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)دراسة تحميمية مقارنة بين بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لنوعين من التصويب (بالقفز – القفز من الدوران
في كرة السمة

د ولٌد غانم ذنون.م.أ
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة – جامعة الموصل
1025/3/4: استالم البحث
1025/6/20: قبول النشر
ملخص البحث
. هدف البحث الى
.  التعرف على قٌم بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة للتصوٌب بالقفز فً كرة السلة. التعرف على قٌم بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة للتصوٌب بالقفز من الدوران فً كرة السلة التعرف على الفروق فً قٌم بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لنوعٌن من التصوٌب (بالقفز – القفز من الدوران) فً كرة السلةوافترض الباحث.
 وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن قٌم بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لنوعٌن من التصوٌب (بالقفز –القفز من الدوران) فً كرة. السلة
) العبٌن8(  وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة والتً تكونت من. واستخدم الباحث المنهج الوصفً لمالءمته طبٌعة البحث
) وقد بلغت نسبة عٌنة البحث1023-1021( ً) العبا مثلوا منتخب جامعة الموصل بكرة السلة للعام الدراس25( من اصل
, الطول,) من مجتمع االصل ومن اجل التأكد من تجانس عٌنة البحث استخدم الباحث معامل االختالف لمتغٌرات (العمر% 53,33(
 وتم استخدام تحلٌل المحتوى المصادر العلمٌة والمالحظة, )ً العمر التدرٌب,  طول الرجلٌن, طول الجذع,  طول الذراع,الوزن
 واستخدم الباحث التصوٌر الفٌدٌوي لتحقٌق المالحظة, العلمٌة التقنٌة والتحلٌل كوسائل لجمع البٌانات للحصول على بٌانات البحث
) وبذاكرة داخلٌةdigital) ) ٌابانٌة الصنعCASIO.EX.FH25.EXILM( العلمٌة التقنٌة وذلك باستخدام آلة تصوٌر فدٌوٌة نوع
) عن سطح األرض وكانت سرعة اله التصوٌر2,40(  متر) عن ٌمٌن الالعب وارتفاع العدسة0,80() وضعت على بعد4kB)
ACD  برنامج- I film ثانٌة) وتم استخدام البرامج التالٌة للتحلٌل والحصول على بٌانات البحث (برنامج/  صورة210( الفٌدٌوٌة
) Microsoft office excel 2007  برنامج-adobe image ready 7.0me (  برنامج- maxtraq  برنامج- see
) للعٌناتT) اختٌار- االنحراف المعٌاري-ً(الوسط الحساب:ًواستخدام الباحث الوسائل اإلحصائٌة التالٌة لمعالجته البٌانات وه
. معامل االختالف) واستنتج الباحث مجموعة من االستنتاجات وعلى ضوئها اوصى مجموعة من التوصٌات-المرتبطة

Abstract
The Study of Comparative analysis between some variables Kinematics for Two
Types of shooting(Jumping_ Jumping with Rotation) of Basketball.
Assit Prof. Dr. Waleed Ghanim Thanoon
The current research has aimed into:
1. Identifying the values of several Kinematics variables for shooting by jumping when facing the
basketball.
2. Identifying the values of several Kinematics variable for shooting by jumping with rotation in
basketball.
3. Comparative analysis between relationship among some values of Kinematics variable for shooting
when facing the basketball jumping and jumping with rotation.
So the researcher has hypothesized the following:
1. Identify the differences in the values of certain variables Kinematics two types of correction (jump jump out of circulation) in basketball.
Then the researcher has used the descriptive approach due to its sulityitibi for the research frame. The
sample of the research has been chosen by deliberately method, consisting of (8) players from (15)
ones represented the basketball team of Mosul University for academic year (2012-2013), so the
percentage of the sample has amounted (53,33%) from the original population. The analysis of
scientific resources content, the technical scientific observation, and analysis as means for collecting
data, as well as the researcher has used video photo to achieve the technical scientific observation by
using video camera model (CASIO.EX.FH25.EXILM), made in Japan, with internal memory (4kB), it
has been put on the distance of (9,80m) in the right side of player, at the height (1,40) from ground
level. While the speed of video camera was (120 photo/sec). the following programs have been used in
the analysis: (I film, adobe image ready 7.0me, ACD see, maxtraq, and Microsoft office excel 2007).
Then the researcher has used the following statistical means to treat data (arithmetic mean, standard
deviation, simple correlation coefficient (Pearson), and the variance coefficient), thus the researcher
has concluded several conclusions and made recommendations.
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المجلد ()15

 -1التعرٌف بالبحث:
 1-1المقدمة واهمٌة البحث :
تبقى عملٌة البحث والتطور مستمرة ومتصلة اتصاال وثٌقا
بالتقدم والتطور لكل العلوم حتى وان اكتفت الحاجة العلمٌة
والعملٌة للكشف عن االخطاء الفنٌة ورفع مستوى االداء الن
العلم الٌوم بدأ مرحلة اكتشاف شامل لكل ما هو جدٌد والذي من
شأنه ان ٌغٌر عالم االنجاز العالً وكسر االرقام القٌاسٌة الى حد
االعجاز البشري واحد اركان هذه العلوم هو علم الباٌومٌكانٌك
الذي له دور فعال فً الكشف عن مكامن القوة والضعف إضافة
الى الدراسات المخـتبرٌة التً ٌقوم بها الباحثون لتحقٌق
نظرٌاتهم وارسالها فً عالم الواقع.
وٌسهم علم الباٌومٌكانٌك الذي ٌعد من العلوم المتطورة فً
مجال التربٌة الرٌاضٌة فً جعل االداء اقتصادي من خالل
الواجبات الحركٌة لنوع معٌن من االداء على أساس الصفات او
االسس الباٌومٌكانٌكٌة اعتمادا على االستغالل االمثل لتأثٌر
الصفات المتبادل بٌن القوى الداخلٌة والخارجٌة  ,وان تطور
المهارة هو الجزء الرئٌسً لتطوٌر اللعبة بصورة خاصة( .عبد
هللا )1, 2086,
ولو نظرنا الى المهارات األساسٌة فً كرة السلة لوجدناها
كثٌرة ومتنوعة والتً ٌنبغً على الالعب اجادتها ودقة ممارستها
لما لها من خصوصٌة لكل منها فً استخدامها ضد الخصم ,
ومن هذه المهارات االساسٌة هً التصوٌب بجمٌع انواعه حٌث
ان الخطط الهجومٌة للفرٌق تنتهً لتحقٌق االصابة ومن مهارات
التصوٌب المهمة هً مهارة التصوٌب بالقـفز ومن مختلف
المراكز وتتجلى اهمٌة البحث فً اختبار نوعٌن من التصوٌب
وهما التصوٌب بالقــفز المواجه والتصوٌب بالقفز من الدوران
وتحلٌل هذٌن المهارتٌن مٌكانٌكٌا لغرض التعرف على بعض
المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لهذٌن النوعٌن وكذلك الوقوف على
السلبٌات لغرض معالجتها والحد منها او تالفٌها فً اثناء
التصوٌب وكذلك إجراء مقارنة بٌن هذٌن النوعٌن .

 2-1مشكلة البحث :
ان درجة اتقان المهارات الحركٌة تشكل اهمٌة كبٌرة فً
االداء والنواحً التً تبنً علٌها اللعبة وان امتالك العب كرة
السلة المهارة بالدرجة التً تسمح بأدائها بصورة تقترب من
اآللٌة وٌؤدي الى الحد الكبٌر فً االقتصاد فً تفكٌر وجهد
الالعب اي بمعنى انها عملٌة بأقل واجب حركً على وفق
االسس المٌكانٌكٌة التً ٌمتلكها الرٌاضً  ,ان الوصول الى
اعلى ارتفاع فً القفز اثناء التصوٌب بالقفز وتحقٌق مستوى
متقدم فً اداء هذه المهـــــارة ٌعتمد على تطبٌق االسس
الباٌومٌكانٌكٌة الصحٌحة لذا وجب على الالعب اداء هذه المهارة
بتكنٌك صحٌح بعٌدا عن االخطاء المٌكانٌكٌة والذي ٌأتً من
خالل استغالل اجزاء الجسم بصورة صحٌحة وخصوصا فً
المرحلة التحضٌرٌة  ,وان كشف حركة المهاجمٌن من قــــبل
المدافعٌن وكذلك طول الالعبٌن المدافعٌن الذٌن ٌشكلون عائقا
امام التصوٌب بالقفز ولتحاشً العبً الفرٌق المدافع ٌلجأ
المهاجم الى التصوٌب بالقفز او القفز من الدوران  ,وكذلك شاهد
الباحث مشكلة فً تطبٌق الالعبٌن الشروط المٌكانٌكٌة فً اداء
المهارتٌن وكذلك عدم التدرٌب على المهارة بما ٌتالئم مع شوط
اداء المهارة ومن هنا تتجلى مشكلة البحث او الدراسة الى تحلٌل
بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة لنوعٌن من التصوٌب (بالقفز–
القفز من الدوران) لما لهم من اهمٌة خصوصٌة فً االداء
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المهاري حٌث ان اكثر انواع التصوٌب فً كرة السلة تؤدى من
القفز ولغرض الوقوف على كل ما ٌعمل على تقدم النجاح فً
هذا النوع من التصوٌب .
 3-1اهداف البحث :هدف البحث الى :
 2-3-2التعرف على قٌم بعض المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة للتصوٌب
بالقفز فً كرة الـــسلة .
 1-3-2التعرف على قٌم بعض المتغٌرات الكٌمناتٌكٌة للتصوٌب
بالقفز من الدوران فً كرة السلة.
 3-3-2التعرف على الفروق فً قٌم بعض المتغٌرات
الكٌمناتٌكٌة لنوعٌن من التصوٌب (بالقفز – القفز من الدوران)
فً كرة السلة

 4-1فرض البحث :
 وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن قٌم بعض المتغٌراتالكٌمناتٌكٌة لنوعٌن من التصوٌب (بالقفز –القفز من الدوران)
فً كرة السلة .

 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :العبو منتخب جامعة الموصل لعام
(. ) 1023 – 1021
 2-5-1المجال المكانً  :القاعة الرٌاضٌة لكلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة والقاعة الرٌاضٌة لكلٌة التربٌة االساسٌة –
جامعة الموصل .
 3-5-1المجال الزمانً  :الفترة 1023./3/10-12

 6-1تحدٌد المصطلحات :
 1-6-1المسار الحركً :
هو الخط الوهمً الذي ٌرسم المهارة الحركٌة من بداٌتها الى
نهاٌتها عن طرٌق نقاط معلمة على الجسم مضافا الٌها مركز ثقل
كتلة الجسم واالداة ( .محجوب )2000,58 ,

 2-6-1السرعة (المتجهة) :
هً حاصل قسمة اإلزاحة التً تقطعها نقاط الجسم على الوحدة
الزمنٌة وبحسب القانون االتً .
السرعة (المتجهة) =

()pyson ,1986,6

 3-6-1السرعة الزاوٌة :
هً معدل االنتقال الزاوي  ,للجسم  ,او هً القٌمة المكانٌة
الزمنٌة لسرعة تغٌٌر وضعٌة الجسم فً اثناء الحركات الدائرٌة
 ,وتقاس بالعالقة النهائٌة لزاوٌة انتقال الجسم (زاوٌة الدوران)
على الفترة الزمنٌة المستغرقة فً إنهاء الحركة وبحسب القانون
االتً .
السرعة الزاوٌة = اإلزاحة الزاوٌة  /الزمن (العضلً  ,البٌاتً ,
)246 ,1021

-3إجراءات البحث :
 1-3منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفً لمالءمته طبٌعة البحث .

 2-3مجتمع البحث و عٌنته :
تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌة والتً تكونت من ()8
العبٌن من اصل ( )25العبا مثلوا منتخب جامعة الموصل بكرة
السلة للعام الدراسً ( )1023-1021وقد بلغت نسبة عٌنة
البحث ( )%53,33من مجتمع االصل ومن اجل التأكد من
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تجانس عٌنة البحث استخدم الباحث معامل االختالف لمتغٌرات (العمر  ,الطول  ,الوزن  ,طول الذراع  ,طول الجذع  ,طول
الرجلٌن  ,العمر التدرٌبً) .
الجدول ()2
ٌبٌن مواصفات عٌنة البحث .
ت
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-2
-8

القٌاسات
الالعب
وسٌم محمود طه
ولٌد خالد إبراهٌم
خالد عبد المجٌد عبد المنعم
احمد لمٌس سالم
عبد الرحمن عماد
هشام ماهر ٌونس
علً عبد الجبار
ٌحٌى فارس
الوسط الحسابً (س)
االنحراف المعٌاري (±ع)
معامل االختالف ()%

العمر
السنة
10
13
20
10
10
12
14
10
10,5
2,328
6,214

الطول
سم
228
280
280
286
282
285
2,25
200
284,66
4,421
1,380

الوزن
كغم
22
28
62
23
21
26
24
80
21,83
3,860
5,321

من خالل الجدول (ٌ )2تبٌن ان معامل االختالف كان بٌن
( )28,632 – 1,380وهذا ٌدل على تجانس عٌنة البحث حٌث
ان كلما كان معامل االختالف اقل من ( )%30دل ذلك على
تجانس عٌنة البحث(.التكرٌتً,العبٌدي)143 ,2000,

 3-3وسائل جمع البٌانات :
تم استخدام تحلٌل المحتوى المصادر العلمٌة والمالحظة
العلمٌة التقنٌة والتحلٌل كوسائل لجمع البٌانات للحصول على
بٌانات البحث.
 1-3-3تم قٌاس اطول الالعبٌن بشرٌط قٌاس واطوال اجزاء
الجسم االخرى المختلفة والكتلة بمٌزان طبً الكترونً ٌقٌس
ألقرب  55غم .

 2-3-3المالحظة العلمٌة التقنٌة :
استخدم الباحث التصوٌر الفٌدٌوي لتحقٌق المالحظة العلمٌة
التقنٌة وذلك باستخدام آلة تصوٌر فٌدٌوٌة رٌاضٌة نوع
(ٌ )CASIO.EX.FH25.EXILMابانٌة الصنع ٌابانٌة الصنع
(  ) digitalوبذاكرة داخلٌة (  )4kBوضعت على بعد (0,80
متر) وعن ٌمٌن الالعب وارتفاع العدسة ( )2,40عن سطح
األرض وكانت سرعة اله التصوٌر الفٌدٌوٌة ( 210صورة /
ثانٌة ) وقد روعً عند اختٌار موقع الة التصوٌر ان ٌكون محور
العدسة فً مركز مجال الحركة وان ٌكون محور العدسة عمودٌا
على المستوى الذي تتم فٌه الحركة.

 3-3-3البرامج المستخدمة فً التحلٌل :
بعد إتمام التصوٌر الفٌدٌوي قام الباحث بتحوٌل المادة
المصورة إلى الحاسبة بعدها استخدم البرامج اآلتٌة كل حسب
الوظٌفة .
 -1برنامج :I film
ٌمكن من خالل هذا البرنامج تقطٌع الحركات لكل العب
وخزنها فً ملف خاص بأسماء الالعبٌن.
 -2برنامج (: )adobe image ready 7.0me
ٌمكن من خالل هذا البرنامج تقطٌع الحركة الخاصة بكل
العب إلى صورة متسلسلة متقطعة ومنفردة .
 -3برنامج : ACD see
ٌمكن من خالل هذا البرنامج عرض السلسلة الصورٌة لكل
العب وٌتم تحدٌد بداٌة ونهاٌة الحركة الكلٌة وكذلك تحدٌد
األجزاء الخاصة المراد تحلٌلها من كل حركة .

طول الذراع
سم
26
85
81
81
80
83
26
82
82,33
3,022
3,283

طول الجذع
سم
32
45
38
38
42
36
50
51
30,26
3,321
8,455

طول الرجلٌن
سم
201
208
05
204
00
05
02
202
200,5
5,262
5,242

العمر التدرٌبً
سنة
2
2
20
2
2
6
5
6
2,33
2,366
28,632

 -4برنامج : maxtraq
وهو برنامج خاص بالتحلٌل الحركً واستفاد الباحث من هذا
البرنامج فً استخراج البٌانات الخام لكل من المسافات واألبعاد
واالرتفاعات والزواٌا واستخراج مركز ثقل كتلة الجسم والمسار
الحركً لكل العب .
 -5برنامج : Microsoft office excel 2007
وتم من خالل هذا البرنامج معالجة البٌانات الخام التً تم
الحصول علٌها ومعالجتها إحصائٌا

 4-3األجهزة واألدوات المستخدمة :
 -2آلة التصوٌر الفٌدٌوٌة نوع ( Digital )Sonyعدد ()2
تصور  210صورة /ثانٌة .
 -1جهاز حاسوب نوع (. )Hp
 -3مٌزان الكترونً .
 -4شرٌط قٌاس .
 -5مقٌاس رسم ( )2متر .
 -6حامل ثالثً آللة التصوٌر .
 -2كرات سلة قانونٌة .
 -8استمارات لتسجٌل أسماء الالعبٌن والمحاوالت .

 5-3التجربة االستطالعٌة :
تم إجراء التجربة االستطالعٌة بتارٌخ ( )1023/3/12وفً
قاعة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة – جامعة الموصل على
عدد من الالعبٌن وكان الهدف من إجراء التجربة هو :
 -2التأكد من صالحٌة آلة التصوٌر ومساندها .
 -1تحدٌد الموقع الصحٌح آللة التصوٌر وتحدٌد مسافة وارتفاع
الكامٌرا .
 -3التأكد من اإلنارة الخاصة بالقاعة .
 -4تدرٌب فرٌق العمل المساعد* وتعرٌفهم بطرٌقة إجراء
التجربة .
 -5التأكد من صالحٌة األجهزة واألدوات المستخدمة .

 6-3التجربة النهائٌة :
تم إجراء التجربة الرئٌسٌة بتارٌخ ( )1023/3/10فً قاعة
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة – جامعة الموصل على عٌنة
البحث والبالغ عددهم ( )8العبٌن وبوجود فرٌق العمل 2وتم منح
2

* فرٌق العمل .
 -2أ.م.د ثائر غانم مال علو.
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( )3محاوالت لكل العب لمهارة التصوٌب بالقفز المواجه
ومهارة التصوٌب بالقفز من الدوران.

 7-3متغٌرات البحث :
بعد اختٌار المحاولة األفضل على وفق التكنٌك الصحٌح تم
تحلٌلها الستخراج متغٌرات البحث التً تم اختٌارها من خالل
تحلٌل الدراسات المشابهة واألدبٌات الخاصة بمهارة التصوٌب
بالقفز بنوعٌها المواجه والتصوٌب من الدوران وهً كاآلتً :
 زواٌا مفاصل الجسم فً القسم (التحضٌري – الرئٌسً –الختامً) .
 زواٌا ارتكاز الجسم لحظة الترك فً القسم الرئٌسً . المسار الحركً لمسار مركز ثقل كتلة الجسم للقسم التحضٌريوالرئٌسً والختامً .
 الزمن الكلً للحركة وزمن كل جزء من أجزاء الحركة . المسافات األفقٌة والعمودٌة التً ٌقطعها الجسم خالل األقسام(التحضٌري – الرئٌسً -الختامً) .
 زاوٌة انطالق الكرة . ارتفاع نقطة انطالق الكرة . السرعة اللحظٌة للكرة . الزمن اللحظً للكرة . السرعة الزاوٌة للجسم . -السرعة الزاوٌة (للرسغ  ,المرفق) .

 8-3طرٌقة استخالص البٌانات :
 -2زاوٌة المفصل الكتف :هً الزاوٌة المحصورة بٌن خط
العنصر (من نقطة مفصل الكتف إلى نقطة مفصل المرفق وخط
الجذع من مفصل الكتف إلى نقطة مفصل الورك) .
 -1زاوٌة مفصل المرفق  :هً الزاوٌة المحصورة بٌن خط
الساعد (من مفصل الرسغ إلى مفصل الكتف) وخط العنصر (من
نقطة مفصل الكتف إلى نقطة مفصل المرفق) .
 -3زاوٌة االنطالق  :هً الزاوٌة المحصورة بٌن خط مسار
مركز ثقل كتلة الجسم بعد أول ترك لألرض والصورتٌن
متتالٌتٌن مع الخط األفقً المار وبعد الهبوط .
 -4السرعة الزاوٌة للرسغ :وهً مقدار االنتقال الزاوي للذراع
حول نقطة الكتف مقسمة على زمن االنتقال .
 -5مسافة القفز :هً المسافة األفقٌة للجسم وتقاس على أساس
مسار مركز ثقل كتلة الجسم وتحسب من نقطة أخر لمس قبل
الطٌران أي أول لمس بعد الهبوط .
 -6اعلً ارتفاع  :وهً المسافة العمودٌة للجسم وتقاس على
أساس مسار مركز ثقل كتلة الجسم وبعده العمودي عن األرض
إثناء الطٌران ألداء التصوٌب.
 -2ارتفاع نقطة انطالق الكرة  :وهً المسافة العمودٌة للكرة
وبعدها عن االرض لحظة ترك الكرة .
 -8سرعة انطالق الكرة :وهً حاصل قسمة المسافة على الزمن
 -0زمن األداء الكلً  :وٌقاس من اول ارتكاز للجسم إلى هبوط
اول لمس بعد الطٌران .
 -20زمن الطٌران :وٌقاس من لحظة الترك للحظة اللمس بعد
الهبوط .

العدد ( )2ج1

أب

2015

 -22زاوٌة مفصل الكاحل :هً الزاوٌة المحصورة بٌن خط
الواصل من نقطة مفصل الركبة إلى مفصل كاحل القدم من جهة
ونقطة مقدمة القدم من جهة أخرى .
 21زاوٌة مفصل الركبة  :وهً الزاوٌة المحصورة بٌن الخط
الواصل من نقطة مفصل الورك إلى نقطة مفصل الركبة ومفصل
كاحل القدم ونقطة مفصل الركبة من جهة أخرى .
 -23زاوٌة مفصل الرسغ :وهً الزاوٌة المحصورة بٌن الخط
الواصل من نقطة مفصل المرفق إلى نقطة مفصل الرسغ من
جهة ونقطة مقدمة الكف ونقطة مفصل الرسغ للٌد من جهة
أخرى.
 -24زاوٌة الجذع :وهً الزاوٌة المحصورة بٌن الخط األفقً
الموازي لألرض المار من نقطة مركز ثقل كتلة الجسم.
 -25مركز ثقل كتلة الجسم :تم استخراج مركز ثقل كتلة الجسم
من خالل استخدام برنامج ()Maxtraq

 9-3المتغٌرات المستخرجة :
 -2الزمن تم استخراجه عن طرٌق معرفة زمن الصورة الواحدة
وكما ٌلً :
زمن الصورة الواحدة =/2سرعة تردد آلة التصوٌر
= 0,008=210/2ثانٌة زمن صورة .
وبعدها ٌتم اخذ عدد الصور لكل مرحلة من مراحل األداء
وٌضرب بزمن الصورة الواحدة نحصل على زمن أداء األجزاء
أدل الكلً
عدد الصور × زمن الصورة الواحدة = زمن الخاص بكل
جزء .

 15-3الوسائل اإلحصائٌة :
تم استخدام الوسائل اإلحصائٌة التالٌة لمعالجة البٌانات وهً:
 الوسط الحسابً . االنحراف المعٌاري . -اختٌار) )Tللعٌنات المرتبطة .

 معامل االختالف .وقد قام الباحث باستخدام الحاسوب اآللً لغرض معالجة
البٌانات إحصائٌا باستخدام برنامج (. )spss

 -1أ.م.د ولٌد غانم ذنون .
 -3السٌد احمد عناد جرجٌس.
 -4السٌد محمود احمد علً .
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 -4عرض النتائج ومناقشتها :
 1-4عرض ومناقشة نتائج مرحلة االمتصاص (اقصى انثناء) للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز
المواجه :
الجدول (ٌ )1بٌن الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة (ت) المحتسبة ونسبة الخطأ لمرحلة االمتصاص (اقصى انثناء)
للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز المواجه
المعالم االحصائٌة
الالعب
زاوٌة الكاحل
زاوٌة الركبة
زاوٌة الجذع
زاوٌة الكتف
زاوٌة المرفق
زاوٌة الرسغ
زاوٌة الرأس
ارتفاع مركز ثقل
كتلة الجسم
ارتفاع الكرة

وحدة
القٌاس

التصوٌب بالقفز المواجه

التصوٌب بالقفز من الدوران

قٌمة ()t
المحتسبة

نسبة
الخطأ
0,003
0,035
0,002
0,050
0,621
0,641
0,660

الوسط
الحسابً
88,250
200,150
28,325
63,150
22,250
265,615
28,5

االنحراف
المعٌاري
8,205
8,648
4,238
0,642
25,522
22,621
8,880

الوسط
الحسابً
200,500
220,250
83,5
26,215
81,5
261,825
82,325

االنحراف
المعٌاري
21,805
23,523
5,328
24,332
22,038
28,635
22,538

2,045
*1,500
*3,820
*1,302
0,532
-0,485
0,450

متر

0,250

0,025

0,253

0,053

0,106

0,843

متر

2,102

0,252

2,104

0,121

0,015

0,082

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

من الجدول رقم (ٌ )1تبٌن ما ٌأتً :
 -2وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زاوٌة الركبة للتصوٌب
بالقفز من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة
( )1,500وبنسبة خطأ ( )0,035ولصالح التصوٌب بالقفز
المواجه وٌعزو الباحث ذلك ان الزاوٌة تكون مثبتة اكثر فً
التصوٌب بالقفز من الدوران وذلك الن الالعب ٌحتاج الى ثنً
اكبر فً القفز من الدوران عنه فً قفز المواجه الن الثنً فً
المرحلة التحضٌرٌة للحركة مهم جدا إلنتاج قوة الدفع فالهدف
االساسً من هذا الوضع هو التحضٌر إلكساب الجسم كمٌة
حركة الى االعلى ألداء التصوٌب كما ال ٌجوز المبالغة فً ثنً
الركبتٌن الن الثنً ٌزٌد من عزم قوة الجاذبٌة االرضٌة الواقعة
على الجسم وبالتالً ٌحتاج الالعب الى قوة كبٌرة للتغلب على
عزم قوة الجاذبٌة االرضٌة (عبد هللا . )10 , 2002 ,
 -1وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زاوٌة الجذع حٌث بلغت
قٌمة (  ) tالمحتسبة( )3,820وبنسبة خطأ ( )0,002ولصالح
التصوٌب بالقفز المواجه وٌعزو الباحث ذلك ان زاوٌة الجذع فً
التصوٌب بالقفز من الدوران تكون قلٌلة نسبة الى زاوٌة الجذع

للتصوٌب المواجه وذلك الن الالعب عند اداء التصوٌب من
الدوران ٌحتاج الى ثنً الجذع اكبر وذلك للتحضٌر لعملٌة اداء
الجزء التحضٌري وهو ثنً الركبتٌن وكذلك السٌطرة على
دوران الجسم واالرتكاز الجٌد قبل اداء التصوٌب وان عملٌة
الثنً تساعد فً تسلٌط قوة دفع على االرض والتً تساعد
الالعب على الطٌران او االرتفاع الى االعلى او المد والذي
ٌعمل على توفق اجزاء الجسم فً االتجاه المطلوب(عطٌة ,
)12 , 102
 -3وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زاوٌة الكتف للتصوٌب
بالقفز من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة
( )1,302وبنسبة خطأ ( )0,050ولصالح التصوٌب بالقفز
المواجه وٌعزو الباحث ذلك ان االنثناء فً زاوٌة ٌأتً من خالل
السٌطرة على الكرة وكذلك توازن الجسم من خالل استثمار
جمٌع زواٌا مفاصل الجسم وتسخٌرها فً سبٌل الحصول على
مهارة تتمتع بشروطها الفنٌة والمٌكانٌكٌة ففً هذه المرحلة ٌعمل
الالعب الى ثنً مفاصل الجسم وهو مهم إلنتاج القوة لهذه
المهارة ( .عبد هللا )2 , 2002 ,

2-4عرض ومناقشة نتائج مرحلة اقصى امتداد (االرتقاء) للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز
المواجه :
جدول (ٌ )3بٌن الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة ( )tالمحتسبة ونسبة الخطأ لمرحلة اقصى امتداد (االرتقاء) للتصوٌب
بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز المواجه .
المعالم االحصائٌة
الالعب
زاوٌة الكاحل
زاوٌة الركبة
زاوٌة الجذع
زاوٌة الكتف
زاوٌة المرفق
زاوٌة الرسغ
زاوٌة الرأس
ارتفاع مركز ثقل
كتلة الجسم
ارتفاع الكرة

وحدة
القٌاس

التصوٌب بالقفز من الدوران
االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
8,141
238,150
2,236
262,825
6,018
03
22,031
213,325
21,822
85,215
24,653
232,215
2,856
06

التصوٌب بالقفز المواجه
االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
3,834
241,825
3,020
261,150
0,413
04,250
23,456
228,250
24,221
82,615
22,308
230,825
25,518
00,325

قسمة ()t
المحتسبة

نسبة الخطأ

2,821
-1,050
0,602
-2,548
0,310
0,260
0,601

0,203
0,028
0,500
0,266
0,251
0,462
0,566

متر

2,202

0,008

2,264

0,085

-2,014

0,006

متر

1,052

0,236

1,026

0,204

-2,205

0,231

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
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المسافة االفقٌة
(م.ث.ك.ج)
المسافة العمودٌة
(م.ث.ك.ج)
المسافة محصلة
(م.ث.ك.ج)
زمن المرحلة
السرعة االفقٌة
السرعة العمودٌة
السرعة المحصلة
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متر

0,324

0,212

0,340

0,246

-0,320

0,266

متر

0,435

0,005

0,480

0,006

2,820

0,221

متر

0,584

0,210

0,502

0,228

0,124

0,832

ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة

0,102
1,204
3,618
0,634

0,080
0,302
0,622
0,212

0,240
1,320
3,136
4,046

0,023
2,202
0,688
0,088

*-4,052
0,232
-0,050
*20,023

0,001
0,485
0,324
0,003

من الجدول رقم (ٌ )3تبٌن ما ٌأتً :
 -2وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زمن مرحلة اقصى امتداد
للجسم (االرتقاء) للتصوٌب للقفز من الدوران والمواجه بلغت
قٌمة ( )tالمحتسبة (–  )4,052وبنسبة خطأ ( )0,001ولصالح
التصوٌب بالقفز المواجه وٌعزو الباحث هذا الفرق ٌأتً من
خالل طبٌعة اداء النوعٌن من التصوٌب حٌث ان اداء التصوٌب
بالقفز من الدوران ٌحتاج الى وقت اكبر من التصوٌب بالقفز
المواجه الن الجسم ٌحتاج الى فترة اطول حتى ٌصل الى اقصى
امتداد له .
 -1وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً السرعة المحصلة لمرحلة
اقصى امتداد للجسم(االرتقاء) للتصوٌب بالقفز من الدوران
المواجه حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة ( )20,023وبنسبة خطأ

2015

( )0,001ولصالح التصوٌب بالقفز المواجه وٌعزو الباحث ذلك
ان السرعة المحصلة تأتً من خالل تطبٌق نظرٌة فٌثاغورس
=السرعة

وهً وحسب القانون:
المحصلة .
وحٌث ان الالعب ٌحتاج الى مسافة افقٌة اكبر فً اداء مهارة
التصوٌب بالقفز من الدوران وذلك لكً ٌواجه الجسم السلة
وٌستطٌع من اداء المد الكامل فً مفاصل الجسم وبما ان المسافة
هً جزء من قانون السرعة فعلٌه تتأثر السرعة المحصلة نتٌجة
ذلك(الهاشمً . ) 63 , 2000 ,

 3-4عرض ومناقشة نتائج مرحلة الطٌران وترك الكرة للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز المواجه
الجدول (ٌ )4بٌن الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة ( )tالمحتسبة ونسبة الخطأ لمرحلة الطٌران وترك الكرة للتصوٌب
بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز المواجه .
المعالم االحصائٌة
الالعب
زاوٌة الكاحل
زاوٌة الركبة
زاوٌة الجذع
زاوٌة الكتف
زاوٌة المرفق
زاوٌة الرسغ
زاوٌة الرأس
زاوٌة انطالق الكرة
السرعة الزاوٌة للرسغ
زاوٌة طٌران الجسم
السرعة الزاوٌة للمرفق
ارتفاع مركز ثقل كتلة
الجسم
ارتفاع الكرة
المسافة االفقٌة
المسافة العمودٌة
المسافة محصلة
زمن المرحلة
السرعة االفقٌة
السرعة العمودٌة
السرعة المحصلة
سرعة انطالق الكرة
سرعة الطٌران الكلٌة للجسم

وحدة
القٌاس
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة /
ثانٌة
درجة
متر/ثانٌة/
درجة

التصوٌب بالقفز من الدوران
االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
26,848
235,215
22,135
264,250
6,453
08,250
2,308
218,615
6,022
253,5
0,208
242
0,588
201,150
2,622
36,250

التصوٌب بالقفز المواجه
االنحراف
الوسط
المعٌاري
الحسابً
20,106
244,5
2,605
266,215
8,322
01,250
22,405 233,825
0,081
255,250
2,000
230,615
0,086
200,615
5,6
32,250
260,01
422,838
2
20,310
63,825
203,68
148,463
3

521,842

108,056

22,615

8,242

0,422

0,202

متر

2,546

0,080

2,541

متر
متر
متر
متر
ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة
متر/ثانٌة

1,221
0,185
0,358
0,461
0,102
0,060
2,135
2,584
6,642
2,200

0,208
0,222
0,203
0,221
0,080
0,540
0,321
0,428
0,501
0,315

1,482
0,532
0,325
0,625
0,322
2,681
2,126
1,103
6,821
2,380

من الجدول (ٌ )4تبٌن ما ٌأتً :
 -2وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زاوٌة الجذع لمرحلة
الطٌران للتصوٌب بالقفز من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة

قسمة ()t
المحتسبة

نسبة الخطأ

2,280
0,401
-1,420
2,260
0,202
-0,422
-0,442
0,144

0,123
0,600
0,041
0,182
0,503
0,680
0,623
0,824

-0,462

0,655

-1,505

0,042

6,264

0,001

0,085

-0,248

0,882

0,443
0,160
0,068
0,103
0,086
0,240
0,351
0,556
0,831
0,314

-2,526
1,135
0,502
3,005
0,000
2,065
0,304
1,880
-0,442
-1,516

0,223
0,062
0,523
0,010
0,355
0,050
0,220
0,014
0,621
0,030

( )tالمحتسبة ( )1,420-بنسبة خطأ ( )0,041ولصالح
التصوٌب بالقفز من الدوران وٌعزو الباحث ذلك ان مرحلة مد
الجسم تأتً بعد مرحلة الثنً وان الغرض االساسً هنا هو
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الحصول على القوة باتجاه عمودي بما ٌخدم المهارة وان
حصٌلة الثنً والمد ستعطً قوة باالتجاه العمودي وذلك لغرض
تحقٌق الهدف االساسً للمهارة فٌجب ان تكون زاوٌة النهوض
( )°00وعلٌه ففً عملٌة الطٌران ٌجب مد جمٌع مفاصل الجسم
وذلك لغرض الحصول على القوة الالزمة واالرتفاع المناسب
الذي ٌجعل التصوٌب افضل وادق  .كما ان محصلة القوة هً
ناتج من جراء النقل الحركً الى الكرة اكبر حٌث تالحظ
حركات الجسم بشكل متسلسل اثناء الحركة فالحركة االولى هً
حركة الرجلٌن تتبعها حركة الجذع ثم حركة الذراع وٌعنً هذا
تقل كمٌة حركة هذه االجزاء بشكل انسٌابً إلنجاز الواجب
الحركً لهذه المرحلة ( .عبدهللا )14 , 2002 ,
 -1وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً زاوٌة طٌران الجسم
للتصوٌب بالقفز من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة ()t
المحتسبة ( )1,505 -وبنسبة خطأ ( )0,042وٌعزو الباحث ذلك
الى ان هذه العالقة تأتً من خالل ان الجسم فً التصوٌب بالقفز
من الدوران ٌحتاج الى زاوٌة طٌران اكبر من التصوٌب بالقفز
المواجه وذلك بسبب االداء الحركً للمهارة وطبٌعة االداء
المختلف عنه فً التصوٌب بالقفز المواجه حٌث ان عملٌة دوران
الجسم ومواجهته الى السلة ٌحتاج الى قاعدة ارتكاز كبٌرة والذي
ٌؤدي زٌادة فً زاوٌة طٌران الجسم .
 -3وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً السرعة الزاوٌة للمرفق
للتصوٌب بالقفز من الدوران المواجه حٌث بلغت قٌمة ()t
المحتسبة ( )6,264وبنسبة خطأ( )0,001وٌعزو الباحث ان
وضع المرفق ٌجب ان ٌكون بالوضع الصحٌح الن المرفق ٌعد
مظهرا مهما لمٌكانٌكٌة التصوٌب وٌجب توجٌهه باتجاه
الهدف(.عطٌة  , )10 , 1020 ,وفً مرحلة الطٌران هناك
تزاٌد فً عملٌة مد مفاصل الطرف العلوي من مرحلة بداٌة المد
وتنتهً فً مرحلة انطالق الكرة للتصوٌب وبتناسق حركً
وٌشٌر ( " )wilkes.1982ان المواصفات الفنٌة للتصوٌب تتم
بعد رفع الكرة بالٌد لٌبدا التصوٌب بحركة من مفصل المرفق
الخاص بالٌد الٌمنى ( امام – عالٌا ) لٌكمل الرسغ الحركة مع
المتابعة الجٌدة لتوجٌه الكرة بعد مرحلة التمهٌد للدفع بثنً
المفاصل المختلفة " ( ) wilkes.1982 . 716
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وٌرى ) )Hay . 1993ان الدفع ٌبدا مع رفع الكرة فوق
الراس استعدادا النطالقها لحظة اكتمال المد السرٌع للمفاصل
وهنا ٌقطع المرفع مسافة زاوٌة كبٌرة فً التصوٌب بالقفز من
الدوران عنه فً التصوٌب بالقفز المواجه ( Hay . 1993 . .
) 228
 -4وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً المسافة المحصلة
والسرعة االفقٌة والسرعة المحصلة للتصوٌب بالقفز من الدوران
والمواجه حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة على التوالً
( )1,88() 2,065()3,005وبنسبة خطأ ()0,04( )0,010
( )0,014وٌعزو الباحث هذه الفروق ان الالعب فً التصوٌب
بالقفز المواجه تزداد عنده مسافة الطٌران من خالل زٌادة
المسافة االفقٌة والعمودٌة لمركز ثقل كتلة الجسم ألنه ٌأتً
بسرعة اكبر من اداء التصوٌب بالقفز من الدوران الن جسم
الالعب ٌكون مواجه للسلة وعلٌه تتأثر كل من السرعة االفقٌة
والسرعة المحصلة للتصوٌب بالقفز المواجه اكثر من التصوٌب
بالقفز من الدوران الن المسافة هً جزء من معادلة السرعة
والسرعة المحصلة وكما ٌشٌر ( )Hamilton . 1970الى انه
كلما ازدادت مسافة التصوٌب كانت مساهمة الرجلٌن اكثر فاعلٌة
فً انتاج السرعة االفقٌة والعمودٌة اما (قاسم واٌمان )2008 ,
فقد اكدا على اهمٌة حركة القدمٌن القوٌة والسرٌعة لزٌادة القوة
عند الدفع  ,وان حركة القدمٌن ما هً اال مرحلة االنتقال السرٌع
للقوة المتجهة من خالل القدمٌن الى الطرف العلوي (حسٌن
ومحمود ) Hamilton . 1970 , 333 ()122 , 2008 ,
 -5وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً سرعة الطٌران الكلٌة
للجسم للتصوٌب بالقفز من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة
( )tالمحتسبة ( ) 1,516 -وبنسبة خطأ ( )0,030ولصالح
التصوٌب بالقفز من الدوران وٌعزو الباحث ذلك الى ان السرعة
التً ٌحصل علٌها الالعب نتٌجة الخطوات والدفع بزاوٌة من
أجل الحصول على السرعة العمودٌة ٌكون من أهم العوامل
المؤثرة على قطع مسافة افقٌة للجسم الذي ٌعد مقذوفا بعد ترك
االرض والطٌران وٌذكر ان السرعة أحد العوامل التً تؤثر
على المسافة االفقٌة للجسم المقذوف بزاوٌة سرعة الطٌران
بزٌادة مساحة الطٌران ألنها أحد طرفً معادلة السرعة .

 4-4عرض ومناقشة نتائج مرحلة الهبوط للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب بالقفز الموجه :
الجدول ()5
ٌبٌن الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة ( )tالمحتسبة ونسبة الخطأ لمرحلة الهبوط للتصوٌب بالقفز من الدوران والتصوٌب
بالقفز الموجه
المعالم االحصائٌة

ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم

متر

2,203

0,068

2,265

0,228

- 0,663

0,518

المسافة االفقٌة
المسافة العمودٌة
المسافة محصلة
زمن المرحلة
السرعة االفقٌة
السرعة العمودٌة
السرعة المحصلة
مسافة خطوة الطٌران
زمن خطوة الطٌران
سرعة خطوة الطٌران

متر
متر
متر
ثانٌة
متر  /ثانٌة
متر  /ثانٌة
متر /ثانٌة
متر
ثانٌة
متر /ثانٌة

0,260
0,322
0,418
0,104
0,820
2,830
1,248
0,454
0,502
0,034

0,002
0,061
0,061
0,034
0,581
0,508
0,463
0,140
0,085
0,561

0,328
0,538
0,538
0,115
0,084
0,082
0,212
2,152
0,536
1,346

0,251
0,242
0,242
0,042
0,031
0,010
0,035
0,402
0,056
0,050

3,314
1,000
1,000
2,044
- 3,802
- 0,638
- 22,028
3,033
2,235
3,154

0,023
0,084
0,084
0,332
0,006
0,005
0,006
0,006
0,216
0,024

الالعب

وحدة
القٌاس

التصوٌب بالقفز من
الدوران
الوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري

التصوٌب بالقفز
المواجه
االنحراف
الوسط
الحسابً المعٌاري

قٌمة ()t
المحتسبة

مستوى
الداللة
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من الجدول (ٌ )5تبٌن ما ٌأتً :
 -2وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً المسافة االفقٌة و السرعة
االفقٌة و السرعة العمودٌة و السرعة المحصلة للتصوٌب بالقفز
من الدوران والمواجه حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة على التوالً
( )22,052-( )0,638 -( )3,802 -( )3,314وبنسبة خطأ
( )0,008( )0,003( )0,006( )0,023ولصالح التصوٌب
بالقفز المواجه وٌعزو الباحث ذلك ان الزٌادة فً المسافة االفقٌة
لمرحلة الهبوط للتصوٌب بالقفز الموجه ٌؤثر على السرعة
االفقٌة وان قلة الزمن للهبوط للتصوٌب بالقفز من الدوران أثر
على السرعة العمودٌة وذلك الن كل من المسافة والزمن ٌؤثران
على السرعة النهما أحد طرفً معادلة السرعة حٌث ان السرعة
= المسافة  /الزمن وبالتالً فان كل من السرعة االفقٌة
والعمودٌة ٌؤثران على السرعة المحصلة للهبوط النهما جزء من
معادلة السرعة المحصلة والتً تساوي .
= السرعة المحصلة
(العضلً  ,البٌاتً ) 05 , 1021 ,
 -1وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً مسافة خطوة الطٌران
وسرعة خطوة الطٌران للتصوٌب بالقفز من الدوران و المواجه
حٌث بلغت قٌمة ( )tالمحتسبة على التوالً ()3,154( )3,033
وبنسبة خطأ ( )0,024( )0,006وٌعزو الباحث ذلك ان الالعب
فً التصوٌب بالقفز المواجه تزداد مسافة خطوة الطٌران لدٌه
وٌأتً هذا حسب طبٌعة اداء التصوٌب حٌث بلغ متوسط مسافة
خطوة الطٌران للتصوٌب المواجه ( 2,152متر) مقابل (0,454
متر) للتصوٌب من الدوران الن خطوة القفز تكون سرٌعة عند
الالعب الذي ٌقوم بالتصوٌب بالقفز المواجه بالتالً تتأثر سرعة
خطوة الطٌران لزٌادة مسافة خطوة الطٌران والتً هً جزء من
معادلة السرعة .

 -5االستنتاجات والتوصٌات :
 1-5االستنتاجات :
 -2انثناء زاوٌة الركبة للتصوٌب بالقفز من الدوران كانت اكبر
من التصوٌب المواجه .
 -1كان هناك اختالف فً زاوٌة طٌران الجسم للتصوٌب بالقفز
من الدوران والتصوٌب المواجه .
 -3كانت زاوٌة الكتف للتصوٌب بالقفز من الدوران اقل منه
للتصوٌب المواجه .
 -4كان افضل زمن فً مرحلة اقصى امتداد للجسم (االرتقاء)
للتصوٌب بالقفز المواجه .
 -5كانت السرعة المحصلة لمرحلة اقصى امتداد
للجسم(االرتقاء) اكبر للتصوٌب بالقفز المواجه عنه فً التصوٌب
بالقفز من الدوران .
 -6كانت زاوٌة الجذع لمرحلة الطٌران للتصوٌب بالقفز من
الدوران اكبر عنه من المواجه .
 -2كانت زاوٌة طٌران الجسم للتصوٌب بالقفز من الدوران اكبر
عنه من المواجه .
 -8كانت السرعة الزاوٌة للمرفق للتصوٌب المواجه اكبر من
التصوٌب بالقفز من الدوران .
 -0كانت كل من المسافة المحصلة والسرعة االفقٌة والسرعة
المحصلة للتصوٌب المواجه افضل من التصوٌب بالقفز من
الدوران .
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 -20سرعة الطٌران الكلٌة للجسم للتصوٌب بالقفز من الدوران
كانت افضل من التصوٌب المواجه .
 -22كانت المسافة االفقٌة والسرعة االفقٌة والسرعة العمودٌة و
السرعة المحصلة للتصوٌب بالقفز من الدوران اكبر من
التصوٌب المواجه .
 -21مسافة خطوة الطٌران وسرعة خطوة الطٌران للتصوٌب
بالقفز من الدوران كانت اقل من التصوٌب المواجه .

 2-5التوصٌات :
 -2التأكٌد على ان ٌكون االنثناء فً مرحلة االمتصاص بزاوٌة
مثالٌة للحصول على القوة الالزمة للقفز والحصول على ارتفاع
جٌد للتصوٌب.
 -1تأثر زاوٌة الجذع والركبتٌن فً مرحلة االرتقاء والدفع
للتصوٌب بالقفز بنوعٌه .
 -3التأكٌد على زاوٌة االرتكاز للجسم فً مرحلة الطٌران
للحصول على االرتفاع المناسب للطٌران.
 -4تأثر زاوٌة الرسغ والمرفق والكتف فً مرحلة الطٌران
وترك الكرة للتصوٌب بالقفز بنوعٌه.
 -5التأكٌد على ان تكون زاوٌة طٌران الجسم جٌدة للحصول
على ارتفاع جٌد للتصوٌب بالقفز بنوعٌه.
 -6التأكٌد على زٌادة المسافة العمودٌة للقفز على حساب المسافة
االفقٌة للتصوٌب بالقفز بنوعٌه.
 -2التدرٌب على توافق الخطوات قبل التصوٌب للحصول على
سرعة طٌران مناسبة للتصوٌب
 -2اجراء دراسة العالقة الباٌومٌكانٌكٌة لكل نوع من انواع
التصوٌب وعالقتها بدقة التصوٌب.

المصادر العربٌة واألجنبٌة :
 -2حسٌن قاسم حسن ومحمود  ,اٌمان شاكر ( : )2008طرائق
البحث فً التحلٌل الحركً  ,دار الفكر العربً.
-1عبدهللا  ,خالد نجم ( : )2086التصوٌب البعٌد فً كرة السلة
وعالقته بنتٌجة المباراة  ,رسالة ماجستٌر  ,كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة ,جامعة بغداد.
 -3عبدهللا  ,خالد نجم ( : )2002العالقة بٌن المتغٌرات
البٌومٌكانٌكٌة للتصوٌب المحتسب بثالث نقاط  ,أطروحة
دكتوراه  ,جامعة بغداد.
 -4عطٌة  ,وسام فالح ( : )1020اثر التغذٌة الراجعة فً تقوٌم
بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة للتصوٌب بالقفز المحتسب بثالث
نقاط فً كرة السلة  ,كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ,جامعة
القادسٌة  ,مجلة بحوث ودراسات التربٌة الرٌاضٌة  ,العدد .10
 -5الهاشمً  ,سمٌر مسلط (  : )2000المٌكانٌكٌة الحٌوٌة  ,دار
الحكمة للطباعة والنشر.
6- Hay . james , (1993) ; th biomechanics of
sport techniques . prenticehall , Engle wood
cliffs . London.
7- Glemn . wikles , (1982) basketball ,
fourthedition , wm.brown company publishers
.
8- Hamilton . Peneope . A.A(1970) :
Mechanical analysis and Comparison of
towjump performed by a Female basketball
player . vol 12 .

126

