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مستخلص البحث
كرة السلة لطالبات المرحلة الرابعة)السرعة الحركیة وعالقتھا ببعض المھارات الھجومیة في(

المشرفةالباحثة
أ. م. د نور حاتمسارة كریم وادي

اشتمل البحث على ثالث أبواب ھي

التعریف البحث●
كرةفيالھجومیةمھاراتبعضأھمیةعلىتركزتاذاالبحثواھمیةالمقدمةوشمل
السرعةأھمیةوتناولتالمباریاتنتائجحسمفيدورلھنولماطالباتلدىالسلة

المھاراتالحركیة وتأثیرھا فعال في التدریب وفادة منھا في تطویر

أھداف البحث●
تھدف الباحثة للتعرف إلى :

الھجومیةالمھاراتوبعضالحركیةالسرعةعلىالتعرف1
لدىالسلةبكرةالھجومیةمھاراتببعضالحركیةالسرعةعالقةعلى_التعرف2

طالبات المرحلة الرابعة

فروض البحث :●

الھجومیة  قید الدراسة.ھناك عالقة معنویة بین السرعة الحركیة وبعض المھارات

مجاالت البحث:_●
للبناتالریاضیةوعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالخارجيالملعب:المكانيالمجال

/جامعة بغداد.

11/5/2021__1/2/2021:الزمنيالمجال

الریاضةوعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالرابعةالمرحلةطالباتالبشري؛المجال
)٢٠(عددھمالبالغبغداد/جامعةللبنات
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الدراسات النظریة والمشابھة●

إلىالتطرقوتمالبحثبموضوعالعالقةذاتالعلمیةالمصادرمنبالعدیداستعین
تمكماالھجومیةالمھاراتبعضوباألخصالسلةكرةلعبةفيمتخصصةموضوعات

التطرقإلىباإلضافةمنھاوالھدفوأھمیتھاالحركیةالسرعةاھمیةإلىالتطرق
للدراسات المشابھة لموضوع البحث

منھجیة البحث وإجراءاتھ المیدانیة●

كماالبحثلمشكلةلمالئمتھالوصفياعتمادتمحیثالبحثمنھجعلىالبابھذااحتوى
التابعالمتغیراختباراتوالمستخدمةواألدواتالبحثعینةإلىفیھالتطرقتم

ومواصفاتھ  وكذلك التجربة االستطالعیة والوسائل اإلحصائیة

وعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالرابعةالمرحلةطالباتمنالبحثمجتمعتحدید_تم
واالستطالعیةللتجربةمنھن)6(اختیاروتم)108(العددوكانللبناتالریاضة

٪25ونسبتھمالرئیسیةللتجربة)منھن20(

بالذراع)م20(لمسافةالعالیةالسریعةالطبطبةالعاليالبدءمن:االولاالختبار
المسیطرة

نصفاالنتقالثمالُحرةالرمیةخطیساراألماممنبالقفزالتصویب:"الثانياالختبار
دائریاً الى الوسط والیمین"
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قائمة المحتویات
الصفحةالمحتویاتت

العنوان
اآلیة القرآنیة

االھداء
الشكر والتقدیر

مستخلص البحث
الفھرست

1
2
3
4
5_6
7

8الباب االول1َ

1
1_1
1_2
1_3
1_4
1_5
1_5_1
1_5_2
1_5_3

تعریف البحث
مقدمھ وأھمیة البحث

مشكلة البحث
اھداف البحث

فرضیة البحث
مجاالت البحث
المجال المكاني
المجال الزماني
المجال الزماني

9
9
9

10
10
10
10
10
10

11الباب الثاني2

2
2_1
2_1_1
2_1_1_1
2_1_2
2_1_2_1
2_1_2

2_2

الدراسات النظریة والمشابھة
الدراسات النظریة

كرة السلة
مھارات الھجومیة بكرة السلة

السرعة الحركیة
أھمیة السرعة الحركیة

الھجومیةبمھاراتالحركیةالسرعةبینالعالقة
بكرة السلة

الدراسات  المشابھة

12
12
12
13
17
18
18

19

20الباب الثالث3

3
3_1
3_2
3_3
3_3_1
3_3_2
3_4
3_5
3_6
3_7

منھجیة البحث وإجراءاتھ المیدانیة
منھج البحث

مجتمع وعینة البحث
الوسائل المستخدمة في البحث

الوسائل المستخدمة
اجھزه المستخدمة في البحث

اختبار المتغیر والتابع ومواصفاتة
التجربة االستطالعیة

التجربة الرئیسیة
الوسائل اإلحصائیة

21
21
21
21
21
21
22
25
25
25

26المصادر
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الباب األول

البحثتعریف_1
البحث.وأھمیةالمقدمة1_1
البحث.مشكلة2_1
البحث.أھداف3_1
البحث.فروض4_1
البحثمجاالت5_1
المكانيالمجال1_5_1
البشريالمجال2_5_1
الزمانيالمجال3_5_1
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البحثتعریف_1
:البحثوأھمیةالمقدمة1_1

بكافةالریاضیةخبراءبأھتمامحظیتفقدالمشھورةالشعبیةاأللعابمنالسلةكرةلعبةتعد
الریاضي.المجالالسیمامجاالتمنكثیرفيوالمعارفالعلوملتطورونظراختصاصاتھم

أسالیبتطورعلىذلكانعكسمماالباحثیناھتماممنكبیراًنصیباًالسلةكرةلعبةنالتفقد
حماسأثاروزیادةالالعبیناألداءفيجمالیةإعطاءفيساھمتالتيوالقوانینوالخططاللعب

جدیدلعبأسلوبفھيالحدیثةالسلةكرةتطوراتمنواحدةالسلةكرةلعبةانالجماھیر.
وبنفسوالمنبعاألصلقدیمةحدیثة،قدیمةلعبةوھيكرة-سلةلتطویرأساسیةركیزةوتعد

الوقت حدیثة السلوبھا واستقاللیتھا.
دوراًلھاوالتيالحركیةالقدراتإحدىباعتبارھاالحركیةاالستجابةسرعةالباحثونتناولكم

فيالھامةاألسسإحدىالعواملباقيمعالھجومیةوتشكلللمھاراتالتكنیكياألداءفيمھماً
سرعةزمنبقصریتمیزأنیجبالسلةالكرةفيالمھاجمالالعباناذ،الموقفحسم

منالحركیةسرعةوتعد،المنافسالالعبلمسھاقبلالكرةإلىالوصولألجلالحركیة
الذيالزمنھي،الحركیةالسرعةفإنھالسلةكرةففي،الالعبینلدىالمھمةالمتطلبات
كرةفيالتھدیفویعدالتھدیفعملیةنھایةإلىالتھدیففرصةظھرتانمنذاألداءیستغرقھ

یمتلكأنبدفالالمھارةھذهالالعبیتقنولكيالسلةبكرةالھجومیةالمھاراتأھممنالسلة
فيالنتیجةتغییرفيالحاسمةھيالمھارةھذهانوالسیمالھاوالمھاریةالبدنیةالمتطلبات

جمیع مباریات كرة السلة
الھجومیةمھاراتببعضالحركیةسرعةبینالعالقةمعرفةفيالبحثاھمیةجاءتھناومن

والعشوائیةبكرة السلة لطالبات المرحلة الرابعة بعیداً عن االرتجال

البحثمشكلة2_1

فیھتتوافرإنیجبكبیرا،ومجھوداالالعبمنتتطلبالتياأللعابمنالسلةكرةلعبةتعد
للتآزرحصیلةھوالرشیقالحركياألداءألن،عالیةبدنیةبلیاقةیتمیزكأنخاصةشروط

األرجلحركاتیتقنالالتيالطالباتانوجدتالباحثةخبرةخاللمنمختلفةالقدراتبین
الھجومیةالمھاراتفيمستوىافضلیقدمنالالتيھنوالخلفلألمامالملعبعلىالتحركو
الحركیةالسرعةعالقةمدىعلىوالتعرفالمشكلةھذهدراسةالباحثةارتأتلذا،

السلة .والمھارات الھجومیة لطالبات المرحلة الرابعة في كرة
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البحث؛أھداف3_1
تھدف الباحثة للتعرف إلى :

طالباتلدىالسلةبكرةالھجومیةمھاراتببعضالحركیةالسرعةعالقةعلى_التعرف
المرحلة الرابعة

:البحثفروض4_1

الھجومیة  قید الدراسة.ھناك عالقة معنویة بین السرعة الحركیة وبعض المھارات

البحث:مجاالت5_1

الریاضیةوعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالخارجيالملعب:المكانيالمجال1_5_1
للبنات /جامعة بغداد.

11/5/2021__8/2/2021:الزمنيالمجال2_5_1

وعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالرابعةالمرحلةطالباتالبشري؛المجال3_5_1
)٢٠(عددھمالبالغبغداد/جامعةللبناتالریاضة
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الباب الثاني

والمشابھةالنظریةالدراسات2
النظریةالدراسات1_2
السلةكرة1_1_2
السلةبكرةالھجومیةمھارات1_1_1_2
الحركیةالسرعة2_1_2
الحركیةالسرعةأھمیة1_2_1_2
السلةبكرةالھجومیةبمھاراتالحركیةالسرعةبینالعالقة3_1_2
المشابھةالدراسات2_2
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والمشابھةالنظریةالدراسات_2
النظریةالدراسات1_2
السلةكرة1_1_2

،للعبھامتنافسینفریقینتتطلبالتيالمشھورةالتنافسیةالریاضاتمنالسلةكرةریاضة
التيالسلةداخلوإدخالھاالكرة،علىاالستحواذیحاولونالعبینخمسةمنیتألففریٍقكل

فریقھمضمنالكرةإبقاءالمباراةمدةطوالالالعبونویحاول،األرضعنأمتاٍرثالثةترتفع
الذيوالفریقالسلة،إلىتصلحتىبالكرةالمراوغةأوالفریق،لالعبتمریرھاطریقعن

ما تكون نتیجة اللعبة التعادل.ُیحرز عدداً أكبر من النقاط یكون الفائز ،  ونادراً
اثنتيأوالدولّیةالقواعدحسبدقائقعشرشوٍطكلمدةأشواٍط،أربعةإلىاللعبفترةتنقسم
بیندقیقتینلمدةاستراحةاألمریكیة،معالسلةلكرةالوطنیةالرابطةدوريحسبدقیقةعشرة

إضافّیةدقائقخمسالمباراة،وُتضافمنتصففيساعٍةربعلمدةواستراحةوآخر،شوٍطكل
أّنھووالسببلمشاھدیھا،أطولالمباراةمدةتظھروقدالتعادل،المباراةنتیجةكانتإن

كلیتكونالساعة.تتوقفتوقفھالفعلّي،وعنداللعبوقتسوىتحتسبالالمؤقتةالساعة
عملیاتوتتمواحد،وقٍتفيیلعبونفقطخمسٌةالقائمة،فيمسجالًالعباًعشراثنيمنفریٍق

ومدیر،مدرب،وُمساعدُمدّرب،فریٍقولكلِّالمباراة،فیھتتوقفالتيالوقتفيالتبدیل
األوقاتمنمحدوٍدعدٍدبطلٍبالفرقلمدربيبدنیة.ُیسمحلیاقةومدربوطبیب،وإحصائّي،
خطةلمناقشةفریقھمعفیھایجتمعواحدةدقیقةعنمدتھاتزیدالاللعبأثناءالمستقطعة

ھذهفيتسدیداٍتُتسّمىوالتياألھداف،مناألكبرالعددیدخلالذيالفریقیفوزاللعب.
مترا6.25ًبعدمنُسّددتإننقاٍطثالثأونقطتینالناجحةالتسدیدةنتیجةوتكونالریاضة،

الوطنیةالرابطةدوريقواعدحسبمترا7.24ًوالسلة،لكرةالدولیةالقواعدحسبالسلةعن
وھم:المباراة،بتنظیمالمتخصصینواإلداریینالحكاممنعدٌداللعبةاألمریكیة.لھذهالسلةلكرة
كلطاولة.یرتديحكامإلىباإلضافةمباراة،حكامأووحكمالطاقم،رئیسأوالمباراةحكم

رقمعلیھامطبوعوتیشیرتقصیٍر،بنطاٍلأوشورتمنیتألفموحداًزیاًالفریقالعبي
مخالفاتأوأخطاٍءبخمسةالعٍبلكلخفیفة.ُیسمحریاضیةأحذیةمعواضح،بشكٍلالالعب

من الفریق نفسھ.للقوانین، ویطرد بعدھا من الفریق لُیستبدل بالعٍب آخر
ُمستلزمات لعب كرة السلة●
منھ.طرٍفكلعندمتقابلتینسلتینمعمتر،15×28بمساحةالشكلومستطیلمستٍوملعب

كرة السلة ذات اللون البرتقالي.
ساعات لتحدید الوقت.

بطاقات تسجیل األھداف.
أجھزة تعمل بالصافرة عند إیقاف الوقت.



13

لوحات لتحدید اإلصابات وتناوب األدوار لالستحواذ على الكرة.

السلةكرةفيالھجومیةمھارات1_1_1_2
تؤديالتيالھادفةالضروریةالحركاتكلعلىتشتملالسلةكرةلعبةفياألساسیةالمھاراتأن

نفصلأنأردنافلو،)1(بدونھااوبالكرةالحركاتھذهكانتسواءاللعبةقانونإطارفيمعینلعرض
1الىلعبة كرة السلة الى أجزاء لوجدنا ان ھذه اللعبة تنقسم

ھذینوانالقوةوبنفسالوقتنفسفيمتوازیینبخطینتسیرانأساسیتینعملیتینأوجزئین
ھوللعباألساسيالھدفأنلوجدنااللعبةھذهفيأكثرتمعناولو:والدفاعالھجومھماالعملیتین

بسیطبشكلھجومیةمھاراتعدةیمارسونالذینالالعبینطریقعنالخصمسلةفيالكرةادخال
الفریقاستخداممنوبالرغمالھدفوتحقیقالمدافعالفریقسلةالىبالكرةالوصولألجلومركب
منیعززالدفاعیةالمھاراتھذهوجودوأن.سلتھفيالكرةدخوللمنعالدفاعیةالمھاراتالمدافع
سواءبادائھاوالتطورعلیھاالتدریبأھمیةویظھرالسلةكرةلعبةفيالھجومیةالمھاراتاھمیة

الفریق الخصم .أكانت تؤدي بشكل فردي أو جماعي من أجل اختراق اقوى دفاعات
الفرقالمستوىتحددالتيھيالسلةبكرةالھجومیةاألساسیةالمھاراتأنمعروفھووكما

الواحدالفریقافراداجادةمدىعلىیعتمدفوزأيوأن،الدوريفيونجاحھاوترتیبھاالریاضیة
لھذه المھارات الھجومیة ودقة استخدامھا وتوقیتاتھا

السلةبكرةالھجومیةاألساسیةالمھاراتبعضأھمأنوجدالعلمیةالمصادرعلىاإلطالعخاللفمن
ھي

الكرة.مسك1
(التمریر).المناولة2
(المحاورة)الطبطبة3
(التھدیف)التصویب4

)التمریرالمناولة(_1●

منالفریقنتیجةتعتمدحیث،السلةبكرةالھجومیةاألساسیةالمھاراتأھممنواحدةالمناولةتعد
تخسرالفرقمنالعدیدترىماغالباو،الصحیحبشكلھاالمناوالتأداءدقةعلىخسارةاوفوز

ماوھذاالخاطئةالمناوالتبسببعلیھاالنقاطمنالعدیدالمنافسالفریقیكسبوالنقاطمنالعدید
إلىالكرةنقلفياألساسیةالھجومیةالمھاراتمنالتمریرمھارةو.المباراةخسارةأحیانایسبب
أحسنواللعبفيمتمیزةمواقفعلىالحصولأیضاخاللھامنیمكنوالملعبفيمختلفةأماكن

ظروف التھدیف تأتي من خالل المناوالت السلیمة .

١١ص،١٩٩٧والنشر،للتوزیعاالستاتذةالقاھرة،تدریب،تعلیمالسلة:كرةالسید،صالحمدحتالنمر،احمدالعزیزعبد_11
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األھمیةحیثمنالتصویببعدالثانیةبالمرتبةیعدالتمریرإن)"٢٠٠٣(الرحیمعبدمحمدویذكر

)1(السلةكرةفياألداءنتائجعلىالتأثیرأي،

تجنباًدقیقةبصورةأخرإلىالعبمنالكرةرميعملیة"بأنھا)١٩٨٧(جابررعدعرفھاوقد
)2(بأمانالخصمھدفإلىالوصولمحاولةبغرضالخصمقبلمنلقطعھا

أنالالعبعلىیجبوالمباراةزمنطیلةالسلةكرةفيإستخدامااألكثرالمھاراتمنالكرةوتمریر
ماھذاو)اإلستالم(سھلةالزمیلإلىالوصولسھلةتكونأنیجبوأدائھاعندحذراودقیقاًیكون
سالمتھعلىتتوقفأناألھمیةمنوالجیداللعبمفتاحھوالتمریر*عبیةأبوحسنمحمدإلیھأشار
).3(التدریبسوىالتمریرمھارةلتنمیةسھلةطریقةھنالكلیستوالمباراةنتیجة

2

مختلفةأنواعبعدةوطرقبعدةتؤديالمناوالتإنترىظروفھاختالفواللعبمواقفوالتعدد
)4(المناوالتھذهمنوالیدینبكلتایؤديمامنھاوواحدةبیدیؤديمافمنھا

بالیدینالمرتدةالمناولةالصدریة-المناولة-1
الرأسفوقمنبالیدینالمناولة-2
الكتففوقمنواحدةبیدالمناولة-3
الخطافیةالمناولة-4
البسیطةالدفعةمناولة-5

المناولالالعبیاخذھاأنیجبخاصةظروفالمناوالتھذهمننوعلكل"إنخربیطریسانویذكر
)5(كاألتيوھياإلعتباربعینللكرة

دقیقةوحاسمةالمناولةتكونأن-1
القصوىبالسرعةالثقةتقترنأنیجب-2
الخطأتجنبأیضاوضروريغیرھوماإختراعیجوزاللكنالمناورةإستخدامیجب-3
الكرةإرسالیجبأي،دائمھدفلدیھیكونأنیجبللزمیلالكرةیعطيالذيالالعبإن-4

بمستوى الصدر أو الكتف و لیس إرسالھا كیفما إتف

)(المحاورةالطبطبة_2●

اللعبحالةفيالملعبداخلألخرمكانمنوالتحركلالنتقالالفعالةالھجومیةالوسیلةالطبطبةتعتبر
تناول الیة او المجال الستخدام لالنتقالوتستخدم عادة للتقدم بالكرة وعندما ال یكون ھناك زمیل

األرضمنارتدادھاومعینواتجاهالیدینباحدىاألرضالىالكرةدفععملیةأنھا"علىوتعرف
)1(أیضاالیدینألحدى

٥٤ص،٢٠٠٣االسكندریة،جامعھالمعارف،منشآتالسلة،بكرةالھجومیةالخططیھالمھاریھاالساسیاتاسماعیل،الرحیم_محمدعبد21
٢٠ص،١٩٨٧العالي،التعلیممطبعةبغداد،السلة،بكرةالفنیھالمھاراتعارف،جابر_كمال__رعد2
١٢ص،١٩٧٥مصرالمعارف،دارالحدیثة،السلةكرةعبیة،أبوحسن_محمد3
٣٥ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرزیدان،_مصطفى4
١،٢٠٠٣،٢٨٦طللنشر،الدوليالعلميالدارعمان،السلة،كرةخریبط،ریسان5



15
مفاصلبینوعصبيعضليتوافقالىتحتاجالتيجداالمھمةاألساسیةالمھاراتمنالطبطبةوتعد

المھاراتمنالمھارةھذهوتعد)العینین،الجذع،المرفقین،الرسغ،األصابع(الجسمعضالتو
والتقدمالكرةفيللتنقلالوحیدالسبیلاوالطریقةألنھاوذلكالسلةكرةلعبةفيوالضروریةالمھمة

ھذهإتقانالسلةكرةالعبعلىوجبلذلكبالكرةبالمشيیسمحالاللعبةقانونألنوخاصةبھا
الھجومیة الفعالة

المھارةھذهاتقانالالعبینجمیععلىیجبحمودات"بشیرفائزوجيالدیوهعبدهللامؤیدیذكروكما
)2(لھااستخداماالالعبینأكثرألنھوذلكااللعابصانعبخاصةو

الظروفعلىوالتغلبللتصویبالظروفافضلتخلقالطبطبةبأن)١٩٩٠(خریبطریسانویضیف
)3(تمدیدهخاللمنالوقتربحعلىتساعدأنھاكماالصعبة

یمرالتيالمختلفةاللعبومواقفظروفحسبانواععدةالى)١٩٩٩(زیدانمصطفیقسمھاوقد
:وھي)4(المباریاتأثناءالالعببھا
)عالیة(سریعةطبطبة-1
واطنةطبطبة-2
االتجاه.یتغیرطبطبة-3
بالدورانطبطبة-4
3والخلف.لألمامطبطبة-5

الظھرخلفمنطبطبة-6
الساقینبینطبطبة-7
السرعةیتغیرطبطبة-8

:)(التھدیفأوالتصویب_3●

الھجومخاتمةتعدإذالھجومیةالمھاراتضمناألساستعتبرالتھدیفمھارةتعتبرمعروفھوكما
الخداعاووالمناولةالطبطبةمنالمتكونةالھجومیةالسلسلةنھایةأیضاوتعتبرالسلة.كرةفي

وغیرھا من المھارات الھجومیة في ھذه العب
األھمیةتكمنلذلك،النقاطتسجیلیتمیتمطریقھوعنذكرناكماالھجومنھایةھوفالتھدیفإذن

تؤديالتيالمختلفةأنواعھاوعلىعلیھاوالتركیزبھااالھتمامیجبالتيالمھارةھذاوفيالقصوى
البعد وقسم منھا بودی من مناطق بعیدةبھا فبعضھا یتم من مناطق قریبة واآلخر من مناطق متوسطة

رميبحركةالالعبقبلمنالھدفباتجاهالكرةدفعحركة"بأنھالتھدیف)١٩٧۵(كوبرعرفوقد
)1(الیدینكلتاأوواحدةیدباستخدامالكرة

مدیریة،1طوالمعلمات،المعلمینإعدادومعاھدالمركزیةالمعلمینمعاھدفيالریاضیةالتربیةلفروعالسلةواخرون،كرةالطائي_حكمت31
٣٧ص،١٩٩٩التربیة،وزارةمطبعة

٢٠ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرحمودات،بشیرجي_فائزالدیوهعبدهللامؤید2
٢٠،ص١٩٩٠العالي،التعلیممطابعالموصل،مترجم،السلة،بكرةالفردیة:التمارینعبدهللامؤیدخربیط_ریسان_3
٥٨ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرزیدان،مصطفى4
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األسالیبأماالدقیقالتصویبھوالسلةكرةفيالھجوم"آن)١٩٩٠(خریبطریسانویذكر

)2(السلةالىالدقیقةالضربةوتسدیدالھدفالىللوصولمساعدةأسالیبمجردفھيالعدیدةاالخرى

فيكافيوقتاعطاءالمدربینعلىیجبحیثالتھدیفمھارةاھمیةعلىفرجصبريجمالویؤكد
)3(المنافسةظروفوتحتالمختلفةبأنواعھالتھدیفمھارةعلىالالعبینلتدریبالتدریبیةالوحدة

ھذهوتأتيالسلةالىالكرةلدخولالمثالیةالزاویةوھيعملیةالتھدیففيمھمةمسألةوھناك
عبدهللامؤیداكدهماوھذاالكرةبھتنطلقالذي)الطیرانقوس(الصحیحالقوسطریقعنالزاویة
الكرةدخولضمانلزیادةوذلكالكرةطیرانقوسرفعمحاولةوھوحموداتبشیرفائزوجيالدیوه

تظھرھنامن)4(الكرةلدخولزاویةأفضلألنھادرجة)٩٠(منتقتربكبیرةبزاویةالحلقةالى
التصویبأفرادهیجیدالذيالفریقوخاصةالفریقالفوزتحقیقفياساسیةكمھارةالتصویباھمیة
یقضوننراھمحیثالمھارةھذهاھمیةالسلةكرةالعبویدركماوغالباالنجاحمنعالیةبنسبة

أكثر من األوقات الالزمة للمھارات األخرىاوقات كبیرة في التدریب وتطویر أنفسھم في ھذه المھارة
التصویبمھارةإجادةفياألساسيالمبدأھوالتدریبأن"أنوأخرونحموداتبشیرفانزویذكر

الجانبومنھاالتصویبدقةعلىالكبیراألثرھاالمدربفكرعنالتغیبأخرىعواملالىباإلضافة
علیھایحصلالصفةوھذهبالنفسالثقةوھيالدقةفيتؤثركثیرةعواملبعدةیتعلقوالذيالنفسي
حدوثإلىیؤديإذالمباراةأثناءالالعبیصیبالذيالتوترحالةوكذلكالتدریبزیادةمنالالعب

فيعملھااعاقةعلىیعملوبالتاليالمصوبةالذراعوخاصةالجسمأعضاءفيالزائدالشدحالة
،أمااألخرىالعواملمنوغیرھاالحركيالنقلعملیةفيالتأثیراوالحركةانقطاعوبالتاليالتصویب

4العامل الثاني ھو الجانب البدني فیتضمن :

ویزیدلدیھمعینمكانمنالتصویبعلىالالعبتعودانحیثالھدفمنالمصوبالالعبموقع_1
الھدف من ھذا المكان .من معرفتھ بخط مسار الكرة الصحیح بشكل سریع وبمجرد رؤیة

كلمنعلیھاالمحصلأوالمطلوبةالقوةفيالتناسقإلىیؤديالذيالمناسبالجسماتزان_2
عضلة في الذراع المصوبة  نحو الھدف

أنالالعبعلىتحتمالسلةكرةفيالتھدیفانواعتعددان:المطلوبةالقوةعلىالحصولكیفیة_3
فمثالیستعملھاالتيالتصویبانواعمننوعكلفيالكرةلدفعالالزمةالقوةعلىیحصلكیفیعرف

األصابعالكرةتركلحظةحتىاألرضمنالنھوضلحظةمنالقوةمساریكونالسلميالتصویبفي
الالعب المصوب

وكم من القوة مطلوب لدفع الكرة نحو السلة)( أي کم من القوة یكفي لرفع الجسم وتقریبھ من السلة

41_Cooper : A John, & Sidontop Darti. The Theory & Science Of Basket boll 2 nd Philadelphia Lea &
Febiger. 1975, P. 39.(

4،ص١٩٩٠سكر:سقمصر:هللاعبدخربیط_مؤیدریسان_2
عمان،١طللمقعدین،المتحركةالكراسيعلىالسلةلكرةالدوليالقانونواألساسیةالمھاراتالحسین،عبدونعیمفرجصبريجمال_3

,٦٣ص٢٠٠٨وموزعون،ناشرون.دجلةدار
٢٣،ص١،١٩٩٩طالتعلیم،وزارةمطابعالموصلالسلة،كرةحمودات،بشیرفائزوجيالدیوهعبدهللامؤید4
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النظربینالتنسیقللكرة،وانالدافعةالیدوعملالنظربینالتناسقھوجداالمھمةالنقاط_من4

األفقيالمحوريالدورانثمانطالقھاوزاویةالكرةطیرانقوسمنالتأكدفيجدامھمالیدوعمل
بھایمرالتيالمواقفوكثرةالمختلفةاللعبلظروفونظرا)1(السلةفيدخولھایسھلكيللكرة

أمامیقفالذيالمنافسالفریقمنالمستخدمة5الدفاعالواعتعدوكذلكاللعبخاللالالعب
:وھي)2()1999(زیدانمصطفىذكرهماوھذاللتھدیفطرقعدةوجدتالمھاجمین

-التھدیف من الثبات
- التھدیف السلمي

-التھدیف من القفز .
- التھدیف لمتابعة الكرة المرتدة .

- التھدیف الخطافي

الحركیةالسرعة2_1_2
معینة عند أداء الحركاتالسرعة الحركیة: سرعة انقباض العضلة أو مجموعة عضالت

ممكنزمنأقلفيالمراتمنمقتاللعدداوواحدةلمرةمحددھدفذاتحركةأداء"بھایقصدو
عندالمبذولةالسرعةعنتعبروأیضاالحركةأداءعندالزمنحسابطریقعنحسابھاباإلمكان)3(

األداءمتطلباتوفقالخاصةالحركیةالقدراتاحدىوھيمتكررةغیرأيواحدةلمرةماحركةأداء
كرةضربکسرعةالوحیدةالحركاتأداءعندخصبةمجموعةاوعضلةانقباضسرعةبھاویقصد
سرعةالسلةكرةفيالتصویبأداءسرعةاوقفزسرعةأودفعسرعةأوالوثبسرعةاوالتنس

فيالمتغیرةللمواقفالحركیةاالستجابةأكثرأوعامةبصورةالركضفياالنطالقوتشملالحركیة
للجسمالخارجیةباألجزاءیتعلقمامنھاكثیرةعواملعلىتتوقفالسرعةإنالریاضیةاأللعاب

والفسیولوجیا ....الخ
العضلیةاالنقباضاتبینالمقارنةإجراءیمكن(المورفولوجي)للجسمالخارجیةلألجزاءبالنسبةإما

انقباضسرعةمنأكبراإلرادیةللعضالتاالنقباضاتسرعةإنوجدحیثوالالإرادیةاإلرادیة
تكاملعنتعبرفھيالریاضیةوالفعالیاتالتمریناتفيالحركاتسرعةإمااإلرادیة.غیرالعضالت
أساسیعتبرالذيالوظیفيالتوافقتحسینوأثناءالمركزي،العصبيالجھازوظائففيالتوافق
أنیجبالتيوالعضالتاأللیافانقباضالسرعةتحققالسریعة.لذلكالحركاتتحقیقفيالنجاح
لھایرادالالتيالمقابلةوالعضالتاأللیافوظائفإیقافیمكنالوقتنفسوفيالعمل،إثناءتنقبض

أجزاءوبعضالمحیطيالعصبيالجھازثقبھوالعالیةالحركیةالسرعةتسببھماأھمأنتنقیضإن
الجھاز العصبي المركزي، وقد ظھر أن القدرة العضلیة مرتبطة

٦٦،٦٧،ص١٩٨٥التعلیم،وزارةمطابعالموصلالسلة،كرةوالمبادئاسسواآلخرون،حموداتبشیرفائز51
٧٠ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرزیدان،مصطفى2
١٩٩٩،١٠٨للنشر،الكتابمركزالقاھرة،،١طالتطبیق،والنظریةبینوالتكاملالریاضيالتدریبالبصیر،عبدعادل_3
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بسرعة االنقباضات وتتأثر بالعوامل التالیة:-

-  قابلیة الدورة الدمویة على العضلة بما تملك من الدم
- قابلیة الجھاز التنفسي على إشباع الدم باالوكسجین

- شكل العضلة ولزوجة البروتین فیھا
- وضع الدورة الدمویة المحیطة بالعضلة

- نسبة الھیموجلوبین بالدم وعدد الكریات الحمراء
إن السرعة تتأثر بأربع عناصر أساسیة :

اشارةجراءیحصلالذيالزمنوھو...الفعلردزمن-1
الحركيالترددتحددفالسرعةوالرجلینالذراعینحركاتفيكما...الواحدةالحركةسرعة-2
الحركاتتكرار...الحركيالتردد-3
الواحدةالحركةسرعة...األمامیةالحركاتسرعة-4

الحركیةالسرعةأھمیة1_2_1_2
أھمیة السرعة:

السرعة ُمكّون ھامٌّ في العدید من األنشطة الریاضیة.
القوى.المكّون األول لعدو المسافات القصیرة في السباحة وألعاب

أحد المكّونات الرئیسیة للیاقة البدنیة.
القدم والید والسلةترتبط السرعة بالرشاقة والتوافق والتحمُّل وذلك في كرة

السلة.بكرةالھجومیةبمھاراتالحركیةالسرعةبینالعالقة3_1_2
6

یتطلبعالیةشدةذوعملوھوالسریعالجريفیھایستخدمالجماعیةاأللعابمنكغیرھاالسلةكرة
منأوالثباتحالةمنالجريیتمماوغالباممكنزمنبأقلالمسافةلقطعكبیراعقلیامجھودا
القصورقوةعلىیتغلبأنیجبالالزمةالسرعةعلىالالعبیحصلأناجلومنالبطيء,التحرك
اكتساباجلمنللجسمالمثاليالوضعإماببطءمتحركاأوكانواقفاعلیھاحائزاكانالتيالذاتي

وكذلكالجسمثقلمركزعلیھایقعالتيبالرجلبقوةوالدفعلألمامالجذعمیلفيیتمثلالسرعة
القدمورسغوالركبةالفخذلمفاصلالكاملاالمتدادبمساعدةبقوةتؤدىأنیجبالتالیةالخطوات

فیعداألرضعلىصحیحوضعفيالقدمتكونأنیجبقیمةذاتالدفعةتكونوحتىلألرضالدافعة
بحركةأسفلالرجلتسقطالخلفیةالدفعةمعالوقتنفسوفيلألمامالمتحركةوالرجلالفخذرفع

تلمسأنبدونالقدمینمشطيعلىیكونأنفیجبالجريأمانفسھالالعبتحتتقعوكأنھاسریعة
األرض بالعقبین

6
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المشابھةالدراسات_3_2

)1()2004،)(صخيسبھانعلي(دراسة.

لالعبالدفاعیةالمھاراتأداءبدقةوعالقتھاالحركیةاالستجابةوسرعةالتوقع(الدراسةعنوان
)الحر بالكرة الطائرة

أھداف الدراسة :●
باستخدامالطائرةبالكرةالحرلالعبالدفاعیةللمھاراتالحركيبالتوقعخاصاختبارتصمیم.1

تقنیة الحاسوب .
لالعبالدفاعیةالمھاراتأداءودقةالحركیةاالستجابةوسرعةالتوقعبینالعالقةعلىالتعرف.2

الحر بالكرة الطائرة .

عینة الدراسة :●
.الممتازةالدرجةأندیةستةیمثلونالعبین)8(قوامھاعینةعلىالدراسةاشتملت
:إجراءات الدراسة●

التوقعلقیاسخاصبرنامجتصمیمطریقعنبالحاسوباالستعانةتمالحركيالتوقعقیاسأجلمن
(االستجابةاختیاراستخدامتمفقدالحركیةاالستجابةسرعةقیاسأما،الدفاعیةللمھاراتالحركي
6–1(المراكزمنالملعبعنالدفاع(اختبارياستخدامتمحینفي)نیلسون،االنتقائیةالحركیة

الحر.لالعبالدفاعیةالمھاراتلقیاس)5–6–1(المراكزمناإلرسالواستقبال)5–

:االستنتاجات●
ودقة)5–6–1(المراكزفياإلرسالالستقبالالحركيالتوقعبینمعنویةارتباطعالقةوجود_.1

.)5–6–1(المراكزفياإلرسالاستقبال
مركزفياإلرسالاستقبالودقةالحركیةاالستجابةسرعةبینمعنویةارتباطعالقةوجودعدم_.2

.)1(رقم
(المراكزفيالملعبعنالدفاعودقةالحركیةاالستجابةسرعةبینمعنویةارتباطعالقةوجود._3
6–5.(7

7

رسالة،الطائرةبالكرةالحرلالعبالدفاعیةالمھاراتأداءبدقةوعالقتھاالحركیةاالستجابةوسرعةالتوقع،الكعبيصخيسبھان_علي1
ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد
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الباب الثالث

المیدانیةوإجراءاتھالبحثمنھجیة_.3
البحثمنھج1_3
البحثوعینةمجتمع2_3
البحثفيالمستخدمةالوسائل3_3
المستخدمةالوسائل1_3_3
البحثفيمستخدمةاجھزة2_3_3
ومواصفاتةالتابعالمتغیراختبار4_3
االستطالعیةالتجربة5_3
الرئیسیةالتجربة6_3
اإلحصائیةالوسائل7_3
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المیدانیةوإجراءاتھالبحثمنھجیة_3

البحثمنھج1_3●
إلىیصللكيالمشكلةلدراسةالباحثیستخدمھاالتيالطریقةھوالعلميالبحث

لذا.)1(البحثمنھجتحددالتيھيالمشكلةطبیعةأنحیثعنھاویكشفالحقیقیة
طبیعةلمالئمتھوذلكالسرعةاختباربالطریقةالوصفيالمنھجالباحثوناستخدم
8البحث

البحثوعینةمجتمع2_3●
وعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالرابعةالمرحلةطالباتوھمالبحثمجمعالباحثةحدد

)20(واالستطالعیةالتجربة)منھم6(باختبارالباحثةقامتثم)108(عددھمالریاضة
منھم  للتجربة الرئیسیة

البحثفيالمستخدمةالوسائل3_3●

المستخدمةالوسائل.1_3_3
مصادر عربیة وأجنبیة.1
مقابالت شخصیة.2
حاسبة.3
أقالم.4

البحثفيالمستخدمةأجھزة2_3_3

كرة السلة.1
صافرة.2
شواخص.3

8

5ص1985،عمال:والنشرالطباعةالفكردار،العلميالبحثجدولبدراحمد)1(
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المستخدمةاالختبارات4_3●

األولاالختبار1_4_3
")1(المسیطرةبالذراع)م20(لمسافةالعالیةالسریعةالطبطبةالعاليالبدء"من

الغرض من االختبار:
(قیاس سرعة الطبطبة العالیة).

األدوات المستخدمة :
إلعطاءصافرةقیاس,،شریطقانونیة,)2عدد(سلةكرة،توقیتساعةسلة،كرةملعب

اشارة البدء.

)1(الشكلاإلجراءات:

والنھایةالبدءالخطانیمثالنم)20(بینھماالمسافةمتوازیانخطانرسم-
ولیكن (أ، ب).
وصف األداء:

األرضعلىالمرسوم(أ)البدءخطخلفالعاليالبدءمناالستعدادوضعالالعبیأخذ-
ومعھ الكرة.

المسیطرةبالذراعالعالیةالطبطبةمعبالركضیقومالذيلالعبالبدءإشارةإعطاء-
بأقصى سرعة ممكنة حتى یقطع خط النھایة (ب).

تعلیمات االختبار:
العالي) ومعھ الكرة.- یأخذ الالعب الوضع الصحیح (وضع األستعداد من البدء
9سرعة ممكنة.- ننھي االختبار بأن یقطع الالعب خط النھایة (ب) بأقصى

)101،ص2000سابا،یوسفسامي_(فارس91
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- لكل العب محاولة واحدة فقط.
لضمان عامل المنافسة.- یعلن الرقم الذي یسجلھ الالعب على الالعب الذي یلیھ

إدارة األختبار :
ً- مسجل: یقوم بالنداء على األسماء أشارة البدء أوالً وتسجیل النتائج ثانیا

(ب).- مؤقت: یقوم بالتوقیت فضالً عن انھ یقف عند خط النھایة
حساب الدرجات:

أشارةاعطائھلحظةمنذاالختبارأداءفيیستغرقھالذيالزمنھيالعبكلدرجة-
البدء عند الخط  (أ) وحتى یقطع خط النھایة (ب).

الثانياالختبار2_4_3
ً"التصویب بالقفز من األمام یسار خط الرمیة الُحرة ثم االنتقال نصف دائریا

)1(والیمین"الوسطالى

الغرض من االختبار:
(قیاس دقة التصویب بالقفز).

األدوات الالزمة:
ماجك.قلمسلة،كرةھدفقانونیة,)2(عددسلةكرةقیاس,شریطسلة,كرةملعب

اإلجراءات:
علىداللةكعالماتسم)15(قطرھاصغیرةدوائرشكلعلىنقاطثالثرسمیتم-

النحو اآلتي:المناطق الثالث التي یتم من خاللھا أداء االختبار على
10.سم)30(بعدوعلىالُحرةالرمیةخطنھایةیساراالولىالعالمة&

التصویبخطباتجاهسم)90(بعدوعلىالُحرةالرمیةخطمنتصفالثانیةالعالمة&
البعید

(رمیة الثالث نقاط)
سم.)30(بعدوعلىالُحرةالرمیةخطنھایةیمینالثالثةالعالمة&

وصف األداء:
جھةوعلىالحرةالرمیةمنطقةخارجالمحددالمكانفيالوقوفوضعالالعبیتخذ-

الیسار
)367-366صمجید،خریبط(ریسان)101
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(العالمة األولى) ومعھ الكرة.
الكرةتلمساندونمباشرةالسلةوبأتجاهواحدةبیدبالقفزالتصویبالالعبیؤدي-

لوحة الھدف.
رمیات.خمسمجموعةكلحیثمجموعاتثالثبواقعیؤدیھارمیة)15(لالعب-
الرمیةخطمنالیسارجھةفيالموجودةالعالمةمنأداؤھایتماألولىالمجموعة-

سم.)30(بعدوعلىالحرة
وعلىالحرةالرمیةخطمنتصففيالموجودةالعالمةمنأداؤھایتمالثانیةالمجموعة-

نقاط).الثالث(رمیةالبعیدالتصویبخطبأتجاهسم)90(بعد
الرمیةخطمنالیمینجھةفيالموجودةالعالمةمنأداؤھایتمالثالثةالمجموعة-

سم.)30(بعدوعلىالحرة
الوسطالىدائریاًنصفوینتقلمجموعةكلعقببالقفزالتصویبمكانالالعبیترك-

والیمین.
وھكذامجموعاتھأولیؤديأنآخرلالعبیسمحالثانیةبالمجموعةالبدءقبل-

بالتناوب لكال الالعبین ولبقیة الالعبین.
- لكل العب رمیة واحدة فقط للتدریب قبل األداء.

تعلیمات االختبار:
الكرة).- أخذ الوضع الصحیح (المكان المحدد على جھة الیسار ومعھ

)5(مجموعةولكلمجموعاتثالثوبواقعرمیة)15(أداءفيالحقلالعب-
رمیات متتالیة.

عدممالحظةمعبالقفزالتصویبأداءقبلفقطواحدةخطوةیتخذأنلالعبالممكنمن-
تجاوز العالمة المرسومة على األرض.

- لكل العب محاولة واحدة فقط.
المنافسة.- یعلن الرقم الذي یسجلھ الالعب الذي یلیھ كضمان عامل

إدارة االختبار:
الرمیات ثانیاً.- مسجل: یقوم بالنداء على األسماء أوالً وتسجیل نتائج

- محكم: یقف قرب الالعب إلعطائھ الكرة ومالحظھ صحة األداء.
حساب الدرجات:

الكرة السلة).- تحتسب وتسجل لالعب درجتان لكل رمیة ناجحة (تدخل فیھا
الكرة الحلقة- تحتسب وتسجل لالعب درجة واحدة لكل رمیھ تلمس فیھا

وال تدخل السلة.
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- ال تحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة والتدخل السلة.
).15(الرمیاتفيعلیھایحصلالتيالنقاطمجموعتساويالالعبدرجة-
درجة)30(لالختبارالقصوىالدرجة-

:االستطالعیةالتجربة5_3●

تمامفي)2021/5/2المصادف(األحدیوماالستطالعیةالتجربةبإجراءالباحثقام
وعلومالبدنیةالتربیةكلیةفيالرابعةالمرحلةطالباتمنعینةوعلىص10الساعة

ھدفوكاناألساسیةالبحثعینةخارجمن)طالبات6(وعددھمللبناتالریاضة
التجربة     ما یأتي :-

.االختباراتألداءالبحثعینةاستعدادمدىمعرفة-1
وتنفیذھااالختباراتإلجراءالمستغرقالوقتمعرفة-2
البحث.لعینةاالختباراتمالئمةمدىمعرفة-3
.لھاالحلولأنسبووضعالعملمجریاتتواجھقدالتيالصعوباتمعرفة-4

الرئیسیةالتجربة6_3●
العاشرةالساعةتمامفيالثالثاءیوم2021/5/11بتاریخبإجراءالباحثةتقومسوف
المسیطرةبالذراع)م20(لمسافةالعالیةالسریعةالطبطبةالعاليالبدءمناالختبار

الىدائریاًنصفاالنتقالثمالُحرةالرمیةخطیساراألماممنبالقفزالتصویبواالختبار
معاملتھاتجمیعھاوبعدالبیاناتتنزیلاستمارهفيالدرجاتتنزیلثموالیمین"الوسط

احصائیا
اإلحصائیةالوسائل7_3●

سوف تقوم الباحثة باستخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة
الوسط الحسابي.1
االنحراف المعیاري.2
ومعامل االرتباط.3



26

المصادرالعربیھ
الكریمالقران:القرآنیةاآلیة_1
5ص1985،عمال:والنشرالطباعةالفكردار،العلميالبحثجدولبدرأحمد2
الكراسيعلىالسلةلكرةالدوليالقانونواألساسیةالمھاراتالحسین،عبدونعیمفرجصبريجمال3

,٦٣ص٢٠٠٨وموزعون،ناشرون.دجلةدارعمان،١طللمقعدین،المتحركة
إعدادومعاھدالمركزیةالمعلمینمعاھدفيالریاضیةالتربیةلفروعالسلةوآخرون،كرةالطائيحكمت4

٣٧ص،١٩٩٩التربیة،وزارةمطبعةمدیریة،1طوالمعلمات،المعلمین
٢٠ص،١٩٨٧العالي،التعلیممطبعةبغداد،السلة،بكرةالفنیةالمھاراتعارف،كمال_جابررعد5
4،ص١٩٩٠سكر:سقمصر:هللاعبدخربیط_مؤیدریسان__6
العالي،التعلیممطابعالموصل،مترجم،السلة،بكرةالفردیة:التمارینعبدهللاخربیط_مؤیدریسان_7

٢٠،ص١٩٩٠
١،٢٠٠٣،٢٨٦طللنشر،الدولیةالعلمیةدارعمان،السلة،كرةخریبط،ریسان_8
للتوزیعاالستاتذةالقاھرة،تدریب،تعلیمالسلة:كرةالسید،صالحمدحتالنمر،احمدالعزیز_عبد9

١١ص،١٩٩٧والنشر،
المھاراتأداءبدقةوعالقتھاالحركیةاالستجابةوسرعةالتوقع،الكعبيصخيسبھان_علي10

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغدادالدفاعیة لالعب الحر بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر
التعلیم،وزارةمطابعالموصلالسلة،كرةوالمبادئاسسواآلخرون،حموداتبشیرفائز_11

٦٦،٦٧،ص١٩٨٥
)101،ص2000سابا،یوسفسامي_(فارس12
منشآتالسلة،بكرةالھجومیةالخططیةالمھاریةاالساسیاتاسماعیل،الرحیمعبدمحمد13

٥٤ص،٢٠٠٣اإلسكندریة،جامعھالمعارف،
١٢،ص1975بمصر،المعارفدارالحدیثة،السلةكرةعبیة،أبوحسنمحمد_14
٣٥ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدر،زیدانمصطفى_15
٥٨ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرزیدان،مصطفى_16
٧٠ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرزیدان،مصطفى_17
٢٠ص،١٩٩٩ذكره،سبقمصدرحمودات،بشیرجي_فائزالدیوهعبدهللامؤید_18

مصادر اجنبیھ
1_ Cooper : A John, & Sidontop Darti. The Theory & Science Of
Basket boll 2 nd Philadelphia Lea & Febiger. 1975, P. 39



27


