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ملخص
هدفت هذه الدراسةةةةةةة التعر إلى التزامن والتعاقب البايوكينماتيكي للنقل الحركي في بدء
ونهاية الحركة للمفاصةةةل المكةةةاركة عند هداء مهارة التصةةةويب من الو ب في كرة السةةةلة  ،حيث
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من
( )60العب مثلت ما نسةةةةةةبته ( )%77من مجتمع الدراسةةةةةةة ،وقد تم إمتيارهم بالطريقة العمدية،
وتوزيعهم إلى الث مجموعات متسةةةةةةةاوية المجموعة األولى للفرة العمرية ( 12.9 -12سةةةةةةنة)
وعددهم ( )20العب ،والمجموعة الثانية للفرة العمرية ( 13.9 -13سةةةنة) وعددهم ( )20العب،
والمجموعة الثالثة للفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةةةنة) وعددهم ( )20العب ،وقد تم إجراء التكافؤ
والتجانس للمجموعات الثالث على جميع المتغيرات .وقد حدد الباحث مجموعة من المتغيرات
الكينماتيكي ة لالسةةةةةةتدالل على النقل الحركي المتزامن والمتعاقب واسةةةةةةتخدم التصةةةةةةوير الفيديو
وبرنامج التحليل الحركي  Kinoveaحيث توصةةلت نتائج الدراسةةة الى وجود تزامن وتعاقب في
النقل الحركي للمفاصةةةةةل المكةةةةةاركة في األداء عند تنفيذ التصةةةةةويب من الو ب في كرة السةةةةةلة
باإلضةةةةةافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتو الداللة ( )0.05≤ αبين الفرات
العمرية (( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة)  14.9 -14( -سنة)) في النقل الحركي المتزامن
والمتعاقب ولصةةةةالف الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) ،ويوصةةةةي الباحث بضةةةةرورة الت كيد على
ههمية تعليم البناء الحركي الصحيف للالعبين اعتمادا ً على مبده النقل الحركي.
الكلمات المفتاحية :الكينماتيك ،النقل الحركي ،كرة السلة.
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Abstract
The study aimed to identify Concurrency and succession for
biocinematic rotation of motor transport at the start and end of movement
of the Participating joints when performing the skill of jump shooting from
the basketball, the researcher used the semi-experimental method to suit
the nature of this study. The study sample consisted of (60) players
representing (77%) of the study society. They were chosen by deliberate
method and distributed to three equal groups. (20 years), the second group
(13- 13.9 years), the number of (20) players, the third group of the age
group (14-14.9 years) and the number of (20) player. The parity and
homogeneity of all three variables. The researcher identified a set of
kinetic variables for the interpretation of synchronous and sequential
kinetic transport and used video imaging and Kinovea kinetic analysis
program. The results of the study showed synchronization and sequencing
in the kinetic movement of the joints involved in performance when
performing the correction in basketball. In addition, there were statistically
significant differences Mean (α≤ 0.05) between 12-12.9 years of age (13.9
years) - (14-14.9 years) in synchronous and successive motor transport and
for the age group (14-14.9 years) On the importance of teaching the correct
motor construction of the players depending on the MUV A motor
transport.
Keywords: Kenmatic, Motor transport, Basketball.
مقدمة الدراسة
تعتبر لعبة كرة السةةلة من األلعاا الرياضةةية التي تتكون من العديد من المهارات األسةةاسةةية
 والتي يتطلب هدائها مواصةةةةةةفات معينة وتكنيك فني دقيج يحتاق إلى قدرات،الهجومية والدفاعية
) إلى هن مهارة التصةةةةةويب من2011(  وتكةةةةةير الديوان.)2000 ،حركية عالية (مريبط وشةةةةةابا
 وهي،الو ب هي المحصةةةةلة النهائية والمرحلة الختامية لعمل وتعاون بقية المهارات األسةةةةاسةةةةية
المسؤولة عن إحراز النقاط حيث هن هد اللعبة هو إحراز هكثر عدد من النقاط وإن ه فكل في
 ويضةةةيي عبدالدايم وحسةةةنين،هذه المهارة يعني فكةةةل الفريج في إحراز النقاط وبالتالي الخسةةةارة
) ب نه دون إتقان وإجادة التصةةويب يصةةبف هداء جميع المهارات األسةةاسةةية للعبة دون فائدة1999(
.حقيقية
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ويؤكد منفر وآمرون ( )2007ب ن مهارة التصةةةةةةويب من الو ب واحدة من ههم المهارات
الهجومية في كرة السةةةلة والتي يجب هن يتقنها الالعب المتقدم وهصةةةعب المهارات التي تؤد من
قبل الالعب المبتدئ بوصةةةةفها من هكثر هنوات التصةةةةويب اسةةةةتخداما ً في المبارايات وهذا ما هكدته
دراسةةةة متولي ( )1999والتي هشةةةارت ألنوات التصةةةويب المسةةةتخدم لمجموعة من المباريات في
كرة السلة للدورة األفريقية عام ( )1993والتي هظهرت نتائجها ب ن التصويب من الو ب كان من
هكثر هنوات التصةةةويب اسةةةتخداما ً في الدورة حيث بلغت نسةةةبة اسةةةتخدامه ( )%84مقارنةً ب نوات
التصويب األمر .
ويؤكةد طلحةة ( )1993على هن هداء المهةارات الحركيةة هصةةةةةةبف مةاضةةةةةةعةا ً للمؤشةةةةةةرات
البايوميكانيكية وطرق حسةةابها بكةةكل دقيج ن را ً لمسةةاهمتها الفعلية في حسةةاا بع مؤشةةرات
التعلم الحركي التي تصةةي بها تلك المهارة ،ويؤكد الفضةةلي ( )2010على هن هناك عالقة ما بين
م اهر التعلم الحركي والبايوميكانيك ،وهذه العالقة ترتكز على عدد من المدلوالت البيوميكانيكية
كالسةةةةةةرعة ودقة الو ب العمود واألزمنة ،ومد تطابج هذه المدلوالت وتناسةةةةةةقها عند تطبيج
الم هارة المطلوا تنف يذ ها ،والتي يكةةةةةةترط ب ن يكون هدام ها متميزاً عدم ظهور م لل في الن قل
الحركي فيها وعدم وجود فارق كبير في السةةةرعة ما بين مراحل األداء ونسةةةب متما لة في هزمان
الوصالت الحركية.
وإن اسةةتخدام طرق التحليل الكينماتيكي للمهارات على امتال هنواعها يسةةاعد في تفسةةير
المهارات وتجزئتها ومقارنتها باألداء المثالي لت صحيف األمطاء والو صول إلى اإلنجاز الحركي
العالي واألمثل وتجنب اإلصةةابات ه ناء التطبيج ،كما ويككةةي عن نقاط الضةةعي ويضةةع الحلول
الحركية لها فضةةةةةالً عن تعزيز نقاط القوة ووضةةةةةع المسةةةةةارات الحركية لمداء المهار هنموذجا ً
مثاليا ً تبنى عليه النماذق الحركية (مريبط وشةةةةةل  ،)2002 ،ويكةةةةةير كيالني وآمرون ()2009
للتحليل الكينماتيكي بوصةةفه علما ً هسةةاسةةيا ً في التدريب الفاعل لمهارات كرة السةةلة حيث يضةةيي
للمدرا ملفية صةةةحيحة تسةةةاعده على عرض المهارة الحركية بكةةةكل صةةةحيف والتركيز على
النقاط الفنية التي يجب هن يبرزها في تدريب مهارات كرة السلة.
ويؤكد حسةةةين ومحمود ( )1998على هن مهارة التصةةةويب من الو ب من المهارات تتطلب
من الالعب درجة عالية من التوافج والربط بين هجزاء الحركة ونقل حركي يتم من مالل جميع
المفاصةةل المكةةتركة في إنجاز الواجب الحركي للوصةةول إلى حركة انسةةيابية تتميز باسةةتمرارية
بالمسةةةار الحركي دون انكسةةةارات حادة بين هجزائها ،وير زيدان ( )2008هن التصةةةويب يكون
صةةحيحا ً عندما يبذل الالعب مقدارا ً محددا ً من القوة في عضةةالت الرجلين حيث يتم نقل هذه القوة
إلى الجذت م إلى الذراعين فاليد فاألصةةةةةةابع التي تقوم بعملية توجيه مقدار تلك القوة نحو الهد .
وقد هورد كيالني ( )2000ب ن التوافج الميكانيكي هو الوظيفة التي تدعم المتغيرات الحرة في
الوحدة السةةةلوكية وبالتالي التحكم الكامل بدرجة العضةةةو المتحرك فترتبط المهارة ارتباطا ً و يقا ً
بالتوافج والتحكم ،ولتفسةةير ذلك فالتوافج يعد العامل الداعم والمعزز إلمكانية تحويل المتغيرات
الحرة من العكةةوائية إلى وحدات سةةلوكية من مة ضةةمن تسةةلسةةل كينماتيكي تزامني وتعاقبي من
مالل عالقة مقاطع الجسم لتحقيج هد الحركة.
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والنقل الحركي هو إصةةةةةةطال علمي متداول في تطبيقات مبادئ العلوم الحركية وعلوم
البيوميكانيك ( ،)Puntam, 1993والتصةةةويب بكرة السةةةلة حركة مسةةةتمرة السةةةلسةةةلة تبده من
عنصرا ها ًما بسبب
الوقو على القدمين وتتحرك ألعلى حتى اليد الرامية وتعتبر حركة الرسغ
ً
الدوران الخلفي فتنتج رمية مفيفة من الممكن هن تلمس الحلقة وتدمل بعدها ()Sakurai, 2005
ويكير جوسي وآمرون ( )Miller & Bartlett, 1993ب ن مهارة التصويب من الو ب في كرة
السلة تخضع لككلين من هشكال النقل الحركي يكمنان في النقل الحركي المتزامن وهي عبارة عن
ردود هفعال حركية في هجزاء من الجسةةةةةةم يقابلها هفعال في هجزاء همر بنفس الوقت كحركة
الطر السفلي كرد فعل لحركة الطر العلو  ،و النقل الحركي المتعاقب وهو عبارة عن ردود
هفعال حركية في هجزاء من الجسم يليها هفعال في هجزاء همر بتوقيتات مختلفة.
وير ( )Adrian & Cooper,1989هن من محددات الدقة الحركية واالنسةةةةةةيابية وتقويم
اإلقتصةةةةةةةادية في الجهد المبذول للمهارات الحركية بناء الحركة من حيث مجال وزمان المهارة
وديناميكية الحركة (التوزيع الزمني األمثل للقوة على مسةةار الحركة) وانسةةيابية الحركة ،ومرونة
الحركة ،وتوقع الحركة ،ونقل الحركة ويبرز ( )Marshal, 2000ههمية النقل السةةةةةةليم للحركة
ك حد محددات اإلقتصةةةاد في الجهد والدقة الحركية عند هداء المهارات الرياضةةةية فعند حدوث ه
ملل في النقل الحركي سةةةيؤد ذلك إلى بذل قوة زائدة لتصةةةحيف مسةةةارالحركة وبالتالي ضةةةعي
الدقة واإلنسيابية الحركية.
وتعتبر المرحلة العمرية من ( 15-12سةةةةةةنة) مرحلة المراهقة األولى هوما تسةةةةةةمى بمرحلة
الوالدة الثانية مرحلة حسةةةاسةةةة ومن هصةةةعب المراحل العمرية في حياة اإلنسةةةان ن را ً لتميزها
بالتغيير المستمر في جميع جوانب الفرد العقلية والنمائية و الحركية والنفسية (.)Castro, 1999
وير ( ) Meinel & Schnabel, 2007بةةة ن ههم مةةةا يميز هةةةذه المرحلةةةة العمريةةةة من
الناحية المورفولوجية ماصةةة عند الذكورهو النمو الكمي السةةريع للجسةةم وماصةةة األطرا العليا
والسفلى وتغيير نسبة كل جزء منهما الى اآلمر (العضد إلى الساعد) ونسبة كل منهما الى الجسم
ككل (الذرات الى طول الجسم) ولكن نمو الجذت يكون بككل هبطئ من األطرا  ،إضافة إلى نمو
كبير في حجم العضةةةةالت ويعز ذلك إلى إفراز هرمونات النمو والهرمونات الجنسةةةةية حيث هن
الزيادة السةةةنوية في الطول تبلغ ( )10سةةةم وفي الكتلة ( )9.5كغم ،مما ينتج عن ذلك حسةةةب مبده
الروافع عةةدم تنةةاسةةةةةةج القوة والمقةةاومةةة بةةالنسةةةةةةبةةة إلى ذراعهمةةا في الجهةةاز الحركي ،وير
( )Weineck, 2003ب ن النمو السةةةةريع اير المنت م لمطرا وامتال هبعاد الجسةةةةم بسةةةةبب
طفرة النمو الجسمي هد إلى تراجع ملحوظ وتدني مستو القدرات التوافقية لتالميذ هذه المرحلة
من ( 15 -12سنة).
مشكلة الدراسة
تعتبر مهارة التصويب من الو ب من ههم المهارات األساسية في لعبة كرة السلة إذ هن نتيجة
المباراة تتحدد بعدد التصةةويبات الناجحة التي يحرزها هحد الفريقين في سةةلة الفريج المنافس وهي
عبارة عن محصةةلة عمل وتعاون بقية المهارات األسةةاسةةية في كرة السةةلة باإلضةةافة إلى ذلك ف ن
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مهارة التصةةةويب من الو ب من المهارات المعقدة والمركبة والصةةةعبة في كرة السةةةلة فهي مهارة
حركية تتكون من واجبين حركيين مميزين بالدقة دامل جملة حركية.
ومن مالل مبرة البةةةاحةةةث في المجةةةال الريةةةاضةةةةةةي كالعةةةب سةةةةةةةةةابج ومةةةدرا للفرةةةة
العمريةةةة من ( 15-12سةةةةةةنةةةة) في لعبةةةة كرة السةةةةةةلةةةة ون را ً لمةةةا تتميز بةةةه هةةةذه المرحلةةةة
العمرية من تراجع واضةةةةف وملحوظ في القدرات التوافقية وصةةةةعوبة في هداء توافج حركي دقيج
( ،)Hirtz & Nüske, 1994فقد الحظ الباحث انخفاض وضةةةعي في قدرة الالعبين على النقل
الحركي الجيد وماصةةةة هن هذا العنصةةةريعد ذو ههمية كبر في إنجا المهارة لما تتطلبه من قوة
تنت قل م باشةةةةةةرة للكرة (التزامن والت عا قب في ن قل م قدار القوة من جزء المر وال تدا مل ما بين
األجزاء) عند التصويب من الو ب في كرة السلة ،باإلضافة إلى اياا الدقة الحركية في كثير من
األحيان ،وألن النقل الحركي يعتبر مؤشةةةر مهم في األداء المهار للرياضةةةي فمن مالله يمكن
معرفة مد االستفادة التي حققها الالعب من توظيي هجزاء جسمه ،وهذا المؤشر اليمكن إيجاده
إال من مالل التحليل الحركي.
ومن هنا هرتا الباحث اسةةةتخدام التحليل الكينماتيكي للمهارة للوصةةةول لمعلومات دقيقة عن
األداء تساعد في وضع المسارات الحركية نموذجا ً مثاليا ً تبنى عليه النماذق الحركية وتقديم تغذية
راجعة قائمة على الجوانب البايوميكانيكية.
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعر

إلى:

 .1التزامن والتعاقب في النقل الحركي لمفاصةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
ومفاصةةةةل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسةةةةغ) المكةةةةاركة في األداء عند تنفيذ مهارة
التصويب من الو ب في كرة السلة.
 .2الفروق في النقل الحركي (المتزامن والمتعاقب) لد العبي كرة السةةةةةةلة تبعا ً لمتغير الفرة
العمرية (( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة)  14.9 -14( -سنة)).
فرضيات الدراسة
تسعى هذه الدراسة للتحقج من الفرضيات اآلتية:
 .1يوجد تزامن وتعاقب في النقل الحركي لمفاصةةةل الطر السةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
ومفاصةةةةل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسةةةةغ) المكةةةةاركة في األداء عند تنفيذ مهارة
التصويب من الو ب في كرة السلة.
 .2تو جد فروق ذات دال لة إحصةةةةةةةائ ية ع ند مسةةةةةةتو ا لدال لة ( )0.05≤ αفي الن قل الحركي
(المتزامن والمتعاقب) لد العبي كرة السلة تبعا ً لمتغير الفرة العمرية (( 12.9 -12سنة) -
( 13.9 -13سنة)  14.9 -14( -سنة)) ولصالف الفرة العمرية ( 14.9 -14سنة).
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أهمية الدراسة
تتضةةةف ههمية هذا الدراسةةةة في التعر إلى التزامن والتعاقب البايوكينماتيكي للنقل الحركي
في بدء ونهاية الحركة للمفاصل المكاركة عند هداء مهارة التصويب من الو ب في كرة السلة.
وبشكل عام برزت أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:


تسةةلط هذه الدراسةةة الضةةوء على زمن بدء وانتهاء حركة كل جزء ومفصةةل من المفاصةةل
العاملة عند هداء مهارة التصةةةويب من الو ب بكرة السةةةلة ومد التدامل وبدء الحركة في
مفصةةل همر كعملية للنقل الحركي مما يسةةهل عمل المعلمين والمدربين في إيصةةال التكنيك
المثالي للالعبين والمتعلمين عند شرحهم وتعليمهم التكنيك.



تبحث الدراسة الحالية في المرحلة العمرية من ( 15-12سنة) مرحلة المراهقة األولى حيث
تعتبر مرحلة بناء ومن هكثر مراحل التطور الحركي تعقيدا ً واضةةةةةةطرابا ً كما هن هذه الفرة
العمرية تكةةةةةكل رافد للفرق والمنتخبات الرياضةةةةةية في كثير من األلعاا الفردية والجماعية
ومنها لعبة كرة السلة.



تضيي الدراسة الحالية بحثا ً جديدا ً في حقل التربية الرياضية بككل عام ،وحقل البيوميكانيك
والتحليل الحركي الكينماتيكي بككل ماص.

مصطلحات الدراسة
الكينماتيك :هو العلم الذ يعنى بدراسة حركة األج سام بالنسبة للزمن سواء هكانت انتقالية
هم دورانية لذا فهو يهتم بالجانب الم هر للحركة مثل (المسةةةةافة ،الزمن ،السةةةةرعة ،الزاوية)
ورسم مساراتها الحركية وتوضيف طريقة األداء التي يقوم بها الجسم (الفضلي.)2010 ،
النقل الحركي :هو التدرق بحركة األجزاء والمفاصةةل من حيث م هرها الخارجي إذ تنتقل
الحركة من جزء إلى جزء آمرعن طريج المفاصةةةةل بحركة منسةةةةابة ومترابطة لخدمة الهد
الحركي المنكود (محجوا وبدر .)2000 ،
النقل الحركي المتزامن :هو بدء حركة بع المفاصةةةةةةةل المكةةةةةةتركة في هداء المهارات
الحركية معا ً ه بنفس التوقيت تقريبا ً (.)Meinel & Schnabel, 2007
النقل الحركي المتعاقب :هو بدء حركة بع المفاصل بفترة زمنية تتلو بدء حركة المفاصل
األمر تبعا ً لتكنيك المهارة (.)Meinel & Schnabel, 2007
محددات الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية في اآلتي:
المحددات البشرررية :اقتصةةرت هذه الدراسةةة على العبي الناد االر ودوكسةةي لكرة السةةلة
الذكور والتابعيين للفرة العمرية من (15 -12سنة).
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المحددات المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على صالة ملعب كرة السلة للناد االر ودوكسي
 /عبدون /العاصمة عمان.
المحررددات الزمررانيرة :هجريةت هةةذه الةدراسةةةةةةةة في الفترة الواقعةةة مةةابين ( )2017/7/9إلى
(.)2017/11/29
الدراسات السابقة
من مالل اطالت ال با حث ورجو عه إلى ال عد يد من المصةةةةةةةادر العلم ية من مجالت بحوث
ومؤتمرات علمية بإلضةةافة الى المصةةادر االلكترونية من هجل الحصةةول على هبحاث ودراسةةات
ذات صلة بالبحث الحالي ،فقد وجد العديد من الدراسات وقد تم امتيارعددا ً منها:
قةام دايخ والصةةةةةةةاحةب ( )2014بةدراسةةةةةةةة هةدفةت التعر إلى التحليةةل الحركي للتزامن
البايوكينماتيكي في بدء ونهاية الحركة للمفاصةل المكةاركة عند هداء التصةويب المحتسةب بثالث
نقاط بكرة السةةةلة ،وقد اسةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة قوامها  12العب من العبين
ناد نفط العراقي لكرة السةةةلة ،وقد هظهرت نتائج الدراسةةةة هن هناك تزامن في بداية ونهاية عمل
كل من مفصةةةةةةلي الركبة والورك وتزامن عمل مفصةةةةةةلي المرفج والكتي وتعاقب في بدء ونهاية
عمل مفصل الرسغ ،وقد اوصى الباحثان بضرورة التركيز على تحليل مهارة التصويب في كرة
السلة للوقو على نقاط القوة والضعي.
وهجر عماو ( )2014دراسةةةةةةة هدفت التعر الى مسةةةةةةتو الفروق في بع القدرات
التوافقية لد تالميذ المرحلة األسةةةاسةةةية العليا ( )15 -12سةةةنة .تم إسةةةتخدام االمتبارات الحركية
الخاصةةةةةةةة بالقدرات التوافقية باالعتماد على بع مفردات كل من بطارية امتبار ميونخ للياقة
البدنية ودوردل-كوخ للقدرات الحركية .اسةةةةتخدم الباحث المنهج الوصةةةةفي على عينة بلغ حجمها
( )150تلميذ وتلميذة من تالميذ مدرسةةة الكةةويفات الدولية – عمان ضةةمن مديرية التعليم الخاص
في محاف ة العاصةةةمة وبواقع ( )25تلميذ و( )25تلميذة لكل فرة عمرية .اشةةةتملت بطارية امتبار
القدرات التوافقية على اربع امتبارات حركية :االتزان الحركي الخلفي ،الو ب جانبا لمدة ()15
انية ،تنطيط الكرة الطائرة من وضةةع الوقو فوق مقعد سةةويد مقلوا ،النقل والربط الحركي.
هظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصةةةةةةائية لجميع االمتبارات باسةةةةةةتثناء امتبار االتزان
الحركي الخلفي لصةةالف الفرة العمرية (13.9 – 13سةةنة) .ووجود فروق ذات داللة احصةةائية لفرة
االناث لجميع االمتبارات باسةةتثناء امتبار (االتزان الحركي الخلفي) لصةةالف الفرة العمرية (– 14
 14.9سنة) ،وجود فروق ذات داللة إحصائية ضمن الفرة العمرية ( 12.9 -12سنة) على امتبار
(االتزان الحركي الخلفي) لصةةةةةةالف اإلناث ،ولصةةةةةةالف الذكور على امتبار (تنطيط الكرة ،دقة
التصةةويب) .وجود فروق ذات داللة إحصةةائية ضةةمن الفرة العمرية ( 13.9-13سةةنة) على امتبار
و ب جان با ( ) 15ان ية لصةةةةةةةالف اإل ناث ،ولصةةةةةةةالف ا لذكورعلى امت بار (تنطيط الكرة ،د قة
التصةةويب) .وجود فروق ذات داللة إحصةةائية ضةةمن الفرة العمرية ( 14.9-14سةةنة) على امتبار
االتزان الحركي الخلفي لصالف اإلناث ،ولصالف الذكورعلى امتبار تنطيط الكرة.
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هجر عودة وعبد الحسةةن ( )2010دراسةةة هدفت التعر إلى العالقة بين بع المتغيرات
البيوميكانيكية مع مؤشةر النقل الحركي ودقة مهارة التصةويب من القفز في كرة اليد ،وقد اسةتخدم
الباحثان المنهج الوصةةةةفي على عينة قوامها ( )6العبين من العبي ناد نفط الجنوا الرياضةةةةي
لموسةةةةةم عام ( ،)2010وقد اسةةةةةتخدم الباحث التصةةةةةوير واالمتبارات ك دوات لجمع البيانات وقد
توصةةةةلت نتائج الدراسةةةةة وجود عالقة ارتباط معنوية بين مؤشةةةةر النقل الحركة ودقة التصةةةةويب
ووجود عال قة ارت باط معنو ية بين المتغيرات البيومي كانيك ية ود قة التصةةةةةةو يب بالقفز بكرة ال يد
ويوصةةةي الباحثان بضةةةرورة هجراء بحوث ودراسةةةات تتضةةةمن دراسةةةة مؤشةةةر النقل الحركي في
الفعاليات الرياضية المختلفة حيث ان لمؤشر النقل الحركي ههمية كبيرة في تحقيج اكبر مقدار من
الطاقة الميكانيكية الكلية وبالتالي تحقيج االداء.
قام كل من ( )Bös, et al. 2009بدراسة هدفت للتعر الى مستو القدرات التوافقية على
عينة بلغت ( )1050تلميذ وتلميذة في مدارس كارلسروه ( )Karlsruheاأللمانية والتابعين للفرة
العمرية ( )15-12سنة ولكال الجنسين .استخدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي من مالل تطبيج
بطارية امتبار ماصة بالقدرات التوافقية حيث اشتملت على القدرة على النقل والربط الحركي
والتوافج الكامل الجسم تحت ضغط زمني (الو ب جانبا لمدة ( )15انية) ،التوافج لكامل الجسم
عند واجب حركي مميز بالدقة (االتزان الثابت من مالل الوقو على قدم واحدة لمدة ( )60انية
واالتزان الخلفي المتحرك) وتوافج العضالت الدقيقة تحت ضغط زمني (االستجابة لمثير بصر
ب قل زمن ممكن) .وكان من ههم نتائجها تدني مستو بع القدرات الحركية لد تالميذ مدرسة
كارلسروه األلمانية للفرة العمرية ( 15-12سنة) وكانت هقل ما يمكن في القدرة على النقل والربط
الحركي.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ن را ً لمالئمته طبيعة وإجراءات هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسةةةةةةةة من جميع العبي كرة السةةةةةةلة للفرة العمرية من ( 15 -12سةةةةةةنة)
الذكورفي الناد االر ذوكسي والبالغ عددهم ( )78العب.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسةةة من ( )60العب مثلت ما نسةةبته ( )%77من مجتمع الدراسةةة ،وقد تم
إمتيارهم بالطريقة العمدية ،وتوزيعهم إلى الث مجموعات متسةةةةةةةاوية المجموعة األولى للفرة
العمرية ( 12.9 -12سةةةةةةنة) وعددهم ( )20العب ،والمجموعة الثانية للفرة العمرية (13.9 -13
سةةةةنة) وعددهم ( )20العب ،والمجموعة الثالثة للفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) وعددهم ()20
العب ،وقد تم إجراء التكافؤ والتجانس للمجموعات الثالث على جميع المتغيرات.
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تكافؤ وتجانس أفراد العينة
قام الباحث ب جراء التكافؤوالتجانس ألفراد عينة الدراسةةةةةةةة وذلك من مالل جمع البيانات
األولية لالعبين وعددهم ( )66العب والمتعلقة في (الكتلة ،الطول ،طول األطرا السفلى ،طول
األطرا العليا ،طول الجذت ،مؤشةةةةر كتلة الجسةةةةم ،العمر التدريبي لالعب) ،وبعد جمع البيانات
وتحليلها إحصةةةةائيا ً تم اسةةةةتبعاد ( )6العبين من هصةةةةل ( )66العب وذلك لعدم تطابج بياناتهم مع
باقي هفراد العينة ،وبقي ( )60العب مثلو عينة الدراسة والجداول ( )1و( )2و( )3توضف ذلك.
جدول ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االمتال
الكخصية والقياسات الجسمية األساسية ألفراد عينة الدراسة.
المتغيرات
العمر التدريبي
الكتلة
الطول
طول الطر السفلي
طول الطر العلو
طول الجذت
مؤشر كتلة الجسم
()BMI

وحدة القياس
سنة
كغم
متر
سم
سم
سم
كغم  /م

2

المتوسط
الحسابي
4.33
67.82
1.72
82.22
57.03
52.05

االنحراف
المعياري
0.48
4.61
0.06
1.91
2.43
1.87

22.96

1.93

في المتغيرات
معامل
االختالف
11.09
6.80
3.49
2.32
4.26
3.59
8.41

يكةةةةةير الجدول ( )1إلى قيم المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامالت
االمتال للمتغيرات الكةةةخصةةةية و للقياسةةةات الجسةةةمية ألفراد عينة الدراسةةةة .وباسةةةتعراض قيم
المتوسةطات الحسةابية يتبين هنها بلغت للعمر التدريبي ( )4.33سةنة ولمتغير الكتلة ( )67.82كغم
ولمتغير الطول ( )1.72متر ولمتغير طول الطر السةةفلي ( )82.22سةةم ولمتغير طول الطر
العلو ( )57.03سةةم ولمتغير طول الجذت ( )52.05سةةم ولمتغير مؤشةةر كتلة الجسةةم ()22.96
.2
كغم  /م
كمةةا يتبين من الجةةدول هن معةةامالت االمتال قةةد انحصةةةةةةرت بين ( )2.32لمتغير طول
الطر السفلي و( )11.09للعمر التدريبي وتعبر هذه القيم عن معامالت امتال بنسب قليلة مما
يدل ذلك على تجانس هفراد عينة الدراسةةةةةةة في جميع المتغيرات (الكتلة ،الطول ،طول األطرا
السفلى ،طول األطرا العليا ،طول الجذت ،مؤشر كتلة الجسم ،العمر التدريبي لالعب).
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جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات الكخصية والقياسات الجسمية
األساسية موزعة تبعا ً للفرات العمرية.
المتغيرات
العمر التدريبي

الكتلة

الطول

طول الطر

السفلي

طول الطر

العلو

طول الجذت
مؤشر كتلة الجسم
()BMI

فئة العمر

العدد

 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

المتوسط
الحسابي
4.30
4.35
4.35
66.65
68.00
68.80
1.71
1.72
1.73
82.05
82.05
82.55
57.10
57.30
56.70
51.45
52.25
52.45
22.83
22.96
23.08

االنحراف
المعياري
0.47
0.49
0.49
4.70
4.46
4.63
0.06
0.06
0.06
2.19
1.79
1.79
2.47
2.45
2.45
1.93
1.83
1.79
2.13
1.34
2.28

يكةةةةةةير الجدول ( )2الى قيم المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات
الكخصية والقياسات الجسمية حيث يتبين من الجدول وجود فروق ظاهرية بين هذه المتوسطات.
ولمعرفة مد جوهرية وههمية هذه الفروق بين الفرات العمرية الثال ة فقد تم اسةةةةةةتخدام امتبار
تحليةةل التبةةاين العةةاملي احةةاد االتجةةاه ( )One Way Factorial ANOVAوالجةةدول ()3
يوضف نتائج هذا االمتبار.
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جدول ( :)3نتائج تحليل التباين العاملي ( )One Way Factorial ANOVAلبحث الفروق في
المتغيرات الكخصية والقياسات الجسمية األساسية تبعا ً لمتغير الفرة العمرية.
مجموع
المتغيرات مصدر التباين
المربعات
الفرة العمرية 0.033
العمر
13.300
الخطا
التدريبي
13.333
الكلي
الفرة العمرية 47.233
1205.750
الخطا
الكتلة
1252.983
الكلي
الفرة العمرية 0.003
0.182
الخطا
الطول
0.185
الكلي
الفرة العمرية 3.333
طول
212.850
الخطا
الطر
السفلي
216.183
الكلي
الفرة العمرية 3.733
طول
344.200
الخطا
الطر
العلو
347.933
الكلي
الفرة العمرية 11.200
طول
195.650
الخطا
الجذت
206.850
الكلي
مؤشر كتلة الفرة العمرية 0.626
219.165
الخطا
الجسم
()BMI
219.791
الكلي

درجات
الحرية
2
57
59
2
57
59
2
57
59
2
57
59
2
57
59
2
57
59
2
57
59

متوسط
المربعات
0.170
0.233

قيمة F

مستوى
الداللة

0.07

0.931

23.617
21.154

1.12

0.334

0.002
0.003

0.54

0.586

1.667
3.734

0.45

1.867
6.039

0.31

5.600
3.432

1.63

0.313
3.845

0.08

0.642

0.735

0.205

0.922

ي هرمن الجدول ( )3هن قيم مسةةةتو الداللة المحسةةةوبة للمتغيرات الكةةةخصةةةية والقياسةةةات
الجسمية األساسية اير دالة احصائيا ً مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في هذه
المتغيرات تبعا ً للفرة العمرية وذلك ألن قيم مسةةتو الداللة المحسةةوبة كانت هكبر من ( )0.05مما
يعني عدم جوهرية الفروق بين متوسطات هذه المتغيرات والقياسات من الناحية االحصائية وهذا
يعبر عن تكافؤ هفراد عينة ا لدراسةةةةةةةة في جميع المتغيرات والقياسةةةةةةةات (الكت لة ،الطول ،طول
األطرا السةةةةةةفلى ،طول األطرا العليا ،طول الجذت ،مؤشةةةةةةر كتلة الجسةةةةةةم ،العمر التدريبي
لالعب).
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األدوات والتجهيزات المستخدمة
أدوات القياس
 .1ميزان طبي ،عدد ( )1لقياس الكتلة.
 .2متر قياس ،عدد ( )2لقياس (الطول ،طول األطرا
الجذت).

العليا ،طول األطرا

السةةةةةةفلى ،طول

 .3كرات سلة ،عدد (.)8
 .4ملعب كرة سلة.
 .5هقمات ،عدد (.)10
 .6استمارة تسجيل البيانات الكخصية والقياسات الجسمية األساسية.
 .7استمارة تسجيل قيم بع

المتغيرات الكينماتيكية للالعبين.

أدوات التصوير والتحليل
 .1كاميرا تصوير فيديو نوت  ،Sony/HDDعدد (.)2
 .2جهاز حاسوا البتوا نوت  ،Toshibaعدد (.)1
 .3برنامج التحليل الحركي ()KINOVEA
 .4عالمات فسفورية.
 .5مقياس الرسم بطول 1متر ،عدد (.)2
 .6حامل ال ي  ، Tripodعدد (.)3
 .7لوحة ترقيم مزدوجة ،عدد (.)1
تحديد المتغيرات الكينماتيكية
قام الباحث باإلطالت على العديد من المصةةةةةةةادر والمراجع العلمية والمجالت والدوريات
والدراسات السابقة ذات الصلة في مجال البيوميكانيك والتحليل الحركي في كرة السلة بككل عام،
والبيوميكانيك والتحليل الحركي لمهارة التصةةةةويب من الو ب بكةةةةكل ماص ،ومنها دراسةةةةة دايخ
والصةةةةاحب ( )2014ودراسةةةةة الهاشةةةةمي وعبد الحسةةةةين ( )2009ودراسةةةةة الكيالني وآمرون
( )2009وقد تم تحديد المتغيرات التالية لالسةةةةةةتدالل منها على عملية النقل الحركي (المتزامن
والمتعاقب).
 .1زمن حركة مفصرررل الركبة :وهو الزمن الذ يسةةةتغرقه مفصةةةل الركبة من بداية المد في
القسم الرئيسي للحركة حتى توقفه في نهاية المد.
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 .2زمن حركة مفصرررل الورك :وهو الزمن الذ يسةةةتغرقه مفصةةةل الورك من بداية المد في
القسم الرئيسي للحركة حتى توقفه في نهاية المد.
 .3زمن حركة مفصررل الكتف :وهو الزمن الذ يسةةتغرقه مفصةةل الكتي من بداية حركته في
القسم الرئيس حتى توقفه في نهاية المد.
 .4زمن حركة مفصل المرفق :وهو الزمن الذ يستغرقه مفصل المرفج من بداية حركته في
القسم الرئيسي حتى توقفه في نهاية المد.
 .5زمن حركة مفصرررل الكاحل :وهو الزمن الذ يسةةةتغرقه مفصةةةل الكاحل من بداية المد في
القسم الرئيسي للحركة حتى توقفه في نهاية المد.
 .6زمن حركة مف صل الر سغ :وهو الزمن الذ ي ستغرقه مف صل الر سغ من بداية حركته في
القسم الرئيسي حتى توقفه في نهاية الحركة.
إجراءات الدراسة الميدانية
الدراسة االستطالعية
قام الباحث ب جراء دراسةةةةة اسةةةةتطالعية بتاريخ ( )2017/7/21على عينة مكونة من ()12
العب ( )4العبيين لكل فرة عمرية من مجتمع الدراسة وتم استبعادهم من عينة الدراسة الرئيسية،
وكان الهد من الدراسة االستطالعية:


الت كد من صالحية وسالمة األجهزة واألدوات المستخدمة في جمع بيانات الدراسة.



معرفة الوقت الالزم لتنفيذ اإلمتبار لكل العب ومعرفة الوقت الكلي للتجربة.



التعر

على ههم المكاكل والصعوبات التي قد تواجه الباحث.



التعر

إلى عدد المساعدين اللذين يحتاجهم الباحث في إجراءات جمع البيانات.



التعر

على مد صالحية موقع التصوير ومد وضو الكاميرا.



التعر إلى االبعاد التي سةةةةتوضةةةةع عليها كاميرا التصةةةةوير ومد إمكانية الحصةةةةول على
متغيرات الدراسة.

اإلجراءات الرئيسية للتجربة والتصوير


قام الباحث ب جراء التجربة الرئيسةةية بتاريخ ( )2017/8/1في صةةالة الناد االر ودوكسةةي
وقد تم تصةةةةةوير جميع هفراد العينة وإعطائهم  3محاوالت للتصةةةةةويب من الو ب من منطقة
الرمية الحرة وقد تم اعتماد هفضل محاولة من الثالث محاوالت والتي تحقج هفضل دقة.
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قام الباحث بتصوير عينة الدراسة بكاميرا تصوير فيديو نوت ( )Sony- HDDذات سرعة
تردد ( 25صةةةةورة  /انية) وقد نصةةةةبت الكاميرا على حامل ال ي ( )Tripodوكان ارتفات
مركز عدسة آلة التصوير عن األرض (1,35م) وقد وضعت آلة التصوير على بعد (9,5م)
عن منتصي الرمية الحرة وبزاوية عمودية مع الالعب وهذا يضمن تصوير جميع المراحل
الفنية لهذه المهارة بككلها المتكامل لد هفراد العينة.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
يتضةةةةةمن هذا الفصةةةةةل عرض نتائج الدراسةةةةةة التي هدفت للتعر إلى "التزامن والتعاقب
البايوكينماتيكي للنقل الحركي في بدء ونهاية الحركة للمفاصررررررل المشرررررراركة عند أداء مهارة
التصررررويب من الوثب في كرة السررررلة" وفيما يلي عرض للنتائج في ضةةةةوء تسةةةةلسةةةةل فرضةةةةيات
الدراسة على النحو اآلتي:
عرض ومناقشررة النتائج المتعلقة بالفرضررية األولل والتي تنص "يوجد تزامن وتعاقب في
النقل الحركي لمفاصةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) ومفاصةةةةةةل الطر العلو
(الكتي ،المرفج ،الرسةةةةةغ) المكةةةةةاركة في األداء عند تنفيذ مهارة التصةةةةةويب من الو ب في كرة
السلة".
وللتحقج من هذه الفرضةةةةية تم اسةةةةتخدام امتبار  tللعينة الواحدة المتبار فروق متوسةةةةطات
زمن بداية حركة و نهاية حركة مفاصةةةةل الجسةةةةم المكةةةةاركة في األداء وقد اسةةةةتخدم االمتبار في
حالتين األولى زمن بدء ونهاية حركة مفاصةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) بينما
استخدم في المرة الثانية زمن بدء ونهاية حركة مفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ)
والجداول ( )4و( )5و( )6و( )7توضف ذلك.
جدول ( :)4نتائج امتبار  tللعينة الواحدة لبحث فروق متوسطات زمن بداية حركة مفاصل الطر
السفلي بمرجعية مفصل الكاحل.
المفصل
الركبة
الورك

المتوسط الحسابي لزمن بداية حركة مفصل الكاحل =  0.520ث
مستوى
االنحراف
المتوسط
قيمة t
العدد
الداللة
المعياري
الحسابي
0.594
0.536
0.113
0.528
60
0.314
0.115
0.114
0.535
60

ي هر من الجدول ( )4قيم مسةةةةتو داللة امتبار  tللفروق في متوسةةةةطات زمن بداية حركة
مفا صل الطر ال سفلي بمرجعية مف صل الكاحل حيث ت كير هذه القيم إلى عدم وجود فروق ذات
داللة احصةةةائية بين متوسةةةطات زمن بداية حركة مفصةةةلي الركبة والورك عن مفصةةةل الكاحل اذ
بلغت قيمة مستو داللة االمتبار ( )0.594و ( )0.314على التوالي حيث هن قيم مستو الداللة
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كانت هكبرمن ( )0.05مما يكةةةةير ذلك إلى تزامن بدء حركة مفاصةةةةل الطر
الركبة ،الورك).

السةةةةفلي (الكاحل،

جدول ( :)5نتائج امتبار  tللعينة الواحدة لبحث فروق متوسطات زمن بداية حركة مفاصل الطر
العلو بمرجعية مفصل الكتي.
المفصل
المرفج
الرسغ

المتوسط الحسابي لزمن بداية حركة مفصل الكتف  0.571ث
مستوى
االنحراف
المتوسط
قيمة t
العدد
الداللة
المعياري
الحسابي
0.538
0.62
0.106
0.580
60
*0.001
3.33
0.094
0.611
60

ي هر من الجدول ( )5قيم مستو داللة امتبار ( )tللفروق في متوسطات زمن بداية حركة
مفاصةةل الطر العلو بمرجعية مفصةةل الكتي حيث تكةةير هذه القيم إلى عدم وجود فروق ذات
داللة اح صائية بين متو سطات زمن بداية الحركة لمف صلي الكتي والمرفج إذ بلغت قيمة م ستو
داللة االمتبار ( )0.538حيث هن قيمة مسةةتو الداللة كانت اكبر من ( )0.05مما يكةةير ذلك إلى
تزامن بدء حركة مفصلي (الكتي والمرفج).
هما بالنسةةةةبة لقيمة مسةةةةتو داللة الفرق بين متوسةةةةطي زمن بدء حركة مفصةةةةلي (الرسةةةةغ
والكتي) فقد بلغت ( )0.001حيث هن هذه القيمة كانت هقل من ( )0.05مما يكةةةير ذلك إلى وجود
فروق ذات داللة اح صائية بين زمن بدء حركة مف صلي الر سغ والكتي حيث يالحظ هن زمن بدء
الحركة في مفصةةل الرسةةغ كان األطول من زمن بدء الحركة في مفصةةل الكتي مما يعني ذلك هن
مفصةةةل الرسةةةغ بده بالحركة بصةةةورة مت مرة عن مفصةةةلي الكتي والمرفج وهذا يدل على تعاقب
حركة مفصل الرسغ بعد مفصلي الكتي والمرفج.
جدول ( :)6نتائج امتبار  tللعينة الواحدة لبحث فروق متوسطات زمن نهاية حركة مفاصل الطر
السفلي (بمرجعية مفصل الركبة).
المفصل
الكاحل
الورك

المتوسط الحسابي لزمن نهاية حركة مفصل الركبة =  0.746ث
االنحراف
المتوسط
مستوى الداللة
قيمة t
العدد
المعياري
الحسابي
*0.000
7.68
0.087
0.832
60
0.498
0.68
0.085
0.754
60

ي هر من الجدول ( )6قيم مستو داللة امتبار ( )tللفروق في متوسطات زمن نهاية حركة
مفاصةةل الطر العلو بمرجعية مفصةةل الركبة حيث تكةةير هذه القيم إلى عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية بين متوسطات زمن نهاية الحركة لمفصلي الركبة والورك فقد بلغت قيمة مستو
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داللة االمتبار ( )0.498وهي قيمة هكبر من ( )0.05مما يكةةةةةةير ذلك إلى تزامن نهاية حركة
مفصلي (الركبة والورك).
هما بالنسةةةةبة لقيمة مسةةةةتو داللة الفرق بين متوسةةةةطي زمن نهاية حركة مفصةةةةلي (الركبة
والكاحل) فقد بلغت قيمة مسةةةةةةتو داللة االمتبار ( )0.000حيث هن هذه القيمة كانت هقل من
( )0.05مما يكةةةةير إلى وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين زمن نهاية حركة مفصةةةةلي الركبة
والكاحل حيث يالحظ هن زمن نهاية الحركة في مفصةةل الكاحل كان هطول من زمن نهاية الحركة
في مفصةةل الركبة مما يعني ذلك هن مفصةةل الرسةةغ انتهى بالحركة بصةةورة مت مرة عن مفصةةلي
الركبة والورك وهذا يدل على تعاقب نهاية حركة مفصل الكاحل بعد مفصلي الركبة والورك.
جدول ( :)7نتائج امتبار  tللعينة الواحدة لبحث فروق متوسطات زمن نهاية حركة مفاصل الطر
العلو (بمرجعية مفصل الكتي).
المفصل
المرفج
الرسغ

المتوسط الحسابي لزمن نهاية حركة مفصل الكاحل =  0.852ث
مستوى
االنحراف
المتوسط
قيمة t
العدد
الداللة
المعياري
الحسابي
0.503
0.67
0.098
0.861
60
*0.000
5.32
0.106
0.925
60

ي هر من الجدول ( )7قيم مسةةةتو داللة امتبار  tللفروق في متوسةةةطات زمن نهاية حركة
مفاصةةل الطر العلو بمرجعية مفصةةل الكتي حيث تكةةير هذه القيم إلى عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية بين متوسطات زمن نهاية الحركة لمفصلي الكتي والمرفج إذ بلغت قيمة مستو
داللة االمتبار ( )0.503حيث هن قيمة مسةةتو الداللة كانت هكبر من ( )0.05مما يكةةير ذلك إلى
تزامن نهاية حركة مفصلي (الكتي والمرفج).
هما بالنسةةةةبة لقيمة مسةةةةتو داللة الفرق بين متوسةةةةطي زمن نهاية حركة مفصةةةةلي (الرسةةةةغ
والكتي) فقد بلغت ( )0.000حيث هن هذه القيمة كانت هقل من ( )0.05مما يكةةةةةيرذلك إلى وجود
فروق ذات داللة احصةةةائية بين زمن نهاية حركة مفصةةةلي الرسةةةغ والكتي حيث يالحظ هن زمن
نهاية الحركة في مفصةةل الرسةةغ كان األطول من زمن نهاية الحركة في مفصةةل الكتي مما يعني
هن مفصةةةل الرسةةةغ انتهى بالحركة بصةةةورة مت مرة عن مفصةةةلي الكتي والمرفج وهذا يدل على
تعاقب نهاية حركة مفصل الرسغ بعد مفصلي الكتي والمرفج.
حيث وي هر من الجدول ( ) 4وجود تزامن في النقل الحركي لمفاصةةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي
(الكاحل ،الركبة ،الورك) والتي كانت قيم متوسطاتها الحسابية لزمن بدء حركة المفاصل متقاربة
جدا ً ويدل ذلك على هن مفاصةةةةةل الطر السةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) بدهت حركة المد في
الجزء الرئيسةةةةي معا ً مما يدل على هن النقل الحركي كان متزامنا ً في بدء حركة مفاصةةةةل الطر
السةةةةةةفلي ،كما وي هر من الجدول ( )4وجود تزامن في النقل الحركي لمفصةةةةةةلي الطر العلو
(الكتي ،المرفج) والتي كانت قيم متوسطاتها الحسابية لزمن بدء حركة المفصل متقاربة جداً كما
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وي هر من الجدول ( )5وجود تعاقب في النقل الحركي لمفصةةةةةةل (الرسةةةةةةغ) في بدء حركته مع
مفصةةلي (الكتي ،المرفج) كما تدل قيم متوسةةطاته الحسةةابية لزمن بدء حركته في الجزء الرئيسةةي
لوجود فروق ذات داللة إحصةةائية عن قيم متوسةةطات زمن بدء حركة مفصةةلي (الكتي ،المرفج)
مما يدل على هن مفصةةةلي الطر العلو (الكتي ،المرفج) بدهت حركة المد في الجزء الرئيسةةةي
معا ً وهن مفصةةةةةل (الرسةةةةةغ) بده بالحركة بعد مفصةةةةةلي (الكتي ،المرفج) وهذا يدل على هن النقل
الحركي كان متزامنا ً في بدء حركة مفصةةةةةةلي (الكتي ،المرفج) وتعاقب في بدء حركة مفصةةةةةةل
الرسةغ ه هنه اليوجد حركة متزامنة بنفس الوقت لجميع المفاصةل تماشةيا ً مع تكنيك الحركة ،كما
وي هر من الجدول ( )5وجود تزامن في النقل الحركي لمفاصل الطر السفلي (الركبة ،الورك)
والتي كانت قيم متوسةةةةةطاتها الحسةةةةةابية لزمن نهاية حركة المفصةةةةةل متقاربة جدا ً كما وي هر من
الجدول ( )6وجود تعاقب في النقل الحركي لمفصةةةةةةل (الكاحل) في نهاية حركته بعد مفصةةةةةةلي
(الركبة ،الورك) حيث تدل قيم متوسطاته الحسابية لزمن نهاية حركته في الجزء الرئيسي لوجود
فروق ذات داللة إحصةةةةائية عن قيم متوسةةةةطات زمن نهاية حركة مفصةةةةلي (الركبة ،الورك) مما
يعني ذلك على هن مفا صل الطر السفلي (الركبة ،الورك) انهت حركة المد في الجزء الرئي سي
معا ً وهن مفصةةةةةةل (الكاحل) هنهى الحركة بعد مفصةةةةةةلي (الركبة ،الورك) وهذا يدل على هن النقل
الحركي كان متزامنا ً في نهاية حركة مفصةةةةلي (الركبة ،الورك) وتعاقب في نهاية حركة مفصةةةةل
الكاحل ه هنه اليوجد حركة متزامنة بنفس الوقت لجميع المفا صل تماشيا ً مع تكنيك الحركة ،كما
وي هر من الجةةدول ( ) 6وجود تزامن في النقةةل الحركي لمفةةاصةةةةةةةةل الطر العلو (الكتي،
المرفج) والتي كانت قيم متوسطاتها الحسابية لزمن نهاية حركة المفصل متقاربة جداً كما وي هر
من الجدول ( )7وجود تعاقب في النقل الحركي لمفصةةةةةل (الرسةةةةةغ) في نهاية حركته كما تدل قيم
متوسطاته الحسابية لزمن نهاية حركته في الجزء الرئيسي لوجود فروق ذات داللة إحصائية عن
قيم متوسةةةةةطات زمن نهاية حركة مفصةةةةةلي (الكتي ،المرفج) مما يدل على هن مفاصةةةةةل الطر
العلو (الكتي ،المرفج) هنهت حركة المد في الجزء الرئيسةةةةي معا ً وهن مفصةةةةل (الرسةةةةغ) هنهى
حركته بعد مفصةةةةةةلي (الكتي ،المرفج) وهذا يدل على هن النقل الحركي كان متزامنا ً في نهاية
حركة مفصةةةةلي (الكتي ،المرفج) وتعاقب في نهاية حركة مفصةةةةل الرسةةةةغ ه هنه اليوجد حركة
متزامنة بنفس الوقت لجميع المفا صل تماشيا ً مع تكنيك الحركة .وهذا يتطابج مع ما تتطلبه مهارة
التصويب من الو ب بضرورة وجود تزامن مع المفاصل القريبة ونقل القوة عبر عضالت الجسم
المختلفة من األسفل نحو األعلى.
وبالرجوت للجداول ( )7( ،)6( ،)5( ،)4وعند تتبع قيم زمن بدء ونهاية حركة مفاصةةةةةةةل
الطر السةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) ومفاصةةةةل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسةةةةغ)
المكاركة في األداء عند تنفيذ مهارة التصويب من الو ب في كرة السلة يمكن المالح ة هن هناك
تزامن بين المفاصل القريبة من بعضها البع وتعاقب ما بين المقاطع المتباعدة ه هن نقل القوة
قد تم من األسةةفل إلى األعلى ونجد من القيم هن هناك تسةةلسةةل حركي في نقل الحركة من الطر
السةةةةةةفلي (الرجلين) مرورا ً بال جذت م إلى الطر العلو (ا لذراعين) ح يث بدهت الحر كة من
مفصةةةل الكاحل والركبة والورك وانتقلت بعدها إلى مفصةةةل الكتي والمرفج م الرسةةةغ باألضةةةافة
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إلى هنه كان هناك تزامن في النقل الحركي لمفاصةةةةةل الطر السةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
وتزامن في مفصلي الطر العلو (الكتي والمرفج) وتعاقب في النقل الحركي لمفصل الرسغ،
ويعزو الباحث السةةةبب في ذلك إلى تكنيك وطبيعة المهارة (التصةةةويب من الو ب في كرة السةةةلة)
وإلى متطلبات األداء المهار الذ يحتاق في البداية إلى وصول الالعب ألفضل مسافة عامودية
(هفضةةةل ارتفات) وي تي ذلك عبر عمل مفاصةةةل وعضةةةالت الطر السةةةفلي (الرجلين) من مالل
تحقيج مقدار من القوة يتحصةةل عليه الالعب عن طريج انقباض العضةةالت العاملة على مفاصةةل
الطر السةةةفلي بتسةةةلسةةةل عملها الواحدة تلو األمر وهيضةةةا ً عبر تقريب مركز قل الجسةةةم من
األرض في الجزء التمهيد للمهارة وذلك من مالل ني مفاصل الطر السفلي المتالك قدر من
ا لدفع نحو األعلى م دفع ال قدمين لمرض للحصةةةةةةول على م قدار من القوة لذا ت بده الحر كة في
الجزء الرئيسةةةةةةي للمهارة بمد مفاصةةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) معاً ،وبعد
الحصول على مقدارهولي للقوة يتم نقل القوة عبر مقاطع الجسم من الطر السفلي (الرجلين) إلى
الطر العلو (الذراعين) لتحقيج المتطلب الثاني للمهارة ولمداء وهو تحويل العمل العمود
إلى محصةةةةةةلة عمل عمود هفقي نحو اليدين والكرة وهذا واجب مفاصةةةةةةل وعضةةةةةةالت الطر
العلو لذلك يتم نقل مقدار القوة للطر العلو لتوجية الكرة إلى الهد والحصول على المسافة
المناسبة للتصويب عبر دفع الكرة بزاوية نحو الهد .
هما بالنسةةةةةةبة لوجود تزامن في النقل الحركي لبدء ونهاية حركة مفاصةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي
ومفاصةةةل الطر العلو  ،فيعزو الباحث السةةةبب في ذلك إلى طبيعة الترابط التكةةةريحي بين تلك
المفاصةةةةةةل المتزامنة في بدء الحركة وفي نهايتها (الركبة ،الورك) (الكتي ،المرفج) فعند تحرك
مفصةةةةةةل هو توقفه البد من تحرك هو توقي المفصةةةةةةل اآلمر وهذا ما هكده الدور ( )1980ب ن
حدوث ني في مفصةةةل الركبة البد من هن يتبعه ني في مفصةةةل الورك فتحرك ع م الفخذ لممام
وألعلى بثني مفصةةةةل الركبة يحدث الثني في مفصةةةةل الورك ،ويضةةةةيي عبدالرحيم ( )2003ب ن
عملية التزامن في مهارة التصةةةةةةويب تكون متداملة إذ البد من هن تبده بع مفاصةةةةةةل الجسةةةةةةم
بالحركة متزامنة وتنتهي بكةةةةةةكل متقارا وهن عملية النقل الحركي البد من هن تكون بكةةةةةةكل
صةةةةةةحيف .هما فيما يتعلج بوجود تعاقب في النقل الحركي في انتهاء حركة مفصةةةةةةل (الكاحل) مع
انتهاء حركة مفصةةةةةةلي (الركبة و الورك) ،وبوجود تعاقب في النقل الحركي لبدء وانتهاء حركة
مفصل (الرسغ) مع بدء وانتهاء حركة مفصلي (الكتي والمرفج) ،فيعزو الباحث السبب في ذلك
إلى طبيعة ومتطلبات األداء الفني للمهارة وواجب كل مفصةةةةةةل من المفاصةةةةةةل مالل تنفيذ وهداء
الواجب الحركي (التصويب من الو ب في كرة السلة) فمفصل الكاحل ينهي حركته بككل متعاقب
وذلك للحصةةول على المد الكامل للمفصةةل وبالتالي الحصةةول على اقصةةى ارتفات النطالق الكرة
وهذا ما هكده حسةةةةن وشةةةةاكر ( )1998على ههمية المد الكامل لمفصةةةةل الكاحل لح ة التصةةةةويب
والتي تزيد من ارتفات نقطة انطالق الكرة ومن م سةةةةةرعة انطالق الكرة ومفصةةةةةل الرسةةةةةغ يبده
وينهي حركته بكةةةةةكل متعاقب وذلك لالسةةةةةتفادة من النقل الحركي لمقدار القوة من الجذت للطر
العلو وللحصةةةول على القوة والدقة الحركية والحصةةةول على نقطة تصةةةويب جيدة ومناسةةةبة م
يقوم بتوجيه الكرة إلى الهد حيث يؤكد عودة و عبد الحسةةةةن ( )2010ب نه عندما تصةةةةل الذرات
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إلى هقصى امتداد يجب دوران الرسغ إلى االمام مع لح ة ترك الكرة ألطرا األصابع ويضيي
مارديني ( )2009ب نه عند وضةةةع الكرة همام جبهة الرهس يجب ني الرسةةةغ هقصةةةى ما يمكن قدر
المسةةةتطات ألن هذا سةةةيوفر القوة والدقة في التصةةةويب ،وتتفج نتيجة الدراسةةةة الحالية مع دراسةةةة
دايخ و الصةةةةةةاحب ( )2014والتي هظهرت نتائجها هن هناك تزامن في النقل الحركي لمفصةةةةةةلي
الركبة والورك وتزامن في النقل الحركي لمفصةةةةةةلي المرفج والكتي وتعاقب في النقل الحركي
لمفصةل الرسةغ عند تنفيذ مهارة التهديي المحتسةب بثالث نقاط في كرة السةلة .وير الباحث ب نه
عندما اليتم دفع للقوة من األسفل نحو األعلى ف ن مقدار القوة الناتجة سيكون ضعيي وقد ال يكفي
لدفع الكرة نحو الهد ولهذا يتم تجميع القوة عبر نقلها من األسةةةةةةفل إلى األعلى ألمتالك مقدار
مناسب من الدفع اليصال الكرة نحو الهد .
عرض ومناقشررررة النتائج المتعلقة بالفرضررررية الةانية والتي تنص "توجد فروق ذات داللة
إحصةةةةائية عند مسةةةةتو الداللة ( )0.05≤ αفي النقل الحركي (المتزامن والمتعاقب) لد العبي
كرة السلة تبعا ً لمتغير الفرة العمرية (( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة)  14.9 -14( -سنة))
ولصالف الفرة العمرية ( 14.9 -14سنة)".
المتبار هذه الفرضةةةية فقد اسةةةتخدم تحليل التباين العاملي احاد االتجاه اذ تم اسةةةتخدامه في
حالة زمن بدء ونهاية حركة مفاصةةةل الطر السةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) هما الحالة الثانية
فهي في حالة زمن بدء ونهاية حركة مفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ) والجداول
التالية توضف ذلك.
أوالً :زمن بدء ونهاية حركة مفاصل الطرف السفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في زمن بدء ونهاية حركة
مفاصل الطر السفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) موزعة تبعا ً للفرات العمرية.
المرحلة

فروق األزمان
الكاحل – الركبة

زمن بداية الحركة

الركبة – الورك

الكاحل – الورك

فئة العمر

العدد

 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

20
20
20
20
20
20
20
20
20

المتوسط
الحسابي
0.012
0.008
0.004
0.010
0.008
0.003
0.019
0.016
0.007

االنحراف
المعياري
0.007
0.004
0.005
0.006
0.004
0.005
0.010
0.006
0.006
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 ...تابع جدول رقم ()8

المرحلة

فروق األزمان
الكاحل – الركبة

زمن نهاية الحركة

الركبة – الورك

الكاحل – الورك

فئة العمر

العدد

 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

20
20
20
20
20
20
20
20
20

المتوسط
الحسابي
0.081
0.074
0.105
0.013
0.009
0.005
0.071
0.065
0.100

االنحراف
المعياري
0.026
0.036
0.047
0.009
0.007
0.005
0.024
0.035
0.047

يكةةةير الجدول ( )8إلى قيم المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية للفروق في زمن
بدء ونهاية حركة مفاصل الطر السفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) موزعة حسب الفرات العمرية
حيث يبين الجدول وجود فروق ظاهرية بين هذه المتوسطات.
ولمعرفة مد جوهرية وههمية هذه الفروق بين الفرات العمرية الثال ة فقد تم استخدام امتبار
تحليل التباين العاملي احاد االتجاه والجدول ( )9يوضف ذلك.
جدول ( :)9نتائج تحليل التباين العاملي ( )One Way Factorial ANOVAلتحديد مصادر
الفروق في زمن بدء ونهاية حركة مفاصل الطر السفلي تبعا ً لمتغير الفرة العمرية.
المرحلة

زمن
بداية
الحركة

فروق
األزمان
الكاحل
–
الركبة
الركبة
–
الورك

فئة العمر
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي

العدد

فروق
المتوسط االنحراف
المرحلة
األزمان
الحسابي المعياري

0.001

2

0.000

0.002
0.002

57
59

0.000

0.000

2

0.000

0.001
0.001

57
59

0.000

12.16

0.48

0.000

0.002
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المرحلة

فروق
األزمان
الكاحل
–
الورك
الكاحل
–
الركبة

زمن
نهاية
الحركة

الركبة
–
الورك
الكاحل
–
الورك

فئة العمر
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي

العدد

فروق
المتوسط االنحراف
المرحلة
األزمان
الحسابي المعياري

0.001

2

0.000

0.003
0.004

57
59

0.000

0.011

2

0.005

0.080
0.090

57
59

0.001

0.000

2

0.000

0.003
0.003

57
59

0.000

0.014

2

0.007

0.075
0.089

57
59

0.001

7.34

0.001

3.78

0.029

2.77

0.001

5.31

0.008

ي هر من الجدول ( )9نتائج تحليل التباين العاملي احاد االتجاه حيث تكير هذه النتائج إلى
وجود فروق ذات داللة احصةةةائية بين زمن بدء حركة مفاصةةةل الطر السةةةفلي تبعا ً لمتغير الفرة
العمرية ألن قيم مسةةةةةتو الداللة المحسةةةةةوبة كانت هقل من ( )0.05وهذا يعني ان الفرات العمرية
الثال ة تختلي فيما بينها في قيم فروق متوسةةةةةةطات زمن بدء حركة مفاصةةةةةةل الطر السةةةةةةفلي
(الكاحل-الركبة ،الركبة-الورك ،الكاحل-الورك).
كما يبين الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين زمن نهاية حركة مفاصةةةةل الطر
السةةةفلي تبعا ً لمتغير الفرة العمرية ألن قيم مسةةةتو الداللة المحسةةةوبة كانت هقل من ( )0.05وهذا
يعني ان الفرات العمرية الثال ة تختلي فيما بينها في قيم فروق متوسةةةةةةطات زمن نهاية حركة
مفاصل الطر السفلي (الكاحل-الركبة ،الركبة-الورك ،الكاحل،الورك).
ولتحديد مصةةةةادر الفروق بين الفرات العمرية فقد اسةةةةتخدم امتبار شةةةةيفيه للمقارنات البعدية
والجدول ( )10يوضف ذلك.
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جدول ( :)10نتائج امتبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق في زمن بدء ونهاية حركة
مفاصل الطر السفلي تبعا ً لمتغير الفرة العمرية.
المرحلة

فروق
االزمان
الكاحل –
الركبة

زمن بداية
الحركة

الركبة –
الورك
الكاحل –
الورك
الكاحل –
الركبة

زمن نهاية
الحركة

الركبة –
الورك
الكاحل –
الورك

المتوسط
الحسابي
0.012
0.008
0.004
0.010
0.008
0.003
0.019
0.016
0.007
0.081
0.074
0.105
0.013
0.009
0.005
0.071
0.065
0.100

فئة العمر
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

13.9 -13
سنة

14.9 -14
سنة
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

فيما يخص زمن بداية حركة مفاصل الطرف السفلي
ي هر من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةةلي (الكاحل والركبة) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن بدء حركة مفصلي (الكاحل ،الركبة) هو األقل إذ
بلغ ( )0.004م قار نة بمتوسةةةةةة طات فرق زمن بدء حر كة مفصةةةةةةلي (ال كا حل ،الرك بة) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.012و(.)0.008
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
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كما وي هر من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةةةلي (الركبة والورك) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةنة) و ( 13.9 -13سةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن بدء حركة مفصلي (الركبة ،الورك) هو األقل إذ
بلغ ( ) 0.003مقةةارنةةة بمتوسةةةةةةطةةات فرق زمن بةةدء حركةةة مفصةةةةةةلي (الركبةةة ،الورك) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.010و(،)0.008
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما ويتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةةائية بين متوسةةةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةةلي (الكاحل والورك) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن بدء حركة مفصلي (الكاحل ،الورك) هو األقل إذ
بلغ ( ) 0.007مقةار نة بمتوسةةةةةةطةات فرق زمن بدء حر كة مفصةةةةةةلي (الكةا حل ،الورك) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.019و(.)0.016
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
أما فيما يخص زمن نهاية حركة مفاصل الطرف السفلي
ي هر من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةةلي (الكاحل والركبة) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سةةةةةةنة) والتي كان متوسةةةةةةط فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةةلي (الكاحل ،الركبة) هو
األطول إذ بلغ ( )0.105مقارنة بمتوسةةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةلي (الكاحل ،الركبة)
للفرتين العمريتين ( 12.9 -12سةةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةةنة) والتي بلغت على التوالي ()0.081
و( .)0.074وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما وي هر من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةةةلي (الركبة والورك) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن نهاية حركة مف صلي (الركبة  ،الورك) هو األقل
إذ بلغ ( )0.005مقارنة بمتوسةةةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةةلي (الركبة ،الورك) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.013و(.)0.009
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما ويتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةةلي (الكاحل والورك) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سةةةةةةنة) والتي كان متوسةةةةةةط فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةةلي (الكاحل ،الورك) هو
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األطول إذ بلغ ( )0.100مقارنة بمتوسةةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةلي (الكاحل ،الورك)
للفرتين العمريتين ( 12.9 -12سةةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةةنة) والتي بلغت على التوالي ()0.071
و( .)0.065وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
ثانياً :زمن بدء ونهاية حركة مفاصل الطرف العلوي (الكتف ،المرفق ،الرسغ).
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في زمن بدء ونهاية حركة
مفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ) موزعة تبعا ً للفرات العمرية.
المرحلة

فروق
األزمان
الكتي –
المرفج

زمن بداية
الحركة

الكتي –
الرسغ
المرفج –
الرسغ
الكتي –
المرفج

زمن نهاية
الحركة

الكتي –
الرسغ
المرفج –
الرسغ

فئة العمر

العدد

 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

المتوسط
الحسابي
0.011
0.009
0.005
0.029
0.030
0.064
0.018
0.020
0.058
0.010
0.011
0.007
0.057
0.079
0.086
0.047
0.068
0.079

االنحراف
المعياري
0.004
0.002
0.005
0.018
0.016
0.045
0.018
0.015
0.044
0.006
0.004
0.005
0.032
0.047
0.020
0.032
0.046
0.019

يكةةير الجدول ( )11إلى قيم المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافات المعيارية للفروق في زمن
بدء ونهاية حركة مفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ) موزعة حسب الفرات العمرية
حيث يبين الجدول وجود فروق ظاهرية بين هذه المتوسطات.
ولمعرفة مد جوهرية وههمية هذه الفروق بين الفرات العمرية الثال ة فقد تم استخدام امتبار
تحليل التباين العاملي احاد االتجاه والجدول ( )12يوضف ذلك.
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جدول ( :)12نتائج تحليل التباين العاملي ( )One Way Factorial ANOVAلتحديد مصادر
الفروق في زمن حركة بدء ونهاية مفاصل الطر العلو تبعا ً لمتغير الفرة العمرية.
فروق
المرحلة
المفاصل
الكتي –
المرفج
زمن
بداية
الحركة

الكتي –
الرسغ

المرفج
– الرسغ

الكتي –
المرفج
زمن
نهاية
الحركة

الكتي –
الرسغ

المرفج
– الرسغ

مصدر
التباين
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي
الفرة
العمرية
الخطا
الكلي

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

0.000

2

0.000

0.001
0.001

57
59

0.000

0.160

2

0.080

0.049
0.065

57
59

0.001

0.210

2

0.100

0.047
0.068

57
59

0.001

0.000

2

0.000

0.001
0.002

57
59

0.000

0.090

2

.0050

0.068
0.078

57
59

0.001

0.110

2

.0050

0.067
0.078

57
59

0.001

قيمة
F
9.50

9.27

مستوى
الداللة
0.000

0.000

0.000 12.42

4.01

0.023

3.82

0.028

4.67

0.013

ي هر من الجدول ( )12نتائج تحليل التباين العاملي احاد االتجاه حيث تكةةةةةةير هذه النتائج
إلى وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين زمن بدء حركة مفاصةةةةةل الطر العلو تبعا ً لمتغير
الفرة العمرية ألن قيم مسةةةةةةتو الداللة المحسةةةةةةوبة كانت اقل من ( )0.05وهذا يعني ان الفرات
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العمرية الثال ة تختلي فيما بينها في قيم فروق متوسةةةةةةطات فروق متوسةةةةةةطات زمن بدء حركة
مفاصل الطر العلو (الكتي-المرفج ،الكتي-الرسغ ،المرفج-الرسغ).
كما يبين الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين زمن نهاية حركة مفاصةةةةل الطر
العلو تبعا ً لمتغير الفرة العمرية ألن قيم مسةةةةتو الداللة المحسةةةةوبة كانت هقل من ( )05.0وهذا
يعني ان الفرات العمرية الثال ة تختلي فيما بينها في قيم فروق متوسةةةةةةطات زمن نهاية حركة
مفاصل الطر العلو (الكتي-المرفج ،الكتي-الرسغ ،المرفج-الرسغ).
ولتحديد مصةةةةادر الفروق بين الفرات العمرية فقد اسةةةةتخدم امتبار شةةةةيفيه للمقارنات البعدية
والجدول ( )13يوضف ذلك.
جدول ( :)13نتائج امتبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق في زمن بدء ونهاية حركة
مفاصل الطر العلو تبعا ً لمتغير الفرة العمرية.
المرحلة

فروق
األزمان
الكتي –
المرفج

زمن بداية
الحركة

الكتي –
الرسغ
المرفج –
الرسغ
الكتي –
المرفج

زمن نهاية
الحركة

الكتي –
الرسغ
المرفج –
الرسغ

المتوسط
الحسابي
0.011
0.009
0.005
0.029
0.030
0.064
0.018
0.020
0.058
0.010
0.011
0.007
0.057
0.079
0.086
0.047
0.068
0.079

فئة العمر
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة
 12.9 -12سنة
 13.9 -13سنة
 14.9 -14سنة

13.9 -13
سنة

14.9 -14
سنة
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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فيما يخص زمن بدء حركة مفاصل الطرف العلوي
ي هر من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةةلي (الكتي والمرفج) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سةةنة) والتي كان متوسةةط فرق زمن بداية حركة مفصةةلي (الكتي ،المرفج) هو األقل
إذ بلغ ( ) 0.005مقارنة بمتوسةةةةةةطات فرق زمن بدء حركة مفصةةةةةةلي (الكتي ،المرفج) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و ( 9.13 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.011و(.)0.009
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما وي هر من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةةلي (الكتي والرسةةةةغ) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متو سط فرق زمن بدء حركة مف صلي (الكتي ،الر سغ) هو األطول
إذ بلغ ( ) 0.064مقارنة بمتوسةةةةةةطات فرق زمن بدء حركة مفصةةةةةةلي (الكتي ،الرسةةةةةةغ) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.029و(.)0.030
وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما ويتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةةائية بين متوسةةةةةةطات فرق زمن بداية
حركة مفصةةةلي (المرفج والرسةةةغ) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةنة) و ( 13.9 -13سةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن بدء حركة مفصلي (المرفج ،الرسغ) هو األطول
إذ بلغ ( )0.058مقارنة بمتوسةةةةةةطات فرق زمن بدء حركة مفصةةةةةةلي (المرفج ،الرسةةةةةةغ) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.018و(.)0.020
وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
أما فيما يخص تزامن و تعاقب نهاية حركة مفاصل الطرف العلوي:
ي هر من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةةلي (الكتي والمرفج) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سةةنة) والتي كان متوسةةط فرق زمن نهاية حركة مفصةةلي (الكتي ،المرفج) هو األقل
إذ بلغ ( ) 0.007مقارنة بمتوسةةةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةةلي (الكتي ،المرفج) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.010و(.)0.011
وكلما قل الفرق في الزمن دل ذلك على تزامن النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما وي هر من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةةلي (الكتي والرسةةةةغ) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) والفرتين العمريتين
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( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سنة) والتي كان متوسط فرق زمن نهاية حركة مفصلي (الكتي ،الرسغ) هو األطول
إذ بلغ ( )0.086مقارنة بمتوسةةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةلي (الكتي ،الرسةةةةةغ) للفرتين
العمريتين ( 12.9 -12سنة) و( 13.9 -13سنة) والتي بلغت على التوالي ( )0.057و(.)0.079
وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
كما ويتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة احصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات فرق زمن نهاية
حركة مفصةةةلي (المرفج والرسةةةغ) وذلك بين الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةنة) والفرتين العمريتين
( 12.9 -12سةةةةةنة) و( 13.9 -13سةةةةةنة) حيث هن داللة هذه الفروق كانت لصةةةةةالف الفرة العمرية
( 14.9 -14سةةةةةنة) والتي كان متوسةةةةةط فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةةلي (المرفج ،الرسةةةةةغ) هو
األطول إذ بلغ ( )0.079مقارنة بمتوسةةةةطات فرق زمن نهاية حركة مفصةةةةلي (المرفج ،الرسةةةةغ)
للفرتين العمريتين ( 12.9 -12سةةنة) سةةنة و( 13.9 -13سةةنة) والتي بلغت على التوالي ()0.047
و( .)0.068وكلما زاد الفرق في الزمن دل ذلك على تعاقب النقل الحركي وفقا ً لتكنيك الحركة.
ممةا يدل ذ لك على هن الفرةة العمر ية ( 14.9 -14سةةةةةةنةة) هفضةةةةةةةل من الفرتين العمريتين
( 12.9-12سةةنة) و( 13.9 -13سةةنة) في القدرة على النقل الحركي المتزامن والمتعاقب ،ويعزو
الباحث السةةةةبب في ذلك إلى هن الفرة العمرية ( 14.9 -14سةةةةنة) تمثل نهاية المرحلة العمرية من
( 15-12سةةةةةةنة) وهي هقرا ما تكون لبداية مرحلة المراهقة الثانية حيث تكون الزيادة في إفراز
هرمونات النمو بكةةةةكل هكبر في نهاية المرحلة العمرية مما يؤد لزيادة الكتلة العضةةةةلية وبالتالي
زيادة القوة هكثر من الزيادة للفرتين العمريتين السةةةةةةابقتين وبالتالي ف ن الفرة العمرية (14.9 -14
سةةةةةةنة) يمتلكون كتلة عضةةةةةةلية ومقدار قوة جعلهم قادرين على هداء الحركة بانسةةةةةةيابية عالية من
حيث التوزيع األفضةةةةةةةل للقوة على مسةةةةةةةارها الزمني ،باالضةةةةةةةافة إلى التحسةةةةةةن والتطور في
مستو قدراتهم التوافقية في نهاية المرحلة العمرية نتيجة تناسب هطرا الجسم لبعضعا البع
حيةةةث يؤكةةةد ( )Meinel & Schnabel, 2007على هنةةةه يتبع مرحلةةةة المراهقةةةة األولى
مرحلةةة جةةديةةدة يطلج عليهةةا مرحلةةة المراهقةةة الثةةانيةةة ،حيةةث تتميز القةةدرات التوافقيةةة بةةالتطور
الواضةةةف والسةةةريع ولكال الجنسةةةين نتيجة لتناسةةةب هطرا الجسةةةم لبعضةةةها البع  ،ويضةةةيي
( )Starosta & Hirtz, 1989في تصةةنيفه للقدرات التوافقية تبعا ً للفرة العمرية ( 15-12سةةنة)،
حيث هظهرت نت ائج التصةةةةةةنيي هن كل من القدرة على بذل الجهد المناسةةةةةةب والقدرة على تقدير
وضع الجسم حس حركيا والقدرة على النقل الحركي بلغت هعلى مستوياتها في نهاية هذه المرحلة
العمرية ،وتتفج نتيجة الدراسةةةة الحالية مع دراسةةةة عماو ( )2015والتي هظهرت نتائجها وجود
فروق ذات داللة إحصةةةائية بين الفرات العمرية ( 12.9 -12سةةةنة)  13.9 -13( -سةةةنة) -14( -
 14.9سةةةةنة) في القدرة على النقل الحركي وكانت داللة هذه الفروق لصةةةةالف الفرة العمرية (-14
 14.9سةةةةةةنة)  .وير الباحث هن هناك تقارا عالي نتيجة لمرقام المتقاربة في مقادير التزامن
والتعاقب لمداء لجميع هفر اد العينة بامتال الفرات العمرية نتيجة لتكةةةةةةابه تكنيك األداء وهن ما
يميز الفرة العمرية األكبر قد يعز إلى امتالك هذه الفرة العمرية إلى مقدار هعلى من القوة حيث
هن عملية النقل الحركي تت ر بمقدار االنقباض العضةةةةةةلي والتكنيك الذ يجب هن يؤد بطريقة
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ت ضمن ت سلسل القوة وانتقالها من جزء ألمر حسب متطلب التكنيك دون تكتت للقوة هو توقي هو
نقص في االنسةةةيابية هو التسةةةلسةةةل الحركي وبالتالي عدم وجود نقل يتناسةةةب مع التكنيك الصةةةحيف
لمداء.
واألشكال ( )2و( )3توضف رسوم بيانية تبعا ً للفرات العمرية الثالث لزمن بدء ونهاية حركة
مفاصةةةةل الطر السةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) ومفاصةةةةل الطر العلو (الكتي ،المرفج،
الرسغ) عند تنفيذ مهارة التصويب من الو ب في كرة السلة.
12 - 12.9
13 - 13.9
14 - 15

شكل ( :)1رسم بياني يوضف زمن بدء حركة مفاصل الطر السفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
ومفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ) للفرات العمرية الثالث.
يالحظ من الكةةةكل ( )1وجود تسةةةلسةةةل حركي للفرات العمرية الثالث (( 12.9 -12سةةةنة) -
( 13.9 -13سةةنة)  14.9 -14( -سةةنة)) في بدء حركة المفاصةةل عند هداء التصةةويب من الو ب
تبعا ً لتكنيك ومتطلبات الواجب الحركي حيث بدهت الحركة في مفاصةةةل الطر السةةةفلي (الكاحل
م ا لركبة م الورك) وبعدها انتقلت الحركة إلى مفاصةةةةةةةل الطر العلو (الكتي م المرفج م
الرسةةةةةةغ) كما ويالحظ من الكةةةةةةكل وجود تزامن وتعاقب في النقل الحركي لبدء الحركة للفرات
العمرية الثالث (( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة)  14.9 -14( -سنة)) حيث بدهت مفاصل
الطر السةةةةةةفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك) الحركة بكةةةةةةكل متزامن ا بنفس التوقيت تقريبا ً م
انتقلت الحركة لمفا صل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الر سغ) فبدهت الحركة بمف صلي الكتي
والمرفج بكةةةةكل متزامن ه بنفس التوقيت تقريبا ً م بده مفصةةةةل الرسةةةةغ الحركة بكةةةةكل متعاقب
تماشةةيا ً مع تكنيك المهارة ،كما ويالحظ من الكةةكل هن الفرتين العمريتين الصةةغريتين (12.9 -12
سةةنة)  13.9 -13( -سةةنة) قد تسةةاوت تقريب في نفس الكةةكل البياني لبدء حركة المفاصةةل والذ
يعبرعن النقل الحركي المتزامن والمتعاقب وهن الفرة العمرية األكبر ( 14.9 -14سةةةةةةنة) كانت
هفضل في النقل الحركي المتزامن والمتعاقب من الفرتين العمريتين الصغريتين ( 12.9 -12سنة)
 13.9 -13( -سنة).
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12 - 12.9
13 - 13.9
14 - 15

شكل ( :)2رسم بياني يوضف زمن نهاية حركة مفاصل الطر السفلي (الكاحل ،الركبة ،الورك)
ومفاصل الطر العلو (الكتي ،المرفج ،الرسغ) للفرات العمرية الثالث.
يالحظ من الكةةكل ( )2هن مفاصةةل الطر السةةفلي (الركبة م الورك م الكاحل) توقفت عن
الحركة هوالً م بعد ذلك توقفت مفا صل الطر العلو عن الحركة (الكتي م المرفج م الر سغ)
كما ويالحظ من الكةةةةةةكل وجود تزامن وتعاقب في النقل الحركي لنهاية الحركة للفرات العمرية
الثالث (( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة)  14.9 -14( -سنة)) حيث انهى مفصلي الطر
السةةةفلي (الركبة ،الورك) الحركة بكةةةكل متزامن ا بنفس التوقيت تقريبا ً م بعدها انهى مفصةةةل
الكاحل حركته بكةةةةةكل متعاقب مع مفصةةةةةلي الركبة والورك وفقا ً لتكنيك المهارة وانهى مفصةةةةةلي
الطر العلو (الكتي ،المرفج) الحركة بكةةةةةةكل متزامن ا بنفس التوقيت تقريبا ً م بعدها انهى
مفصل الرسغ حركته بككل متعاقب مع مفصلي الكتي المرفج تبع لمتطلبات الواجب الحركي.
اإلستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة وتحليلها ومناقكتها توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية:
 .1هنةةاك نوعين من النقةةل الحركي والةةذ يتنةةاسةةةةةةةةب مع متطلبةةات التكنيةةك الخةةاص بمهةةارة
التصويب من الو ب في كرة السلة النقل الحركي المتزامن والنقل الحركي المتعاقب.
 .2هن الفرة العمرية األكبر( 14.9 -14سةةةةةةنة) هفضةةةةةةل في القدرة على النقل الحركي المتزامن
والمتعاقب من الفرتين الصغرتين ( 12.9 -12سنة)  13.9 -13( -سنة).
التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يوصي الباحث باآلتي:
 .1ضةةةةرورة الت كيد على ههمية تعليم البناء الحركي الصةةةةحيف للالعبين اعتماداً على مبده النقل
الحركي.
 .2مراعاة مصائص المرحلة العمرية عند تعليم المهارات الحركية ووضع البرامج التدريبية.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )4(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

741 سالمه المجالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. إجراء دراسات مكابهة على مهارات حركية همر وعلى فرات عمرية مختلفة.3
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