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 التحليل الحركي الداء مهارة المناولة بكرة السلة
 سعيد محسن عبد الجبار .أ.د

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 جامعة القادسية

تعتبر مهارة المناولة من المهارات االساسية بكرة السلة والتي تساهم وتساعد بشكل فعال 
في ايصال الكره الى الزميل القريب من سلة الخصم واحراز النقاط ويهدف البحث الى دراسة شكل 

تباين  ويفترض الباحث  بوجود، التغير الحاصل في مواضت مركز ثقل الجسم اثناء االداء للمهارة 
في استخدم الباحث المنهج الوص، في مواضت مركز ثقل الجسم اثناء االداء للمهارة بين الالعبين

احدهما  1باستخدام التصوير السينمائي لتحليل الحركة وكانت عينه البحث مكون من العبين عدد
طويل واألخر اقصر واعطيت  محاولتين لعينة البحث  وتم اخذ احسن محاوله لهما وبعد اجراء 

ملية التصوير لالعبين تم دراسة هذه المحاولة  ومن خالل نتائج ابحث استنتج الباحث ان مهارة ع
المناولة تعتمد على طول الذراع مت اثناء في الركبة  وكذلك وجود تغير في مواضت ثقل الجسم 

 فداءلويوصي الباحث بتعلم وتدريب الناشئين والشباب على التكنيك الصحيح ، بين الالعبين  
  .مهارة المناولة

 الكلمات االفتتاحية تحليل حركي كرة سلة
The  Motor  Analysis  Of  The  Passing Skill  Passing skill  performance  In  

Basket ball 
Abdaljabar  saeed muhsin 

College of Physical  Education  and Sports Sciences AL-qaydesah 
The bassing skill consider  one of  the basic skills  in Basketball  which is help and 
contribute   activily  to reach the  ball to the palyer who is close from the  opponent  
basket then achieve the  galling. The researcher s aim to study the gain change shape 
in the badys weight center during the  performance of  the skill. The  researcher  
hypotheses there are discrepancies in  the badys weight  center  among the players 
during the  perfor mance. The researcher uses  the describetive  eurriculum by  using 
the motion  pictures to  analysis the motor.  The  speciemen  of the  research  were 
2 player one of them  is tall and the other is short.  After the motion picture s  operation 
of the player during  the skill performance, The research give two  trials for each of  
than. Them the researcher study the  best trial. Form the results the researcher 
concluded that the passing skill depend on the arm lengeth with the bending the knee. 

The research recommend to teurn and  trasrring the young ester for the correct 
techeric of this skill. 
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   :مقدمة  - 1
اهتم الباحثون بدراسة حركات االنسان بشكل عام وذلك استنادا الى االسس العامة لهذه الحركات     

ووفق القوانين الطبيعية ، بدأ المختصون في مجال التربية الرياضية والتدريب بدراسة انواع الحركات 
 واشكالها والقوى المسببة لها . 

ان تحليل وتقويم االنجاز الحركي لالنسان يكون الهيكل الرئيسي للعلوم الرياضة المختلفة 
حيث ان ذلك يساعد في تكوين واختيار نظريات جديدة ، ويساعد المختصين في اختيار الحركات 

 الصحيحة المالئمة للظروف المحيطة باالنجاز الرياضي لغرض تحقيق االنجاز العالي . 
صين في العلوم الرياضية المختلفة يحتاجون الى حقائق ثابته تدعم قراراتهم حيث ان المخت

 بخصوص التكنيك الصحيح للداء الحركي . 
ان إلمام بأساليب التحليل الحركي واستخدام هذه االساليب في مجاالت التطبيقية له تأثير 

د االسس لسهول تحديكبير في التعلم الحركي وفي تحقيق االنجاز الرياضي العالي ، وليس من ا
 الخاصة بكل فعالية واختيار طريقة التطبيق الصحيح لهذه االسس في الظروف التعليمية المختلفة 
فمن الناحية العملية يمكن معرفة اسس التحليل الحركي ، هي االداة الفعالة بيد المدرس 

 مدرب رياضي ماهراو المدرب الرياضي التي ال يمكن االستفادة منها الى الحد االقصى اال من 
 والكفوء الذي يتقن الفعالية ويلم بجميت فنونها . 

ان تحليل ودراسة العوامل الميكانيكية المؤثرة في دقة اداء المهارات االساسية بكرة السلة 
تساعد الالعب في الوصول الى االداء المهاري النموذجي ، لذلك فان التحليل الحركي من االمور 

 تمام بها لغرض تطورها . المهمة التي يجب االه
ومن المهارات المهمة بكرة السلة والتي تساهم وتساعد بشكل فعال في ايصال الكرة الى 
اقرب مسافة الى سلة الفريق الخصم واحراز التصويب هي المناولة ، والتي تعتبر اسهل واصعب 

هة االخرى جهة ومن الجوسيلة يستخدمها ويشترك فيها جميت العبوا الفريق اثناء المباراة وهذا من 
فان الفريق الذي يحسن ويجيد العبوه فن المناولة )التمرير ( يستطيت ان يحتفظ بالكرة المدة القانونية 

 ثانية ( وبالتالي يصبح الفريق دائما في حالة هجوم طوال المباراة .  14وهي )
ة مهارة المناولومن هنا جاء اهمية البحث هذا في االعتماد على التحليل الحركي لدراسة 

في لعبة كرة السلة والتي تعتبر من المهارات االساسية المهمة في حالة الهجوم والدفاع ، لذا كان 
من الصعوبة تشخيص نقاط القوة والضعف بالطريقة االعتيادية )المشاهدة ( ومن هنا راى الباحث 

 اء وناقط القوة . اف االخطتحليلها بطريقة علمية حديثة بالتصوير السينمائي التي تساعد في اكتش
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 مشكلة البحث 
تتميز لعبة كرة الساااالة في الوقت الحاضااااار في سااااير تطورها بالسااااارعة والدقة المتزايدة في 

من و  المهارات االساسية وخاصة مهارة المناولة )التمرير( والوتائر المرتفعة وبديناميكية المهارات ،
اهم المشاكل التي تواجه مدربي فرق كرة السلة هو الضعف في بعض المهارات وخاصة المناوالت 
باأنواعها المختلفة مما يؤثر سااااااااااااالبيا على االنجاز والنتائج ، لذا فان البحث في هذا المجال يعمل 

 على تحسين مستوى االداء الحركي للمناولة . 
 اهداف البحث 

 يأتي  يهدف البحث الى معرفة ما
 شكل التغير الحاصل في مواضت مركز ثقل الجسم اثناء اداء المهاري .   -2
 خصائص عمل زوايا الذراعين والجذع والرجلين اثناء االداء المهاري .   -1
 المتغيرات الكينماتيكية المؤثرة اثناء االداء المهاري .   -3

 فروض البحث 
 يفترض الباحث على ما ياتي 

 ثقل الجسم اثناء االداء المهاري .  هناك تباين في مواضت مركز -2
 يتاثر االداء المهاري للمناولة ببعض المتغيرات الكينماتيكية .  -1

 مجاالت البحث 
 ( العبين مختلف االطوال . 1) -المجال البشري :
 .  11/1/1523ولغاية  1521/ 2/21 -المجال الزماني :
 قائمة االعاب الرياضية .  -المجال المكاني :

 لبحث واجراءاته منهج ا -2
 منهج البحث  2-1
 تم اختيار المنهج الوصفي باستخدام التصوير السينمائي للتحليل الحركي للمهارة .  
 عينة البحث  -2-2

اختبرت عينة البحث بالطريقة العمدية حيث وقت االختيار على افضااال الالعبين الشاااباب 
وهو احد اندية الدرجة االولى في جمهورية بولندا ،  من النادي العسااااااااااكري في مدينة فروتسااااااااااواف

 سم(.235سم ( واالخر)295( من مختلف االطوال احدهم طوله)1حيث تم اختيار العبين عدد)
 وسائل جمع المعلومات  -2-3

كانت طريقة التصاااوير السااااينمائي هو اساااالوب الباحث في جمت البيانات المراد الوصااااول 
ملم ( ذات سااااارعة  23تم اسااااتخدام كاميرا التصاااااوير الساااااينمائي )اليها في اهداف البحث ، حيث 
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صاااااورة /ثانية ( وضااااااعت عمودية على مسااااااتوى الخط العمودي المار بنقطة وقوف الالعب  15)
سااااااام ( كارتفاع يسااااااامح بظهور 219م ( وعلى ارتفاع ) 23باداء مهارة المناولة الدرية وعلى بعد )

 مراحل االداء المهاري .
 ينمائي التحليل الس -2-4

قام الباحث بعد عرض الفلم المساجل عليه االداء المهاري باختيار مجموعة اوضاع تمثل 
مراحل االداء المهارة على خط توجيهها المقرر قانونا في كرة الساااالة وكما تابت حركة الكرة منذ بدا 

يا اتغير وضاااعها على يد الالعب مساااتهدفا ايجاد نوع من العالقات التي تبين خصاااائص حركة زو 
الذراعين وشاكل مساارها ، واساتخرج الباحث مواضت مركز الجسم في مراحل االداء وكذلك حساب 

 سرعة مركز ثقل الجسم باستخدام المعادلة التالية 

 المسافةالسااااااااااااااارعاااااااة =                                                                           
 الزمن

 

 ء جسم اللعب اثناء االداء للمهارة . وتم تسجيل تغير زوايا اعضا
وان من الخطوات االسااااساااية في التصاااوير الساااينمائي وهو وضااات جسااام معروف القياس 

( كميزان لغرض معرفة المساااااافة في 2خلف الصااااورة السااااتخدامها في القياسااااات المختلفة )شااااكل 
 الصور حيث يستخدم قانون التالي 

 الحقيقة المسافةالعدد المضروب = 
 الصورة في ،المسافة

 

اما بالنسااابة للزمن ان الكاميرا تتحرك بساااارعةٍ معلومة يمكن معرفة الوقت لكل صااااورة فاذا 
1صورة /ثانية ( فان وقت للصورة الواحده  15كانت سرعة الكاميرا تساوي )

05
 ثانية  

ومن خالل هذه المعلومات الحصاااااااااول على السااااااااارعة والتعجيل حيث يمكن احتسااااااااااب المساااااااااافة 
المقطوعة في الصااااورة وضاااارب تلك المسااااافة في العدد المضااااروب فيه ، ثم يحتسااااب الوقت بعدد 

زمن الصاااورة الواحدة ثم نحصااال على السااارعة × الصااور التي تتطلب الحركة ويضااارب ذلك الرقم 
 ية باستخدام المعادلة التال

 المسافةالسرعة = 
 الزمن

  

 وكذلك الحصول على التعجيل باستخدام المعادلة التالية 

 السرعة تغيرالتعجيل = 
الزمن
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 عرض النتائج ومناقشتها  -3
 عرض النتائج  1 – 3

عند عرض الفلم المسجل عليه مهارة التمرير )المناولة( لغرض تحليلها والذي يبين مراحل 
 االداء للمهارة حيث تابت الباحث حركة الكرة منذ وضعها الالعب الى انطالقها من يده . 

وبماا ان مهاارة التمرير الصااااااااااااادرياة هي حركاة تؤدي لمرة واحاده )حركاة وحيادة ( فاانهاا تمر بثالثة 
المرحلة النهائية ( فقد اسااااااتخرج  -3المرحلة الرئيسااااااية  -1المرحلة التحضاااااارية  -2) مراحل هي

الباحث من خالل متابعته للمهارة مركز ثقل الجسم من بداية الحركة حتى خروجها من يد الالعب 
وكذلك اسااتخرج الباحث خصااائص زوايا الجساام من خالل االوضاااع التي تم اختيارها من اساالوب 

لتي تم تحليلها لالعب القصااااااير ومقارنتها بالالعب الطويل كما موضاااااات في شااااااكل اداء المهارة وا
(2(،)1  . ) 

 خصائص حركة ومركز ثقل الجسم اثناء االداء 
من خالل متابعة مركز ثقل الجساااااام لالعب من خالل بعض االوضاااااااع التي تم اختيارها من 

 ( .  4(،)3اداء مهارة التمريرة كما يوضحها شكل )
يرتفت مركز ثقاال الجسااااااااااااام االعااب باااالتجاااه العمودي )ال ( لالعلى قليال اثناااء االداء الى  -أ

 انطالق الكرة وبعد ذلك يعود لالنخفاض تدريجا . 
ترتفت قيم التغير في وضاااات مركز ثقل الجسااااام في االتجاه العمودي بينما ال ترتفت هذه القيم  -ب

 في االتجاه االفقي . 
لجسااااااااااااام لالعب في االداء للمهارة وهذا ما اثر على قيم تبااينات قيم سااااااااااااارعاة مركز ثقال ا -ج

 ( .  3( ، )1التعجيل في مركز ثقل الجسم كما موضحة في شكل )
 خصائص عمل اجزاء الجسم خالل االداء 

التعرف على خصااااائص عمل بعض اجزاء الجسااااام خالل اداء المهارة حيث تابت  والهمية
الباحث حركة اجزاء الجسااااااااااام في نفس االوضااااااااااااع التي تم اختيارها لكل العب وكما توضاااااااااااحها 
االشااااااكال للساااااارعة والتعجيل والزوايا لبعض اجزاء الجساااااام التي شاااااااركت في االداء حيث ظهرت 

 لى الرغم من االساااااس والمبادئ الصاااااحيحة للتفكيك التي تؤدىاختالفات فيما بينها لكال اللعبين ع
 بها هذه المهارة . 
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 مناقشة النتائج  2 -3
)بانه الطريقة لحل معين بوساااااااائل  بصاااااااورة عامة يعرف فن االداء الرياضاااااااي )التكنيك (

 (  92 – 2922ميكانيكية حيوية للمشكلة الحركية المطروحة ()السامرائي 
وكما هنا تعريف اخر هو )اسلوب التحليل الميكانيكي البيولوجي لغرض الحركة القائمة ( 

(Hochmouth،1970 . ) 
ك اء االمثال )التكنيان من واجاب الميكاانيكياة الحيوياة يتمثال في ضااااااااااااارورة ايجااد فن االد

االمثل (كحل للمشااااااااكالت المطروحة علينا ، فيما يختص بالحركة وذلك هو اساااااااااس خصااااااااائص 
للميكانيكية الحيوية للجهاز الحركي لجساااااام االنسااااااان والمتطلبات الغنية به وعلى اساااااااس شااااااروط 

ت م المساابقات ايضاا . ومن خالل هذا يتضح هل من الممكن اطالق تعريف )فن االداء االمثل (
الوضاااااااات باالعتبار ان كافة الشااااااااروط دائمة التغير ، من التجارب الرياضااااااااية او المسااااااااابقات او 
البطوالت نعرف بعض الحاالت التي يصل بها الرياضيون الى تحقيق اعلى المستويات باستخدام 

 (  92 – 2921فنون في االداء تخالف ما يطلق عليه )فن االداء االمثل ()الشيخ 
تصاون عن )انساب الطرق الفردية للداء ( ويكون هنا ايجاد الساابب في ان لذلك اهتم المخ

بعض الرياضاااااايين تناسااااااابهم طرق معينة وال تناساااااااب غيرهم على اسااااااااس خصاااااااائصاااااااهم الفردية 
للميكاانيكياة الحيوياة كطريقاة مثلى بالنسااااااااااااابة لهم وبذلك يكون الرياضاااااااااااااي قد نفى وجد اداء امثل 

تالفات في الخصاااائص الميكانيكية الحيوية لكل رياضاااي )التكنيك االمثل ( وذلك بسااابب وجود اخ
 عن االخر ، وبذلك نعني وجود اختالف في المسار الحركي الميكانيكي لكل رياضي على حده . 

 يتمتت بخصااااااائص بمعنى ان كل رياضااااااي له اساااااالوب معين في االداء يختلف عن االخر ، النه
ميكانيكية حيوية مميزة له عن االخرين . اال انه من الممكن رغم االختالف ان يسااتخدم اثنان من 
اللعبين اداء واحد ، معنى هذا وجود اسااااااااس واحد يقوم عليه المساااااااار الحركي الميكانيكي الحيوي 

 في تطبيق الحلول الميكانيكية الواحدة للحاالت المشابهة تقريبا . 
عاادد من الالعبين يؤدوا الحركااة بتكنيااك واحااد ولكن بطرق مختلفااة الن خواص كاال واحااد  هنااالااك

 تختلف عن االخر 
( غير واضح من االصالح الرياضي فهناك خلط styleلقد كان مفهوم التكنيك والطريقة )
()هو اداء الرياضااااااي للمهارة بطريقة الخاصاااااااة اي styleبينهما . فتعريف الطريقة او االساااااالوب )

 ( 91 – 2921طبيق الشخصي للتكنيك ()محجوب الت
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 استنتج الباحث ما يلي : 
 ان مهارة التمريرة من الحركات الوحيدة التي يقوم بها الالعب .  -2
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 يعتمد اداء المهارة على طوال الذراع مت انثناء للركبة .  -1
 ان الجذع له دور كبير في االداء المهارة .  -3
 ي ضمن اكثر الزوايا انثناء الداء المهارة . زواية المرفق والركبة ه -4
1-  

 التوصيات 
 يوصي الباحث 

 ضرورة تعليم المبتدئين التكنيك الصحيح للمهارة .  -2
 دراسة العالقة بين طول الذراع واداء المهارة .  -1
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