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 :كرة السلة لعبة تاريخ

اجتذاب  أصبحت كرة السلة اآلن وفي كثير من دول العالم المنافس األول لكرة القدم من حيث

اكبر عدد من الالعبين والمشاهدين وذلك لما تمتاز به لعبة كرة السلة من ايقاع سريع ومناورات 

ولقد تطورت كرة السلة عالميًا في . مستمرة متواصلة بين الهجوم والدفاع طيلة شواطي المهارات 

ي البطوالت العالمية اآلونة األخيرة تطورًا واضحًا ملموسًا ظهر جليًا لكل من تابع نشاط اللعبة ف

وكرة السلة هي تلك اللعبة التي يمكن ممارستها على كافة األرضيات . والدورات االولمبية 

الصلبة ، الخالية من العوائق باستثناء األرضيات المغطاة بالحشائش وذلك خوفًا من أخطاء 

كرة السلة العديد  التزحلق واالنزالق التي قد يتعرض لها الالعبون ، ومن ثم فقد ظهر في ميدان

من النوعيات المختلفة ألرضيات المالعب ونذكر منها على سبيل المثال األرضيات الخشبية    

 .واألرضيات المصنعة من التارتان وأرضيات اإلسفلت المخلوط بالمطاط ( الباركية ) 

ة الحديثة قد العبين إعدادًا جيدًا وذلك الن لعبة كرة السللامن  إعداد إن كرة السلة تحتاج إلى

ان المتغيرات الطبيعية للعبة ونوعيات الالعبين ، أصبحت لعبة تتصف باإلحكام والدقة والرشاقة 

وتنوع الطرق الفنية في أساليب الدفاع والهجوم حتمت على المدربين زيادة إعداد الالعبين من 

نمي روح التعاون الناحية البدنية فضاًل عن ذلك فإن لعبة كرة السلة لها أهداف سامية فهي ت

 .والمحبة بين أعضاء الفريق الواحد وتعودهم على روح المنافسة الشريفة المحددة في القانون 

لو أردنا أن نفصل لعبة كرة السلة إلى أجزاء لوجدنا بأن هذه اللعبة تنقسم إلى جزئين 

او عمليتين أساسيتين تسيران بخطين متوازيين بنفس الوقت وبنفس القوة ان هذين 



لعمليتين هنا الهجوم والدفاع ، ولو تمعنا أكثر في هذه اللعبة لوجدنا بان الهدف ا

األساسي للعب هو إدخال الكرة في السلة عن طريق الالعبين الذين يمارسون عدة 

مهارات هجومية بشكل بسيط ومركب ألجل الوصول بالكرة إلى سلة الفريق المدافع 

ق المدافع لمهاراته الدفاعية لمنع دخول الكرة وتحقيق الهدف بالرغم من استخدام الفري

ان وجود هذه المهارات الدفاعية يعزز من أهمية المهارات األساسية . في سلته

الهجومية في لعبة كرة السلة ويظهر أهمية التدريب عليها والتطور بأدائها سواء كانت 

 .بشكل فردي او يشكل جماعي من اجل اختراق أقوى دفاعات الفريق الخصم



 :المهارات األساسية الهجومية

 :   مسك الكرة: اوال

 المبككككاد  أهككككمللبككككدء بعمليككككة الهجككككوم ويعتبككككر  واألساسككككي األولالسككككالح  ان مسككككك الكككككرة يعتبككككر  

ففككي كثيكر مككن . اهكعلي والتصككويبات ، بكالكرة الخكداع الطبطبككة، المنكاوالت، بأعتمككاد وذلكك األساسكية

خطكف أو قطكع الككرة مكن  إلكىحاالت اللعب تقتضي الظروف أن يستلم الالعكب الككرة مكن زميلكه، 

ا عنككدما التكككون فككي متنككاول الفريككق هككالخصككم ، أو أن يكككاف  مككن اجككل مسككك الكككرة والسككيطرة علي

 بالشكككل ففككي هكذه الحككاالت وغيرهككا يسكتلزم علككى الالعككب ان يمسكك الكككرة اوال، المهكاجم او المككدافع

ظكروف اللعبكة  هالصحي   وبسكهولة ثكم لغكرض تمكنكه مكن التصكرف بهكا بعكد ذلكك حسكب ماتقتضكي

 .ثانية

 :مسك الكرة أثناءا هد عليينقاط مهمة يجب التأك 

.                                                         وليس براحة اليد األصابعمسك الكرة بأطراف  .1

 . ك عدم الضغط على الكرة 2

 .                                                        ك ان تكون الكرة متزنة بين اليدين 3

                                     .                           ك انثناء المرفقين بالقرب من الجسم  4

 .  ك عضالت الجسم يجب ان تكون متراخية وخصوصا الذراعين والركبتين ، أي غير مشدودة  5

 .                                                                                     ك الرأس والنظر لألمام  6

قيم أو احككداهما متقدمككه علككى االخككرى والمسككافة فككي كلتككا الحككالتين ككك تكككون القككدمان علككى خككط مسككت7

 .                                                 بين القدمين بعرض الصدر تقريبا مع توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي 



                                                                                 مسك الكرة                                أثناءعلى الكرة  األصابعكيفية وضع   

 :                على الكرة وهما   األصابعهناك رأيان حول طريقه توزيع  

                                                                   :    األولالرأي 

لكككى الككككرة وفكككي اتجاهكككات مختلفكككة لغكككرض السكككيطرة علكككى اكبكككر مسكككاحة متباعكككدة ع األصكككابعتككككون 

 والمسافة بينهما قريبة  اآلخرفيكونان خلف الكرة ومواجه احدهما  اإلبهامانممكنة من الكرة ، أما 

 :                                                                 ي الثاني أالر 

المسككافة بينهمككا متباعككدة ولككيس لهككا دور  واإلبهامككانبالتسككاوي علككى جككانبي الكككرة  األصككابعتوزيككع 

لمسك الكرة يعود بالدرجة األساسية لالعكب نفسكه مكن  األفضلعلى الرغم من أي نوع هو . متميز

الككرأي األفضككل هككو اسككتخدام  إنحيككث مقدرتككه واختيككاره الطريقككة التككي يرتككاح لهككا لمسككك الكككرة، أال 

المستلم قوية وسريعة  إلىالكرة تأتي  إن األحيانفي كثير من   من المسك والسبب ،  األولالنوع 

يوجد مكدافع قريكب منهكا ممكا ال تسكاعده علكى مسككها مكن أول لحظكه  أيضا األحيانوفي كثير من 

الالعككب او بككالقرب منككه ممككا تمكنككه  أمككاموقككد تسككقط مككن يككده ، فككأن حككدث هككذا فككأن الكككرة ستسككقط 

اسكتخدمت طريقكه المسكك فكان المناولكة  إذا أمكا. ة مكن السكيطرة عليكة مكره ثانيكة ثاني ةفرص وتعطيه

القوية والسريعة قد تجتاز اليدين وتصطدم بالصدر فباإلضافة لما تسكببه مكن الكم للمسكتلم قكد تتجكه 

 .ا همما يساعد المدافع القريب من السيطرة علي آخراتجاه  إلىالكرة خارج الملعب او تذهب 

 

 :استالم الكرة : ثانيا

ان هكذه المهككارة ال . هكي عمليكة االحتفكاا والسكيطرة علكى الككرة نتيجككة المناولكة القادمكة مكن الزميكل 

تككدريب متواصككل وفككي ظككروف مختلفككة  إلككىمسككك الكككرة لهككذا فأنهككا تحتككاج  مهككارةعككن  أهميتهككاتقككل 



فكر  الفريكق الهجوميكة ضكد الخصكم ، فكي حكين  زيكادةهذه المهارة يعني  إتقانان . إتقانهالغرض 

الككرة  الفكر  لضكياع الككرة وزيكادة الفكر  للفريكق الخصكم ، زيادةهذه المهارة يعني  إتقانان عدم 

                                                                                                                                                                                                             التعني فقط المسك ، بل تعني االحتفاا بالكره وعدم تعرضها                                                                       

                                                                            :    استالم الكرة  أثناءا هنقاط مهمة يجب التأكيد علي 

               .                                                                                                                            ك مسك الكرة بخفة دون تصلب في الذراعين 1

 .                           الكرة لغرض ضمان االستالم  باتجاهعلى المستلم ان ال يبقى في مكانه ، بل علية التحرك ك 2

لحظة مسكها بأطراف  إلىك تركيز نظر المستلم على الكرة من لحظة مغادرتها يد المناول  3

كن من الصعوبة استالم المستلم ول إلىمناولة بدون النظر  إعطاءحيث أن من السهولة  األصابع

 .خالل مسارها  إليهاالكرة دون النظر 

الككذراعين  بامتككداداسككتالم الكككرة بمسككتوى الصككدر وذلككك  اإلمكككانيحككاول قككدر  إنك علككى المسككتلم  4

اليد بأتجاه الكرة وتكون المسافة بين الكفين الخلفية اقل مما  توجيهما يمكن مع  أقصى إلى لألمام

 .هي على لجزء المواجهة للكرة 

، انثنككاء فككي الككركبتين  األخكرى  أمككامالقككدمين  إحكدىاالسككتالم تكككون وقفكه الالعككب بتقككديم  أثنكاءك  5

 . األمامية، مع دفع ثقل الجسم على القدم  باسترخاء

يقكوم بثنكي  إنللككرة  األصكابع، علكى المسكتلم فكي لحظكة مسكك ك لغرض امتصكا  قكوة المناولكة  6

 .المرفقين للداخل وللخارج قليال وتسحب قريبا من منطقة الصدر مع سحب ثقل الجسم للخلف 

ا المدافع قريبا من المهاجم ، المسكتلم يككون مضكطرا ألسكتالم الككرة هفي الحاالت التي يكون في. 7

 األخككرى اليككدين تحككت الكككرة ثككم سككحب اليككد  إحككدىرة بوضككع بيككد واحككد ، وهنككا عليككة ان يمسككك الككك



االسكتالم لصكعوبة  أثنكاءبسرعة فوق الكرة لغرض حمايتها من الخصكم وككذلك تجنكب ضكياع الككرة 

 . السيطرة على الكرة بيد واحدة 

العوامكل التكي تعثكر عمليكة  أهكمك عدم التفكير فكي الخطكوة التكي تلكي عمليكة االسكتالم ، فهكذه مكن  8

اسككتالم  األولفهككدف الالعككب  ، لالسككتالمتفكيككر المسككلم وتعثككر التهيكك   إربككاكم عككن طريككق االسككتال

 .  الكرة ثم التفكير بعد ذلك بالخطوة التالية حسب ظروف اللعب 

 :الستالم الكرة مراعاة مايلي خاصةحاالت    

   تركيز النظر على الكرة لحين االستالم 

 ن تكونان مواجهة للكرة تقريبا  اليدي 

 الذراعان تكونان ممتدتين امتدادا كامال مع انثناء قليل في المرفقين 

 مستوى الصدر بعد االستالم مباشره لضمان حمايتها  إلىرة الك 

 باتجاه  الكرة لألسفلتتجه  األصابع . 

  االصكبعين الصكغيرين لكلتككا )كبيكره وتباعكد المسكافة بكين الخنصكرين  األصكابعالمسكافة بكين

  ،(اليدين

 مع تقاربهما لألعلىيتجهان  نواإلبهاما. 

  مما هو عند االستالم بمستوى الصدر أكثرانثناء في الركبتين. 

  الكرة لحين االستالم  إلىتركيز النظر . 

 واألسفل لألمامذع  قليال ميالن الج                                                                  . 



 مستوى الصدر لضمان حمايتها إلىع سحب الكرة بعد االستالم ، اعتدال الجسم م            . 

 :ا الكرة متدحرجة على األرض ، يجب مراعاة مايليهفي الحاالت التي تكون في

 .                                                                                          التحرك باتجاه الكرة .1

 .                                       األخرى  أمامالقدمين  إحدىانثناء شديد في الركبتين مع تقدم  .2

 بشكل كبير األسفلميالن الجذع الى  .3

                                                            (االصابع الصغيرة لكلتا اليدين)راحة اليد تكون متجه لالعلى والخنصران  .4

                                                                   . تركيز النظر لالستالم  .5

 بعد االستالم ، اعتدال الجسم وسحب الكرة الى مستوى الصدر لضمان حمايتها  .6

 :المناوالت: ثالثا 

بصوره دقيقه وذلك تجنب لقطعها من قبل  آخر إلىالمناولة هي عملية رمي الكرة من العب 

او هي حركة الكرة بين العبين او _ الخصم ولغرض محاوله الوصول الى هدف الخصم بأمان 

يمكن ان تستخدم المناوالت من مسافات قصيره او بعيده بين _ الفريق جميعا  أعضاءبين 

 . الالعبين ولكن يبقى الغرض الرئيسي للمناوالت متشابه فيما بينها 

ضعف بعض الالعبكين فكي مناولكة  إلىا الفريق المباراة تعود هفي كثير من الحاالت التي يخسر ب

ت المناسكب ممكا يعطكي فكر  اكبكر للخصكم لالسكتحواذ وفكي الوقك صحيحةالكرة فيما بينهم بصوره 

 .التي يسجلها  األهدافنسبه  زيادةنسبه هجومه وكتحصيل حاصل  وزيادةعلى الكرة 

 :المناوالت أنواع

عديدة من المناوالت التي تستخدم في لعبة كرة السلة والتي على  أنواعهناك  إنمن الواض  

التحرك في الملعب بسهولة ، للتخل  من مراقبة لغرض نجاحهم في  إتقانهاالالعبين الجدد 



بما يتطلبه لعبهم الهجومي من اجل الوصول الى هدف الخصم ومحاولة  ولإليفاءالخصم ، 

على العموم سيتم شرح المناوالت الرئيسية المستخدمة في اللعبة والتي قسمت .  األهدافتسجيل 

 :الى قسمين 

 :المناوالت باليدين : اوال

 (المباشرة ) صدرية المناولة ال .1

 (الغير مباشرة ) المناولة المرتدة  .2

  الرأسق و المناولة ف .3

 مناولة الدفعة البسيطة  .4

 :المناوالت باليد الواحدة : ثانيا

 (مباشرة  الغير) المناولة المرتدة  .1

 (الطويلة ) المناولة من الكتف  .2

 المناولة الخطافية .3

 المناولة من الطبطبة  .4

 .المناولة من خلف الظهر  .5

 :المناوالت باليدين  :اوال 

بكلتككا اليككدين تشككترك فككي  وأيضككاانهككا منككاوالت جيككدة ومضككمونة لكككون الكككرة ممسككوكة بكلتككا اليككدين 

 .المناولة 

                    :( المباشرة)المناولة الصدرية :اوال



سككهله  إنهككا . فككي لعبككه كككره السككلة  األساسككيةتسككمى هككذه المناولككة بمناولككة الفريككق وتعتبككر المناولككة 

. والككذراعان ، الكتككف ، المرفككق ، السككاقين  األصككابع. عضككالت الرسكك   أداءهككاوتشككترك فككي  األداء

وان هككذه (  حسككب حالككه اللعككب ) اخككذ خطككوه  ويمكككن ان تكك دي هككذه المناولككة مككن الثبككات او بعككد

لصككدر المناولككة سككميت بالمناولككة الصككدرية والمباشككرة لكككون مسككار الكككرة يكككون مباشككرا مككن مسككتوى ا

الصككدر  أمككامألداء هككذه المناولككة ، تمسككك الكككرة باألصككابع . مسككتوى صككدر المسككتلم  إلككىالمنككاول 

منتشككرة  واألصككابعالعضككدان تقريبككا عموديككا علككى األرض . والمرفقككان مثنيككان وقريبككان مككن الجسككم 

المناولكة تككتم بكدفع الككرة مكن امكام الصككدر .خلكف الككرة  واإلبهامكانبامتكداد كامكل علكى جكانبي الكككرة 

، مكد سكريع للرسكغين وامتكداد كامكل للكذراعين ان هكذا  األصكابعاستخدام قوه  بواسطةباتجاه المستلم 

ثقكل الجسكم ينتقكل . الككرة فكي مسكارها الصكحي  توجيكهقوه للكرة وكذلك  إعطاءاالمتداد يساعد على 

علكككى  أحكككداهمااذا كانكككت القكككدمان متقدمكككة    المناولكككة أثنكككاءماميكككة مكككن القكككدم الخلفيكككة الكككى القكككدم األ

قبكككل المناولكككة فيككككون ثقكككل الجسكككم مكككوزع علكككى  ي امكككا اذا كانكككت القكككدمان فكككي وضكككع متكككواز  ى األخكككر 

ان هككذا . القككدمين بالتسككاوي وعنككد المناولككة تتقككدم احككدى القككدمين لألمككام وينتقككل ثقككل الجسككم معهككا 

 ( .1)على قوه المناولة كما في الشكل  النقل في ثقل الجسم يساعد ايضا



 

 (1)شكل رقم 

 :( غير المباشرة)المناولة المرتدة : ثانيا

ان هذا النوع من المناولة له قيمه فعاله عندما تكون حالة اللعب ال تسم  باستخدام المناوالت 

المستلم بعد  إلىوتسمى بالمناولة المرتدة او غير المباشرة وذلك لكون الكرة تذهب . المباشرة 

، وعند استخدام هذا النوع من المناوالت . المستلم  إلىارتدادها من األرض قبل وصولها 

عدم تأثر سرعة المناولة عن طريق ارتدادها من  إضافية ألجل ةيمارس قو  أنعلى المناول 

هذه  ألداء. األرض الن عملية االرتداد تساعد على امتصا  جزء من قوة وسرعة الكرة 

فان مسك الكرة مشابه لما هو في المناولة الصدرية وتكون الكرة بمستوى الخصر ، ولة المنا

توجه الكرة من المناول للمستلم عن طريق دفعها لألرض بامتداد كامل للذراعين . للمناول 

ان ثقل الجسم .الكرة    باتجاه  باتجاه األرض مع ميالن الجذع قليال لألمام وميالن الرس



اما اذا كانت ،  األخرى على  إحداهمادم األمامية اذا كانت القدمان متقدمة ينتقل على الق

تتقدم ، متوازية فيكون ثقل الجسم موزعا على القدمين بالتساوي قبل المناولة  ةالقدمان في وقف

ان نقطة ارتداد الكرة من األرض يجب ان . القدمين لألمام وينتقل ثقل الجسم معها  إحدى

 من المسافة بين المناول والمستلم لغرض ضمان وصول الكرة الى  خيراألتكون في الثلث 



(.2)لمستلم تقريبا كما في الشكل استوى خصر م

 
 ( 2)شكل رقم    



 : الرأسالمناولة من فوق : ثالثا

هذا النوع من المناوالت في حالة استخدامها بشكل صحي  وفعال يكون من الصعب على  إن

في هذا النوع من المناوالت تدفع .المدافع ان يقطعها وذلك الرتفاع الكره وبعدها عن الخصم 

هذه  ألداء. المستلم  أكتافمستوى  إلىالمناول او قليال للخلف  رأسالكره مباشره من فوق 

خلف  واإلبهامان لألعلىبانتشارها على جانبي الكره وباتجاه  باألصابعك الكره المناولة تمس

المرفقان يمتدان بشكل ، مائل مع انثناء قليل في مفصل المرفق عند المناولة   والرس. الكره 

      في حركه باتجاه الكرة  واألصابعمع اتجاه الرسغين  الرأسباتجاه  لألعلى        كامل وحاد

. (3)الشكل كما في 

 

 ( 3)شكل رقم                           

 



 :مناولة المذراة : رابعا

هككذه المناولككة كثيككرا مككا تسككتخدم مككن قبككل العككب االرتكككاز، وان اسككتخدامها يجككب ان يكككون  إن

. قطعككه بمسككتوى خصككره تقريبككا ودون تعثككر بركضككته أثنككاءبشكككل يسككاعد القككاطع علككى تسككلمها 

. على جانبي الككرة ومتجكه لألسكفل األصابعألداء هذه المناولة ،تمسك الكرة باألصابع وتكون 

علككى قمكككة الككككرة  واإلبهامكككانلألخككرى علكككى جككانبي الككككرة  أحكككداهماوتكككون راحكككة الكفككين مواجكككه 

وثقكككل . رفكككق باتجكككاه الككككرة متجهكككا لألعلكككىوالمرفقكككان منثنيكككان قلكككيال ويككككون الم. اإلمكككاموباتجكككاه 

عنكد المناولكة يحكرك المنكاول  (القدم التكي تككون بجانكب الككرة. )الجسم يكون على القدم الخلفية

ثقل الجسم على القدم األمامية التي تكون في خطوه باتجاه المناولكة وفكي نفكس الوقكت يمكرج  

الكككرة تغككادر اليككدين بانثنككاء حككاد . ين وعاليككا عككن طريككق امتككداد المككرفق أمامككاالمنككاول الككذراعين 

 .والتحرك باتجاهها   للرسغين بمستوى الخصر تقريبا مع متابعة الذراعين للكرة

 : الدفعة البسيطةمناولة : خامسا

الواقف قريبا من دائرة  أيضااالرتكاز  بقبل العمن  الكثيرة يستخدم هذا النوع من المناوالت

يستخدم الجهة المقاطعة وكذلك  باالتجاهالرمية الحرة ويدافع من قرب وهناك العب زميل قاطع 

 .( weave)يستخدمها الالعبون في حركه الحياكة 

 أسفل تمسك الكره باليدين الكفان تكون  ،الالعب بجسم بامتداد كامل  يقف –هذه المناوالت  ألداء

فيكونككان  اإلبهامككان أمككام -والجانككب األسككفلمنتشككرة علككى الكككره مككن  واألصككابعلككيال وللجانككب ق ةالكككر 

المرفقان يكونان بامتداد كامل امام الجسكم او بانثنكاء قليكل تككون الككره  ،قريبان من منتصف الكره 

اذا ككان القكاطع مكن جهكة ) عند المناولة يقوم المناول بأخذ خطكوة الكى اليمكين،بالقرب من الخصم 

لليمككين  بتككوازن مككع مككيالن الجككذع قلككيال  األيمككنعككن طريككق دفككع السككاق اليمنككى للجانككب ( ن اليمككي

وفككي الوقككت نفسككه التككي يصككلبها القككاطع   ،بشكككل يضككمن حجككز الخصككم خصككمه ويبعككد الكككره عنككه 



للمناولكة يقكوم المنكاول بمرجحكة الكذراعين مكن امكام الجسكم الكى  األيمكنالى نقطكه قريبكه مكن الجانكب 

بشكل يساعد على دفع الكره الى المستلم وتسليمها مع استمرار الحركة لقطع دون ان جهة اليمين 

 تتأثر سرعة حركه 

 :المناوالت بيد واحدة:ثانيا 

 :(غير المباشره) المناولة المرتده  : اوال

وتسككتخدم بشكككل اساسككي عنككدما  مككايكون المككدافع ة المناولككة المرتككده بككين واحككد مناولككة قصككير  

يكون مسك الكره باليدين مشابها لما هو في  –هذا النوع  ألداءالمباشرة بين المناول والمستلم 

الالعككب بتقككديم السككاق  عنككده المناولككة باليككد اليمنككى يقككوم،المناولككة الصككدرية فككي بدايككة المسككك 

الجهة اليمين باليد اليمنكى  إلىالكره تنتقل  ،اليمين  هباتجااخذ خطككككوه  بواسطة لألماماليسرى 

يقكوم  ، والموازنكة اليسكرى فتككون تحكت الككره لغكرض الحمايكة هباتجكابعد دوران الكره ربكع دوره 

ألرض فكي ا هباتجكا ألسكفلالمرفكق  دافعكا الككره  بامتكداد وقويكة ةنشكط بحرككةالمناول بعد ذلكك 

 مستوى خصر المستلم الىان وصولها من مكان المستلم لغرض ضم األخيرالثلث 

 :(الطويلة ) المناولة من الكتف :ثانيا

احكد المنكاوالت الصكعبة  إنهكاهي احد واهم المناوالت المستخدمة في حاالت الهجوم السريع وكذلك 

مسكتوى  إلكىألداء هذه المناولة باليد اليمنى يقوم المناول برفع الككره و  األداءمن ناحية السيطرة في 

 مكع انتشكار   وضكع اليكد اليمنكى خلكف الككره ثنكي الرسك ،اليمنكى  األذنوبالقرب من  األيمنالكتف 

حمايكة  ألجلالجسم  أمام إلىفي نفس الوقت تنتقل اليد اليسرى  ، ولألمام األعلىباتجاه  األصابع

ن بحيكث يكككو  –الزميكل المسكتلم  هباتجكاقكدم اليسكرى لبالألمككام المنكاول خطكوه  يأخكذ األمكامالككره مكن 

بعيكده  مسكافة إلكىمرفق الذراع المناولة مثنيا وبعيد قليال عن الجسم من اجل ضكمان وصكول الككره 



ثقل الجسم للمناول يكون على الساق الخلفية  عند المناولة  تترك اليكد اليسكرى الككره وتثنكي الكى   ،

 األصكككابعوتثنكككي الرسككك  لألمكككام وككككذلك  تكككدفع الككككره بامتكككداد كامككل المرفكككق   األيسكككرجانككب الكتكككف 

مكككن اجكككل نقكككل  ثقكككل الجسكككم علكككى القكككدم األماميكككة نظكككرا  الككككره  دوران الجكككذع قلكككيال لليسكككار هباتجكككا

.(4)كمكككككككككككككككككككككككككككككككا فكككككككككككككككككككككككككككككككي شككككككككككككككككككككككككككككككككل لصكككككككككككككككككككككككككككككككعوبة هكككككككككككككككككككككككككككككككذه المناولكككككككككككككككككككككككككككككككة وأهميتهكككككككككككككككككككككككككككككككا 

 

 (4)شكل رقم                                

 : ةالمناولة عند الطبطب: رابعا

والتككي تسككتخدم كخككداع للخصككم  السككريعة والقويككة المنككاوالت يعتبككر مككن المنككاوالتان هككذا النككوع مككن 

النقطككة  إن ،لهككذه المناولككة ومحاولككة قطعهككا  لالسككتجابةهنككاك مجككال كككافي للمككدافع  دال يوجككحيككث 

الطبطبككة المناولككة مككن  بإعطككاءهككذه المناولككة انككه يجككب علككى المنككاول ان يقككوم  إعطككاءفككككي  ةالمهمكك

 . الطبطبةالمناولة وكان الالعب مستمر في  إعطاءجزئي  أي  قف كلي اودون تو  ةالمباشر 

 :المناولة من خلف الظهر: خامسا



والمجال  اإلمكانية ها المدافع قريب من المهاجم وليس لديهمن الحاالت التي يكون في أكثرفي 

 إلىأي مناولة يكون استخدام هذا النوع من المناوالت فعاال وذلك بسب سحب الخصم  إلعطاء

 .من خلف الظهر  أخرى  جهة إلىمناولة  وا عطاء جهة

جهكة اليمكين لغكرض سكحب الخصكم معكه  إلىهذه المناولة باليد اليمنى يقوم المناول بالتوجه  ألداء

مككع فتككل  مالمعاكسككة لألمككاالسككاق اليسككرى  يقككوم المنككاول بتقككديم اللحظككةنفككس الجهككة فككي نفككس  إلككى

 الككرأسللمسككتلم وباتجككاه اليككد المناولككة يكككون النظككر عككن طريككق دوران  ةالجهككة المعاكسكك إلككىالجككذع 

ذارع اليمككين مككن حككول الظهككر  بواسككطةعنككد المناولككة تلكف الكككره  الجانبيككةقلكيال او اسككتعمال الر يككا  

المناولكة وككذلك ثقكل الجسكم  أثنكاءوبامتداد كامكل لحيكككن الككره لليكد راحكة الككف تككون مواجهكه للككره 

 .األماميةالقدم  إلىينقل 

 : الطبطبة: رابعا

. هي التحرك في الملعب عن طريق ارتداد الكرة بيد واحدة ضد األرض من قبل الالعب المهاجم 

بجانب المناولة  التي  تمكن لالعب   واألساسيةة أيضا الوسيلة الهجومية الفعالة وتعتبر الطبطب

أو تحقيق فرصة جيدة لخلق ستراتيجية  إيجادمن التقدم بالكرة من منطقة الى أخرى من أجل 

، األصابعحركة متوافقة منسجمة بين الذراع ،  الرس  ،  أيضاالطبطبة هي . الهجوم والتصويب 

في  أداءالمهارات الفنية  أصعبوتعتبر الطبطبة أيضا من . ذع، العينيين ، والكرة الرجلين ، الج

 . العصبي بين العينيين وبقية أعضاء الجسم -كرة السلة وذلك لحاجتها القصوى للتوافق العضلي 

التي يجكب علكى ككل العكب ان يتقنهكا وقكد   األساسيةلقد اعتبرت الطبطبة إحدى المهارات 

نهكا إالمهكارات الفنيكة الهجوميكة فكي ككرة السكلة فحسكب بكل  أهكماعتبرت مكن قبكل المكدربين بانهكأ لكيس 

ال يسككتطيع أن يطبطككب  الككذيالتككي علككى الالعبككين ان يتقنوهككا وذلككك لكككون الالعككب  األولككىالمهككارة 



اجمككا وبنككاء علككى ذلككك يمكككن القككول بككان الطبطبككة العبككا مه فأنككه بالتأكيككد لككن يكككون  وبموازنككةبسككهولة 

 . للعب الهجوم الفعال أساس لريبددون 

  :أنواع الطبطبة 

يكون فعاال  إنهناك أنواع عديدة من الطبطبة ،  لهذا على الالعب ذى المستوى العالي ألجل 

أن أنواع .الطبطبة وكيفية استخدام  كل نوع  أنواعالهجوم علية أن يعرف جميع   أثناء وم ثرا

 : ما يلي  إلىالطبطبة يمكن تقسيمها 

 ( :العالية ) الطبطبة السريعة :اوال

يستخدم هذا النوع من الطبطبة  وذلك عندما تسن  الفرصة لالعب أثناء اللعب بالتقدم بالكرة 

ألداء هذا النوع من الطبطبة  على الالعب ان يدفع الكرة . هدف الخصم  باتجاهسرعة  بأقصى

وخارج القدم قليال باتجاه األرض وانه يستطيع أن يأخذ عدة خطوات بين فترات ارتداد الكرة  لألمام

 . طالما أن الكرة لم تمس يده

انثناء  بواسطة وهذا يتم لألمامالالعب يجب ان يكون عاليا مع ميالن الجسم  جسم إلىبالنسبة 

 .خالل فترة التعجيل  واألعلىقليل في الركبتين وارتفاع الورك ومركز ثقل الالعب يكون لألمام 

اما بالنسبة الرتفاع الكرة فيجب ان يكون بمستوى الخصر قبل أن ترتد لألرض ثانية وهذا يتم 

 . كبير في الرس  وكذلك انثناء وامتداد المرفق  انثناءعن طريق 

الحمايككة والسككيطرة علككى الكككرة فككي هككذا النككوع مككن الطبطبككة يكككون قلككيال ،  ولهككذا علككى  طبيعككي أن

هذا النوع خكالل تدريباتكه مكن اجكل أن  أداءالالعب أن يتقن وان يوفق بين السرعة والسيطرة  عند 

 . (6)شكل  يكون أكثر فاعلية ومجابهة حاالت اللعب المختلفة



 

 (6)شكل 

 : الطبطبة الواطئة: ثانيا

أن هذا النوع من الطبطبة يستخدم أثناء التوقف وحماية الكرة من الخصم عندما يكون قريبًا من 

ه عند الخصر مما يسبب هبوط يدي األمام إلىلهذا على الالعب أن ال يثني جسمه . الالعب 

مع المحافظة على الجذع  لألسفلوالورك ه على الالعب أن يثني ركبتي األفضل، بل لألسفل

 . مستقيمًا تقريباً 

نهاأن ارتفاع مستوى الكرة أثناء هذه الطبطبة يكون بمستوى الركبة  انثناء وامتداد  إلىتحتاج  وا 

 (.7)وقلياًل من االنثناء واالمتداد في الرس ، شكل  األصابع

 

 



 

 

 

  

 

 

 (7)شكل

 : هذا النوع من الطبطبة فهناك طريقتان  أثناءأما بخصوص حماية الكرة 

عند الطبطبة باليد ألجل إخفاء الكرة بجانب الساق  لألمامهي جلب الساق اليمنى  األولىالطريقة 

 اليمنى 

وذلكك لحمايكة الككرة خلكف الحكاجز عكن  لألمامهي جلب الساق والذراع والمعاكسة   الطريقة الثانية

 . تقدم الذراع والساق المعاكسة 

 : طبطبة بتغير السرعة ال

الهككدف مككن هككذا النككوع الطبطبككة هككو الككتخل  مككن المراقبككة  الخصككم أثنككاء قيككام الالعككب أثنككاء قيككام 

أن هككذا النككوع مككن  الطبطبككة عبككارة  عككن القيككام بالطبطبككة بككنفس الشككدة خككالل .  الالعككب بالطبطبككة

لمفككاج، ، أيضككا نفككس الحركككة ولكككن بجمككل الجسككم بوضككع بككين السككرعة القليلككة والتعجيككل السككريع ا

التأثير والفعالية يمكن أن ينجز بواسطة الالعب الذي يطبطب بسكرعة ثابتكا مكع التغييكر فكي درجكة 

 .سرعة الطبطبة 

 :الطبطبة بتغيير االتجاه 



أن المبدأ . قيام بالطبطبة  الهدف من هذا النوع من الطبطبة هو التخل  من مراقبة الخصم أثناء

العام لهذا النوع من الطبطبة هو تحويل الكرة من يد الى أخرى مستخدما خداع تغيير االتجاه 

 .ألجل التخل  من مراقبة الخصم 

ألجل توضي  هذا النوع من الطبطبة بشكل تفصلي ، يمكن القول عندما يكون الالعب مسكتخدما 

وبعكدها يكدفع مرككز  لألمكاماليد اليسرى في الطبطبة، الالعكب يتجكه نحكو اليسكار مثبتكا قكدم اليسكار 

 . الطبطبة  أثناءثقل الجسم على القدم اليمنى  الخلفية بسرعة وفي نفس الوقت يغير الكرة 

جسمه بزاوية تمكن الالعب من االستمرار بالطبطبة من  أماماليد اليمنى من  إلىاليد اليسرى  من

 . تغيير االتجاه أثناءجهة اليمين بوضع جسم الالعب بين الكرة والخصم ولحماية الكرة 

أن تغيير الكرة من يد الكى أخكرى يجكب أن يكتم بواسكطة دفكع الككرة باليكد اليسكرى بشككل واطك، ضكد 

أن . واليككد اليمنككى تكككون فككي وضككع ثابككت تقريبككا السككتقبال الكككرة بعككد ارتككدادها مككن األرضاألرض 

هككذا النككوع مككن الطبطبككة بككدون ريككب سككيجعل مككن الصككعوبة علككى المككدافع أن يبقككى  أداءالنجككاح فككي 

التكككي اتخكككذها المهكككاجم  األولكككىمالزمكككا لخصكككمه وذلكككك لككككون المكككدافع سكككيتفاعل ويسكككتجيب للخطكككوة 

لهذا من الصعوبة علكى المكدافع أن يسكتجيب لخطكوة المهكاجم الثانيكة باتجكاه اليمكين باتجاه اليسار، 

 .صلى أوال ثم االستجابة لحركة المهاجم الجديد ثانيةوذلك ألنه يحتاج العودة الى وضعه األ

 :الطبطبة بالدوران 

. بطبكةقيكام الالعكب بالط أثنكاءالهدف من هذا النوع من الطبطبة هكو الكتخل  مكن مراقبكة الخصكم 

ألداء هذا النوع، عند قيام الالعب بالطبطبة باليد اليمنى وباتجاه اليمين يرتكز الالعب على القدم 

ثم يدير ظهره ليصب  مواجهًا للمدافع وذلك بانثناء الكركبتين وخفكض مرككز ( قدم االرتكاز)اليسرى 

مككن اليككد اليمنككى ثككم  الوقككت تتقككدم اليككد اليسككرى مككن أمككام الجسككم السككتالم الكككرة لألسككفلثقككل الجسككم 



 . يكمل الدوران باتجاه اليسار والطبطبة باليد اليسرى 

 : الطبطبة بالدوران المزدوجة  

. قيكام الالعكب بالطبطبكة  أثنكاءالهدف من هذا النوع من الطبطبة هو التخل  من مراقبة الخصكم 

مواجهكًا للمكدافع  أن هذا النوع مشابه للطبطبة بالدوران، فعنكدما يلكف المهكاجم جسكمه ليصكب  ظهكره

( اليمكين)نفكس االتجكاه  إلكىالعكب بكالرجوع لعمليكة الكدوران واسكتالم اليكد للككرة ، يقكوم ا إكمالوقبل 

 . واالستمرار بالطبطبة بنفس اليد اليمنى

 : والخلف  لألمامالطبطبة 

. قيكام الالعكب بالطبطبكة أثنكاءالهدف من هذا النوع من الطبطبة هكو الكتخل  مكن مراقبكة الخصكم 

والخلكف بتككرار، ونتيجكة لكذلك  لألمكاموذلكك بسكحبه . توازن وحركة المكدافع إخالليتم ذلك بواسطة 

 . متجاوزًا المدافع  لألمامعندما يستغل المهاجم أي خلل في توازن وحركة المدافع فينطلق بسرعة 

 : الطبطبة من خلف الظهر 

. الكتخل  مكن مراقبكة الخصكم أثنكاء قيكام الالعكب بالطبطبكة الهدف من هذا النوع من الطبطبة هكو

كما أنها مهكارة تسكاعد علكى  ،إتقانهاأن هذا النوع يعتبر مهارة عالية ويجب تشجيع الالعبين على 

 . الطبطبة أثناءتغيير اتجاه الالعب بدون أي تعثر في الخطوات 

الككرة لكألرض مكن خلكف الظهكر بزاويكة هذا النوع ، يقوم الالعب أثنكاء قيامكه بالطبطبكة بكدفع  ألداء

إذا كككان يطبطككب باليككد اليمنككى )تمكككن الالعككب المهككاجم مككن االرتكككاز واسككتالم الكككرة باليككد اليسككرى 

فككي هككذا . اليسككار وباليككد اليسككرى بككدون توقككف  باتجككاهوعليككة االسككتمرار بالطبطبككة ( وباتجككاه اليمككين

  األخرى تحويل الكرة من خلف الظهر لليد  ثناءأ) النوع من الطبطبة يتطلب إثناء الركبتين قلياًل ،



 :الطبطبة بين الساقين 

. الهدف من هذا النوع من الطبطبة هو التخل  من مراقبة الخصم أثناء قيام الالعب بالطبطبة  

فعنكدما يككون الالعكب مطبطبكًا . أخكرى مكن بكين السكاقين إلكىيتم هذا النوع بتحويل الكرة من ذراع  

السككيد اليسككرى مككن بككين السككاقين فككي الوقككت الككذي تصككب  قككدم  إلككىوم بككدفع الكككرة باليككد اليمنككى ، يقكك

، كما أن اليكد اليسكرى يجكب أن تككون ففكي وضكع تقريبكًا مكا بكين السكاقين مكن الخلكف لألماماليسار 

أن عملية تحويل الكرة من اليد اليمنكى الكى اليكد اليسكرى يجكب أن تكتم بكدون . لغرض استقبال الكرة

 .أو تعثر في خطوات الالعبحدوث أي توقف 

 الخــــداع  -:خامسا 

المقصود بالخداع  قيام الالعب المهاجم بحركة غير الحركة المقصودة أصال ً من أجل خداع 

أن الخداع هو . الخصم وذلك بتوجيهه إلى جهة معاكسة لحركة الالعب المهاجم المقررة أصال ً 

وسيلة هجومية ضد الدفاع القريب من أجل تهيئة الفرص لالعب المهاجم المسيطر على الكرة 

وكذلك أن الخداع مهم لالعب بدون كرة , القطع أو التصويب البعيد , المناولة , الطبطبة للقيام ب

استنتاجا ً من ذلك , من أجل تهيئة فرص للقطع واستالم الكرة أو تهيئة فرص لعب لبقية زمالئه 

رة فأن فعالية العب كرة السلة ال يمكن اعتبارها ذات تأثير وذلك بقيامه بتأدية المهارات المباش

لهذا فأن . ألن هذه المهارات ليس من الصعوبة كشفها من قبل المدافع ومدافعتها , والواضحة 

استخدام المناورات وإخفاء الحركات الحقيقة تساعد كثيرا ً على أرباك الخصم وتشتيت أنبتاهم 

 . وإيصالهم إلى نقطة محرجة حول كيفية مدافعة المهاجم 

المهاجم مراقبة حركات المدافعين والتركيز على استغالل أي أن نجاح عملية الخداع يتطلب من 

ضعف في رد الفعل , عدم الوقوف الصحيح , خطأ يرتكبه المدافع كنقل أو تغيير في مركز ثقله 

أو البطء في الحركة لغرض تطبيق مناوراته الخداعية قبل القيام بالحركة , القفز لألعلى , 

هو الذي يسبق أي حركة من حركاته القيام بحركة خداعية  أن الالعب المهاجم الجيد. األصلية 

في حين المهاجم الذي ال يستخدم الخداع بشكل جيد والذي ال يقوم بمناورة المدافع قبل القيام , 

 . بحركته األصلية فهو ليس فقط يكون سهال ً للدفاع ضده ذو قيمة غير فعالة للفريق 



الرأس ) ة ويمكن أن يتم بأي جزء من أجزاء الجسم  أن الخداع يمكن أن يتم بكرة أو بدون كر

وألهمية الخداع يتطلب من كل الالعبين التدريب على ( . القدم , الذراع , الجذع , النظر 

الخداع بشكل مستمر على انفراد أو مع الزميل من أجل تطوير األساليب الخداعية الجيدة وأن 

 . حركة يقوم بها أثناء اللعب  تصبح عملية أوتوماتيكية بالنسبة للمهاجم لكل

 :أنـــــواع الخـــــــــــداع

  -:هناك نوعان من الخداع وهما 

  الخداع بدون كرة. 2الخداع بالكرة                 . 1

  -:الخداع بالكرة  -:أوال ً 

ان هذا النوع من الخداع هو أكثر خطورة من الخداع بدون كرة وذلك لوجود الكرة معع المهعاجم 

لهذا فان هذا النوع من الخداع كثيعرا ً معا يحعرل المعدافع . خصوصاً  اذا كان قريباً  من الهدف و

إن الصعوبة تكمن في محاولة المدافع الكشف الحقيقي لنوايعا . ويضعه في مواقف دفاعية صعبة 

كيعر هل ان المهاجم فعالً  يريد ان يعددي هعذه الحركعة ام انعه يريعد أن يخعدع وهعذا التف, المهاجم 

ان الخعداع بعالكرة . كثيرا ما يدثر على الوضع الدفاعي للدفاع وعلعى اسعتجابته لحركعة المهعاجم 

فعان اسعتجابة المعدافع , صعب جدا أيضعا علعى المعدافع حتعى لعو كعان المهعاجم بعيعدا ععن الهعدف 

للخداع وتخلعص المهعاجم معن المعدافع ولعو بخطعوة واحعدة فهنهعا تسعهل علعى المهعاجم التقعدم نحعو 

دف وتصعععب علععى المععدافع اللحععاع بععه مععع علمنععا ان ملعععب كععرة السععلة هععو ملعععب صععغير ال الهعع

 . مترا ً  15مترا ً وعرضه الـ  28يتجاوز طوله في الوقت الحاضر الــ 

 : أهداف الخداع بالكرة 

 : التخلص من مراقبة الخصم لغرض 

 أداء الطبطبة . 1

 اعطاء المناولة . 2

 القطع والتصويب . 3

 ويب البعيد التص. 4

 : أنواع الخداع بالكرة 

 : الخداع بالتصويب بالقفز-1



وامتكداد الكركبتين بحيكث يككون ارتككاز المهكاجم  لألعلكىالمهاجم يواجه المدافع بتحريك رأسه وكتفكه 

ان ككل هكذه .  الكرأسوالككرة تككون قريبكة مكن مسكتوى ، تركيز النظكر علكى الهكدف ،  األمشاطعلى 

توليد قناعة لدى الالعب بان المهكاجم سكيقوم بكالقفز والتصكويب  ألجلو الجسم ه ألجزاءالحركات 

فأمام . او التقريب من المهاجم  لألعلىاستجاب المدافع لخداع المهاجم وذلك بقيامه بالقفز  فإذا. 

 االحتمكالالقطع من حول المدافع من جهكة اليمكين او اليسكار وهكو : المهاجم عدة احتماالت وهي 

نهكي المكدافع حرككة القفككز ياو القيكام بالطبطبكة  او انتظككار المهكاجم ل، مناولكة  إعطكاءاو   ، القكوي 

لم يستجيب المدافع لخداع المهكاجم  إذا أما ،عودته لألرض يقوم المهاجم بالقفز والتصويب  وأثناء

 . من المدافع  إعاقةالتصويب البعيد دون أي  وأداءفعلى المهاجم االستمرار بالقفز ، 

 :  بالقطـــع الخداع-2

والككرة للجانكب ، الخطكوة لسكاق  ¾النظكر ،  كتفيكه، في هذا النوع من الخداع يحرك المهاجم رأسه 

ففككي حالككة اسككتجابة المككدافع لخككداع المهككاجم فهنككا  –المككدافع بككالقطع مككن تلككك الجهككة  إيهككاملغككرض 

 : الت عدة احتما أمامهالمهاجم قد تخل  من مراقبة المدافع لفترة قصيرة جدا وهنا 

، التبككديل فككي وضككعية الجسككم بككالقطع مككن الجهككة المعاكسككة طبقككاً  لطريقككة الخطككوة بتغيككر االتجككاه  

خطكوة االرتككاز للخلكف  إرجكاعاو اخذ خطوة للخلف عن طريق ، القيام بالطبطبة ، مناولة  إعطاء

 أنفأتككه يسككتطيع ، لككم يسككتجيب المككدافع لخككداع المهككاجم  إذا أمككا. والقيككام بالتصككويب البعيككد بككالقفز 

 .  يكمل قطعه من جهة الخداع

 :  الخداع بالمناولة-3

مناولكة عككس  بإعطكاءأي مناولكة يجكب ان يسكبقها حرككة خكداع  إعطكاءعلى المهاجم ان يكدرك ان 

رة أصككالً  وذلككك للككتخل  مككن مراقبككة الخصككم للككدفاع ضككد المناولككة المقككر  إعطا هككاالمناولككة المككراد 



او ،  أخكرى جهكة  إلكىجهة والمناولكة  إلىفمثالً  قيام المهاجم بالخداع بالمناولة . والمناسبة للزميل 

علكى ، لغكرض نجكاح الخكداع بالمناولكة . المناولكة المرتكدة  وا عطكاءالخداع بالمناولة من فوق الكرأس 

اجم فعكالً  سكيقوم بالمناولكة المدافع بأن المه إيهامالمهاجم أن يركز نظرة على جهة معينة الغرض 

للقطكع  اسكتغاللهفأن الخداع بالمناولة يمكن ، أما أذا كان المهاجم قريباً  من الهدف . لتلك الجهة 

الخداع بالمناولة العاليكة ففكي حالكة قفكز ، والتصويب أو أستخدام التصويب البعيد ومثال على ذلك 

وفكي . ان حكول المكدافع مكن الجهكة المناسكبة المدافع لغرض قطع المناولة تمكن المهكاجم مكن الكدور 

وأداء  اسكككتغاللهاحالكككة اسكككتجابة المكككدافع أيضكككاً  للخكككداع بالمناولكككة مكككن االسكككفل تمككككن المهكككاجم مكككن 

 . التصويب البعيد 

 :الخداع بالطبطبة-4
 :ان هذا النوع من الخداع ينقسم إلى قسمين 

 : الخداع قبل الطبطبة - أ

ا المهاجم لغرض النجاح في هذا النوع من هان ي ديالمقصود به الخداع بالطبطبة قبل 

سيقوم بالطبطبة من تلك الجهة بعد أن يأخذ  بأنهالمدافع  إيهاميحاول المهاجم ، الخداع 

المدافع للخداع  استجابةففي حالة . الوضع الصحي  فعالً  للشروع بالطبطبة 

  -:المتوفرة لدى المهاجم هي  فاالحتماالت

التصويب ، القطع ، المناولة ، (  االحتماالتوهي أكثر ) الجهة المعاكسة  من ةبالطبطبالقيام 

فعلى ، أما إذا لم يستجيب المدافع لخداع المهاجم ، إذا كان المهاجم قريباً  من الهدف ، بالقفز 

. من نفس جهة الخداع  ةاالستمرار بالطبطبالمهاجم   

 :الخداع أثناء الطبطبة  -ب



لتخل  من مراقبة الخصم للقيام بالقطع باتجاه الهدف أو أداء لغرض نجاح المهاجم من ا
هو على المهاجم أن ال يبقى مستمراً  على أداء نوع ، التصويب البعيد أثناء قيامه بالطبطبة 

بل علية أن يستخدم األنواع المختلفة من الطبطبة لكي يسهل علية ، معين من الطبطبة 
 .دة إلصابة هدف الخصم التخل  من مراقبة الخصم وخلق فر  جدي

 : الخداع بدون كرة  -2

من الواض  أن الالعب المهاجم بدون كرة غير فعال كما هو الحال مكع المهكاجم الكذي معكه الككرة 

من هنا فأن هذا النوع من الخداع يعتمد على مقدرة الالعب المهاجم من تطبيق حركات خداعية . 

  -:ركات الخداعية هي ومن هذه الح، مختلفة لغرض النجاح في مهمته 

 . الخداع بتغير السرعة  -أ

 . الخداع بتغيير األتجاه  -ب

 ( .الرأس ، الذراعان ، القدمان ، الجذع ، النظر ) أستخدام أجزاء الجسم المختلفة  -جك

  -:أهداف الخداع بدون كرة 

  -:خل  من مراقبة الخصم لغرض تلل

- :الكرة والقيام بك  استالم -أ

 . الطبطبة . 1

 .المناولة . 2

 . القطع والتصويب . 3

 . التصويب البعيد . 4

 . الحجز للزميل  -ب



أتاحة الفرصة للزميل مع الكرة من القطع أو التصويب البعيد بتثبيت تركيز الدفاع المس ول  -جك

 . عنه

 :طرق خــــداع المهاجم بدون كرة

 : الخداع بتغيير السرعة -1

الخككداع يعتبككر مككن األنككواع المهمككة لنجككاح المهككاجم بككالتخل  مككن مراقبككة الخصككم أن هككذا النككوع مككن 

بها أو السرعة العاليكة والتوقكف المفكاج،  واالستمراربسرعة عالية ثم بطيئة  باالنطالقوذلك للقيام 

 انسكككجامأن جميكككع هكككذه الحرككككات سكككتخلق حالكككة أربكككاك لكككدى المكككدافع مكككن ناحيكككة . بهكككا  واالسكككتمرار

مع حركة المهاجم وكثيراً  ما تسبب للمدافع األعثار أو التقاطع في حرككة القكدمين وتوقيت حركته 

ومتى ما ككان رد فعكل المكدافع غيكر جيكد وسكريع فكأن حركتكه ستتناسكب تناسكباً  عكسكياً  مكع حرككة 

 . للتخل  من المدافع  مللمهاج ةالفرص يتي المهاجم مما 

 : الخداع بتغيير األتجاه -2

باسككتمرار فككي هككذا النككوع مككن الخككداع يسككتطيع المهككاجم الككتخل  مككن خصككمه بواسككطة أداء حركاتككه 

وأن تككون هنكاك عالقكة بكين السكرعة فكي ( لألمكام والخلكف ، لليمكين واليسكار ) مختلفكة  وباتجاهات

ولغككرض النجككاح فكي هككذا النككوع مكن الخككداع أيضككاً علككى  االتجككاهاألداء الحرككي والسككرعة فككي تغييكر 

بكككالقرب مكككن ( أكثكككر شكككيوعاً  ) اجم أن تككككون حركاتكككه الخداعيكككة إلكككى جهتكككي اليمكككين واليسكككار المهككك

قة صيجب ان تبقى مال هكما أن قدمي، المدافع وليس بأخذ أقواس مما تعيقه للتخل  من المدافع 

وقكككت  إلكككىالقكككدمين لككككي ال يحتكككاج المهكككاجم  إحكككدىالتحكككرك وعكككدم حكككدوث قفكككز فكككي  أثنكككاءلكككألرض 

جهة الخداع يجكب ان  إلىكما ان خطوة القدم ، لألرض والذهاب في االتجاه الجديد القدم  إلرجاع

الجهة المعاكسكة دون  إلىها هتكون كاملة بل يجب ان تكون بمسافة يستطيع المهاجم نقلها وتوجي



يككون هابطكا  أنبخصكو  حرككة ثقكل الجسكم فيجكب  أمكا. في الحركة او تأخير في الوقكت  إعاقة

 .  لألسفل

 : اع باستخدام أجزاء الجسم الخد-3

مكككن جسكككمه فكككي حرككككات  أجككزاءفككي هكككذا النكككوع مكككن الخككداع يسكككتطيع المهكككاجم ان يسكككتخدم جكككزء او 

مثككال علككى ذلككك يسككتطيع المهككاجم ان يركككز نظككره . خداعيككة  لغككرض الككتخل  مككن مراقبككة الخصككم 

ومككن  األعلككىالمككدافع بككان هنككاك كككرة قادمككة مككن  لألعلككى اليهككاممككع امتككداد الككذراعين  لألعلككىمككثال 

يكون نظره باتجاه المهاجم وال يعرف مكا يجكري  األحوالوبما ان المدافع في اغلب ، خلف المدافع 

أن . لمحاولة قطع المناولة أو مسك الكرة  لألعلىخلفه فمن المحتمل انه سيحرك رأسه للخلف أو 

على التخل  من مراقبة المدافع للحظة والدوران من  هذه الحركة في رأس المدافع يساعد المهاجم

 . حول المدافع تاركا المدافع خلفه 

ان االنسجام بين المناول والمستلم يساعد على تطبيق ، مثال آخر على هذا النوع من الخداع 

سيستلم كرة من الجانب  بأنهالمدافع  بإيهامفعند قيام المستلم . الجسم  أجزاءالخداع باستخدام 

الساقين باتجاه البكرة وميالن الجذع والنظر باتجاه المناول  إحدىالذراعين وتقديم  امتدادواسطة ب

لغرض محاولة قطع المناولة او مسك الكرة  لإلمامفان أي محاولة للمدافع بالقفز او التحرك ، 

 . سيسهل الفرصة للمهاجم بالتخل  من مراقبة المدافع والقطع من الجهة المعاكسة 

 الحجـــــــــــــز: اسادس

الحجز عبارة مهارة هجومية تعتمد على الحاجز والقاطع يستخدمونها المهاجمون فيما بينهم  

لغرض تطويق المدافع ووضعه في موضع  حرج إلعطاء فرصة لزميلهم باستغالل الحجز والقيام 

أذا كان الالعب بدون )بالطبطبة والقطع آو التصويب بالقفز ؛ آو القطع واستالم الكره من الزميل 



أن عملية الحجز .والقطع آو التصويب بالقفز مباشرة بعد استالم  لغرض أجراء الطبطبة  (كره

 -:نقطتين أساسيتين وهما   تعتمد على 

على لالعب الذي يريد أن يطبق الحجز أن يدرس المدافع الذي سيقوم بحجزه وذلك بمعرفة  -1

يساعد على دفع المدافع بعيد عن طريق المهاجم  نقاط ضعفه واستخدام الحجز المالئم الذي

 .الذي تم له الحجز من اجل تهيئة الفرصة المالئمة له للتصويب 

الحجز يجب أن يكون صحيحا مائة بالمائة من اجل مساعدة الزميل على استغالل الحجز  -2

 .للنجاح في القطع والتصويب او النجاح في القطع واستالم الكرة ثم التصويب 

 ع الحجـــزأنــوا

 :هناك ثالثككة أنكككواع من الحجز وهمككككا 

 :الحجز األمامي -1

ان هدف هذا النوع من الحجز هو إلعطاء فرصة للزميل الذي تم له الحجز باستخدام التصويب 

 .(8)شكل البعيد 

  
 (8)شكل                           

 :دور الحجز  -أ

 .أن يقف أمام المدافع مباشرة -1



وكذلك نشر الذراعين للجانب قليال (اعرض من الصدر)أن تكون المسافة بين القدمين وأسعه  -2

 .من اجل أعاقة المدافع جانبا ومالزمه خصمه مرة ثانية

لغرض مشاهدة خروج الكرة من يد (وجها لوجه)أن يكون مواجها لزميله الذي تم له الحجز  -3

 .ان ومتابعة الكرةوميله باتجاه الهدف ألجل القيام بحركة الدور 

 :دور الالعب الذي تم له الحجكككز  -ب

إي .أن ال يبدأ بالتصويب إال بعد أكمال عملية الحجز من اجل التخل  من مراقبة المدافع  -1

تصويب مبكر قبل أتمام عملية الحجز ال يساعد المهاجم على النجاح في التصويب لكونه ال 

كد أن أي تأخر في التصويب بعد أتمام الحجز يعطي أيضا من الم  .يزال تحت مراقبة مدافعه 

 .فرصة للمدافع للتحرك ومالزمة المهاجم مرة ثانية

فأن .على المهاجم أن يةدف من أمام الحجز مباشرة لكون المدافع محجوزا من األمام فقط  -2

سيسهل  قبل التصويب (اليمين أو اليسار )أي حركة يقوم بها المهاجم الذي تم له الحجز للجانب 

 .واللحاق به ومالزمته ثانيا مما يعيق عملية التصويب  اآلمر على المدافع من التحرك 

 .على الالعب الذي تم له الحجز أن يقوم بالمتابعة للكرة بعد التصويب  -3

 :الحجـــز الجانبـــي -2

ذي تم له أن الهدف من هذا النوع من الحجز بالقطع من الحجز هو القيام بالمتابعة للزميل ال

الحجز بالقطع واستالم الكره والقيام بالتصويب أذا كان الحجز عكس الكره أو أعطاء فرصة للقيام 

بالطبطبة والقطع باتجاه الهدف وأداء التصويبية السلمية أو التصويب بالقفز القريب أذا كان 

 .(9)شكل الالعب الماسك للكرة 



  

  (9)شكل                             

 :الحجز  دور - أ

 سنتمترا تقريبا من الجانب  05أن يقف بعيدا عن المدافع بمسافة  -1

مع انتشار الذراعين للجانب ألجل (اعرض من الصدر )أن تكون المسافة بين القدمين واسعة  -2

 .أعاقة المدافع بخط مستقيم 

 .أن يكون كتف المدافع المحجوز على خط مستقيم تقريبا من منتصف صدر الحاجز  -3

 .ثناء قليل في ركبتي الحاجزان -4

 : دور الالعب الذي تم له الحجز  - ب

 . أن ال يبدأ بالقطع األبعد أتمام الحجز مائة بالمائة  -1

 .أن يقطع من جهة الحجز لكون المدافع مقيد الحركة فقط من جهة الحجز  -2

 .أن تسبق حركة القطع القيام بحركة خداع للجهة المعاكسة لجهة الحجز  -3

 .اخذ أي قوس أثناء القطع .طع يكون من جانب الحجز مباشرة أي عدم الق -4



أثناء القطع على الالعب القيام بالطبطبة بالقطع باتجاه الهدف بأقصى سرعة أما إذا كان  -0

فعلى القاطع أن يكون نظرة أثناء القطع باتجاه الزميل المسيطر على ، الحجز لالعب بدون كرة 

 .ستالم الكرة الكرة لغرض االستعداد ال

 :الحجز الخلفــــي -3

بالتخل  من مراقبة الخصم ، أن الهدف من هذا النوع من الحجز هو إلعطاء فرصة للزميل 

أن هذا النوع من . بواسطة اصطدام المدافع بالحاجز واستغالل ذلك لغرض القطع باتجاه الهدف 

 :الحجز يمكن أن يتم بطريقتين وهما 

 طريقة أعطي واذهب  -1

 :الحاجز  دور-أ

 .أن يقف بعيدا عن زميله بالقرب من دائرة منطقة الرمية الحرة  -1

 .أن يكون ثابتا في وقفته وعدم التغيير  واالنتقال من مكان إلى أخر -2

 .علية الكرة من خصمه وخصم الالعب القاطع  -3

 . أن يكون بإعطاء المناولة للقاطع بشكل ال ي ثر على حركه الالعب القاطع -4

 :دور الالعب القاطككككع  -ب

 .أن يتحرك بعد اتخاذ زميلة وضع الحجز الخلفي  -1

لغرض أجبار ( يسار ، يمين )أن يتحرك باتجاه الحجز وذلك بالقيام بالتحرك بتغير االتجاه  -2

المدافع على االنسحاب لحين وصوله للحاجز الخلفي واالصطدام به وهنا سيفقد الموازنة مما 

 .من استالم الكرة من الحاجز واالستمرار بالقطع باتجاه الهدف  يسهل على القاطع



فعلية القيام بالطبطبة بتغير االتجاه أو الطبطبة ، أما أذا كان القاطع مسيطر على الكرة  -3

بتغير السرعة مع التحرك باتجاه الحاجز لغرض أجبار المدافع على االنسحاب لحين وصوله 

 . ع باتجاه الهدف للحاجز الخلفي واالصطدام والقط

أما أذا حاول المدافع تالقي االصطدام بالحاجز الخلفي قبل وصوله للحاجز للوقوف خلف  -4

فهنا الحجز الخلفي قد ، زميله المدافع لغرض استقبال خصمه  القاطع من أي جهة يقطع منها 

قبل االصطدام تحول إلى الحجز أمامي المدافع تالقي الحاجز الخلفي والتحرك إلى يمين الحاجز 

أما أذا حاول المدافع ..... به فعلى القاطع استغالل هذه الحالة والقيام بالقطع من جهة اليسار 

تالقي الحاجز الخلفي والتحرك إلى يسار الحاجز قبل االصطدام به فعلى القاطع استغالل هذه 

 .الحالة والقيام بالقطع من جهة اليمين

 :كككهأذا كان الحاجز قريبا من زميلك -2

 :دور الحاجكككز  -أ

 .أن يقف قريبا من مدافع زميله من الخلف  -1

أن تكككون المسككافة بككين القككدمين مناسككبة والككذراعان مثنيككان مككن مفصككل المرفككق قليكككككل وللخككارج  -2

     .   (15)شكل 

   

 (15)شكل                                            



 

 :التصويب:سابعا

التصككويب هككو عمليككة دفككع الكككرة بإتجككاه الهككدف علككى شكككل حركككة رمككي بإسككتخدام ذراع أو  

علككى الككرغم مككن ان هنككاك أنواعككًا مككن التصككويبات التككي تسككتخدم خككالل لعبككة كككرة السككلة . ذراعككين 

وكذلك هناك أنواع من االساليب التي تستخدم في تنفيذ كل تصكويبة معينكة ، ككل العكب يجكب ان 

 : خا  إلستخدام ثالثة انواع من التصويبات وهي  يطور براعته بشكل

 .التصويبة السلمية ، التصويب بالقفز ، التصويب من الثبات 

بصرف النظر عن اي نوع من انواع التصويب ، االسس التالية تعتبر أساسًا لكل نوع  

 :من التصويب 

 .السيطرة على الكرة وارتخاء الجسم  -1

 .القدرة على التركيز  -2

 .اختيار منطقة محددة من الهدف لغرض التصويب   القدرة على -3

 . وضعية الكرة  -4

 .انطالق الكرة بإتجاه الهدف  -0

 .متابعة الذراع الرامية للكرة بعد التصويب  -6

 .تقدير قوس طيران الكرة  -7

ان التصككويب علكككى هكككدف الخصككم يعتبكككر نقطكككة النهايككة لهجكككوم الفريكككق ، فكككل مكككايقوم بكككه 

المناورات الهجومية ، ، ، اتقان للمهارات االساسية الهجومية  الفريق المهاجم من مثابرة وجهد

وتطبيق الخطط الهجومية هو لتحقيكق هكدف اساسكي اال وهكو ايجكاد احسكن الظكروف المالئمكة 



الحد زمالئهم ليكون بعديًا عن مراقبة الخصم فكي لحظكة خاطفكة بانهكاء عمليكة هجكوم  الفريكق 

 .وتسجيل نقطتين بهدف الخصم 

الكذي يجيكد افكراده التصكويب بمختلككف انواعكه تككون معنوياتكه عاليكة وثقتكه كبيككرة إن الفريكق  

وفكي الكدفاع مكن  أكثكر أهكدافانكدفاعًا وحماسكًا فكي الهجكوم مكن اجكل تحقيكق  أكثكرفي نفسه ويكون 

 األلعكاب إحكدىاجل حماية هدفه من تصويبات الخصم وخصوصًا نحن نعرف ان ككرة السكلة هكي 

 . اآلخرالتي يحققها ضد الفريق  األعلى األهدافلفائز على ضوء نسبة ا الفريق اهالتي يقرر في

التمارين وعندما يقومون  أثناءالمظاهر ذات القابلية على التصويب هو ان الالعبين  إحدىان 

ولكن في . على هدف واحد تكون نسبة التصويب عالية  التركيزبالتصويب بدون مدافع أو عند 

الوقت الذي يجري تغيير في الهدف او وجود مدافع بالقرب من المهاجم ، فأن الدقة بالتصويب 

 .تتالش الى نسبة كبيرة 

ان هذا التغير له تأثير مباشر على توتر وتصلب الجسم واندفاع الكرة نحو الهدف بدون موازنة 

من اجل التغلب على هذه العقبة ولجعل قابلية الالعب على التصويب . تصويب ال أثناءوسيطرة 

 أثناءتكون عالية في مختلف الظروف ، على المدربين ان يخلقوا جو مشابهًا الى ظروف المباراة 

 :تمريناتهم

  التدريب من الثبات والحركة. 

  التدريب بوجود خصم. 

  (.ع امام المهدف اثناء التصويب مجرد وقوف المداف) التدريب بوجود خصم سلبي 

  أي قيكككام المكككدافع بجميكككع الحرككككات الدفاعيكككة لمنكككع ) التجريكككب بوجكككود خصكككم ايجكككابي

 (.المهاجم من التصويب 

  (.طويلة  –متوسطة  –قصيرة ) التدريب من مسافات مختلفة 



  إدخكال عامكل المنافسككة بكين الالعبككين اثنكاء التصككويب كإدخكال عامككل الوقكت او حككافز

 .الفوز 

 :التصويب أنواع

 (:Lay-up)التصويبة السلمية -1

ا هانها تصويبة قصيرة ي دي. ان هذه التصويبة تعني اداء التصويب بعد اخذ خطوتين  

 آخرالالعب عندما يكون في حالة طبطبة او عندما يكون في حالة ركض ويستلم الكرة من زميل 

 .وهو قريب من سلة الخصم ، ففي لحظة مسك الكرة ي دي الخطوتين ثم التصويب 

التصويب الصعبة والتي تحتاج الى تمرين مستمر  أنواع إحدىان التصويبة السلمية هي  

تعطي فرصة  األحيانالتصويب المهمة ، حيث انه في كثير من  أنواع إحدىوكذلك تعتبر 

ان هذه الحالة تتم عن . للمصوب من تسجيل ثالث نقاط عن طريق هذا النوع من التصويب 

طريق ارتكاب المدافع خطأ ضد المصوب في لحظة التصويب وخروج الكرة من يد المصوب 

 .وبعد تسجيله نقطتين فهنا تمن  له لتسجيل نقطة واحدة بواسطة الرمية الحرة 

وليس لالمام او  لألعلىالتصويبة السلمية هو القفز  أثناء طالما ان هدف الالعب 

لغرض السيطرة على  اإلمكاننقطة من الهدف قدر  أعلىالجانب من اجل الوصول الى 

ان هذه . الى عمودية  األفقيةالتصويبة والهدف ، فعلى الالعب هنا ان يحول حركته او قوته 

غرض تقريب المسافة ولتوقيف اندفاع مركز ثقل طويلة ل األولىالعملية تتم بواسطة جعل الخطوة 

اما الخطوة الثانية فتكون قصيرة . الجسم بالنسبة لالعب لالمام تهي ًا لنقل حركته او قوته لالعلى 

او معتدلة مع انحناء في الجذع قلياًل للخلف لكي تساعد على نقل مركز ثقل الجسم لالعلى 

ان احدى الطرق المستخدمة . رة على التصويب ومساعدة الالعب على النهوض لالعلى والسيط

والتي تساعد الالعب على معرفة ان قفزته كانت لالعلى وليس لالمام او الجانب ، هو قياس 



المسافة االفقية من نقطة طيران الالعب الى نقطة هبوطه فكلما كانت المسافة االفقية طويلة فهذا 

ب اثر مما هي لالعلى ، وكلما كانت المسافة يدل على ان قفزة الالعب كانت لالمام او الجان

 .االفقية قصيرة فهذا يدل على ان قفزة الالعب كانت لالعلى اكثر مما هي لالمام او الجانب 

 :ان تطوير وتطبيق التصويبة السلمية يتم من خالل عدة خطوات 

 : األولىالخطـــوة 

من  األيمنيواجه الجانب ، التصويبة السلمية باليد اليمنى ، الالعب ألداء بالنسبة  

 األصابعلليد اليمنى وتكون مستقرة بين  األصابع بأطرافالكرة تمسك . درجة  40الهدف بزاوية 

الكرة تكون ممسوكة في نقطة بين الكتف والعينين والمرفق للذراع اليمنى يكون مثنيًا .  واإلبهام

لليد  األصابع أطرافالحماية تمسك للتوازن والسيطرة و  أكثرمساعدة  إضافةلغرض . باتجاه السلة

 25والنظر يكون مركز على نقطة على اللوحة تبعد حوالي . والجانب  األسفلاليسرى الكرة من 

من  لألماموالساق اليمنى تكون منثنيًا بشكل طبيعي  األيمنمن الحلقة من الجانب  أعلىسنتمترًا 

من اجل  لألعلىالجسم يكون ممتدًا كامالً  .  مستقيمةمفصل الركبة ، اما الساق اليسرى فتكون 

باستقامة بعد وصول الذراع الى اقصى امتداد  لألعلىنقطة التصويب ثم تدفع الكرة  إلىالوصول 

اما بالنسبة لدفع الكرة بواسطة اليد فهناك من يفضل وضع اليد فوق .لها باتجاه نقطة التصويب 

 .اليد تحت الكرة الكرة اثناء التصويب ، وهناك من يفضل وضع 

عن اي نوع يستخدم ، المهم هو ان تبقى كال اليدين ماسكة للكرة حتى  بصرف النظر

من التصويب وقبل ان تغادر الكرة اليد المهدفة تغادر اليد اليسرى الكرة للجانب  األخيرةاللحظة 

 .لغرض الموازنة وحماية الكرة من الخصم  واألسفل

 :الخطــــــوة الثانيــــــــة



لغرض الحصول على زخم وارتفاع . الالعب يتحرك خطوة واحدة للخلف من السلة  

مع امتداد كامل للجسم ، الالعب يدفع قدمه اليسرى لالسفلبإمتداد كامل وفي  إضافي لألعلى

نفس الوقت يرفع ركبته اليمنى وهي مثنية لالعلى مع القفز لالعلى للوصول الى نقطة التصويب 

. 

 :لثالثـــــــةالخطـــــــوة ا

بالقدم اليمنى ثم  األولىيأخذ الالعب الخطوة . اللعب يتحرك خطوتين للخلف من السلة  

يحمل وزن الجسم على القدم اليسرى في الخطوة الثانية التي تكون بإمتداد كامل بإتجاه السلة 

 .الهدف  وباتجاه وفي نفس الوقت يدفع الالعب الكرة لالعلى

 :ــــــةالخطــــــوة الرابعـ

يقوم الالعب بالطبطبة وفي نفس الوقت الذي . اداء التصويبة السلمية من الطبطبة  

ينهي به الطبطبة ، يمسك الكرة ويقوم بأداء الخطوتين مستخدمًا التكنيك الصحي  للتصويبة 

 .السلمية 

 :الخطــــــوة الخامســـــة

الملعب وفي الوقت الذي يستلم به الكرة يركض الالعب في . اداء التصويبة السلمية من المناولة 

 من زميله ، يقوم بأداء الخطوتين والتكنيك الصحي  للتصويبة السلمية 

 :مالحظات مهمة بخصوص التصويبة السلمية

 أثناءاالرتقاء يجب ان يكون على الساق المعاكسة لليد المهدفة لغرض الموازنة والسيطرة  -1

القفز ولتمكن الالعب من الحصول على االرتقاء العالي اثناء القفز وذلك بسبب الزخم 

ولكن . في الحركة الذي تم خالل الركض بالنسبة لالعب الذي سبق عملية التصويب 

على اي حال فهناك العبون ينهضون على الساق المشابه لليد المهدفة ، على الرغم من 



مايمكن وان الموازنة تكون اقل كما هو الحال  أعلىالى  ان هذا التكنيك اليضمن القفز

بواسطة تحويل  لألعلىفي استخدام الساق المعاكسة ، لكنه يضمن بأن النهوض يكون 

 . لألعلىالسرعة االفقية بالنقل 

 ىالتصويبة السلمية ، على الالعب ان يقوم بلف جسمه للداخل بأقص أداءبعد االنتهاء من  -2

سرعة لمواجهة الهدف مرة ثانية لمتابعة التصويب الفاشل او العودة الى منطقة الدفاع 

 .بأق  سرعة الحباط الهجوم السريع المضاد للخصم 

عدم رمي الكرة بإتجاه الهدف بل دفعها بلطف اثناء التصويب  حيث ان رمي الكرة على  -3

مساو له في القوة    عللكل فعل رد ف) الهدف بقوة سيجعل الكرة ترتد بقوة ايضًا 

 (.ومعاكس له في االتجاه 

مستخدمًا الذراع ( اليمين واليسار ) على الالعب ان يتعلم التصويب من كال الجانبين  -4

. اليسرى للتصويب من الجانب االيسر والذراع اليمنى للتصويب من الجانب االيمن 

الجانب االيسر تكون  والسبب وراء ذلك ان استخدام الذراع اليمنى مثاًل للتصويب من

الكرة فية في وضع إلصابة الهدف وكذلك تسهل عملية مدافعة او إعاقة الكرة من قبل 

المدافع وذلك لصعوبة حماية الكرة من قبل المدافع وذلك لصعوبة حماية الكرة بالجسم 

 . (11)شكل  كما لو تمت التصويبة السلمية بإستخدام الذراع اليسرى 



 
 (11)شكل 

 (:Jump-shot)بالقفز  التصويب-2

ان التصويب بالقفز يعتبر من االسلحة الهجومية الفعالة في لعبة كرة السلة ، حي ان جميع 

التصويب بالقفز . المناورات الهجومية التستطيع السيطرة على اللعب كما هو التصويب بالقفز 

ما يصعب على يمكن ان ي دى بواسطة بواسطة جميع الالعبين من اي زاوية ومن اي مسافة ك

. المدافع اعاقة او عرقلة المهاجم اثناء التصويب لكون المهاجم ي دي التصويب وهو في الهواء 

خالل . في هذا النوع من التصويب ، على الالعب اواًل ان يقفز ويستقر في الهواء ثم يةدف 

ن الكفاءة القفز كل قوى الجسم يجب استغاللها واستثمارها من اجل الحصول على اي امكانية م

للتصويب سواء بخصو  وضعية الجسم ، القدمين ، الركبتين ، الورك ، المرفقين ، االكتاف 

ان التنسيق الصحي  لوضع الجسم والوقت . وكذلك تركيز النظر قبل وخالل وبعد التصويب 



ع ان هذا النو . المناسب والسرعة في االداء جميعها تساهم لخلق الفرصة الناسبة للتصويب الجيد 

 . (12)شكل  من التصويب يمكن ان ي دى من الثبات ، من الطبطبة او بعد تسلم الكرة

 
 (12)شكل 

 



 :حـــاالت تنفيـــذ التصويب بالقفـــــــــز

 :التصويب بالقفز من الثبـــات  -1

في هذا النوع من التصويب بالقفز يواجه الالعب الهدف والفتحة بين القدمين مساوية لعرض 

القدمان تكون مباشرة تحت الجسم مع انثناء قليل في الركبتين للحصول على . تقريبًا الكتفين 

 ( .يجب عدم المبالغة في ثني الركبتين النها ت ثر على قفزة الالعب ) القوة العظمى اثناء القفز 

. بانسبة للتصويب باليد اليمنى ، الكرة تمسك بين الكتف والرأس واليد اليمنى تكون خلف الكرة

 .تمسك الكرة باالصابع بحيث يشكل االبهام والسبابة 

وقلياًل مدفوعة الى امام الكرة وتكون  األيسراما باليد اليسرى فتكون ماسكة للكرة من الجانب 

وظيفتها قبل التصويب للسيطرة على الكرة وبعد التصويب تتحرك للجانب الداء دور الموازنة 

 هة الى مستوى الرأس ، يميل الرس  للخلف ، مع توجييقوم الالعب بسحب الكر . وحماية الكرة 

ان مقدار انثناء المرفق . ريبًا على خط مستقيم مع الهدف قالهدف ويكون ت بإتجاه المرفق بإنثناء

يعتمد على بعد المسافة فكلما ازدادت المسافة من الهدف ازداد إنثناء المرفق والعكس بالنسبة 

 .لمرفق قلياًل للمسافات القصيرة فيكون انثناء ا

ان وضع المرفق يلعب دورًا كبيرًا في مهارة التصويب بالقفز وان اي تغاض عنه ي ثر  

اما العضد فيكون موازيًا لألرض والكتفان متوازيان وعلى خط . نجاح التصويب  إمكانيةعلى 

يبة ان التصويب من المسافات القر . واحد ، ألن ارتفاع احدهما هن االخر ي ثر على التصويب 

ة يعتمد على حركة الرس  ديعتمد على حركة الرس  اساسًا في حين التصويب من المسافات البعي

 .والساعد معًا 

يقوم الالعب بدفع القدمين ضد األرض ، القفز في الهواء مع ، اثناء البدء بالتصويب  

اء بواسطة نقطة في الهو  أعلىالالعب يبدأ بالتصويب بعد وصوله الى .  لألعلىامتداد الجسم 



البقاء في الهواء او الثبات الم قت يتم بواسطة خلق شدة في . امتداد كامل للذراع اليمنى والرس  

) عضالت الساقين عند الوصول الى اعلى نقطة في القفز وبانثناء الركبتين قلياًل في قمة القفز 

 ( .التصويب لكي اليعطي فرصة للمدافع العاقة  هفي الثبات في الهواء يجب ان اليبال 

بالنسبة لنظر الالعب ، فعلى الالعب ان يركز نظره بإتجاه الهدف قبل التصويب وخالل  

 .ترك القدمين لألرض وحتى تغادر الكرة اليد ولحين متابعة الذراع للكرة والهبوط 

بالنسبة لقوس . وألجل ان ينج  المهاجم في ذلك فعلية ان يحافظ وضع رأسه عاليًا  

طيران الكرة فيكون اقل مما هو في التصويب من الثبات وذلك بكون الالعب اليحتاج الى 

ممارسة قوة كبيرة كما في التصويب من الثبات ، فلكون التصويب بالقفز يتم واللعب في الهواء 

اما بخصو  متابعة الذراع . قل تأثيرًا بالجاذبية كما في التصويب من الثبات فإن الكرة تكون ا

 للكرة بعد التصويب فتتم بواسطة تحرك الذراع اليمنى بإتجاه الهدف والرس  يميل لألسفل واليمين 

بخصو  هبوط الالعب بعد التصويب فيتم بإنثناء الركبتين قلياًل والمسافة بين القدمين بعرض  

 .ريبًا الصدر تق

بخصو  التصويب بالقفز من المسافات القريبة ، فإن القفز يجب ان يكون عاليًا مع  

ألنه عندما يكون المهاجم . رفع الكرة عاليًا اكثر مما هو عندما يكون الالعب بعيدًا عن الهدف 

يكون عاليًا قريبًا من الهدف ، المدافع اعتياديًا يكون قريبًا من المهاجم ، لذلك فإن القفز يجب ان 

 .والكرة ايضًا لغرض تجنب إعاقة الكرة من ذراع الخصم 

 :التصويب بالقفز من الركض  -2

. التصويب  –القفز لألعلى  –التوقف  –ان هذا النوع من التصويب يشير الى الطبطبة 

فبعد الطبطبة ، يتوقف الالعب بسرعة مع مسك الكرة ، يرتكز لمواجهة الهدف ثم التصويب 

للهدف ، يبدأ بعد االنتهاء  األيمنالالعب الذي يقوم بالطبطبة باليد اليمنى ومن الجانب . 



القدم اليسرى تدور قلياًل لليسار ثم اليمنى . توقف بعدتين مبتدًأ بالقدم اليسرى من الطبطبة بال

ترتكز جنبًا الى جنب اليسرى ، ففي الوقت الذي تالمس القدم اليمنى األرض ، الركبتان 

 االيسراما بخصو  الطبطبة باليد اليسرى ومن الجانب . تثنيان ثم يبدأ بالقفز والتصويب 

بخصو  التصويب بالقفز بعد استالم الكرة فعلى الالعب . بالعكس  فعمل القدمين يكون 

 استالم الكرة بمستوى الصدر او الرأس ثم القفز والتصويب  –اواًل لتوقف 

 :التصويب بالقفز بعد الدوران  -3

. ان هذا النوع من التصويب يبدأ من وضع الثبات ويكون ظهر الالعب مواجهًا للهدف 

. يعمل دوران بجسمه لمواجهة الهدف ثم القيام بالتصويب يقفز الالعب في الهواء و 

بخصو  هذا النوع يجب مالحظة المبتدئين حيث كثيرًا ما يرتكبون خطأ وهو القيام 

 .عملية الدوران ومواجهة الهدف  إكمالبالتصويب قبل 

 :جسم الالعب عن المدافع  ادالتصويب بالقفز بإبع -4

ه اال من قبل الالعبين المتقدمين لحاجته الى ان هذا النوع من التصويب اليمكن اداء

طريقة االداء مشابهة لما هو في . تكنيك عاٍل ويمكن تنفيذه من وضع الثبات ومن الطبطبة 

التصويب بالقفز من الثبات أو الطبطبة ما عدا المهاجم فإنه يوجه جسمه لألعلى والخلف 

الالعب للخلف اثناء التصويب  ان اندفاع جسم. بداًل من ان يكون مستقيمًا في الهواء 

 .سيمكن الالعب ألن يكون بعيدًا عن المدافع مما يصعب علية عرقلة التصويب 

 ( :Free Throw)الرمية الحرة -3

المقصود بهذا النوع من التصويب ، هو الفرصة التي تعطى للمهاجم التصويب بدون عرقلة 

نظرًا ألهمية هذا النوع من . المدافعين وهي في كثير من االحيان تعني الرب  والخسارة للفريق 

التصويب ولكون فرصة حدوثه اثناء المباراة بنسبة عالية جدًا ، لذا وجب على المدربين اعطاء 



نظرًا ألهمية هذا النوع من التصويب يجب . كاٍف للتدريب علية خالل الوحدات التدريبية  وقت

التدريب علية في كل وحدة تدريبية بمعدل خمسين تصويبة لكل العب وان يستخدمه المدرب 

كراحة ايجابية بين التمارين الشاقة والصعبة من اجل ان ينج  الالعب في تطوير مهارته في هذا 

 التصويب علية النوع من

لتنفيذ ،نظرًا ألهمية االرتخاء بالنسبة لالعب المهدف قبل البدء بتنفيذ هذا النوع من التصويب 

 أحداهماالرمية الحرة بواسطة التصويب من الثبات بيد واحدة وباليد اليمنى القدمان تكونان متقدمة 

مشط القدم يكون للداخل في . اليمنى قريبة من خط الرمية الحرة  األماميةعلى االخرى والقدم 

الجذع يكون . أما الركبتان فتكونان منثنيتين قلياًل . حين مشط القدم اليسرى يكون للخارج قلياًل 

. منتصبًا بإستقامة والرأس عاليًا والحفاا على التركيز في النظر بإتجاه الهدف وليس على الكرة 

ة بأطراف االصابع وليس براحة اليد بعد ذلك تجلب الكرة التخاذ وضعية التصويب بمسك الكر 

الكرة ثم االبتداء بإمتداد الرس  ، القدم ، الركبتان ، الذراع ورس  اليد  أسفلوالمرفق يتحرك الى 

بعدئٍذ تترك  الكرة اليد بدوران معكوس مع حفظ الجسم والذراع على خط مستقيم . بإتجاه الهدف 

ان الدوران المعكوس . الموازنة والسيطرة  بإتجاه الهدف وتتحرك اليد اليسرى للجانب لغرض

الخفيف للكرة اثناء التصويب يساعد على دخول الكرة للهدف بعد ارتدادها من الهدف او من 

بإستقامة من  اإلصابةالحافة الخلفية للحلقة كما انها تساعد على ارتداد الكرة في حالة عدم نجاح 

على المهدف اخيرًا ان يكون واعيًا . عتها ابية ومتاللوحة او الحلقة لغرض السيطرة عليةا مرة ثان

 بعد اتخاذ خطوة بإتجاه الهدف الى داخل منطقة الرمية الحرة قبل ان تمس الكرة اللوحة او الحلقة 

 .الهدف 

 

 



 المتابعـــة-4

هناك الكثير من المواقف الصعبة والم لمة في رياضه كره ألسله وذلك حين يفشل التصويب 

المتفرجين وذلك بقيام ، المدرب،تنقلب هذه الحالة إلى سعادة بالنسبة لالعبين  ولكن سرعان ما

لهذا فان مهارة . احد الالعبين المهاجمين بمتابعه الكرة الفاشلة بعد التهدف وتسجيل نقطتين 

 .متابعه الكرات المر تده من الهدف أصبحت اليوم من المهارات الهجومية الفعالة في دنيا ألسله 

المتابعة في فعالية الفريق الهجومية يجب التدريب عليةا لكي تصب  إحدى أنواع  هميةألنظرا 

بسبب هذا النوع من التصويب ي دي نتيجة . التصويبات التي يستطيع كل العب أن ي ديةا 

فان الالعبين طوال القامة لديةم الفر  الكثيرة الستخدامها ، متابعه الكره المرتدة من الهدف 

كثير من االحتماالت والوقت لالعبين قصار القامة من القفز المفاج، والريع لكي ولكن هناك 

 .يحصلوا على فرصة ألداء هذه المهارة 

المتابعة هي عملية مسك الكرة المرتدة من الهدف بأطراف األصابع ودفعها مباشرة باتجاه الهدف 

وهي الحركة التي تتطلب القفز في الهواء مع دفع الكرة باتجاه الهدف باستخدام إحدى اليدين . 

ا إن أصعب مظاهر المتابعة هي قدرة الالعب على تقدير الزاوية التي سترتد منه. أو كلتاها 

الكرة واتخاذ الوضيعة الهجومية الجيدة لغرض السيطرة على الكرة المرتدة من الزاوية المتوقعة ثم 

 .(13)شكل متابعتها للهدف مرة ثانية 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

األداء الفني للمتابعة ( 13) لشك                                          

 

 :األداء الفني للمتابعة 

، لغرض نجاح المهاجم في إتقان عملية المتابعة والنجاح في إدخال الكرة بالهدف مرة ثانية      

. على المتابع أن يتحرك بسرعة التخاذ المكان المناسب بقدر اإلمكان ألجل االستحواذ عل الكرة 

وألجل نجاح المهاجم في هذه المهمة ولكون المدافع أصال في وضع قريب من هدفه مما هو 

فعلى المهاجم أن يتحرك بسرعة وقوة ومستخدما كل مناوراته وخداعه ومستغال ، علية المهاجم 

أخطاء المدافع للتخل  من مراقبته وذلك بالدوران حول المدافع واضعا المدافع خلفه بعد اتخاذ 

على المهاجم أن يخفض مركز ثقل جسمه عن طريق ثني الركبتين قليال ، الوضع المناسب 

بعد ذلك . مكن من القفز لألعلى مع نشر الذراعين لألعلى وراحة الكف مواجهة للهدف ألجل الت



وهنا على . النظر باتجاه الكرة التخاذ المكن المناسب والمتطابق مع زاوية االرتداد  هتوجيه علي

 :المهاجم أن يقرأ مقدار طيران الكرة ومستقرها األخير وذلك بطرح األسئلة على نفس والتي هي 

 

 هل ارتداد الكرة سيكون قصيرا أو بعيدا ؟

 هل ارتداد الكرة سيكون لليمين أو اليسار ؟ 

على المهاجم أن يتحرك التخاذ المكان المناسب من الهدف ، حال اإلجابة على هذه األسئلة 

 .والذي يساعده بالسيطرة على الكرة ومتابعتها بشكل جيد 

وهنا على المهاجم أن يدرك أثناء تحركه بان ال يندفع تحت السلة كثيرا وفي هذه الحالة سيفقد    

أثناء ارتداد الكرة على المهاجم . الكرة المرتدة البعيدة وسيفقد فرصة متابعة الكره باتجاه الهدف 

لألعلى مع إرجاعها ، القفز ألعلى  ما يمكن لغرض مسك الكرة بشكل م قت في قمة القفز  

واألمام باتجاه الهدف وهو اليزال في الهواء بواسطة امتداد المرفق والسيطرة على متابعة الكرة 

 .  بانتشار األصابع على الكرة بانثناء مع انثناء الرس  قليال 

 :مواصفات المدرب الناجح 

ن نجاح أ. للمدرب دور كبير وأثر فعال في نجاح البرنامج التدريبي وزيادة فعالية التدريب

أن المدربين هم أهم عنصر من  و.البرنامج التدريبي أو فشله يتوقف بدرجة كبيرة على المدرب 

عناصر نظم التدريب بعد المتدربين فهم يقومون بوضع معدل سرعة العملية التدريبية ويقومون 

مهمًا في  باإلرشاد والمساعدة للمتدربين ويوفرون الخبرة في مادة التدريب،كما أنهم يلعبون دوراً 

تقييم نظم التدريب في أثناء مرحلة تحقيق صالحية تصميم النظام ،وعلى ذلك فإن جودة نظام 

ولكل هذه األسباب فإن اختيار وتدريب .التدريب ككل تعتمد إلى حد كبير على كفاءة المدربين 

 أن المدرب هو العنصر. المدربين ووضع معايير لتوظيفهم مهمة في تصميم نظم التدريب 



األساسي في عملية التدريب إلحداث التغييرات المطلوبة في األفراد والجماعات وما من شك في 

أن دوره يتزايد باستمرار وأصبحت وظيفته أكثر تعقيدًا وأهمية بسبب صعوبة تقبل األفراد 

كما يتوقف نجاح التدريب على المدرب الماهر .والجماعات لتغيير مفاهيمها وأنماط سلوكها 

القادر على تدريب المعلم المتميز لعصر يعتبر فيه النظام التعليمي الذي يعد فردًا متوسط  الخبير

ولذلك فالمدرب في ظل الثورة التكنولوجية والعلمية لم يعد دوره دور مصدر .القدرات غير مناسب

 .وناقل للمعرفة بل أصب  دوره منظمًا ومعدًا لظروف وشروط وأجواء وبيئة التدريب 

يب ليس مجرد معلومات تخرج للناس ألن هذه المعلومات لها طرق إخراج تحتاج إلى أن التدر 
هذه المعلومات تحتاج .أساليب في التقويم وفي عرضها وفي ترتيبها ورصدها في الوقت نفسه 

إلى شخصية م ثرة ذات عمق مستوعبة تمامًا لكثير من األمور ولعدد من الشروط حتى ينج  
لشخ  الذي يملك معرفة أو مهارة أو خبرة ويعمل على نقلها إلى والمدرب هو ا.التدريب 

اآلخرين من خالل برامج تدريبية منظمة أو أثناء تأدية العمل والبد أن تتوافر لديه القدرة في 
أن المدرب هو في الواقع المحدد الرئيس لما يتم إنجازه في . توصيل المعلومات إلى اآلخرين 

ات المتعلقة بأهداف البرنامج واستخدام المواد التدريبية والوسائل التدريبية البرنامج التدريبي فالقرار 
دارة قاعة التدريب وطرق التدريب وقد اعتبر المدرب في وقت ما مركزًا للعملية .المتعددة وتنظيم وا 

التدريبية ومقدمًا للمعلومات ولكن النظرة الحديثة للمدرب ترتكز على المتدرب باعتباره مركزًا 
 .تعلم مع النظر إلى المدرب باعتباره مرشدًا وموجهًا وشخصًا ومديرًا للعملية التدريبية للم
إن المدربين هم مهندسو الصيانة والتحديث :" أهمية دور  المدربين في العملية التدريبية بقوله  ان

د أن والتجديد للعقل البشري ونظرًا لما يحتويه هذا العقل من تغيرات فليس من السهل ألي فر 
يتعامل معه كي يعطي أفضل النتائج ولكن يحتاج إلى من يملكون المعرفة والخبرة المهارات في 

الوصول إلى عقول اآلخرين ،كما أن المدربين هم عوامل رئيسة للتغير التنظيمي لألفراد 
لى جو والجماعات ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى اإلدارة الفعالة والقوة الذاتية واالبتكار للمحافظة ع

كما يسهم المدربون في إيجاد بيئات نموذجية لمساعدة اآلخرين في المشاركة وتحمل .التنافس 
 .المس ولية والتي ينتج عنها اإلنتاجية المتزايدة والجودة المميزة 

 :وظائف المدرب 



 : فيما يلي  يمكن تصنيف وظائف وواجبات المدرب
تعتبر وظيفة التخطيط أهم وظائف المدرب وبدونه ال يمكن إثراء بقية الوظائف : التخطيط  -1

،لذلك فهو يطلق عليها وظيفة اتخاذ القرارات حيث تقوم عليها وتبنى في ضوئها الوظائف 
األخرى ،وهي تشتمل على مهام تحديد األهداف وترتيب الموضوعات التدريبية وتحديد الوقت 

 . اذ القرارات المتعلقة بالوسائل الالزمةالالزم،واتخ
وتتضمن وظيفة التنظيم إعداد وتنظيم وترتيب المناخ التدريبي وتنفيذ المسئوليات : التنظيم  -2

 . الخاصة بتحقيق األهداف بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية وبطريقة اقتصادية 
عن حفز المتدربين واستثارة دوافعهم  ومن خالل وظيفة القيادة يكون المدرب مسئوالً : القيادة  -3

 .وتشجيعهم على تحقيق مجموعة األهداف التدريبية المحددة لهم 
وتتضمن وظيفة التحكم تحديد مدى نجاح وظيفتي التنظيم والقيادة في تحقيق : التحكم  -4

ى أهداف البرنامج التدريبي ،فإذا لم تكن األهداف قد تحققت فإن المدرب قد يكون في حاجة إل
 : إجراء ما يلي 

 .تعديل الموقف التدريبي قبل الشروع في تعديل األهداف      - أ
 .تعديل األهداف التدريبية لتكون قابلة للتحقيق في ضوء االحتياجات التدريبية للمتدربين  - ب
وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المتسمرة .تعديل المصادر التدريبية وأساليب الدافعية  -كج

ب حيث يقوم بمالحظة وتحديد المشكالت التي يواجهها المتدربين وعالجها فورًا أثناء تنفيذ للمدر 
 .البرنامج التدريبي 

 :الكفايات والشروط والصفات المطلوب توافرها في المدربين
أوردت األدبيات عددًا من الشروط والصفات التي يجب أن تتوفر في المدرب ، أنه يجب   -1

على أعلى مستوى ويجب فيمن يكلفون بالواجبات التدريبية أن يكونوا أفضل أن يكون المدربون 
العناصر من حيث التأهيل التعليمي والخبرة والمعرفة والمهارة الفنية والمعرفة والمهارة في طرق 

 .التدريب
 :كفايات وصفات المدرب 

 : دالة ألربعة عوامل أساسية هي ان تعتبر الكفاءة في أداء الواجبات التدريبية كما  



فالمعيار األول الذي يجب أن ي خذ في الحسبان عند اختيار : الخبرة في مادة التدريب  -1
المدربين هو تحديد األفراد الذين يملكون المعارف والمهارات التقنية التي تتطلبها الوظيفة التي 

 : سيتم التدريب عليها وتشمل ما يلي 
نظمة يحتاج المدرب الناج  إلى معرفة الهيكل التنظيمي الرسمي وغير الرسمي المعرفة بالم  - أ

للمنظمة وخطوط االتصال والسلطة والعالقات بين األقسام وسياسات المنظمة وقواعدها وأنظمتها 
 .وأدوار المديرين والمشرفين والمواد المتاحة لهم 

من المعرفة الوظيفية من حيث تاريخ المعرفة الوظيفية يجب أن يتوفر لدى المدربين ثروة  - ب
 .وخلفية وعمليات الوظائف التي يدربون عليها وكل ما يرتبط بها من واجبات 

المهارات الوظيفية يجب على المدربين االطالع على بطاقات وصف الوظائف حتى يتم  -جك
 .ا التعرف على المهارات والواجبات والمهام الخاصة بالوظيفة التي يتم التدريب عليه

البد أن يعرف ما التدريب؟ وما أهدافه العامة : المعارف والمهارات الخاصة بطرق التدريب  -2
والخاصة؟ وأن يستطيع التفرقة بينه وبين التعلم وبينه وبين السياسات األخرى إلدارة األفراد حتى 

  - أ: ل وتتمث.يلم باألعباء التي يمكن أن يقوم بها التدريب وتلك التي تدخل في نطاق آخر
يجب على المدرب أن يكون على دراية كاملة بالمادة التدريبية التي سيدرسها : المعارف المهنية 

 .وملمًا بأحدث التطورات والتقنيات في مجال التدريس والتدريب وخاصة في مجال تعليم الكبار 
واستخدام طرق المهارات المهنية من أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في المدرب اختيار   - ب

وأساليب التدريب والوسائل المساعدة ومهارات التعامل مع الفروق الفردية للمتدربين ومهارة تحفيز 
رشاد المتدربين ومهارة إعداد واستخدام وتفسير نتائج أدوات التقويم   .وتوجيه وا 

ال يجب أن يكون المدربون األكفاء موصلين ناجحين في كل من االتص:مهارات االتصال   -3
 .الشفوي والكتابي 

هناك سمات وصفات أساسية يجب أن تتوفر في المدربين األكفاء مثل :الصفات الشخصية  -4
درجة الذكاء واللياقة الجسدية والتوازن والفقه بالنفس والصبر والتفهم والعقلية المتفتحة وتقبل : 

 .النقد والتغيير باإلضافة إلى حب العمل مع اآلخرين

 :عددًا من الصفات العامة التي ينبغي توافرها في المدرب الناج  ،ومنها ان  
 .المعرفة الكاملة بالمحتوى التدريبي لحلقة البحث أو الدراسة   -1



 .القدرة على االستماع إلى الدارسين    -2
براز ردود أفعالهم وآرائهم تجاه المادة المقدم   -3  ة إليهم القدرة على تشجيع الدراسيين للحديث وا 
القدرة على التسا الت والتفاعل مع مشاعر الدارسين واإلجابة بصورة بناءة على األسئلة    -4

 .وتوجيه الحوار 
 .الحيوية والنشاط بما يمكن من جذب انتباه المتدربين    -0
 .اإللمام بالوسائل التدريبية الحديثة والمقدرة على استخدام األدوات المساعدة في التدريب    -6

دعم اآلخرين  -3.الحماس  -2.اإليجابية  -1:عددًا من صفات المدرب الجيد،ومنها هنالك 
قوة  -7.المعرفة واالطالع  -6. القدرة على التركيز والتوجيه نحو الهدف -0. الثقة بهم -4.

أن . االعتزاز بالنفس  -11.الوضوح  -15.الصبر  -9.التمتع باحترام الغير  -8.المالحظة 
 :الناج  البد أن تتوافر فيه األمور التالية المدرب 

 .أن يكون شمولي النظرة لديه تصور متكامل عن الحياة ور ية واضحة لكونه وخصائصه    -1
أن المدرب يحتاج إلى خاصية تقليب المعلومات على أوجه كثيرة كما يجيد ربطها بمعلومات  -2

 .التي يدربها وأن ال يترك المعلومة كما هي كثيرة من جوانب الحياة وال يظل عند حدود المعلومة 
 .يمتلك منظومة فكرية واضحة عن الحياة والكون    -3

ر ية واضحة لعالقة اإلنسان باإلنسان وعالقة اإلنسان بخالقه ،وعالقة اإلنسان بالحياة  -4
 .واألحياء 

طيط وعالقته لديه تصور واسع للمعلومة وتصور واسع للحياة كلها بحيث يدرك أهمية التخ -0
بالعقل ،والمهارات السلوكية والقيم والعادات والدوافع والرغبات والحاجات النفسية وعالقتها 

 .بالتخطيط 
 .يدرك وبدرجة عالية من الوضوح أبعاد المنظومة الكونية والمنظومة اإلنسانية بوضوح تام    -6
 : عدد من المهارات المطلوبة في المدربين ،وهي وهناك   
األساس المعرفي ،فيحتاج المدرب إلى وقت وجهد كبيرين للتنمية المستمرة لقاعدته    -1

 .المعرفية 
 :المهارات األساسية وهي    -2
 .التحديد الدقيق لمستوى المشاركين  -.تحديد االحتياجات المعرفية  -.االتصال  - 



الحر   -. متكامل استخدام منهج تدريبي  -.استخال  الم شرات من التغذية العكسية  -
 .توفير المناخ التدريبي اآلمن  -.على إظهار السلوكيات الجديدة 

.  المواءمة  -.الفطنة الحسنة  -: وتشمل قدرات المتدرب الذاتية ،ومنها : القدرات الذاتية  -3
 .التوجه نحو النتائج  -.التوازن  -
 : وهناك مهارات خاصة بالعرض والتقديم وهي  
 .تخطيط الموضوع التدريبي  -3. مهارات تقديم المشاركين والمدرب -2. عرض مهارات ال -1 
 : ومن صفات المدرب فيما يلي  
اإلخال  ،واالنفتاح العقلي،والثقة والقدرة على االختيار واالستعداد لتفنيد اآلراء والتعامل مع  -1

 .صعوبات الوظيفة
 .أن يكون م منًا بقيمة ما يفعل إيمانًا راسخًا  -2
 .أن يكون قدوة لمن يدربهم  -3
 .أن يكون لديه القدر الكافي من المادة العلمية  -4
 .أن يكون قادرًا على نقل وتوصيل المعلومات والخبرات للمتدربين  -0
 .أن يكون متفهمًا لطبيعة عملية التدريب أو التنمية ومدركًا الفرق بينهما وبين عملية التعليم  -6
 .القدرة على التجديد والتطوير المستمر في مادة التدريب وأساليبه أن يكون لديه  -7
 .ال تزيد أعباءه على القدر الذي يحافظ معه على فاعليته ويتي  له فر  التنمية الذاتية  -8
 .اإللمام الكامل بأساليب التدريب الحديثة وطرق استخدامها  -9
 .أن تكون له خبرة عملية في مجال حل المشكالت -15
 .أن يكون مدركًا للنواحي السلوكية وطرق التعامل معها -11

 :الشروط الواجب توافرها في المتدربين 
 :عددًا من الشروط البد من توافرها في المدرب وهي ان هناك 

 .ضرورة توفر الخبرة والمعرفة بالعمل الذي يقومون بالتدريب فيه    -1
 .درب ورغباته أثناء عملية التدريبتوفر اإلدراك لدى المدرب الحتياجات المت   -2
 .توفير المكافآت والحوافز المادية المناسبة للمدربين    -3
توفير وتهيئة كافة المستلزمات والتسهيالت الالزمة للقيام بمهمتهم التدريبية على الوجه    -4

 .األفضل 



ي   -0 مانه بالتدريب توفر الحماس والرغبة لدى المدرب وهما يعبران عن رغبته واهتمامه وا 
 .وموضوعه 

 .القدرة واإلمكانية على المواجهة    -6
 .أن يلم المدرب بالجوانب التربوية والنفسية    -7
 .أن تتوفر لديه المهارات القيادية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم للبرنامج وللمتدربين    -8
أن تكون لكه القدرة على التفكير اإلبداعي في مجال تخصصه ومحاولة تطبيق األفكار  -9
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