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 م7182  هـ 8341

 ة واهمية البحثــــــالمقدم

مما الشك فٌه ان تحقٌق النتائج الرٌاضٌة العالٌة على المستوى العالمً اصبح   

الطابع الممٌز لعصرنا الحالً وان التقدم العلمً الحاصل فً المجال الرٌاضً قد 

شهد تطورا ملحوظا فً معظم االلعاب الرٌاضٌة وبات اثره واضحا فً االرتقاء 

الرٌاضٌة لعبة كرة السلة التً شهدت بالمستوٌات المتطورة ومن بٌن هذه االلعاب 

تطورا ملحوظا وكبٌرا اذ اصبحت كرة السلة االن وفً كثٌر من دول العالم منافس 

االول لكرة القدم من حٌث اجتذاب اكبر عدد من الالعبٌن والمشاهدٌن وذلك لما 

تمتاز به لعبة كرة السلة من اٌقاع سرٌع ومناورات مستمرة ومتواصلة بٌن الهجوم 

 دفاع ولما تحتوٌه من مزٌج رائع ن االداء الفنً.وال

ان التطور فً لعبة كرة السلة ٌستلزم دائما تطور فً اعداد الالعبٌن من النواحً 

والخططٌة وان من اهم الخططٌة التً لها  دنٌة والفكرٌة والنفسٌة والمهارٌةالب

المادة القانونٌة فاعلٌتها فً تغٌٌر قوانٌن اللعبة هو الهجوم وزمن الهجمة حٌث تعد 

( ثانٌة والتً تنص على وجوب انهاء 42الخاصة بزمن انهاء الهجمة بكرة السلة )

( ثانٌة وٌعتبر بعض الخبراء ان لعبة كرة 42الهجمة خالل زمن قدره ال ٌزٌد عن )

السلة هً لعبة الوقت ولهذا فأن اغلب المدربٌن ٌعتمدون على اسالٌب تكتٌكٌة سواء 

من خالل اجبار الفرٌق المهاجم على عدم تسجٌل النقاط او  اكانت دفاعٌة وذلك

التكتٌكات الهجومٌة والذي ٌعتمد فٌها المدربون على تدوٌر الكرة ألطول فترة ممكنة 

( ثانٌة بغٌة الحصول على ثغرات دفاعٌة لتسجٌل النقاط حٌث تكمن 42خالل )

 مشكلة البحث فً :

فً االداء االٌجابً الهجومً للفرق هل ان طول او قصر زمن انهاء الهجمة ٌؤثر 

 ة والعراقٌةاالوربٌالعالمٌة و
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 مشكلة البحث

( ثانٌة والتً تنص 42تعد المادة القانونٌة الخاصة بزمن انهاء الهجمة بكرة السلة )

( ثانٌة ولهذا فان اغلب 42على وجوب انهاء الهجمة خالل زمن قدره ال ٌزٌد عن )

المدربٌن ٌعتمدون على اسالٌب تكتٌكٌة سواء اكانت دفاعٌة وذلك من خالل اجبار 

قاط او التكتٌكات الهجومٌة والذي ٌعتمد فٌها الفرٌق المهاجم على عدم تسجٌل الن

( ثانٌة بغٌة الحصول 42المدربون على تدوٌر الكرة الطول فترة ممكنة خالل الـ )

 على ثغرات دفاعٌة لتسجٌل النقاط ومما تقدم ذكره فان مشكلة البحث تتجلى فً:

للفرق هل ان طول او قصر زمن انهاء الهجمة ٌؤثر فً االداء االٌجابً الهجومً )

 (ة والعراقٌةاالوربٌالعالمٌة و

 اهداف البحث

 ٌهدف البحث التعرف على :

 االوربًزمن انهاء الهجمة واالداء االٌجابً لكل من المستوى العالمً و -1

 السلةوالعراقً فً كرة 

والعراقً فً  االوربًالفروق فً زمن انهاء الهجمة بٌن المستوى العالمً و -4

 كرة السلة

والعراقً فً  االوربًداء االٌجابً للمستوى العالمً ومعرفة الفروق فً اال -3

 كرة السلة

 فروض البحث

 ٌفترض الباحث االتً:

هناك تباٌن فً زمن انهاء الهجمة واالداء االٌجابً للمستوى العالمً  -1

 والعراقً االوربًو
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 االوربًء الهجمة بً المستوى العالمً واهناك فروق معنوٌة لزمن انه -4

 والعراقً

معنوٌة فً مستوى االداء االٌجابً بٌن المستوى العالمً هناك فروق  -3

 والعراقً االوربًو

 

 

 مجاالت البحث
 

ة والعراقٌة للموسم الرٌاضً االوربٌالمجال البشري : الفرق العالمٌة و 1-5-1

(4211-4217) 

 المجال المكانً : مختبر الباٌومٌكانٌك والفسلجة 1-5-4

 5/3/4217ولغاٌة  5/4/4217المجال الزمنً :  1-5-3
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 الباب الثاني

 الدراسات النظرية

 ( ثانٌة42زمن انهاء الهجمة ) 4-1-1

 ( ثانٌة .42قاعدة الــ)

عندما ٌحقق العب السٌطرة على كرة حٌة داخل الملعب توجب على فرٌقه محاولة -أ

 (1( ثانٌة.)42مٌدانٌة خالل ) إلصابةالتصوٌب 

( ثانٌة ٌتم 42عندما ٌفشل الفرٌق الحائز للكرة فً التصوٌب على السلة خالل )

( ثانٌة وٌعتبر الخروج على هذه القاعدة 42صافرة انتهاء الـ ) بانطالقاعداد ذلك 

 (4مخالفة.)

  ( ثانٌة42مٌدانٌة خالل ) إلصابةلمشروعٌة التصوٌب 

  مٌدانٌة قبل انطالق  إلصابةٌجب ان تترك الكرة ٌد )ٌدي( االعب بالتصوٌبة

 ( ثانٌة42اشارة الـ )

  مٌدانٌة ٌجب ان  إلصابةبعد ان تترك الكرة ٌد )ٌدي( الالعب بالتصوٌبة

 تلمس الكرة الحلقة او تدخل الكرة السلة

( ثانٌة وتنطلق 42عندما تتم محاولة تصوٌبٌة مٌدانٌة قرب نهاٌة فترة الـ )-ب

 -االشارة بٌنما تكون الكرة فً الهواء:

 ا ما دخلت اكرة السلة ولم تحدث مخالفة ٌتم التغاضً عن االشارة وٌجب اذ

 ان تحتسب االصابة

  ًاذا ما لمست الكرة الحلقة ولم تدخل الهدف ولم تحدث مخالفة ٌتم التغاض

 عن االشارة وٌجب ان ٌستمر اللعب.

__________________________________________________________________________ 
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(علي سموم ، مؤيد سامي عباس: القانون الدولي لكرة السلة )ترجمة( علي سموم ومؤيد سامي . بغداد 1)

 46،ص 2002مطبعة المهيمن، 

،عمان ، دار  1(جمال صبري فرج ،نعيم عبد الحسين :المهارات االساسية والقانون الدولي لكرة السلة .ط2)

 121،ص2002دجلة ، 

 ولٌس الحلقة( او اخطأت الحلقة. تحدث مخالفة اذا ضربت الكرة اللوحة فقط(

ما لم ٌحقق المنافسون سٌطرة مباشرة وواضحة على الكرة وفً هذه الحالة 

 (.1ٌتم التغاضً عن االشارة وٌجب ان تستمر المباراة)

 ( ثانية24واجبات الميقاتي ) 2-2

ٌجب علٌه ( ثانٌة وٌقوم بتشغٌله بحٌث 42(( ثانٌة بجهاز )42زود مٌقاتً الـ )ٌ

 ان :

ٌبدأ نشاطه او ٌعٌد تشغٌل الجهاز فور استحواذ العب على الكرة وهً فً -1

 نشطة( على ارض الملعب –حالة لعب )حٌة 

ثانٌة جدٌدة ولكن بدون عرض أي  42ٌتم اٌقاف الجهاز واعادة ضبطه لمدة -4

 شًء بمجرد حدوث االتً:

  مخالفة او كرة قفز  فٌما ان ٌقوم الحكم بأطالق صافرته معلنا عن خطأ او

عدا اذا كان الفرٌق الذي كانت الكرة فً حٌازته هو الذي سٌقوم بإدخال 

 الكرة من خارج الحدود..

 ..بعد تصوٌبه مٌدانٌة ناجحة على السلة 

 ..بعد تصوٌبه على السلة وتلمس من جرائها الكرة حلقة السلة 

  الفرٌق المنافس عندما تتوقف المباراة بسبب اعمال او تصرفا صادرة من

 للفرٌق المستحوذ على الكرة..

ثانٌة جدٌدة وٌعاد تشغٌله عندما ٌقوم الفرٌق  42ٌعاد ضبط الجهاز لفترة -3

نشطة(  –المنافس باالستحواذ )السٌطرة( على الكرة وهً فً حالة لعب )حٌة 

ثانٌة جدٌدة لمجرد لمس الكرة من الفرٌق  42داخل الملعب.. ال تبدأ فترة الــ 

 منافس اذا استمر نفس الفرٌق مستحوذا )مسٌطرا( على الكرة..ال
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ثانٌة جدٌة عندما ٌمنح نفس الفرٌق  42ٌتم اٌقاف الجهاز وال ٌعاد ضبطه لتـ -2
الذي كان مستحوذا )مسٌطرا( على الكرة مؤخرا حق ادخال الكرة من خارج 

 الحدود وذلك نتٌجة لــ :
__________________________________________________________________________ 

 46، ص 2002(علي سموم ومؤيد سامي: مصدر مسبق ذكره ، 1)

 ..خروج الكرة خارج الحدود 

 ..خطأ مزدوج 

 ..توقف المباراة ألي سبب ٌتعلق بالفرٌق المستحوذ على الكرة 

  ثانٌة )أي ال ٌعرض أي شًء(  42ٌتم اٌقاف الجهاز، وال ٌعاد ضبطه لــ

 42ٌستحوذ )ٌسٌطر( احد الفرٌق على الكرة وٌكون هناك اقل من عندما 

ثانٌة متبقٌة على ساعة توقٌت المباراة فً نهاٌة أي فترة )شوط( او الوقت 

 (1اإلضافً)

 (4)تعليقات 2-3

ثانٌة بطرٌقة الخطأ  42ثانٌة قد حدد الـ  42اكتشف الحكم ان جهاز الـ  اذا - أ

اراة ٌمكن للحكم اٌقاف المباراة فور وكانت الكرة فً حالة لعب والساعة مد

االكتشاف طالما انه لن ٌضر أي فرٌق نتٌجة لهذا التوقف وٌجب تصحٌح 

عدد الثوانً المتبقٌة وقت حدوث الخطأ وتستأنف  لٌظهرثانٌة  42جهاز الـ 

 المباراة من اقرب نقطة خارج الحدود

سباب اخرى ثانٌة جدٌدة الي ا 42ٌجب منح الفرٌق الحائز على الكرة مدة  - ب

اذا لم ٌكن فً قدٌر الحكام انه سٌضر الفرٌق المنافس وفً هذه الحالة على 

 ثانٌة جدٌدة 42الحكام اال ٌمنحوا الفرٌق الحائز على الكرة مدة 

 -ثانٌة بالخطأ : 42اذا اطلقت صافرة جهاز الـ  - ت

بٌنما كان هناك فرٌقا مستحوذا على الكرة ٌجب ان ٌطلق الحكم صافرته  -1

 ثانٌة جدٌدة. 42اللعب وٌعٌد حٌازة الكرة لنفس الفرٌق وٌعطً مدة لٌوقف 

بٌنما لم ٌكن أي من الفرٌقٌن مستحوذا على الكرة ٌجب ان ٌطلق الحكم  -4
صافرته لٌوقف اللعب اذا كانت الكرة فً الهواء نتٌجة لتصوٌبه ودخلت 

 السلة بدون ان ٌلمسها العب من أي من الفرٌقٌن ٌجب ان تحتسب االصابة.
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 ما عدا ذلك تستأنف المباراة بكرة قفز.
_______________________________________________________________________ 

 32، ص2004(القانون الدولي لكرة السلة المعتمد من االتحاد الدولي لكرة السلة، 1)

عمان  1لكرة السلة، ط(جمال صبري فرج، نعيم عبد الحسين: المهارات االساسية والقانون الدولي 2)

 121، ص2002،دار دجلة ،

 التصويب : 2-4

ان مهارة التصوٌب فً كرة السلة تعد المهارة الوحٌدة التً تحقق الفوز للفرٌق 

اذا ما تم اتقانها بصورة جٌدة وذلك الن كل المهارات والخطط الهجومٌة 

رٌق المختلفة تصبح عدٌمة الجدوى فً حالة عدم نجاح التصوٌب أي ان الف

ٌحصل على النقاط وبالتالً الفوز عن طرٌق هذه المهارة وال بد من االشارة الى 

ان هناك قواعد اساسٌة لعملٌة التهدٌف تعتمد على بعد وقرب الالعب المصوب 

من حلقة السلة وكذلك كونه مواجها للحلقة او على جانبها ولكن ٌجب ان تؤكد  

محاولة رفع قوس طٌران الكرة  فً عملٌة التصوٌب على مسألة مهمة جدا وهً

( 02وٌة كبٌرة تقترب من )ضمان دخول الكرة الى الحلقة بزا وذلك لزٌادة

افضل زاوٌة لدخول الكرة فضال عن ذلك فان هناك نوعان من  ألنهادرجة 

التهدٌف من حٌث كٌفٌة دخول الكرة فهناك التهدٌف المباشر أي دخول الكرة الى 

وهناك التهدٌف غٌر المباشر وهو النوع الذي الحلقة دون ان تلمس اللوحة 

 ٌستعٌن بلوحة الهدف الرتداد الكرة ومن ثم دخولها.

 م معظم مصادر الخاصة بكرة السلة التصوٌب الى نوعٌن هما :وتقس

 التصوٌب من الثبات 

 التصوٌب من الحركة 

 ومن ثم تحدث هذه المصادر هعن انواع هذٌن النوعٌن ولقد ارتأٌنا فً هذا الباب

ان نتحدث عن التهدٌفات وانواعها وراعٌنا الحدٌث عن اكثر التهدٌفات شٌوعا 

 فً لعب كرة السلة الحدٌثة وكما ٌأتً:

 من فوق الرأس باليدينالتصويب -أ
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ع الكرة الممسوكة بالكفٌن بمستوى وذلك من خالل بوض تؤدي هذه التصوٌبه

من الركبتٌن وذلك بمدهما ومن ثم  ابتداءوس الراس وتبدأ حركة التصوٌب ق

ثم الى الذراعٌن حٌث تمتد الذراعٌن  نالنقل الحركً من الرجلٌن الى الجذع وم

مع مراعاة قوس طٌران الكرة وتنتهً الحركة بدفع الكرة من الرسغٌن  لألعلى

الهدف بالنسبة لعملٌة دفع الكرة اما وضع الجسم فٌجب ان تؤكد على وقفة  باتجاه

لفتحة بٌن القدمٌن والتً ٌجب ان تكون قرٌبة من مسافة ما بٌن الالعب وا

  الكتفٌن.

ان هذه التصوٌبة اقل استخداما من باقً االنواع والتً سٌتم شرحها ولكن هناك 

 (1الكثٌر ممن ٌستخدمونها وبخاصة النساء واثناء الرمٌات الحرة)

 التهديف من الصدر :-ب

متوسطة  المسافاتالمهمة فً كرة السلة خاصة من  ٌعتبر هذا النوع من التهدٌفات

وبعٌدة وعند اداء التهدٌف ٌقف الالعب وقوفا اعتٌادٌا بحٌث تكون القدم الى جهة 

الٌد الرامٌة اما ام االخرى بمسافة نصف قدم تقرٌبا. تمسك الكرة بالٌدٌن امام الجسم 

مٌة تكون تحت وخلف ٌبدأ الرمً بواسطة انثناء مفصلً الركبتٌن قلٌال. الٌد الرا

الكرة بٌنما تكون الٌد االخرى المساعدة جانب الكرة، التركٌز ٌكون من فوق الكرة 

الى االعلى فوق الجهة وهناك تترك الٌد المساعدة الكرة بواسطة مد الركبتٌن ومد 

 الذراع الرامٌة ترمى الكرة نحو الهدف حٌث تنطلق من االصابع.

ستعمل الالعب جمٌع مفاصل الٌد الرامٌة وفً ان التهدٌف ٌكون صحٌحا عندما ٌ

 (4) وأصابعهااالخٌر رسغها 

 التهدٌف بٌد واحدة من االعلى بعد اخذ خطوتٌن:-ج

ان هذا النوع من تهدٌف مهم جدا بدون شك وان سه سهل االداء عندما ٌتقرب 

 الالعب نحو السلة.

، ان  ٌمكناعلى ما ٌؤدي هذا التهدٌف بعد اخذ خطوتٌن بحٌث تكون الخطوة الثانٌة 

 النهوض له اكبر االثر فً جمٌع الحركات التالٌة :
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فعندما ٌكون النهوض خطأ تكون الحركات التً تلٌها غٌر صحٌحة فالنهوض 
المبكر او المتأخر ٌؤدي الى عدم نجاح التهدٌف، ان محل النهوض ٌختلف باختالف 

قطة من القفز فن طول الالعً وسرعته وحركته. عندما ٌصل الرامً الى اعلى ن
 ٌده.. الكرة ٌجب ان تترك

__________________________________________________________________________ 

، 1222، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  2مؤيد عبد هللا جاسم ، فائز بشير ، كرة السلة ، ط (1)

 23ص

 27، ص 1272يوسف، مهدي ، نجم ، التكتيك في كرة السلة، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  (2)

وٌجب ان ترفع الكرة بكلتا الٌدٌن حتى مستوى الرأس وتمسك االصابع وال تلمس 

امً بالٌمٌن تكون مساعدة للٌد الٌمنى بالنسبة للر الٌسرىباطن الٌدٌن. ان الٌد 

الى اعلى نقطة له عند القفز تنطلق الكرة من  ٌصل الالعبوالعكس صحٌح وعندما 

 ٌده بالنسبة لترك الكرة ٌد الالعب هناك طرٌقتان:

 الطرٌقة القدٌمة / الٌد تكون خلف الكرة-1

حتى االصابع ثم  الطرٌقة الحدٌثة / الٌد تكون تحت الكرة بحٌث تتدحرج الكرة-4

 بعتترك رؤوس االصا

بلوحة الهدف ٌجب ان تكون خفٌفة جدا بحٌث المهم هنا هو ان الكرة عند اصطدامها 

بعٌدا وان مد االصابع الٌد الرامٌة وكذلك مفصل المرفق تكفً  ارتدادهاال تؤدي الى 

 (.1ن تعطً الكرة الدفع المناسب)

 التهديف الخطافي:-د

ان هذا النوع مكن التهدٌف صعب االداء ٌستعمله عادة طوال القامة خاصة العبً 

 بصوة قلٌلة مع باقً الالعبٌن الوسط وانه ٌستعمل

عند اداء التهدٌف الخطافً بصورة صحٌحة فاه من المستحٌل ان ٌستطٌع العب 

 ٌصعب عمل الدفاع ألنهالدفاع من اعاقته 

من الثبات كما انه ٌمكن  استعمالهٌستعمل التهدٌف الخطافً من الحركة وٌمكن 
استعماله بعد اخذ خطوة جانبٌة لالبتعاد عن الخصم بالنسبة للرمً بالٌمٌن ٌأخذ 

من  قرٌباالالعب اول خطوة بالٌسار حٌث ٌبتعد بها عن الالعب الخصم ولكنه ٌبقى 
السلة قدر االمكان وبعد ان ٌأخذ الالعب الخطو الجانبٌة ٌرفع الكرة نحو وضع 

متد الٌد الرامٌة كاملة تقرٌبا مع ثنً قلٌل فً مفصل الركبة ان الٌد الرمً بحٌث ت
الٌمنى الرامٌة تكون تحت وخلف الكرة وان االصابع هً التً تلمس الكرة فقط اما 
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الكرة وبعد رفع ساق الٌمٌن عن االرض ترفع  الٌسرى فتستعمل كمساعد فً مسك 
ٌسار تتدحرج الكرة على ساق الٌسار ع االرض بحٌث ٌكون الجسم مائال نحو ال

 (4االصابع حتى تتركها)
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 23، ص 1270مهدي نجم: كرة السلة ، بغداد، مطابع دار الزمن ،  (1)
 25، ص 1270الزمن ، مهدي نجم: كرة السلة ، بغداد، مطابع دار  (2)

 التهديف من الحركة )السلمية(-هــ

ان اداء التهدٌف ٌتم اما بعد الطبطبة او بعد القطع واستالم الكرة من العب اخر 

وفً كلتا الحالتٌن تكون الحركات التً ٌؤدٌها الالعب بعد استالمه الكرة متشابهة 

الالعب االٌمن الذي ٌأتً من جهة الٌمٌن نحو الهدف ٌجب ان ٌنهض ٌقدم الٌسار 

وٌستلم الكرة بالٌدٌن من القفز )ٌجب ان تكون القدمان فً الهواء( ثم ٌهبط على قدم 

الٌمٌن ثم ٌأخذ خوة بالٌسار ثم ٌنهض مرة اخرى على قدم الٌسار وعند وصوله الى 

 اعلى ارتفاع ٌرمً الكرة نحو الهدف.

ان الخطوة االولى ٌجب ان تكون كبٌرة لغرض تقصٌر المسافة نحو الهدف بٌنما 

الالعب على النهوض لغرض  تساعدتكون الخطوة الثانٌة اقصر منها )اعتٌادٌا( كً 

 (.1التهدٌف الجٌد)

 (4) :الرمية الحرة-و

ان سرعة اللعب فً كرة السلة والدفاع القوي ال ٌخلو من حدوث بعض االحتكاكات 

ا والتً تولد اخطاء شخصٌة من قبل المدافعٌن فً اغلب االحٌان والتً تكون عقوبته

 اداء رمٌات حرة اذا كان الالعب المهاجم الذي حدث هذا الخطأ فً حالة التصوٌب.

دون عرقلة العب مدافع  للتصوٌبوالرمٌة الحرة هً امتٌاز ٌعطً لالعب المهاجم 

بارٌات الً لها اهمٌة كبٌرة فً نتائج المالتوتعد الرمٌة الحرة من التصوٌبات ب

خسرت من هذا الخط. لذلك  رمٌة الحرة اوفالكثٌر من الفرق فازت من على خط ال

فانه من المهم جدا اتقان الرمٌة الحرة وٌذهب المدرب دون سالٌمٌكر على وجوب 

 وحدة تدرٌبٌة.( رمٌة حرة فً كل 422اداء )
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__________________________________________________________________________ 

 22ص  1272كره ، (يوسف ومهدي نجم: مصدر سبق ذ1)

 22، ص1222(مؤيد عبدهللا جاسم وفائز بشير: مصدر سبق ذكره ، 2)

%( تقرٌبا من نقاط المباراة ٌكسبها الفرٌق 32-42) وبنظرة احصائٌة ٌتضح ان 

عن طرٌق الرمٌات الحرة. وعلى اللعب ان ٌتبع اسلوبا خاصا به ٌتدرب علٌه لنجاح 

 وذلك لعدم وجود اسلوب خاص ٌالئم الجمٌع. هذه التصوٌبة

 وترجع اهمٌة الرمٌة الحرة الى عدة عوامل اهمها:

 ان الرمٌة الحرة تتم دون وجود مدافع -1

ٌعد نجاح الفرٌق فً اداء الرمٌات الحرة وسٌلة فعالة لتسجٌل نسبة كبٌرة من  -4

 النقاط

 تتأثر الحالة النفسٌة لالعبٌن اٌجابٌا بنجاح الرمٌات الحرة -3

وٌستطٌع الالعب ان ٌؤدي أي نوع من انواع التهدٌف التً ٌتمٌز بها وضمن 

( ثوان . وعدة ما ننصح اللعب الذي ٌؤدي الرمٌة 5الفترة القانونٌة المحددة بــ )

 الحرة بضرورة االرتخاء والتركٌز الجٌد والتصور الحركً للمهارة.
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 الباب الثالث

 منهج البحث :3-1

الدراسات المسحٌة لمالئمته طبٌعة مشكلة  بأسلوباحث المنهج الوصفً استخدم الب

 (1البحث. )

 

 مجتمع وعينة البحث : 3-2

حدد الباحث مجتمع البحث وهم اندٌة المستوى العالمً واالوربً والعراقً ابالغ 

فرٌق فقد اختٌرت عٌنة  1وكذلك االندٌة العالمٌة البالغ عددهم فرٌق(  1عددهم )

 اوربً( فرٌق نادي 4عمرٌة للمستوٌٌن العالمً واالوربً والعراقً وقد بلغت )

 . ( فرٌق عراق4ًو ) ( فرٌق نادي عالم4ًو)

 ادوات البحث واالجهزة المستخدمة : 3-3

 المصادر العالمٌة واالوربٌة والعراقٌة -1

 Dillنوع  جهاز البتوب  -4

 استمارة تسجٌل -3

 ساعة توقٌت -2

 التجربة الرئيسية : 3-4
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صباحا بتارٌخ  12اجرى البحث التجربة الرئٌسٌة فً ٌوم االحد الساعة ال

بعد جمع االقراص المصورة للمبارٌات الخاصة بالمستوى العالمً  5/4/4217

د والمستوى االوربً والعراقً وتمت عملٌة التحلٌل مع فرٌق العمل المساع

( مباراة وقام 4وكان مجموع عدد المبارٌات ) Dillجهاز البتوب نوع باستخدام 

اراة الخاصة بالمستوى راة الخاصة بالمستوى العالمً والمبالباحث بتحلٌل المبا

 االوربً والعراقً ..

_______________________________________________________________________ 

 205، ص 2002وجيه محجوب : البحث العلمي ومناهجه ، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ، جامعة  (1)

وان عملٌة التحلٌل تتم بعرض المباراة بصورة بطٌئة مع اعادة بعض الهجمات 

والتأكد من مصداقٌتها وبعد انتهاء عملٌة التحلٌل ٌقوم الباحث بعملٌة جمع 

 ظمة.الوسائل االحصائٌة وبصورة منت

 

 الوسائل االحصائية : 3-5

 لمعالجة بٌانات البحث.  Spssاستخدم الباحث الحقٌبة االحصائٌة 

 وسط حسابً = وسط حسابً

 انحراف معٌاري = انحراف معٌاري

 معامل االرتباط = معامل االرتباط
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 الباب الرابع

 عرض النتائج-4

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : 1-4

 (1) جدول رقم

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االرتباط للمستوى العالمي 

 واالوربي والعراقي

 المستوى
 العالمي

 الداللة االرتباط االداء االيجابي زمن الهجمة

   0.62 10.21 الوسط الحسابي

  

 معنوي 0.545 0.47 3.26 االنحراف

 
 
 

 المستوى
 االوربي

 الداللة االرتباط االداء االيجابي زمن الهجمة

 عشوائي  0.37 10.25 الوسط الحسابي
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 0.324 0.42 4.46 االنحراف

 
 

 الداللة االرتباط االداء االيجابي زمن الهجمة العراقي

     

 عشوائي  0.22 ثانية 15 الوسط الحسابي
   0.22  

 %32 االنحراف

من خالل الجدول ٌتبٌن ان الوسط الحسابً لزمن الهجمة للمستوى العالمً هو 

 2.27لزمن الهجمة  3.01وبانحراف معٌاري  2.10واالداء االٌجابً  12.01

 12.05 الحسابً لزمن الهجمة للمستوى االوربًاالداء االٌجابً بٌنما كان الوسط 

 

وانحراف االداء االٌجابً  2.21وبانحراف لزمن الهجمة  2.37واالداء االٌجابً 

االٌجابً للمستوى  باألداءوكانت قٌمة معامل االرتباط ما بٌن زمن الهجمة  2.20

وهذا ٌدل على وجود عالقة ذات داللة معنوٌة بٌنهما مقارنتها  2.525العالمً هو 

بالقٌمة الجدولٌة وهذا ٌدل على وجود عالقة معنوٌة ما بٌن زمن الهجمة واالداء 

للمستوى العالمً وٌعزو الباحث السبب الى تطور المستوى العالمً  االٌجابً

( ثانٌة بٌنما ٌتناسب وتحقٌق النقاط والفوز أي 42واستغالل الفترة الزمنٌة للهجمة )

انه تعمل هذه الفرق اثناء التدرٌب على استغالل الزمن للهجمة بشكل ٌتناسب 

 وظروف المباراة بشكل كبٌر ودقٌق.

معنى الكالم ان الفرق العالمٌة تعتمد على تكتٌك هجومً معٌن خالل المباراة ولهذا 

ألخذ الفترة فان الالعبٌن العالمٌٌن ٌعملون على االلتزام الكامل بتطبٌق التكتٌكات 

الكافٌة ألحداث ثغرة مناسبة لدى الخصم، وعلى العكس من ذلك فان المستوٌات 

ل االمثل لزمن الهجمة ولهذا السبب نالحظ ان العربٌة ٌكون هنالك عدم االستغال

التسرع ٌؤدي الى قطع الكرات او عدم احراز نقاط فً سلة الفرٌق المنافس، وهذا 
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ما اوضحته النتائج التً تم الحصول علٌها بعد تحلٌل المبارٌات الرسمٌة لبعض 

 المنتخبات االوربٌة والعالمٌة والعراقٌة.

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 

 اجات والتوصياتاالستنت-5

 االستنتاجات5-1

 اطالة زمن الهجمة مع االداء االٌجابً بالنسبة للفرق العالمٌة -1

قر زمن الهجمة مع انخفاض االداء االٌجابً بالنسبة الى المستوى االوربً  -4

 والعراقً وهذا مؤشر واضح على سوء تطبٌق التكتٌك المتبع

االوربٌة والعراقٌة عند عدم االنضباط التكتٌكً لدى العبٌن المستوٌات  -3

 االداء الهجومً

 

 التوصيات 5-2

 ضرورة زٌادة زمن الهجمة الذي ٌضمن التطبٌق الجٌد للتكتٌك المتفق علٌه -1

 ضرورة االهتمام بتطبٌق االساس بٌن الهجمة خالل الوحدات التدرٌبٌة -4
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على سموم ، مؤٌد سامً عباس : القانون الدولً لكرة السلة ، )الترجمة(  -4

 21، ص 4220علً سموم ومؤٌد سامً ، بغداد ، مطبعة المهٌمن ، 

،  4222السلة ، القانون الدولً لكرة السلة المعتمد من االتحاد الدولً لكرة  -3

 30-30ص

، الموصل ، دار الكتب  4مؤٌد عبد هللا جاسم ، فائز بشٌر ، كرة السلة ، ط -2

 43، ص1000للطباعة والنشر ، 

 43، ص 1072مهدي نجم: كرة السلة ، بغداد، مطابع دار الزمن ،  -5

د بحث العلمً ومناهجه ، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداوجٌه محجوب : ال -1

 425، ص 4224، جامعة 

مهدي ، نجم ، التكتٌك فً كرة السلة، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  ٌوسف، -7
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