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  ملخص
نية والميكانيكية على التصويب الناجح أثر بعض المتغيرات الزم سعت الدراسة لتحديد

استخدم الباحث المنھج الوصفي تم  للرمية الحرة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة،
اختيار عينة البحث عشوائيا وتكونت من العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة في األندية 

وجود أثر حيث أظھرت النتائج  ن،العبي) 6(وبلغ عددھم ) 4.5-4(األردنية من ذوي التصنيف 
لجميع متغيرات الدراسة الزمنية والميكانيكية على التصويب الناجح للرمية الحرة في لعبة كرة 

، وأوصى الباحث بوضع ماعدا متغير زاوية اطالق الكرة السلة على الكراسي المتحركة
لسرعة الزاوية للرسغ زمن ا المتغيرات الزمنية والميكانيكية التالية السرعة الزاوية للمرفق،

الدفع في الذراع الرامية زمن طيران الكرة امتداد زاوية المرفق لحظة التصويب وزمن طيران 
تحركة على الكرة وسرعة الكرة بعين االعتبار عند تدريب العبي كرة السلة على الكراسي الم

على الكراسي  زيادة تقوية الطرف العلوي لدى العبي كرة السلةتصويب الرميات الحرة و
 .المتحركة وذلك ليتمكنوا من زيادة قوة الدفع لديھم في ظل نقص قيمة زاوية اطالق الكرة

  .زمن طيران الكرة ،السرعة الزاوية ،زاوية المرفق: الكلمات الدالة
 
Abstract 

The study aimed to determine the impact of some temporal and 
mechanical variables on the successful shooting of free throws in 
wheelchairs basketball, the researcher used the descriptive method the 
sample was selected randomly and consisted of basketball players on 
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wheelchairs in the Jordanian clubs with Classification (4-4.5) and 
reached number (6) players. The results showed effected for all of  
temporal and mechanical variables on the successful free throws shooting 
in wheelchairs basketball except the variables of ball shooting angle, The 
researcher recommended the development of temporal and mechanical 
variables covered by the study into account when training basketball 
players on wheelchairs to straighten free throws and further strengthen 
the upper extremity to the study population to be able to increase the 
momentum they have under the lack of shooting angle. 

Keywords: Elbow Angle, Angular Velocity, Ball Flying Time.  
  

  المقدمة
ي  اط الرياض د النش ي يع ى الكراس لة عل رة الس ة ك ه لعب اص ومن ات الخ ذوي االحتياج ل

واحي النفسية أو  المتحركة ذو قيمة ال تقدر بثمن وھو مليء بالفوائد التي تعود عليھم سواء من الن
االت  دة مج ي ع دماج ف ى االن ادرين عل اتھم وق تمتعون بحي م يس ة، وتجعلھ ة أو االجتماعي البدني

  ).,khawaldeh 2015(ياتية تفيدھم في للبقية الباقية من حياتھم ح

ك ) ,Abbas 2012(ويرى  أن الجانب الرياضي ھاما إلعداد الفرد اعدادا كامال ومتزنا وذل
بتفاعله مع العلوم االخرى لذا فمن الطبيعي أن تتأثر الرياضة بالتطور العلمي الذي شمل جوانب 

ة حيث ترتقي ا الحياة المختلفة، ة الحديث ة التدريبي اليب العلمي ق االس ر تطبي النشطة الرياضية عب
ة، ى الكراسي المتحرك  التي تعمل على تطوير االلعاب الرياضية كافة بما فيھا لعبة كرة السلة عل

ة  (1945)عام والتي انطلقت  ر االلعاب البارالمبي م وأكث في مدينة استوك مانديفل وتعد إحدى أھ
أتى  شعبية ولھا العديد من ة وتت ة المختلف زة الوظيفي ر تطوير األجھ ة والنفسية عب د الوظيفي الفوائ

ل  ة مث ذه اللعب ة الخاصة بھ ة المختلف ة والبدني ھذه الفوائد عبر تمكن الالعب من الجوانب المھاري
رعة  بي والس لي العص ق العض وير التواف ه، وتط اورة ب ي والمن ادة الكرس الكرة وقي تحكم ب ال

ة والمرونة والتحمل ب اإلضافة إلى ما تنميه ھذه الرياضة نفسيا من بث روح العمل الجماعي والثق
د  النفس حيث أك دني ) ,Reyad 2005(ب دريب الب ذوي االحتياجات الخاصة أن الت ى ل يعمل عل

واء  ية س ة األساس ارات الحركي ى أداء المھ ه عل وير قدرات الل تط ن خ أداء الالعب م اء ب االرتق
ارات التحكم باألدوات واألجھزة والتأثير اإليجابي على الحاالت الناتجة الحركات االنتقالية أو مھ

  .عن إصابات العمود الفقري واإلصابات العضلية ورفع مستوى التوافق العضلي العصبي

ا ا  أم م الميكانيك معل و عل وم  فھ ا العل ن المجاالت أبرزھ د م داخل بالعدي ه، ويت د ذات ائم بح ق
ائج الخ د من التطبيقية حيث أن النت ة تع ة أو نوعي ة أو فني األداء الحركي سواء كانت كمي اصة ب

تم  ا ي ى م اد عل ة باالعتم الضروريات المختلفة والتي تمھد الطريق لبناء البرامج التدريبية المختلف
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ق  م تطبي ل ث ذا التحلي ن ھ ة م يم الميكانيكي تخراج الق ي واس ل األداء الحرك ن خالل تحلي ه م قياس
  .)Fadle, 2010( القوانين الميكانيكية

حل المشكالت الحركية التي تعترض حركة يعلم الميكانيكا  الى أن) Susan,1995(وتشير 
ان  دداإلنس كل األداء  ويح وير ش ى تط ؤدي ال ا ي د مم ي الجھ ادية ف ة واالقتص اع المثالي األوض

ة  ى طريق الحركي الرياضي من خالل وصف الحركة وتطبيق النظريات والقوانين الميكانيكية عل
ة الوصول  أداء الحركة الرياضية، الي ومحاول كما يساھم ھذا العلم في تحليل األداء الرياضي الع

  .إليه عبر وسائل التدريب المختلفة

ى الكراسي ضرورة امتالك ) Abdul Hussein, 2005(وأكد  رة السلة عل ة ك مدربي لعب
ؤدي إل المتحركة ا ي وين القدرة على التدريب وفق أسس التحليل الحركي مم ى تحسين األداء وتك

ا، يم األداء ميكانيك ى تقي اءا عل ة بن ة والفني واحي المھاري ا يساعد في  فلسفة خاصة بتطوير الن مم
ق ت ن طري ا ع ى تطويرھ ل عل عف والعم ل والض واحي الخل ى ن رف عل روط التع ق الش حقي

ا الميكانيكية الصحيحة، ذكر  كم وانينأن  (Goosey, 2004)ي نح م الق ة تم ة  دربيالميكانيكي لعب
ة ى الكراسي المتحرك نھم من  كرة السلة عل ا يمك ألداء مم ليمة والصحيحة ل  حسينتالقواعد الس

   .وتحقيق الھدف المطلوب من ھذا األداء وتطوير األداء الحركي

التحليل الحركي الميكانيكي في  ويرى الباحث أن االلتزام بتطبيق األسس الميكانيكية وقواعد
يعمل على كشف نقاط في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة ل عملي تدريب وتطبيقھا بشكال

ا، ى دعمھ ا يساعد في الوصول  الضعف والعمل على تطويرھا وكشف نقاط القوة والعمل عل كم
ل  ادئ التحلي تفادة من مب ود حيث من الممكن االس ى اإلقتصاديه في المجھ ل وال الى األداء األمث

  .داء الحركي، وبالشكل الذي ينسجم مع الھدف من ھذا األداءالحركي عند تدريب وتطوير األ

ل  ابقة مث د من الدراسات الس د تناولت العدي  Kilani et)و )Khawaldeh, 2014(وق
al,2009) وMarshal, 2000) ( ى لة عل رة الس ة ك ارات لعب بعض مھ ة ل س التدريبي األس

د  ة وق رات الميكانيكي ا للمتغي ة وفق تالكراسي المتحرك ى جم اتفق ا عل ذه الدراسات وغيرھ ع ھ ي
  .ضرورة تطبيق مدربي ھذه اللعبه للقواعد الميكانيكية

  مشكلة الدراسة
ى  رة تعمل عل ة كبي ة جوانب ايجابي ى األسس الميكانيكي ائم عل دريب الرياضي الق يحمل الت
دريب ة الت ى فعالي ي أشارت إل ات الت د من األدبي  تطوير أداء الالعبين وذلك كما أكدت على العدي

ل انيكي في تطوير األداء الرياضي مث ل الحركي الميك  ,Khawaldeh( القائم على أسس التحلي
  ).Fadli,2010(و) 2014

ة ال زالت  ى أسس ميكانيكي ائم عل دريب الق ة قصوى للت ات من أھمي ه األدبي ا أكدت ورغم م
ة الدراسات العلمية المرتكزة على أسس ميكانيكية خاصة برياضة ذوي االحتياجات الخا صة قليل

في منطقتنا العربية بالرغم من اھميتھا وضرورتھا في تحديد وتطوير نقاط الضعف وتعزيز نقاط 
ره وتطويره،  ى تغيي القوة خصوصا أن األداء الحركي خاضع للقوانين الميكانيكية  التي تعمل عل
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ى الكراسي ا ة من وفي األردن مثال نجد أن ھناك دراستين فقط تناولتا لعبة كرة السلة عل لمتحرك
ا  ى  (Kilani, et al. 2009)و  )Khawaldeh, 2014(النواحي الميكانيكية وھم دل عل ذا ي وھ

  .أن ھذا المجال مازال بحاجة ماسه للمزيد من األبحاث والدراسات

دا في رياضة ذوي االحتياجات  دربا معتم إن الباحث وبصفته مھتما ومتخصصا وباحثا وم
ى ا لة عل رة الس ا وك ة عموم ق بعض الخاص ام بتطبي د أن ق ا وبع ة خصوص ي المتحرك لكراس

البرامج التدريبية والدراسات العلمية الميكانيكية على العبي ھذه اللعبه شعر بضرورة االستزادة 
ة  ين نتيج ي أداء الالعب ور ف ن تط ه م دما لمس ا بع ال خصوص ذا المج ي ھ ي ف ي البحث العلم ف

انيكي، دورات  التدريب القائم على أسس التحليل الميك ذا الشعور خضوع الباحث ل ا رسخ ھ ومم
ا  ة الماني ي جمھوري ة ف ات الخاص ة ذوي االحتياج دريب رياض ل دورات ت ة مث دريب عالمي ت
ة في مجال  االتحادية حيث التمس وبشكل كبير أھمية االستمرار في إجراء الدراسات الميكانيكي

  .كراسي المتحركةرياضات ذوي االحتياجات الخاصة ومنھا لعبة كرة السلة على ال

  أھمية الدراسة
ة  تنبع أھمية ھذه الدراسة من مجتمع وعينة الدراسة وھم ذوي االحتياجات الخاصة وھي فئ
ة  ھامة في عصر االقتصاد والتكنولوجيا الذي ال يعترف بغير اإلنتاجية حيث يجب تحويلھا من فئ

 .عاله على المجتمع إلى فئة منتجة

ارة  كما وتتأتى أھمية ھذه الدراسة ل وھي مھ ا في البحث والتحلي ي تتناولھ ارة الت من المھ
ا  ات إذ انھ ارة حاسمة للمباري د مھ ي تع ة الت التصويب في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحرك

ا اط وبالت ا النق ي تسجل منھ دة الت ارة الوحي د المھ ا أك ك كم ق االنتصار وذل  ,Marshalلي تحقي
وجود ضعف  (Kilani, et al. 2009)راسات السابقة مثل ، وقد التمست العديد من الد)(2000

ة  ى الكراسي المتحرك رة السلة عل ة ك ي للعب في ھذه المھارة لدى العبي المنتخب الوطني األردن
  .األمر الذي يزيد من أھمية دراسة ھذه المھارة ميكانيكيا

ة  ى الكراسي المتحرك ر كما تبرز أھمية الدراسة من أھمية لعبة كرة السلة عل وھي من أكث
را  االلعاب البارالمبية  متابعة وشعبية وحيوية، ي كثي والتي أنخفض مستواھا على المستوى المحل

ا  ر في مستواه مم فبعد أن كان المنتخب الوطني األردني من أبرز فرق المنطقة ظھر تراجع كبي
ر في الدراسات العل دم من وجود نقص كبي ا تق ذه الدراسة خاصة مع م ة ھ ي يدعم أھمي ة الت مي

ى المستويين  اقين عل ارات الرياضية في رياضات المع انيكي للمھ تناولت التحليل الحركي الميك
  .العربي والمحلي رغم اھميته الكبيره

  أھداف الدراسة
ر  ى أث رف إل ة التع دفت الدراس ويب ھ ى التص ة عل ة والميكانيكي رات الزمني بعض المتغي
  .لى الكراسي المتحركةالناجح للرمية الحرة في لعبة كرة السلة ع
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 فرضية الدراسة
اجح  ى التصويب الن ة عل ة والميكانيكي رات الزمني بعض المتغي ر دال احصائيا ل د أث ال يوج

 .للرمية الحرة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة

  الدراسات السابقة
ة في ھدفت تحديد أفضل شروط أداء الرمية الحر دراسة) (Brianne, et al. 2004 أجرى

ة، ى الكراسي المتحرك لة عل رة الس ة و ك ة الدراس ي منتخب ) 10(شملت عين ن العب ين م العب
وظيفي  ائج ضرورة  ،)4-3.5(الجامعات للكراسي المتحركة ممن تصنيفھم ال حيث أظھرت النت

ع وجوب  دفع م ة ال ادة سرعة عملي ر زي ذراع عب ة ال د حرك ي تول ع عزم عمل العضالت الت رف
  .ى الكامل لعمل مفاصل الذراعاالستفادة من المد

امو ا ب (Kilani, et al. 2009) ق اتيكي للتصويب النظيف "دراسة عنوانھ ل الكينم التحلي
ة الدراس ،"لدى العبي كرة السلة المعاقين في األردن ةواختيرت عين ة العمدي وتكونت  ة بالطريق

ائج أن) 4(من  ة  من العبي المنتخب الوطني األردني للكراسي وأظھرت النت ة والرابع ة الثالث الفئ
ة  رة لتعويض انخفاض زاوي ع الك وة دف ادة ق ر زي فقد تبنوا إستراتيجية زيادة سرعة اإلطالق عب

ل  االنطالق ي النق ة ف ة ثابت ة توافقي تخدام منھجي ى اس دريب عل احثون بضرورة الت ،وأوصى الب
  .الحركي لتحسين نسب التصويب الناجح

كوعن(Tongaim, et al. 2010) دراسة  ا كينماتي ة  وانھ وي خالل الرمي الطرف العل
العبين من  (5)تكونت العينة من  ،الحرة لدى العبي كرة السلة التايلندية على الكراسي المتحركة

ة  وعتين مجموعة الدرجة العالي يمھم لمجم م تقس دي ت ومجموعة ) (4-4.5العبي المنتخب التايلن
ائج أن  (10)مي حيث قام كل متشارك بر (3-3.5)الدرجة المنخفضة  رميات حرة وأظھرت النت

د  ة المنخفضة فق و الدرج ا العب ة أسرع للكتف والرسغ أم ازوا بحرك ة امت ة العالي ي الدرج العب
ر  رات أكث ى متغي عوضوا ذلك بزيادة سرعة مفصل الرسغ، وأوصت الدراسة بزيادة األبحاث عل

  .وعينات أكبر عددا

رات دراسة ھدفت  (Beatriz, et al. 2011)أجرى  ين بعض المتغي التعرف الى العالقة ب
ة، ى الكراسي المتحرك لة عل رة الس ي ك ة وتصنيف العب ته  الكينماتيكي ة دراس ) 10(شملت عين

ان  ،وفق جميع فئات التصنيفالعبين مصنفين  ة الرمي ك ر زاوي أظھرت نتائج الدراسة أن متغي
ع  ين من جمي ات وخصوصا التصنيف األول المتغير األكثر تأثيرا على دقة الرمي لدى الالعب فئ

وأوصت نتائج الدراسة باإلھتمام بمتغير زاوية الرمي كما دعمت االتجاه الخاص بتغيير  والرابع،
  .نظام تصنيف الالعبين

ة في اداء ) Shabib & Atya, 2012(قام  رات الزمني ر المتغي ة أث ا مقارن بدراسة عنوانھ
ة الدراسة  نقاط وزاوية دخولھا،مھارة التصويب الناجحة بالقفز المحتسب بثالث  وقد تشكلت عين

ن  لة، (7)م رة الس ي لك ي المنتخب العراق ن العب ين م ز التصويبات  العب ائج تمي وأظھرت النت
  .الناجحة بزمن توقف أكبر وزمن دفع أقل من تلك الغير ناجحة
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دراسة عنوانھا أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض ) Khawaldeh, 2014( اجرى
غيرات الكينماتيكية المرتبطة بدقة التصويب لدى العبي كرة السلة بالكراسي المتحركة المت

العبا، أظھرت نتائج الدراسة أن تطور متغيرات زاوية الرمي  (12) منوتكونت عينة الدراسة 
وارتفاع زاوية االنطالق وسرعة ثني الرسغ الزاوية وسرعة المرفق الزاوية وسرعة الكرة أدى 

  .التصويب لتطوير دقة

فأجرى دراسة ھدفت التعرف الى أثر بعض المتغيرات  (Kant, 2014)كانت أما 
) 5(عينة دراسته وقد شملت  الكينماتيكية على التصويب الناجح في للرمية الحرة في كرة السلة،

وأظھرت نتائج الدراسة وجد أثر لمتغيرات زاوية المرفق والرسغ على نجاح الرمية  العبين،
بالمتغيرات المؤثرة على نجاح التصويب عند  االھتمامد أوصت الدراسة بضرورة وق الحرة،

  .وضع البرامج التدريبية

  التعليق على الدراسات السابقة
ة  ة والزمني رات الميكانيكي د من المتغي ا تناولت العدي ابقة أنھ يالحظ من نتائج الدراسات الس

ى الكراس لة عل رة الس ي ك اجح ف ويب الن ة بالتص ات المرتبط ت الدراس ث اتفق ة حي ي المتحرك
ى  واألبحاث المختلفة على ضرورة زيادة عزم عمل العضالت في ذراع الرمي لدى الالعب وعل

ي، دفع الكل ل زمن ال الي تقلي دفع وبالت ة ال ادة سرعة عملي ر زي ر عب ة أكب د طاق د أشارت  تولي وق
ادة سرعة عمل ال ى زي ز عل كتف والمرفق والرسغ الدراسات السابقة أيضا الى ضرورة التركي

ة  ليم لعملي ي الس ل الحرك دان التسلس دم فق مان ع ي لض ل الحرك ة النق زام بعملي ريطة االلت ش
  .التصويب

  :وقد استفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة بما يلي

  .تحديد المتغيرات الزمنية و الميكانيكية المتناولة بالبحث والدراسة −

  .طريقة اجراءات التصوير وجمع البيانات وتحليلھا تحديد −

  .تحديد اإلحصاء المناسب لموضوع الدراسة −

  :وأھم ما يميز ھذه الدراسة عن غيرھا
  .مجتمع الدراسة وعينتھا .1

ة  .2 رات الزمني ض المتغي ر بع ة أث ى معرف عى إل ي تس ادرة الت ات الن دى الدراس ا إح أنھ
ة ا اجح للرمي ى التصويب الن ة عل ى الكراسي والميكانيكي لة عل رة الس ي ك دى العب رة ل لح

 . المتحركة في األردن

  الدراسة محددات
  :تتحدد الدراسة بالمحددات التالية
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  .الصالة الرياضية في اللجنة البارالمبية األردنية :المكاني حددالم .1

ة ذوي التصنيف  :البشري المحدد .2 ى الكراسي المتحرك العبو األندية األردنية لكرة السلة عل
(4.5-4). 

ددالم .3 اني ح ين :الزم ة ب رة الواقع ي الفت ارات ف راء االختب ة إج ت عملي -4/10/2015تم
11/10/2015. 

  تعريفات الدراسة

ھو دراسة حركة الكائن الحي ومحاولة اإلرتقاء بھا من حيث طبيعة  :علم البيوميكانيك −
  .الحركة المؤداه

والذي يبحث في تأثير القوى  أحد طرق البحث في مجال البايوميكانيك :التحليل الميكانيكي −
وتحليل األداء وتقويمه مما يساعد على  الداخلية والخارجية على أنظمة حركة اإلنسان،
  .)Abdul Basir, 1998( اختيار الحركات الصحيحة المالئمة لألداء الحركي

  مجموعة من المتغيرات التي تسھم في وصف الحركة : المتغيرات الميكانيكية −
 بيتھا ومدى اقتراب األداء من النواحي المثالية من الناحية الخارجيةوطبيعتھا وانسيا

)Abdul Basir, 1998(.  

تصنيف دولي لالعبي كرة : التصنيف الوظيفي لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة −
السلة على الكراسي المتحركة وفقا لقدراتھم الوظيفية ويتكون من أربع مجموعات بثماني 

باالعتماد على مستوى حركة ) 4-4.5(- )3-3.5( -)2-2.5( – (1-1.5)فئات خاصة وھي
الجذع والتحكم والسيطرة أثناء الجلوس، وحجم اإلعاقة والضرر في النخاع الشوكي، حيث 
يمتاز العب الفئة األولى بقدرات وظيفية أقل بينما العب الفئة الرابعة يمتلك القدرات 

إنه يشترط أال يتعدى مجموع الخمس العبين داخل الوظيفية األعلى وبحسب قانون اللعبة ف
  .)Khawaldeh, 2014( .نقطه) 14( الملعب عن

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
ا أسلوب الدراسات ) Descriptive Method(قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي  متبع

  .المسحية بجميع خطواته وإجراءاته كونه يتالءم مع طبيعة ھذه الدراسة

  مجتمع الدراسة
ة من  ى الكراسي المتحرك رة السلة عل ة لك ة االردني تكون مجتمع الدراسة من العبي االندي

  .العبا) 16(والبالغ عددھم  )4-4.5(ذوي التصنيف الوظيفي 
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  عينة الدراسة
ذلك تكون نسبة ) 4-4.5(العبين من ذوي التصنيف ) 6(تم اختيار  ة العشوائية وب بالطريق
  %).37(مع الدراسة العينة الى مجت

  التجربة االستطالعية
 حيث تم. العبين من مجتمع الدراسة) 5(تكونت من  عينة على استطالعية تم أجراء تجربة

ھو  االستطالعية التجربة ھدفت الدراسة، حيث تم استبعادھم الحقاً من عينةو عشوائيا، اختيارھم
االتأكد من سالمة إجراءات الدراسة والصعوبات المتوقعة   ،والتأكد بدقة من الوقت الالزم لتطبيقھ

ار الدراسة ق تعريفو ،كذلك تطبيق اختب ى فري ة العمل عل ذ طريق ار وتسجيل تنفي د ،االختب  وق
  :إلى االستطالعية التجربة إجراء خالل الباحث من توصل

 . أمكانية تطبيق الدراسة بشكلھا الحالي .1

 .مناسبة أدوات الدراسة ووضوحھا .2

 .ة على التعامل مع أدوات الدراسةقدرة أفراد العين .3

 .سالمة إجراءات التصوير وسالمة أدواته .4

  صدق المقياس
ى مجموعة  تم التحقق من صدق المقياس باستخدام صدق المحتوى إذ تم عرض المقياس عل

ى صالحيته ) 1( من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ملحق م عل د الحك نھم التأك طلب م
  .ه للتطبيقحيث أشاروا إلى صالحيت

ادة  :ثبات المقياس ار وإع ق االختب ة تطبي ار طريق أعتمد الباحث من أجل إيجاد ثبات االختب
ق ا ) Test – Re Test( التطبي تطالعية قوامھ ة اس ى عين ة ) 5(عل ع الدراس ن مجتم راد م أف

خرى أيام تم تطبيق االختبار مرة أ 5)(وخارج عينتھا، وتم ذلك من خالل اختبار الدراسة، ثم بعد 
ى الكراسي  رة السلة عل ة الحرة في ك ار الرمي ات اختب وأظھرت نتائج العينة االستطالعية أن ثب

غ  م ) 0.876(المتحركة بل وع من الدراسات، والجدول رق ذا الن ل ھ ول لمث يوضح ) 1(وھو مقب
  .ذلك

  .تطبيق االختبار وإعادة التطبيقالرمية الحرة نتائج ثبات اختبار  :)1(جدول 

  معامل  التطبيق الثاني  ولالتطبيق اال
  االرتباط

  مستوى
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1.88  0.71  1.95  0.75  0.876 0.05 
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م  دول رق ين الج ي ) 1(يب ى الكراس لة عل رة الس ي ك رة ف ة الح ار الرمي ات اختب ائج ثب نت
ين  ار وإعادة التطبيق،المتحركة بأسلوب تطبيق االختب وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين التطبيق

ة ) 0.876( ول ومناسب ) 0.05(بمستوى دالل ر عن مستوى مقب ة إحصائيا وتعب ة دال وھي قيم
  .لثبات اختبار التصويب الناجح

  أدوات الدراسة
  .م(5) وتم تثبيت الكاميرا على بعد (Sony) تصوير فيديو نوع ) 1(كاميرا عدد  .1

 .شريط الصق ونقاط فسفورية لوضعھا على النقاط التشريحية لمفاصل الجسم .2

 .متر قياس .3

  Data showجھاز  .4

 .يقوم بتقطيع الصورة لعدة مقاطع،كما يقوم بتحديد زوايا المفاصل Kinoveaبرنامج  .5

 Moltenنوع ) 10(كرة سلة قانونية عدد .6

  الدراسة متغيرات
  :تتضمن ھذه الدراسة المتغيرات التالية

وھو المتغيرات الزمنية والميكانيكية المؤثرة على التصويب الناجح للرمية  :المتغير المستقل .1
   :وتشمل المتغيرات التالية الحرة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة

ي : السرعة الزاوية المرفق - ى المحور األفق ة للمرفق عل ة المتجھ وھي السرعة الزاوي
زمن وھي تساوي عند التصويب أي الزاوية ا لتي يمسحھا نصف القطر خالل وحدة ال

 .مقدار التغير في الزاوية مقسوما على الزمن

وھي السرعة الزاوية المتجھة للرسغ على المحور األفقي عند : السرعة الزاوية للرسغ -
اوي  ي تس زمن وھ دة ال الل وح ر خ حھا نصف القط ي يمس ة الت التصويب أي الزاوي

  .مقسوما على الزمن مقدار التغير في الزاوية

رة - ة اطالق الك ة : زاوي ع المركب رة م ل الك ز ثق كلھا مرك ي يش ة المحصورة الت الزاوي
 .األفقية  رمي الكرة

ادة في : زمن الدفع في الذراع الرامية - ة ظھور أول زي وھي الفترة المحصورة من بداي
  .زاوية المرفق وحتى وصول مفصل الرسغ الى أقصى امتداد لحظة رمي الكرة

 .زاوية مفصل المرفق لحظة تصويب الكرة: اوية المرفق لحظة التصويبز -
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ى حين دخول : زمن طيران الكرة - د ال وھي الفترة المحصورة من لحظة ترك الكرة للي
  .مركز ثقل الكرة في حلقة السلة أو لحظة ابتعاد الكرة عن الدخول في الحلقة

رة - رعة الك ة : س ن لحظ رة م ا الك ي تقطعھ افة الت دى المس د الالعب م ن ي ا م خروجھ
  .مقسمة على الزمن الفريمات التي احتاجتھا لقطع المسافة

ي  .2 ى الكراس لة عل رة الس ة ك ي لعب رة ف ة الح اجح للرمي ويب الن و التص ابع وھ ر الت المتغي
  .المتحركة

  إجراءات الدراسة
د  ى بع ى منصب عل اميرا عل ت الك ام الباحث بتثبي اميرا عن ) م(6ق اع الك ان ارتف ث ك حي

اس ) سم135(ض األر انبي لالعب،وتم استخدام مقي ووضعت بشكل عامودي على المستوى الج
اميرا ) سم100(رسم طوله  د من سالمة الك م التأك ل التصوير ت وذلك إليجاد معامل التحويل،وقب

ة، )سم(1.5وتم وضع عالمات فسفورية واضحة المعالم بعرض  حيث شملت مفصل  لكل عالم
رة ،مفصل المرفق والرسغ الكتف، ل الك ى مركز ثق ة فسفورية عل ذلك وضع عالم د  .وتم ك وبع

م التصوير في صالة  م ت ي ث امج التحليل العرض البطيء باستخدام البرن ديو ب ذلك تم عرض الفي
  Kinovea.اللجنة البارالمبية ثم تم التحليل بواسطة برنامج 

ار  تقلة ) ت(ثم استخدم الباحث اختب ات المس ين ) Independent T Test(للعين ة ب للمقارن
ا إحصائيا داال  اك فرق ان ھن إذا ك لة ف المتغير الواحد في الضربات الناجحة وفي الضربات الفاش
ا إن  للمتغير بين الضربات الناجحة والفاشلة ھذا يعني أن لھذا المتغير أثرا في نجاح التصويب أم

ل ين الضربات الناجحة والفاش ر ب ذا لم يكن ھناك فرقا إحصائيا داال للمتغي يس لھ ي أن ل ذا يعن ة ھ
  .المتغير أثرا في نجاح التصويب

  اإلختبار
ا نحو السلة  10)(طلب من كل العب تنفيذ  رميات حرة بطريقة الرمي بيد واحدة وتوجيھھ

  .وذلك من على خط الرمية الحرة في كرة السلة على الكراسي المتحركة

  )آلية استخراج قيم ومتغيرات الدراسة(طريقة التحليل 

  .حاولة 36تحليل ثالث محاوالت ناجحة وثالث محاوالت فاشلة بما مجموعة تم  .1

م صورة  .2 ل الفل الل تحلي ن خ ك م ي وذل ة الرم ل حرك ل مراح م تحلي تخدام  –ت صورة باس
 .البرنامج

ة  .3 ة كمرجعي اس طول الطاول ق قي ا (تم حساب معامل التحويل عن طري ى )سم100طولھ عل
ع (100)سم بمعنى أن كل Data show 3الواقع بينما بلغ طولھا على جھاز   =سم في الواق

 .سم على الشاشة(3 )
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 :تم حساب المتغيرات الكينماتيكية التالية .4

ى /صور (10) البرنامج التحليلي حيث كان يعطي تم حساب الزمن عن طريق .أ  ث بمعن
  .ثانية10) /(1أن زمن الفريم الواحد 

  .يتم حساب الزوايا المختلفة باستخدام البرنامج التحليل .ب 

بق الرمي  .ج  ذي يس ريم ال ين الف ة ب ي الزاوي رق ف يم الف ة بتقس م حساب السرعة الزاوي ت
  .والفريم لحظة الرمي على زمن الفريم

  ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل

  .معامل االرتباط لحساب الثبات −

  .المتوسط الحسابي −

  .اإلنحراف المعياري −

  .إليجاد داللة الفروق الظاھرية) ت(اختبار  −

  ئجعرض النتا
ى : فرضية الدراسة ة عل ة و الميكانيكي رات الزمني بعض المتغي ر دال احصائيا ل ال يوجد أث

 .التصويب الناجح للرمية الحرة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة

ار  تقلة ) ت(والختبار فرضية الدراسة استخدم الباحث اختب ات المس  Independent(للعين
T Test (تبين في الجدولوجاءت النتائج كما ي)2:(  

لداللة فروق بعض ) Independent T Test(للعينات المستقلة ) ت(نتائج اختبار (2):  جدول
المتغيرات الزمنية والميكانيكية بين الرميات الفاشلة والناجحة للرمية الحرة لدى العبي كرة 

  .السلة على الكراسي المتحركة

المتوسط   العدد  الرمية  المتغيرات
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

 درجات
 مستوى )ت( قيمة  الحرية

 الداللة  الداللة

السرعة 
الزاوية 
  للمرفق

 13.07 738.38ث/د 18  ناجحة

34 

 دال 000. 26.816
 ث /د 18  فاشلة

514.18 32.97 

السرعة 
الزاوية 
  للرسغ

 66.75 1739.4 ث/د 18 ناجحة
 دال 000. 17.421

 153.22 1053.1 ث/د 18 فاشلة
زاوية 
اطالق 
  الكرة

 1.34 53.17 د 18 ناجحة
  غير 373. 0.903

 1.60 52.72 د 18  فاشلة دال
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 )2(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العدد  الرمية  المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
 مستوى )ت( قيمة  الحرية

 الداللة  الداللة

زمن دفع 
الذراع 
  الرامية

 01. 21. ث 18  ناجحة

 

 دال 000. 7.653-
 10. 38.ث  18 فاشلة

زمن 
طيران 
  الكرة

- 03. 87. ث 18 ناجحة
 دال 000. 16.987

 09. 1.20 ث 18 فاشلة
زاوية 

المرفق 
لحظة 

 التصويب

 2.16 174.72 د 18 ناجحة
 دال 000. 18.736

 3.27 157.39 د 18 فاشلة

سرعة 
 الكرة

 05. 7.21ث/م 18 ناجحة
 دال 000. 16.213

 19. 6.45ث/م 18 فاشلة

ة ) 2(يتبين من الجدول ) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ر  ي متغي ة ف لة والناجح ات الفاش ين الرمي رة(ب الق الك ة اط ة )زاوي ت قيم ث كان ) ت(، حي

ت)(0.903= د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ة ، في حين يالحظ وجود ف ) α≥0.05(وى الدالل
دا  ا ع ات الناجحة م بين الرميات الفاشلة والناجحة في كل من المتغيرات األخرى، ولصالح الرمي

  .فكانت لصالح الرميات الفاشلة) زمن دفع الذراع، زمن طيران الكرة(في 

  مناقشة النتائج
ة بين الرميات أن ھناك فروقا داله احصائيا بين جميع متغيرات الدراس) 2(تبين من الجدول 

رات المدروسة  ى أن المتغي دل عل ذا ي ة اطالق الكرة،وھ ر زاوي الناجحة والفاشلة ماعدا في متغي
  .كانت ذات أثر عندما اختلفت قيمھا على نجاح الرمية الحرة أو فشلھا

وبالعودة لنتائج الدراسة نجد أن متغير السرعة الزاوية للمرفق والسرعة الزاوية للرسغ كان 
ا السرعة فيھما فر ات الناجحة كانت فيھ ات الناجحة أي ان الرمي قا داال احصائيا ولصالح الرمي

لة، ات الفاش ر من الرمي ة للرسغ أكب ق والسرعة الزاوي ة للمرف رر  الزاوي ي ومب ر منطق ذا أم وھ
ة  خاصة إذا ما نظرنا الى المتغير الثالث وھو زاوية إطالق الكرة فمن المنطقي عندما تكون زاوي

ين التصويبات إطالق ا ة االطالق ھي واحدة ب لكرة ال توجد بھا فروق داله إحصائيا أي أن زاوي
ة للمرفق والرسغ في التصويبات  ادة السرعة الزاوي ى زي الناجحة والفاشلة أن يعمل الالعب عل
ديھا نفس  ت ل ة كان ة الدراس تالف الزاوية،فعين دم اخ ويض ع رة لتع ع الك وة دف ادة ق ة لزي الناجح

ة الحرة ھي زاوية االط رة في الرمي ة الك لة والناجحة ولكن وكون حرك ات الفاش الق في الرمي
وة الرمي، ادة ق ان  حركة مقذوف فإنه وعند ثبات زاوية الرمي للمقذوف فال بد من زي ا ك ذا م وھ
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ذه  ال ھ ك بانتق ادة في عزم العمل وذل ي زي ة للمرفق والرسغ تعن ادة السرعة الزاوي حيث أن زي
  .السرعة الى الكرة

ا داال  رق فيھم اء الف د ج رة فق ران الك ن طي ة وزم ذراع الرامي ي ال دفع ف ن ال ر زم ا متغي أم
ران  احصائيا ولصالح الرميات الفاشلة أي أن متوسط زمن دفع الذراع الرامية ومتوسط زمن طي
ة فكون السرعة  ذه النتيجة منطقي الكرة جاء أكبر في الرميات الفاشلة عنھا في الناجحة وأيضا ھ

وية لكل من المرفق والرسغ جاءت أعلى في الرميات الناجحة فمن المنطقي أن تكون سرعة الزا
الكرة أعلى وبالتالي أن يقل زمن طيرانھا ومما يثبت ھذا أن سرعة الكرة جاءت الفروق فيھا دالة 
ة  ن الرمي رع م ا أس ازت بكونھ ة امت ة الناجح ة أي أن الرمي ات الناجح الح الرمي ائيا ولص احص

ه الفاشلة ل من ات الناجحة أق ، وأيضا مما يرسخ ھذا التفسير أن زمن دفع الذراع الرامية في الرمي
ى  الي الحصول عل ات الناجحة وبالت في الرميات الفاشلة مما ينعكس بزيادة عزم العمل في الرمي

  .زيادة في سرعة الكرة

ائج حيث كما أن نتيجة المتغير الخاص بزاوية المرفق لحظة التصويب تعزز ما تقدم م ن نت
أن زاوية المرفق لحظة التصويب قد جاءت بفرق دال احصائي ولصالح الرميات الناجحة أي أن 
الرميات الناجحة امتازت بامتداد اكبر للمرفق لحظة التصويب من الرميات الفاشلة ومن المنطقي 

ريحيا ب  دد تش ه  المح ار عمل ى مس ق عل داد المرف ا زادت د 180)(أن امت ه كلم ة أن ة درج رج
زخم  ذا ال ال ھ الي انتق ة وبالت ادة زخم الحرك ى زي ك عل ا انعكس ذل ذا المسار كلم االمتداد على ھ

  .للكرة

في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في ) 4-4.5(ومما تقدم نجد أن العبي التصنيف 
زم ال دفع وع ادة ال ى زي د عل ديھم يعتم اجح ل رة الن ة الح وذج تصويب الرمي ان نم ل األردن ك عم

داد  غ وامت ق والرس ن المرف ل م ة لك رعة الزاوي ادة الس ر زي ل عب كل كام دفع بش وة ال تنفاذ ق واس
ة  ذراع الرامي ع ال ن دف ل زم ة التصويب وتقلي ن لحظ در ممك ر ق ى أكب ق ال ادة (مفصل المرف زي

رة ) سرعة العمل في الذراع الرامية ادة سرعة الك رة وزي ران الك مما ينعكس على تقليل زمن طي
  .ثبات زاوية اطالق الكرة في ظل

ة  رة والتي ھي حرك ة الك ذوفات حيث أن حرك انون المق ا ق ذه النتيجة فيزيائي د ھ ومما يؤك
مقذوف تتطلب في ظل ثبات زاوية االطالق وانخفاض ارتفاعھا نظرا لكون العبي ھذه الرياضة 

في ظل ھاتان  يقل،يمارسونھا من الجلوس فمقارنة مع االسوياء فإن ارتفاع زاوية اطالق الكرة س
الوضعيتان لزاوية االطالق فيجب استنفاذ العوامل التي تزيد قوة الدفع كليا وھذا ما تبين من نتائج 

  .ھذه الدراسة

من حيث أن زمن ) Shabib & Atya, 2012(وقد اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة 
داد زواي لة وأن امت ا في الفاش ل منھ ات الناجحة أق ارة الدفع في الرمي ة في المھ ا المفاصل العامل

ائج  لة،كما اتفقت نت والسرعة الزاوية لھذه المفاصل ھي أعلى في الرميات الناجحة عنھا في الفاش
ادة سرعة األداء  )(Brianne, et al. 2004ھذه الدراسة مع نتائج دراسة  من حيث ضرورة زي

رة  .Kilani, et al) (2009 في الرميات الناجحة كما اتفقت مع دراسة  ي ك من حيث أن العب
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اض  ويض انخف رة لتع دفع وسرعة الك وة ال ادة ق ى زي وا عل ة يعمل ى الكراسي المتحرك لة عل الس
ائج مع نتائج ھذه الدراسة كما اتفقت  .زاوية اطالق الكرة  .Tongaim, et al) (2010دراسة نت

ا اتفقت مع  من حيث زيادة السرعة في حركة الرسغ، ائج كم ) Khawaldeh, 2014(دراسة نت
رة  (Kant, 2014)و ة ك ة التصويب في لعب من كون أن للمتغيرات الميكانيكية أثرا كبيرا في دق

  .السلة على الكراسي المتحركة

ائج دراسة  ذه  الدراسة مع نت ائج ھ من  )Shabib & Atya, 2012(وفي حين اختلفت نت
ي ال ر ف م يظھ ث ل رة حي ة اطالق الك ر زاوي ي متغي تالف ف ور اخ ث ظھ ذا حي ة ھ ة الحالي دراس

  .الدراستان على وجود اختالف في باقي المتغيرات الميكانيكية واتفقتاالختالف 

ر دال احصائيا  ه ال يوجد أث ى أن ي تنص عل وبناءا على ما تقدم نرفض فرضية الدراسة الت
لة رة الس ة ك ة الحرة في لعب اجح للرمي  لبعض المتغيرات الزمنية و الميكانيكية على التصويب الن

بعض  ائيا ل ر دال احص د أث ث يوج ة حي ية البديل تبدلھا بالفرض ة، ونس ي المتحرك ى الكراس عل
ى  لة عل رة الس ة ك ي لعب ة الحرة ف اجح للرمي ى التصويب الن ة عل ة والميكانيكي رات الزمني المتغي
ل  رة حيث نقب ة اطالق الك ر زاوي دا متغي الكراسي المتحركة وذلك لجميع متغيرات الدراسة ما ع

اجح فرضية ا ى التصويب الن ر عل لدراسة لھذا المتغير حيث ال يوجد أثر دال احصائيا لھذا المتغي
  . للرمية الحرة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات
أثرت جميع المتغيرات الزمنية والميكانيكية على التصويب الناجح للرمية الحرة في لعبة  .1

  .لة على الكراسي المتحركة ماعدا متغير زاوية اطالق الكرةكرة الس

يعمل العبو كرة السلة على الكراسي المتحركة ولتعويض النقص في قيمة زاوية االطالق  .2
وفي ارتفاع زاوية االطالق عن األرض الى استنفاذ كامل قوى الدفع في الطرف العلوي 

املة وزيادة السرعات الزاوية لھذه للجسم عبر االستفادة من المد االكبر للمفاصل الع
 .المفاصل

يعمل العبو كرة السلة على الكراسي المتحركة على زيادة الزخم الحركي عبر زيادة سرعة  .3
  .العمل في الذراع الرامية وبالتالي تقليل زمن دفع ھذه الذراع مما يكسب الكرة سرعة أكبر

  التوصيات

السرعة الزاوية  ة السرعة الزاوية للمرفق،وضع المتغيرات الزمنية والميكانيكية التالي .1
للرسغ زمن الدفع في الذراع الرامية زمن طيران الكرة امتداد زاوية المرفق لحظة 
التصويب وزمن طيران الكرة وسرعة الكرة بعين االعتبار عند تدريب العبي كرة السلة 

 .على الكراسي المتحركة على تصويب الرميات الحرة
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العلوي لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة وذلك ليتمكنوا زيادة تقوية الطرف  .2
 .من زيادة قوة الدفع لديھم في ظل نقص قيمة زاوية اطالق الكرة

إجراء المزيد من الدراسات المشابھة على ھذه المتغيرات ولكن من أماكن وزوايا مختلفة  .3
  . كالتصويب من تحت السلة أو من للتصويب المحتسب بثالثة نقاط
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