود بدایة ونهایة كل رمیة.
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Auto)برنــامج( -٤ Cad برنــامج علمــي یســتخدم فــي التطبیقــات والتصــحیحات :وهــو  2009

الهندسیة ،واستخدم هذا البرنامج للتعرف على قیم زوایا مفاصل وأجزاء الجسـم وزاویـة انطـالق 

الكرة واستخراج مركز ثقل كتلة الجسم لكل صورة على حدا.

) لتحدید زمن الطیران والزمن الكلي ألداء الرمیة.(Timerبرنامج  -٥

لحساب القیم الحقیقیة بعد ضربها بقیم مقیاس الرسم العمودي واألفقي.Excel)(برنامج  -٦

الوسائل اإلحصائیة:٨-٣
)عــن طریــق الحاســبة Spssللتوصــل إلــى نتــائج البحــث تــم اســتخدام الحزمــة اإلحصــائیة (

االلكترونیة واستعان الباحثون بالوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

االنحراف المعیاري.-الوسط الحسابي .             -

  )٣٦٠-١٠٣، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ،معامل االرتباط البسیط لــ(بیرسون).-

عرض النتائج ومناقشتھا: -٤
عرض نتائج البحث:١-٤

فیما یأتي عرض لما توصل إلیه الباحثون من نتائج في ضوء أهداف البحث مع ذكر 

وء اإلطار النظري والدراسات السابقة. بصورة علمیة وفي ضتلك النتائج ومناقشتها

) یبین قیم بعض المعالم اإلحصائیة الخاصة للمتغیرات الكینماتیكیة لعینة البحث٣الجدول (

االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمتغیرات الكینماتیكیة
٠.٣٩٤٠.٠٧١٦المسافة األفقیة للذراع الرامیة  / متر

٠.٦٢٨٠.١٠٩لرامیة / متر المسافة العمودیة للذراع ا
٠.٤٨٢٠.٠٥٤المسافة الزاویة للذراع الرامیة / متر
٠.٢٩٨٠.١٣٤مسافة طیران الالعب العمودیة / متر

١.٢٧٣٠.١٣٠أعلى ارتفاع لـ.م.ث.ك.ج قبل ترك األرض / متر
١.٣٨٠١.٢٠١أعلى ارتفاع لـ.م.ث.ك.ج لحظة انطالق الكرة  / متر

٢.٤٢٩٠.٢٣٦ع للكرة لحظة االنطالق / مترأعلى ارتفا
٠.٣٣٩٠.٠٢٣مسافة انطالق الكرة / متر

٠.٢١٦٠.٠٤٥زمن األداء للذراع الرامیة / ثانیة
٠.٦١٦٠.٠٨٢الزمن الكلي للتصویب / ثانیة
٠.٢٦٤٠.٠٣٥٧زمن الطیران لالعب / ثانیة

٣٢.٢٢٧٦٨.٠٧٣السرعة األفقیة للذراع الرامیة / متر/ثا
٣.٠٤٨٠.٩٦١السرعة العمودیة للذراع الرامیة / متر/ثا
١٨.٥٠٥٩.٨٩٧السرعة الزاویة للذراع الرامیة / متر/ثا

٢.٢٥٨٠.٤٢٦السرعة العمودیة لالعب / متر/ثا
١.٠٩٦٠.٣٤٦سرعة طیران الالعب / متر/ثا
٨.٧١٥٠.٨٥٠سرعة انطالق الكرة / متر/ثا

٤٦.٠٠٣.١٦٢ق الكرة / درجةزاویة انطال
١٠٦.٦٠٣.٣٦١زاویة المرفق للذراع الرامیة في أثناء الرمي/ درجة

٧.٢٠٠٢.٦٨٣دقة التصویب / درجة
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معنویــة بــین المتغیــرات الكینماتیكیــة  ت) دلــت النتــائج علــى وجــود ارتباطــا٤مــن الجــدول(

وكما یأتي: 

عـــب والمســـافة العمودیــــة للـــذراع إذ بلغـــت قیمـــة وجـــود ارتبـــاط معنـــوي موجـــب بـــین طیـــران الال -١

)، ویعــــزو البــــاحثون ذلــــك أنــــه كلمــــا زادت مســــافة طیــــران الالعــــب زادت ٠.٨٨٩معامــــل االرتبــــاط (

المسافة العمودیة للذراع كون الذراع جزء من الكل (جسم الالعب) حیـث یـتم النقـل الحركـي الحاصـل 

  ).  ٢٨٩- ٢٧٩، ١٩٩٢شلش، (خریبط و من القدمین إلى الجذع ثم إلى الذراعین

ـــــى ارتفـــــاع -٢ ـــــاع للكـــــرة لحظـــــة االنطـــــالق وأعل ـــــى ارتف ـــــین أعل ـــــوي موجـــــب ب ـــــاط معن وجـــــود ارتب

) وهــي قیمــة عالیــة، ٠.٩٩٨ل.م.ث.ك.ج لحظــة االنطــالق فقــد بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط (

كتلــة الجســم أثنــاء لحظــة انطــالق الكــرة زاد معــه لویعــزو البــاحثون ذلــك كلمــا ارتفــع مركــز ثقــ

على ارتفاع للكرة لحظة االنطالق إذ یؤكد عباس ومحمد على التهدیف عند وصول الالعـب أ

  ) ٧٩، ٢٠٠٠إلى أعلى ارتفاع یصله سواًء من الثبات أوالحركة (الدیاسطي وعبدالرؤوف،

وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین زمــن طیــران الالعــب والمســافة العمودیــة للــذراع الرامیــة فقــد  -٣

)ویعـــزو البـــاحثون ذلـــك أنـــه كلمـــا أزادت مســـافة طیـــران ٠.٩٢٩االرتبـــاط (بلغـــت قیمـــة معامـــل 

الالعـــب الـــى األعلـــى وباعتبـــار الـــذراع جـــزء مـــن الكـــل كمـــا موضـــح أعـــاله فـــأن زمـــن طیـــران 

الالعب سیزداد بالتأكید كلما ازدادت المسافة العمودیة . 

عــب العمودیــة فقــد وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین زمــن طیــران الالعــب ومســافة طیــران الال -٤

)، ویعــزو البــاحثون ذلــك لوجــود ارتبــاط كبیــر بــین زمــن ٠.٩٤٤بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط (

أداء الالعب ومسافة طیران الالعب إذ كلما زادت مسافة الطیران احتاج إلى زمن أكبر (كلمـا 

زاد مسافة الطیران زاد زمن الطیران). 

فقیة والمسافة األفقیة للذراع الرامیة إذ  بلغت قیمـة وجود ارتباط معنوي موجب بین السرعة األ -٥

) ویعزو الباحثون ذلـك لوجـود العالقـة الطردیـة بـین المسـافة والسـرعة ٠.٩٥٥معامل االرتباط(

حیــث كلمــا زادت متابعــة رســغ الــذراع الرامیــة للكــرة كلمــا زادت المســافة األفقیــة للــذراع وبالتــالي 

زیادة السرعة األفقیة للذراع.

ود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین الســرعة األفقیــة للــذراع الرامیــة ومســافة طیــران الالعــب فقــد وجــ -٦

) ویعزو الباحثون ذلك للسبب المذكور أعاله. ٠.٨٣٢بلغت قیمة معامل االرتباط(

وجود ارتباط معنوي بین السرعة األفقیة للذراع الرامیة وزمن طیران الالعب من لحظة الترك -٧

المسافة  ت) ویعزو الباحثون ذلك أنه كلما ازداد٠.٨٧٧ل االرتباط (قیمة معام تفقد بلغ

األفقیة للذراع  أدت الى ازدیاد السرعة األفقیة على حساب ازدیاد الزمن .
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وجود ارتباط معنوي سالب بین السرعة العمودیة للذراع الرامیة وزمن األداء للذراع الرامیة فقد  -٨

، ویعزو الباحثون ذلك الى وجود العالقة العكسیة بین )٠.٨٦٦- بلغت قیمة معامل االرتباط(

السرعة والزمن . 

وجود ارتباط معنوي موجب  بین السرعة العمودیة لالعب وأعلى ارتفاع لـ.م.ث.ك.ج لحظة   -٩

)، ویعزو الباحثون ذلك أنه كلما زادت ٠.٨٣٥فقد بلغت قیمة معامل االرتباط ( قاالنطال

السرعة وحسب قانون السرعة:  المسافة مع ثبات الزمن زادت

المسافة

  )٤٠، ١٩٧٦،بالسرعة=ــــــــ               (نزار الطال

الزمن

وجــــود ارتبــــاط معنــــوي موجــــب بــــین الســــرعة العمودیــــة لالعــــب وأعلــــى ارتفــــاع للكــــرة لحظــــة  -١٠

)، ویعــزو البــاحثون ذلــك أنــه كلمــا أرتفــع ٠.٨٢٨ق فقــد بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط (االنطــال

الجسم إلى أعلى نقطة في  أثناء التصویب زادت معه المسافة العمودیة وبالتالي سـوف تـزداد 

السرعة العمودیة وحسب قانون السرعة.

ي للتصــویب أذ بلغــت وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین الســرعة العمودیــة لالعــب والــزمن الكلــ-١١

)، ویعـــزو البـــاحثون ذلـــك لوجـــود العالقـــة العكســـیة مـــا بـــین ٠.٩٤٥-االرتبـــاط (لقیمـــة معامـــ

السرعة والزمن.

الالعـب أذ بلغـت قیمـة  نمعنوي موجب بین سرعة طیران الالعب ومسافة طیـرا طوجود ارتبا-١٢

وجـود عالقـة طردیـة )وهي قیمة عالیـة جـدًا، ویعـزو البـاحثون ذلـك ل٠.٩٨٤معامل االرتباط  (

ما بین المسافة والسرعة حیث كلما زادت المسافة زادت السرعة وحسب قانون السرعة.

وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین ســرعة طیــران الالعــب وزمــن طیــران الالعــب مــن لحظــة  -١٣

)، ویعـزو ٠.٩٠٦الترك إلى أعلى ارتفاع لحظة انطالق الكرة إذ بلغت قیمة معامل االرتباط (

ثون ذلــك لوجــود العالقــة مــا بــین الســرعة والــزمن وحســب قــانون الســرعة باالعتمــاد علــى البــاح

متغیري المسافة والزمن.

وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین ســرعة اللحظیــة النطــالق الكــرة ومســافة انطــالق الكــرة إذ  -١٤

ابین ) ، ویعـزو البـاحثون ذلـك لوجـود العالقـة الطردیـة مـ٠.٨١٧بلغت قیمـة معامـل االرتبـاط (

السرعة والمسافة مع ثبات زمن انطالق الكرة.

وجــود ارتبــاط معنــوي ســـالب بــین زاویــة انطــالق الكــرة ومســافة انطــالق الكــرة أذ بلغــت قیمــة -١٥

)، ویعـزو البـاحثون ذلـك أُن زیـادة الزاویـة یعنـي اتجـاه الكـرة عمودیـا ٠.٨٩٧-معامل االرتباط(

مما یقلل المسافة األفقیة والعكس  صحیح .
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وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین زاویــة انطــالق الكــرة وســرعة انطــالق الكــرة إذ بلغــت قیمــة  -١٦

)ویعزو الباحثون ذلك أنه كلما صغرت زاویة انطـالق الكـرة سـیؤدي ٠.٨٣٣-معامل االرتباط(

ذلــك الــى قلــت الــزمن التــي تقطعهــا الكــرة ، وبالتــالي ســیؤدي الــى زیــادة الســرعة لوجــود العالقــة 

بین السرعة والزمن وحسب قانون السرعة.العكسیة ما 

وجود ارتباط معنوي موجب بین زاویة المرفق للذراع الرامیة والزمن الكلي للتصـویب إذ بلغـت -١٧

)وهــي قیمــة عالیــة جـدًا، ویعــزو البــاحثون ذلــك أنــه كلمــا كبــرت ٠.٩٦١قیمـة معامــل االرتبــاط (

بسـبب زیـادة المسـافة الزاویـة لحركـة زاویة المرفق كلما احتاج إلى زمن أكبر لعملیـة التصـویب

الكف والساعد في أثناء التصویب نحو الهدف.

وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین زاویــة المرفــق للــذراع الرامیــة والســرعة العمودیــة لالعــب فقــد  -١٨

ذلك أنه كلما قلت المسافة الرتفاع  ن) ، ویعزو الباحثو ٠.٩٥٩-بلغت قیمة معامل االرتباط (

السرعة وتؤثر بذلك على زیادة زاویـة المرفـق للـذراع الرامیـة بسـبب انطـالق الكـرة الالعب قلت 

قبل وصول الالعب إلى أعلى ارتفاع ویرجع ذلـك إلـى وجـود خلـل فـي فـن األداء أثنـاء عملیـة 

التصویب .  

وجود ارتباط معنوي سالب بین دقة التصویب وأعلـى ارتفـاع لــ.م.ث.ك.ج قبـل تـرك األرض  -١٩

)،ویعـزو البــاحثون ذلـك الـى أن ارتفـاع الجسـم یقلــل ٠.٩٠٢-یمـة معامـل االرتبـاط (إذ بلغـت ق

من االتزان وبالتالي  یؤثر سلبیا على الدقة.

للــذراع الرامیــة إذ بلغــت  ةوجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین دقــة التصــویب والســرعة العمودیــ -٢٠

ســرعة یعنــي زیــادة ارتفــاع )،ویعــزو البــاحثون ذلــك أن زیــادة ال٠.٨٢٩قیمــة معامــل االرتبــاط (

الكرة في أثناء طیرانها مما یسهل الدخول بزاویة كبیرة الى السلة .

:االستنتاجات والتوصیات-٥
االستنتاجات:١-٥

استنتج الباحثون مایأتي :

وجود ارتباط معنوي موجب بین المتغیرات الكینماتیكیة اآلتیة:  - ١

سافة العمودیة للذراع.* بین ارتفاع طیران الالعب والم

* بین أعلى ارتفاع للكرة لحظة االنطالق وأعلى ارتفاع ل.م.ث.ك.ج لحظة االنطالق.

* بین زمن طیران الالعب والمسافة العمودیة للذراع الرامیة وارتفاع طیران الالعب.

* بین السرعة األفقیة والمسافة األفقیة للذراع الرامیة وارتفاع طیران الالعب.

السرعة األفقیة للذراع الرامیة وزمن طیران الالعب من لحظة ترك األرض.* بین

* بین السرعة العمودیة لالعب وأعلى ارتفاع ل.م.ث.ك.ج  وأعلى ارتفاع للكرة لحظة االنطالق.
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* بین سرعة طیران الالعب ومسافة طیران الالعب وزمن طیران الالعب من لحظة ترك األرض 

  ق الكرة.نطالارتفاع ال أعلى إلى

* بین سرعة انطالق الكرة ومسافة انطالق الكرة.

* بین زاویة المرفق للذراع الرامیة والزمن الكلي للتصویب.

* بین دقة التصویب والسرعة العمودیة للذراع الرامیة.

وجود ارتباط معنوي موجب بین المتغیرات الكینماتیكیة اآلتیة: - ٢

ة وزمن األداء للذراع الرامیة.* بین السرعة األفقیة للذراع الرامی

* بین السرعة العمودیة لالعب والزمن الكلي للتصویب.

* بین زاویة انطالق الكرة ومسافة انطالق الكرة وسرعة انطالقها. 

* بین زاویة المرفق للذراع الرامیة والسرعة العمودیة لالعب.

* بین دقة التصویب وأعلى ارتفاع ل.م.ث.ك.ج قبل ترك األرض.

عدم استفادة بعض الالعبین من التصویب في نهایة القفز وٕانما كان من لحظة ترك التماس  -٣

مع األرض.

عدم االستفادة من حركة الرسغ في متابعة حركة الذراع بعد انطالق الكرة في أثناء التصویب. -٤

التوصیات: ٢-٥
ي تقویم أداء الالعبین في التصویب اعتماد المتغیرات الكینماتیكیة التي حققت ارتباطا عالیًا ف -١

من القفز  من مركز الزاویة بكرة السلة وذلك من خالل التأكید علیها خالل التدریبات الیومیة. 

التأكید على األداء الفني الصحیح ألداء التصویب من القفز من حیث القفز والهبوط في نفس -٢

المكان.

افة انطالق الكرة من خالل تطویر العضالت تطویر سرعة انطالق الكرة بالتوافق مع مس -٣

العاملة للذراعین والكتفین في عنصر السرعة .

استخدام وسائل تدریبیة مساعدة لتطویر انطالق الكرة من أعلى ارتفاع بعد وصول الالعب -٤

إلى أعلى ارتفاع عن األرض وذلك عن طریق تمرینات تطویر القوة االنفجاریة للذراعین 

والكتفین.    

التركیز على المسافات واالرتفاعات لمسار الكرة في أثناء التصویب من القفز من مركز  -٥

الزاویة للتأكید على دقة اإلصابة بعد التصویب.

 باختیار العبي المنتخبات من ذوي القامات الطویلة وتجنب الالعبین القصار القامة وحس -٦

مراكز اللعب.
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كرة من أجل أن تأخذ المسار العمودي واألفقي الذي یحقق التأكید على كبر زاویة انطالق ال-٧

الدقة في دخول الكرة أثناء التصویب وذلك من خالل إجراء التصویر الدوري لالعبین.

أخرى على أعمار مختلفة ولكال الجنسین . ةإجراء دراسات بایومیكانیكی -٨

المصادر
الحاســوب  تات اإلحصــائیة واســتخداماالتكریتي،ودیـع یاســین والعبیــدي ،حســن محمـد :التطبیقــ -١

  .١٩٩٩في بحوث التربیة الریاضیة ،مدیریة دار الكتب والنشر، جامعة الموصل ،

،دار الكتـب للطباعـة والنشـر ، ٢وحمـودات ،فـائز بشـیر :كـرة السـلة ،طجاسم ،مؤیـد عبـد اهللا -٢

  .١٩٩٩جامعة الموصل ،

ارنـة لـبعض المتغیـرات البایوكینماتیكیـة وصبري ،لیث إسماعیل :دراسـة مق محمدون ،ثائر غان -٣

بین العبي منتخب كلیة التربیة األساسیة والعبي المنتخب الوطني أثناء أداء الرمیة الحرة فـي 

   ٢٠٠٦ )،١) العدد (٣كرة السلة ،مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة المجلد (

بالوثب عالیًا فـي كـرة الیـد حمودة ،محمد خالد: دراسة بایومیكانیكیة لبعض أسالیب التصویب -٤

  . ١٩٨٢،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة حلوان ،

الــدلیمي ،ســعد نــافع :العالقــة بــین بعــض المتغیــرات البایوكینماتیكیــة فــي رفعــة النتر،أطروحــة  -٥

  .١٩٩٨الدكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضة ، جامعة البصرة ،

اسطي،عصـــام الـــدین عبـــاس وعبـــدالرؤوف،ظافر محمـــد:كرة الســـلة تطبیقـــات عملیـــة لطـــرق الدی-٦

ــــــتعلم مــــــع القــــــانون الــــــدولي  لقواعــــــد كــــــرة الســــــلة للرجــــــال والنســــــاء، دار FIDAالتــــــدریس وال

  .٢٠٠٠المعارف،القاهرة، 

ات المیكانیكیــة للتهــدیف النــاجح دراســة مقارنــة فـي بعــض المتغیــر دیــار محمــد صــدیق :رشـید، -٧

فاشـــل مـــن الثبـــات والقفـــز مـــن الزوایـــا والمســـافات المختلفـــة لـــدى العبـــي المنتخـــب الـــوطني الو 

العراقــي لكــرة الســلة ،أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ،كلیــة التربیــة الریاضــیة ،جامعــة الســلیمانیة 

،٢٠٠٩.  

ل ،جامعـة الموصـ،رللطباعة والنش بمدیریة دار الكتالبایومیكانیك،فؤاد توفیق:السامرائي، -٨

١٩٨٨ .  

الســیفو ،خالــد محمــود عزیــز :دراســة تحلیلیــة لحــاالت التصــویب بكــرة الســلة، رســالة ماجســتیر  -٩

  .١٩٩١غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل،

شلش ،نجاح مهدي :مبادئ المیكانیكا الحیویـة فـي تحلیـل الحركـات الریاضـیة ، مدیریـة دار  -١٠

  .١٩٨٨جامعة الموصل ،الكتب للطباعة والنشر ،
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جامعة الصمیدعي، لؤي غانم :البایومیكانیك والریاضة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ،-١١

  .١٩٨٧الموصل ،

،خالـــد نجـــم :التصـــویب البعیـــد فـــي كـــرة الســـلة وعالقتـــه بنتـــائج المباریـــات ، رســـالة عبـــد اهللا -١٢

  .١٩٨٦الموصل،ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة

، ١عبــد المنعم،سوســن وآخرون:البایومیكانیــك فــي المجــال الریاضــي،دار المعارف،مصــر،ج -١٣

١٩٧٧  

قاسم :أثر وضعیة زاویة األداء على دقة التصویب بكرة الید،مجلة الرافدین  مغزال، عبد الكری-١٤

  .  ٢٠٠٦ ، كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل ،٤٠العدد ١٢للعلوم الریاضیة،مج 

، ي: تطبیقـات البایومیكانیـك فــي التـدریب الریاضـي واألداء الحركــمألفضلي،صـریح عبـد لكــری -١٥

  . ٢٠٠٧المكتبة الوطنیة،بغداد ،

ـــیم  -١٦ محجـــوب، وجیـــه :التحلیـــل الحركـــي الفیزیـــاوي والفســـلجي للحركـــات الریاضـــیة ،وزارة التعل

  .١٩٩٠العالي والبحث العلمي ،بغداد ،

خــریبط وشــلش ،نجــاح مهــدي :التحلیــل الحركــي ،مطبعــة الحكمــة ،البصــرة ،مجیــد ،ریســان  -١٧

١٩٩٢.  

،دار العلمیــــــــة الدولیــــــــة ١مجید،ریســــــــان خــــــــریبط وشــــــــلش،نجاح مهــــــــدي،التحلیل الحركــــــــي،ط-١٨
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