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 مقدمة ومشكمة البحث
اليدف منو ىو ترك المجال  3×3أن إدخال لعبة كرة السمة  8108اد الدولي يشير االتح

لكي يستمروا في ممارسة  5×5لالعبين الذين لم يحصموا عمى فرصة لممارسة كرة السمة العادية 
لعبة منفصمة تماما عن لعبة كرة السمة العادية و ليا قوانينيا  3×3كرة السمة و أن لعبة كرة السمة 

( كما ىو 80) 5×5و أىدافيا الخاصة التي تختمف بشكل كبير عن كرة السمة العادية و بطوالتيا 
 0جدول رقم  موضح في 

 (88( )83.)3×3و  5×5يوضح االختالفات بين قانون كرة السمة  

 1جدول رقم  

 3×3و  5×5يوضح االختالفات بين قانون كرة السمة  

 3ضد  3 5ضد  5 نوع االختالف م
متر عرض و  15× م طول   11 م عرض 15× م طول  88 مساحة الممعب 1

الممعب في كرة يمثل أقل من نصف 
 السمة العادية

العبين في الممعب و العب واحد  3 بدالء 7العبين في الممعب و  5 عدد الالعبين 8
 بديل

 نقاط 3خارج قوس الثالث نقاط ب  احتساب النقاط 3
 نقطة  8داخل قوس الثالث نقاط ب 

 نقطة 1الرمية الحرة ب 

 نقطة 8خارج قوس الثالث نقاط ب 
 نقطة  1قاط ب داخل قوس الثالث ن

 نقطة 1الرمية الحرة ب 
دقيقة مقسمة عمى أربع فترات  44 زمن المباراة  4

 زمن الفترة عشر دقائق
دقائق أو  14فترة واحدة فقط زمنها 

نقطة أواًل قبل  81الفريق الذي يسجل 
 انتهاء الزمن

 عن طريق قرعة بين الفريقين بكرة قفز من دائرة المنتصف بداية المباراة 5
 ثانية  18 ثانية  84 زمن الهجمة  6

 المباراة لحاالت تبعا   3×  3 السلة كرة لالعبي الفردية الهجومية األداءات

 إبراهيم عامر سعد عامر/  د.م 

 
 الرياضية األلعاب تدريب قسم     
 للبنين الرياضية التربية کلية     

 اإلسکندرية جامعة      
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سمة واحد في الممعب الفريقين يصوبوا  لكل فريق سمة يصوب عميها   حمقة التصويب  7
 عمى نفس السمة 

استئناف المعب بعد  8
 التصويبات الناجحة

يدخل الفريق الكرة من أسفل السمة من 
 خمف الحد النهائي

يستحوذ الفريق عمى الكرة و يستأنف 
مباشرة من داخل الممعب و  المعب

يجب أن تخرج الكرة خارج قوس 
الثالث نقاط قبل محاولة الفريق 
التصويب عمى السمة و إال احتسبت 

 مخالفة
استئناف المعب بعد   9

المخالفات أو الكرات 
 خارج الممعب

يقوم الفريق المستحق لمكرة باستالم  يدخل الفريق الكرة من خارج الحدود 
افع في منتصف الممعب تمريرة من المد

  –خمف خط الثالث نقاط )كرة متبادلة 
Check ball) 

استئناف المعب بعد  14
 األخطاء 

 إدخال من خارج الحدود .1
 رمية أو رميات حرة .2
 رمية أو رميات حرة و استحواذ .3

 كرة متبادلة  .1
 رمية أو رميات حرة .2
 رمية أو رميات حرة و استحواذ .3

يسمح بوجود جهاز فني من مدير فني  لفنيةالمتابعة ا 11
 7و مدرب و إحصائي و غيره حتى 

 أفراد

 ال يسمح بوجود مدير فني أو مدرب

 

منذ انطالق أول حدث رسمي  3×3نظرا لإلقبال الشديد و المتزايد لممارسة لعبة كرة السمة 
منيا محط اىتمام ( الذي جعل 80في دورة األلعاب األوليمبية لمشباب ) 8101عام  3×3لبطولة 

من الدول األعضاء في االتحاد الدولي لكرة السمة و أصبح من الضروري إعداد العبين يتميزوا 
بسرعة و إيقاع المعب إلى جانب امتالكيم لمعديد من الميارات اليجومية التي تؤىميم لخوض تمك 

 3×3عبة كرة السمة المنافسات المتنوعة و المستمرة األمر الذي أدى بدوره إلى ضرورة دراسة ل

التي ينظميا االتحاد المصري لكرة  3×3مع زيادة اإلقبال عمى المشاركة في مسابقات كرة السمة 
األمر الذي  3×3السمة بمختمف أعمارىا و اتجاه بعض األندية لتدريب الالعبين عمى مباريات 
ن الدفاع لميجوم و ظير فيو بوضوح اختالف اختيار الميارات اليجومية و طريقة أداء التحول م

العكس األمر الذي أدى بدوره إلى اختالف درجة أىمية و اختيار الميارة تبعا لموقف المعب في 
، كما أن أساليب اليجوم تبنى عمى العمل الثنائي و الثالثي كما أوضح  3×3مباراة كرة السمة 

ألعاب ىجومية ( أن األلعاب الجماعية في كرة السمة يمكن تقسيميا إلى 8118عامر سعد )
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جماعية ثنائية تتم عمى أساس اشتراك العبين فقط في إنياء اليجوم و ألعاب ىجومية جماعية 
ثالثية يشترك فييا ثالث العبين إلنياء اليجوم و تعد مثل ىذه األلعاب ىي المكون األساسي 

 (6لمعمل الفريقي و الذي يشترك فيو أربع العبين أو خمس العبين )
إن خبرات الفرص التعميمية الجديدة و مواقف المعب التي يختبرىا الالعبون  8111 أشار ميتزلير 

و أن المباريات  5×5أغني من تمك الخبرات التي يختبرىا الالعبون في مباراة  3×3في حالة مباراة 
المقامة في مالعب صغيرة بتعديالت قانونية تحتوى عمى فرص أكثر لتكرار الميارات الحركية و 

و خاصة  3×3( تمك االختالفات أدت لتغيير طبيعة لعب مباراة كرة السمة 81ب الخططية )األلعا
 08ما يخص استئناف المعب بعد التصويبات الناجحة أو الفاشمة و اختالف طول زمن اليجمة )

كما أشار عامر سعد  5×5( و كما أن اليجوم في كرة السمة 3×3ث زمن اليجمة في مباراة 
 :إلى يمكن تصنيفو 8103
 اليجوم الخاطف 
  اليجوم الثانوي 
 اليجوم الموضعي 
 اليجوم في المواقف الخاصة 
 ( 7التغمب عمى الدفاع الضاغط) 

تم تناولو بالدراسة نظرا لبدء ابتكار لعبة كرة  5×5إن تصنيف اليجوم في مباراة كرة السمة 
لمكثير من الدراسات في حين  5×5و التي خضعت خالليا لعبة كرة السمة  0890السمة منذ عام 

لم يتم تناوليا بالدراسة حتى االن في حدود اطالع الباحث  3×3أن حاالت المباراة في كرة السمة 
  3×3نظرا لحداثة لعبة كرة السمة 

 8414وسف و أخرون يفارس سامي اطمع الباحث عمى مجموعة من الدراسات العربية كدراسة 
ب بالقفز من مناطق مختمفة يارة التصو ھة لميكينماتيوكيرات البيغة لبعض المتيميدراسة تحم) بعنوان

ونس حنون و عمار حسين ( و دراسة 8فئة الشباب() 3×3بوجود وعدم وجود المدافع بكرة السمة 
بعنوان )تمرينات خاصة لمسرعة لتطوير زمن ااالستجابة الحركية وتأثرييا في ميارة حركة  8416

دعاء حبيب و مهند عبد  ( و دراسة08سنة() 08السمة بأعماردون لكرة  3×3الالعب المدافع لـ 
بعنوان )تأثير التمارين الخاصة باستخدام األجيزة المساعدة في تطوير الرشاقة و  8484الستار 

حنين صفاء و لؤي يوسف ( و دراسة 3سنة() 08تحت  3×  3التوافق لدى العبات كرة السمة 
ستعمال قناع التدريب في بعض المؤشرات الوظيفية وتحمل بعنوان) تأثير أسموب المعب با 8419
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)دراسو تحميمية 8418والء عاطف ( و دراسة 8المتقدمات() 3×3األداء لالعبات كرة السمة 
سموى ( و دراسة 00و أثرىا عمى نتائج المباريات() 3×3لمميارات اليجومية المربو في كرة السمو 

 3×3لمميارات اليجومية المركبة لالعبي كرة السمة  بعنوان )دراسة تحميمية 8418محجوب تمام 
 8415دمحم عالء الدين بركات ( و دراسة 4م()8105وفقًا لنتائج المباريات في بطولة العالم 

( و 01لمرجال() 3×3بعنوان )فاعمية األداءات الميارية اليجومية فى بطوالت العالم لكرة السمة 
فاعميو االداءات المياريو الدفاعيو في بطوالت كره السمو بعنوان ) 8417دمحم السيد سويمم دراسة 

 (9لمرجال() 3×3

 8414جارسيا إف و أخرون كما اطمع الباحث أيضا عمى بعض الدراسات األجنبية كدراسة 
دانيل كونتي و ( و دراسة 06)اختالفات معدل ضربات القمب في المباريات المعدلة في كرة السمة()

( 3×3ال األداء واإلحصاءات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة السمةبعنوان )أشك 8417أخرون 
بعنوان )برنامج تدريبي لالعبي كرة  8418اليودميل بيتروف و مارتن بونيف ( و دراسة 04)

( و 09()3×  3عاًما الممارسين لكرة السمة  04و  08السمة المراىقين الذين تتراوح أعمارىم بين 
×  3)منيجية إعداد الالعبين لمعبة كرة السمة  8484مارتن بونيف اليودميل بيتروف و أيضا 

مقابل  3×  3)فرص التعمم في لعبة كرة السمة 8108 إيزابيل تالير و أخرون  دراسة( و 08()3
جافيير جارسيا و سيرجيو  ( و دراسة 07تطبيق لمتربية غير الخطية() 5×  5لعبة كرة السمة 

 (05عب كرة السمة المصغرة تبعا لنوع مباراة كرة السمة())أحداث حاالت المعب لال8105 جوزي 
عمى كامل  5×5إن االختالفات في طبيعة العمل اليجومى لكل من لعبة كرة السمة 

عمى نصف الممعب لم يتم دراستيا بشكل موسع حتى األن و ىذا ما  3×3الممعب ولعبة كرة السمة 
ا أكده أيضا ما اطمع الباحث عميو في الدراسات ( و م07) 8108أكدتو نتائج دراسة إيزابيل تايمور

فبعض الدراسات  3×3السابقة سواء العربية أو األجنبية التي تناولت جوانب مختمفة لكرة السمة 
تطرق لمجوانب البدنية أو الفسيولوجية و دراسات أخرى تناولت الجزء الدفاعي و أخرى تناولت 

لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لحاالت المباراة  اليجوم من حيث تحميل األداء الحركي في حين
 تبعا لموقف المعب وىذا ما دعا الباحث إلى تناول تمك المشكمة بالبحث   3×3في كرة السمة 
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 أهداف الدراسة  
 .3×3التعرف عمى حاالت المباراة في كرة السمة  .1

ا الالعبون في مباريات التعرف عمى األداءات اليجومية الفردية بالكرة التي يؤديي .2
 تبعًا لحاالت المباراة.  3×3كرة السمة 

 مصطمحات الدراسة  
"ىو األداء اليجومي المرتبط بموقف المعب لحظة استحواذ الفريق  3×3حاالت مباراة كرة السمة 

 " 3×3المياجم عمى الكرة تبعا لقانون كرة السمة 

 إجراءات الدراسة 
 منهج الدراسة

 منيج الوصفي بإستخدم المسحاستخدم الباحث ال

 عينة الدراسة
 3×3لكرة السمة  8106مباراة من بطولة كأس العالم أكتوبر  81شممت عينة الدراسة عدد 

 المقامة بالصين و فيما يمي توضيح لعينة الدراسة :

 أجريت الدراسة االستطالعية عمى مباراة النيائي بين أمريكا و صربيا  -

  8جدول رقم فريق فيما يمي توصيف عدد مباريات كل فريق  09عمى  أجريت الدراسة األساسية-

 توصيف مباريات عينة الدراسة األساسية

  8جدول رقم 

 توصيف مباريات عينة الدراسة األساسية

 عدد المباريات الفريق م 
 أربع مباريات أسبانيا  1
 ثالث مباريات الفمبين  8
 ثالث مباريات قطر 3
 ثالث مباريات أمريكا 4
 مباراتان نيوزيالندا  5
 مباراتان روسيا 6
 مباراتان سموفينيا 7
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 مباراتان رومانيا  8
 مباراتان المجر 9

 مباراتان بولندا 14
 مباراتان صربيا  11
 مباراتان أندونيسيا 18
 مباراتان إيطاليا 13
 مباراتان مصر  14
 مباراة واحدة الصين  15
 مباراة واحدة اليابان  16
 مباراة واحدة أورجواي 17
 مباراة واحدة هوالندا 18
 ة واحدةمبارا تركيا  19

 

 أدوات الدراسة
لمشاىدة مباريات عينة  G580 Lenovoاستخدم الباحث جياز حاسب آلي محمول 

( حيث يتم 84الدراسة و تم مشاىدة المباريات المسجمة عمى قناة االتحاد الدولي عمى اليوتيوب )
تابعة عمى ىذه القناة و يمكن الرجوع إلييا في أي وقت لم 3×3تسجيل معظم مباريات بطوالت 

 المشاىدة 

 المجال الزماني
  8107يونيو  83حتى  0الدراسة االستطالعية و القراءات النظرية من 
  8107حتى األول من أغسطس  8107يونيو  85مشاىدة و تحميل المباريات من 
  أغسطس حتى األول من سبتمبر  8معالجة البيانات و استخراج النتائج من

8107 
 الدراسة االستطالعية

( و 5دمحم عبد الحميد بالل ) –سترشد الباحث بالجمل الحركية التي شممتيا دراسة شعبان إبراىيم ا
جممة حركية في الدراسة االستطالعية لمتابعة سيولة تسجيل البيانات  89التي احتوت عمى عدد 

 صربيا× أثناء مشاىدة مباراة أمريكا 

 نتائج الدراسة 
( قام الباحث بتقسيم حاالت 0جدول رقم ) 5×5ا عن مباراة اختالفيو  3×3تبعا لطبيعة مباراة 

 إلى ما يمي: كما ظير في تحميل المباريات أقسامالمباراة لعدة 
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أواًل: األداءات الميارية اليجومية بعد االستحواذ عمى الكرة داخل قوس الثالث نقاط )بعد تصويبة 
الثالث نقاط قبل محاولة التصويب و ناجحة أو متابعة دفاعية( و التي تتطمب الخروج خارج قوس 

 ( و تنقسم إلى :0× )سوف نرمز ليا بالرمز

 تمرير .1
 محاورة داخل قوس الثالث نقاط ثم تمرير .2
 خارج قوس الثالث نقاط ثم تصويب من الوثبإلى محاورة  .3
 خارج قوس الثالث نقاط ثم تصويب سممي إلىمحاورة  .4
 ط ثم خروج من الحجز ثم تمريرخارج قوس الثالث نقاإلى محاورة  .5
 خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من الحجز ثم تصويب من الوثبإلى محاورة  .6
 خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من الحجز ثم تصويب سمميإلى محاورة  .7
: األداءات الميارية اليجومية بعد االستحواذ عمى الكرة من المتابعة اليجومية و التي ال  ثانيا

و تنقسم  (8)×طمب الخروج خارج قوس الثالث نقاط قبل محاولة التصويب و يرمز ليا بالرمز تت
 إلى :

 تمرير .1
 تصويب من الوثب .2
 محاورة ثم تمرير .3
 محاورة ثم تصويب من الوثب .4
 محاورة ثم تصويب سممي .5
ج قوس الثالث نقاط و عند استالم الكرة من المكان أو بعد كرة متبادلة أو من الحركة خار  :ثالثاً 

 (3×يرمز ليا بالرمز)

( و كال الحالتين 4)×قطع الكرة خارج قوس الثالث نقاط و استحواذ و يرمز ليا بالرمز  رابعًا:
 تشمل عمى:

 تمرير .1
 تصويب من الوثب .2
 محاورة ثم تمرير .3



 

15 
 م2021 أغسطس –( 1) العدد –( 068) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 خداع ثم محاورة ثم تمرير  .4
 محاورة ثم تصويب من الوثب .5
 ثم تصويب من الوثب محاورة خداع ثم .6
 محاورة ثم تصويب سممي .7
 خداع ثم محاورة ثم تصويب سممي  .8
 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تمرير  .9

 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من الوثب  .11
 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب سممي  .11
 اورة ثم تمرير خروج من الحجز ثم مح .12
 خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من الوثب  .13
 خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب سممي  .14

 الدراسة األساسية
قام الباحث بمشاىدة المباريات لمحصول عمى المشاىدات لكال الفريقين نظرا لقمة عدد الالعبين في 

 نتيجة المشاىدات كمايمى : الممعب و بالتالي يسيل تدوين المشاىدات و كانت

والدالالت اإلحصائية لحاالت استئناف المعب بعد االستحواذ عمى  ( يوضح تكرارات األداء و النسب المئوية 3جدول رقم ) 
 الكرة 

  حالة استئناف المعب بعد االستحواذ
إجمالي 

تكرار 
 األداء

النسبة 
المئوية 

 لألداء

الداللة  مربع كاى
 االحصائية

 -األداءات المهارية الهجومية بعد االستحواذ عمى الكرة )بعد تصويبة ناجحة 
 قطع الكرة داخل قوس الثالث نقاط( و التي تتطمب الخروج –متابعة دفاعية 

 إلى خارج قوس الثالث نقاط قبل محاولة التصويب
×1 787 %30.54 

دال  *1488.44
 احصائيا

األداءات المهارية الهجومية بعد 
االستحواذ عمى الكرة و التي ال تتطمب 
الخروج خارج قوس الثالث نقاط قبل 

 محاولة التصويب

 3.80% 98 8× بعد المتابعة الهجومية
عند استالم الكرة من المكان أو 
من الحركة خارج قوس الثالث 

 نقاط
×3 

1692 %65.66 
قطع الكرة خارج قوس الثالث 

 4× نقاط و استحواذ

 %100 2577  إجمالي األداءات 
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حيث قيمة مربع كاى المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند  4.45*دال احصائيا عند مستوى 
 4.45مستوى 

 
 1شكل رقم  

 

 التعميمات التي اعتمد عميها الباحث أثناء مالحظة األداءات:

 لمحد من زيادة الجمل الحركية تم وضع الجمل الحركية التي تم مشاىدتيا فقط  .1
 شاىدة و تكرار المشاىدة لمتأكد من األداء بشكل صحيحاستخدم الباحث نظام الم .2
تم استبعاد كل األداءات التي انتيت بكرة مفقودة ألنيا جمل حركية أو أداءات ميارية غير  .3

 مكتممة
 شممت كثير من األداءات عمى توقف و ارتكاز  .4
تم إضافتيا كل األداءات التي انتيت بالتصويب من أسفل السمة باالرتكاز و الدوران  .5

 لمتصويب من الوثب بعد المحاورة
التصويب السممي كأداء مستقل يقصد بو استالم الكرة من الحركة ثم أداء التصويبة السممية  .6

 بدون محاورة
 نتائج البحث 

 المعالجات اإلحصائية
لتوصل استخدم الباحث النسبة المئوية و المتوسط الحسابي و مربع كاي لمعالجة البيانات التي تم ا

 إلييا من تحميل مباريات .
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 عرض و مناقشة نتائج البحث 
 

  4جدول رقم  

 1×يوضح األداءات المهارية الهجومية 

 نوع األداء المهاري الهجومي

داء
 األ

رار
تك

 

اء 
األد

رارا 
لتك

ية 
مئو

ة ال
سب

الن
كمي

ال
 

وع 
جم

 لم
داء

 األ
رارا

لتك
ية 

مئو
ة ال

سب
الن

عب
 الم

الة
 لح

بعا
ت ت

اءا
األد

 

ات
اري

لمب
د ا

لعد
بة 

نس
 بال

داء
 األ

سط
متو

 
الداللة  مربع كاى

 االحصائية

 9 44.73 13.66 352 محاورة ثم تمرير

1438.48* 
دال 

 احصائيا

 7 33.04 10.09 260 تمرير

محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم 
 97 من الوثب  تصويب

3.76 12.33 3 

محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم 
 59 تصويب سممي 

2.29 7.50 2 

محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم 
 11 خروج من الحجز ثم تمرير

0.43 1.40 0 

محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم 
 6 خروج من الحجز ثم تصويب من الوثب 

0.23 0.76 0 

محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم 
 2 خروج من الحجز ثم تصويب سممي 

0.08 0.25 0 

 21 100% 30.54% 787 إجمالي المشاهدات

حيث قيمة مربع كاى المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاى  4.45*دال احصائيا عند مستوى 
 4.45الجدولية عند مستوى 
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 8شكل رقم  

  4جدول رقم    يتضح من     

وجود فروق معنوية  8شكل رقم  و الرسم البياني كما في  1× يوضح األداءات الميارية اليجومية
ذات داللة احصائية بين األداءات الميارية اليجومية حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة 

جدول ، كما يظير من  1.15( وىى أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند مستوى  0138.48)
  4رقم  

أن ميارة المحاورة المتبوعة بالتمرير أكثر الميارات  1× يوضح األداءات الميارية اليجومية
الي المشاىدات و يرجع % من إجم44.73اليجومية استخداما في ىذه الحالة حيث مثمت قيمة 

الباحث ذلك األمر إلى احتياج الالعب لمخروج بالكرة خارج القوس الثالث نقاط لمنحو الفرصة 
جدول كما في  5×5و كرة السمة  3×3لمتصويب كما سبق االشارة سابقا لالختالفات بين كرة السمة 

 0رقم  

ث( يبدأ في 08و ذلك ألن وقت اليجمة ) 3×3و  5×5يوضح االختالفات بين قانون كرة السمة  
االحتساب عمى الفريق من لحظة استحواذه عمى الكرة و لذلك فمبادرة الالعبين باختيار المحاورة ثم 

زمالء خارج قوس الثالث نقاط نظرا لضغط الالعبين عمى الكرة التمرير لفتح ممرات لتمرير الكرة لم
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األمر الذي يجعل تمرير الكرة مباشرة  –حسب حالة المعب  -بعد المتابعة الدفاعية أو خطف الكرة 
لمزمالء في كثير من األحيان صعبًا نتيجة لذلك الضغط الدفاعي كما اتضح من النتائج أن التمرير 

% يمييا المحاورة خارج قوس 33.14ت استخداما تبعا ليذه الحالة بنسبة جاء كثاني أكثر الميارا
 %.08.33الرمية الثالثية ثم التصويب بنسبة 

 كما يمي: 1×يتضح أن ترتيب أهمية األداءات المهارية الهجومية في حالة 

 محاورة ثم تمرير .1
 تمرير .2
 محاورة خارج قوس الثالث نقاط ثم تصويب من الوثب .3
 ورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم تصويب سمميمحا .4
 محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من الحجز ثم تمرير .5
 محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من الحجز ثم تصويب من الوثب .6
 محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من الحجز ثم تصويب سممي .7

 
  5جدول رقم  

 8×األداءات المهارية الهجومية 

 نوع األداء المهاري الهجومي

داء
 األ

رار
تك

 

كمي
ء ال

ألدا
را ا

تكرا
ة ل

ئوي
الم

بة 
نس

ال
 

اء 
ألد

را ا
تكرا

ة ل
ئوي

الم
بة 

نس
ال

عب
 الم

الة
 لح

بعا
ت ت

اءا
األد

وع 
جم

لم
 

ط ا
وس

مت
دد 

 لع
سبة

بالن
اء 

ألد
ات

باري
الم

 

الداللة  مربع كاى
 االحصائية

 1 53.06 2.02 52 تصويب من الوثب 

143.43* 
دال 

 احصائيا

 1 19.39 0.74 19 تمرير

 0 12.24 0.47 12 محاورة ثم تصويب من الوثب

 0 7.14 0.27 7 خداع ثم محاورة ثم تمرير

 0 4.08 0.16 4 محاورة ثم تمرير
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 0 4.08 0.16 4 ورة ثم تصويب سممي محا

 2 100% 3.80% 98 إجمالي المشاهدات

حيث قيمة مربع كاى المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاى  4.45*دال احصائيا عند مستوى 
 4.45الجدولية عند مستوى 

 

 

 3شكل رقم  

  5جدول رقم    يتضح من     

وجود فروق معنوية ذات  3شكل رقم  و الرسم البياني كما في  8×األداءات الميارية اليجومية 
( 013.43داللة احصائية بين األداءات الميارية اليجومية حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة )

 ،1.15ع كاى الجدولية عند مستوى وىى أكبر من قيمة مرب

% من إجمالي ميارات 53.16الوثب كأىم ميارات ىذه الحالة بنسبة  يظير التصويب من     
ىذه الحالة حيث أن المتابعة اليجومية اليدف الرئيس منيا ىو تكرار محاولة التصويب لذلك يظير 

 ارتفاع نسبة تكرار التصويب بعد المتابعة كأىم الميارات اليجومية في ىذه الحالة.
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% نظرا ألن المتابعة اليجومية قد 09.39لمرتبة الثانية بنسبة يظير أن التمرير يأتي في ا     
تكون بعيدة في بعض األحيان عن أسفل السمة مما يجعل أداء ميارة التصويب غير مالئم كما أن 
الالعب قد يمرر الكرة لزميل خارج قوس الثالث نقاط لزيادة احتمال النقاط المسجمة و خاصة أن 

فمحاولة الالعبين المحاق بالفريق المنافس قد تتطمب التصويبة من خارج المباراة قد تنتيي بالنقاط 
قوس الثالث نقاط )تصويبو بنقطتين( لمحاولة تعويض الخسارة و إمكانية الفوز في المباريات و 
يأتي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة التكرار ىو المحاورة ثم التصويب من الوثب بنسبة 

 ىو: 8×تبعا لحالة  ىمية األداءات الميارية اليجومية% يتضح أن ترتيب أ 08.84

 تصويب من الوثب .1
 تمرير .2
 محاورة ثم تصويب من الوثب .3
 خداع ثم محاورة ثم تمرير .4
 محاورة ثم تمرير .5
 محاورة ثم تصويب سممي .6

  6جدول رقم  

 4×،  3×رية الهجومية األداءات المها

 نوع األداء المهاري الهجومي

داء
 األ

رار
تك

 

اء 
األد

رارا 
لتك

ية 
مئو

ة ال
سب

الن
كمي

ال
 

اء 
األد

رارا 
لتك

ية 
مئو

ة ال
سب

الن
لة 

لحا
عا 

 تب
ات

داء
 األ

موع
مج

ل
عب

الم
 

دد 
 لع

سبة
بالن

اء 
األد

ط 
وس

مت
ات

اري
لمب

ا
 

الداللة  مربع كاى
 االحصائية

 14 30.44 19.98 515 تمرير

3173.57* 
دال 

 احصائيا

 10 21.69 14.24 367 تصويب من الوثب 

 7 14.89 9.78 252 محاورة ثم تصويب من الوثب 

 6 13.59 8.93 230 محاورة ثم تمرير

 4 9.93 6.52 168 محاورة ثم تصويب سممي 
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 1 2.72 1.79 46 تصويب سممي 

 1 1.54 1.01 26 سممي خداع ثم محاورة ثم تصويب 

محاورة ثم خروج من الحجز ثم 
 26 محاورة ثم تمرير

1.01 1.54 1 

 1 1.12 0.74 19 خداع ثم محاورة ثم تمرير

محاورة ثم خروج من الحجز ثم 
 17 محاورة ثم تصويب من الوثب 

0.66 1.00 0 

خداع ثم محاورة ثم تصويب من 
 9 الوثب 

0.35 0.53 0 

الحجز ثم محاورة ثم  خروج من
 7 تمرير

0.27 0.41 0 

محاورة ثم خروج من الحجز ثم 
 6 محاورة ثم تصويب سممي 

0.23 0.35 0 

خروج من الحجز ثم محاورة ثم 
 3 تصويب من الوثب 

0.12 0.18 0 

خروج من الحجز ثم محاورة ثم 
 1 تصويب سممي 

0.04 0.06 0 

 45 100% 65.66% 1692 إجمالي المشاهدات

حيث قيمة مربع كاى المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاى  4.45*دال احصائيا عند مستوى 
 4.45الجدولية عند مستوى 
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 4شكل رقم  

 يتضح من      

  6جدول رقم  

وجود فروق معنوية ذات  4و الرسم البياني كما في شكل رقم  4×،  3×رية الهجومية األداءات المها
 3073.57) داللة احصائية بين األداءات الميارية اليجومية حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة

، و يظير أن التمرير ىو أكثر  1.15( وىى أكبر من قيمة مربع كاى الجدولية عند مستوى 
% يرجع الباحث احتالل التمرير لممركز األول في 31.44الميارات استخداما في ىذه الحالة بنسبة 

عمى نقل الكرة ىذه الحاالت إلى أن تمرير الكرة يعد من أىم الميارات اليجومية ألن التمرير يساعد 
و تحويل الكرة من جانب لجانب مما يساعد في خمخمة الدفاع و فتح ثغرات الختراق الدفاع و ىذا 

( إلى أن تمرير الكرة و نقل 7يعد مبدأ من مبادئ اليجوم حيث أشارت دراسة عامر سعد عامر )
ريك الكرة بشكل الكرة يعد من أىم المبادئ التي يبنى عمييا أي فريق ىجومو ، فإن الحاجة لتح
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سريع و توصيميا لالعب القريب من السمة أو صاحب الفرصة األسيل لمتصويب ىو االختيار 
 المقدم لذا ظيرت ميارة التمرير كأىم ميارات تمك الحالة. 

% كأسرع الوسائل لمتصويب و سبق اإلشارة 80.69يأتي بعدىا التصويب من الوثب بنسبة      
نقطة قبل الفريق المنافس و بالتالي فإن  80قد تنتيي إذا أحرز الفريق  3×3ان مباراة كرة السمة 

ث 08الحاجة لتصويب الكرة من الوثب كوسيمة سريعة إلحراز النقاط نظرا لقمة وقت اليجمة )
تأتي في المرتبة الثانية ألىم الميارات في تمك  (83()9.8القانون الدولي لكرة السمة مادة رقم 

 الحالة 

بعدىا المحاورة ثم التصويب من الوثب في المرتبة الثالثة ألكثر الميارات استخداما بنسبة يأتي      
% نظرا ان الدفاع المستخدم ىو دفاع رجل لرجل و الذي يجعل في كثير من األحيان 04.89

التحرر من المدافع أمرا صعبا لذا يمجأ المياجم الستخدام ميارات المحاورة كوسيمة لمتحرر من 
 ع كي يتمكن من أداء التصويب من الوثب بالطريقة التي تزيد من احتماالت إحرازىا.المداف

 هو: 4×،  3×يتضح أن ترتيب أهمية األداءات المهارية الهجومية تبعا لمحالة  

 تمرير  .1
 تصويب من الوثب .2
 محاورة ثم تصويب من الوثب .3
 محاورة ثم تمرير .4
 محاورة ثم تصويب سممي .5
 سمميتصويب  .6
 خداع ثم محاورة ثم تصويب سممي .7
 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تمرير .8
 خداع ثم محاورة ثم تمرير .9

 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من الوثب .11
 خداع ثم محاورة ثم تصويب من الوثب .11
 محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب سممي .12
 خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من الوثب .13
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 خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب سممي .14

 االستخالصات:
 ىي: 3×3حاالت المعب في مباراة  .1
األداءات الميارية اليجومية بعد االستحواذ عمى الكرة و التي تتطمب الخروج  ىي( و 0)×أواًل : 

بعد تصويبو ناجحة من الفريق المنافس أو بعد  لة التصويبإلى خارج قوس الثالث نقاط قبل محاو 
االستحواذ عمى الكرات المرتدة من المتابعات الدفاعية بعد التصويبات غير الناجحة لمفريق المنافس 

 أو الكرات المخطوفة داخل قوس الثالث نقاط 

تطمب الخروج خارج قوس ثانيا : األداءات الميارية اليجومية بعد االستحواذ عمى الكرة و التي ال ت
 الثالث نقاط قبل محاولة التصويب و حاالتيا:

 ( بعد المتابعة اليجومية 8)× .أ
 ( عند استالم الكرة من المكان أو من الحركة خارج قوس الثالث نقاط3)× .ب
 ( قطع الكرة خارج قوس الثالث نقاط و استحواذ 4)× .ت

  3×3م الميارات وفقا لطبيعة الحالة أثناء مباراة توجيو عممية تدريب الالعبين عمى استخدا .2
 تدريب الالعبين عمى الميارات يجب أن يكون عمى شكل تدريبات موقفيو  .3
لذا  3×3يعد التصويب من الوثب )باختالف أشكالو( األكثر استخداما خالل مباريات  .4

 3×3يجب أن يوضع كأىم الميارات اليجومية الفردية لتدريب العبي 

 سا التوصيات و االستفادة العممية من الدراسة:ساد
يقترح الباحث توزيع تعميم و تدريب األداءات الميارية و الجمل الحركية اليجومية الفردية  .1

 التي تم استخالصيا من الدراسة تبعا لنسبة التكرار و نوع األداءات لمرحمتين:
االىتمام بميارات سنة و فييا يتم  04المرحمة األولى و تشمل مرحمة تحت   

 المستوى األول كما في 

  7  جدول رقم

  مستوى مقترح توزيع المهارات عمى كل 
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الكبار و فييا يتم  سنة حتى 06المرحمة الثانية و تشمل كل األعمار السنية بداية من تحت 
 االىتمام بميارات المستوى الثاني كما في 

  7رقم  جدول 

 باإلضافة لميارات المستوى األول . مستوى  مقترح توزيع المهارات عمى كل

  7جدول رقم  
 مقترح توزيع المهارات عمى كل مستوى 

 
حالة 
 المعب

 المستوى الثاني المستوى األول

×0  محاورة ثم تمرير 
 تمرير 
  محاورة خارج قوس الثالث نقاط ثم

 تصويب من الوثب
  الثالث نقاط محاورة إلى خارج قوس

 ثم تصويب سممي

  محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من
 الحجز ثم تمرير

  محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من
 الحجز ثم تصويب من الوثب

  محاورة إلى خارج قوس الثالث نقاط ثم خروج من
 الحجز ثم تصويب سممي

×8  تصويب من الوثب 
 تمرير 
  ة ثم تصويب من الوثبمحاور 

 خداع ثم محاورة ثم تمرير 
 محاورة ثم تمرير 
 محاورة ثم تصويب سممي 

×3  ،×4 
 

  تمرير 
 تصويب من الوثب 
 محاورة ثم تصويب من الوثب 
 محاورة ثم تمرير 
 محاورة ثم تصويب سممي 
 تصويب سممي 
 

 خداع ثم محاورة ثم تصويب سممي 
  الحجز ثم محاورة ثم تمريرمحاورة ثم خروج من 
 خداع ثم محاورة ثم تمرير 
  محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من

 الوثب
 خداع ثم محاورة ثم تصويب من الوثب 
  محاورة ثم خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب

 سممي
 خروج من الحجز ثم محاورة ثم تصويب من الوثب 
 ورة ثم تصويب سمميخروج من الحجز ثم محا 
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نظرا الختالف طبيعة المعب و نظام  5×5عن لعبة كرة السمة  3×3تختمف لعبة كرة السمة  .2
بشكل منفصل عن  3×3المباراة و القوانين و بالتالي يجب اعتماد مدربين لمعبة كرة السمة 

 5×5مدربين كرة السمة 
ءا عمى ما استخمصتو نتائج ىذه بنا 3×3عمل دورات تدريبية متخصصة لمدربي كرة السمة  .3

 الدراسة
 :المراجع

لمصغار ، مجمة  3×3أبو بكر دمحم دمحم مرسي : تصميم مقياس معرفي لحكام كرة السمة في مسابقات  .1
 ، الجزء الثالث ، دار المنظومة. 48أسيوط لعموم و فنون التربية الرياضية ، العدد 

معب باستعمال قناع التدريب في بعض المؤشرات الوظيفية حنين صفاء و لؤي يوسف : تأثير أسموب ال .2
مجمة كمية التربية الرياضية جامعة بغداد ، المجمد المتقدمات  3×3وتحمل األداء لالعبات كرة السمة 

 8419الحادي والثالثون ، العدد الثالث
اعدة في تطوير الرشاقة تأثير التمارين الخاصة باستخدام األجيزة المسدعاء حبيب و مهند عبد الستار :  .3

 8مجمة التربية الرياضية جامعة بغداد العدد سنة  08تحت  3×  3و التوافق لدى العبات كرة السمة 
  88المجمد 

( وفقًا لنتائج 3×  3: دراسة تحميمية لمميارات اليجومية المركبة لالعبي كرة السمة )سموى محجوب تمام .4
 م8105المباريات في بطولة العالم 

: دراسة األداءات الميارية اليجومية بكرة أثناء مباريات كرة شعبان إبراهيم دمحم و دمحم عبد الحميد بالل .5
 8108المجمة العممية ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية،  8108السمة بأولمبياد لندن 

ة عمى فعالية العمل اليجومي : أثر تعديالت مقترحة في قانون صغار كرة السم عامر سعد عامر .6
 :DOI 8118الجماعي ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة اإلسكندرية 

10.13140/RG.2.2.11955.84003 
__________: تأثير استخدام اليجوم الموقفي المتغير عمى األداء الخططي اليجومي لناشئي كرة السمة  .7

 :DOI 8103لتربية الرياضية لمبنين جامعة اإلسكندرية ، رسالة دكتوراه ، كمية ا
10.13140/RG.2.2.32088.49921 

رات ية لبعض المتغيمي: دراسة تحم ند عبد الستار العانيھاشم ، مھث فارس اليوسف ، ليفارس سامي  .8
فئة  3×3مة ب بالقفز من مناطق مختمفة بوجود وعدم وجود المدافع بكرة السيارة التصو ھة لميكينماتيوكيالب

 م8104ة  ياضية الر ية التربيكم -الشباب جامعة بغداد 
لمرجال ، رسالة  3×3: فاعميو االداءات المياريو الدفاعيو في بطوالت كره السمو  دمحم السيد سويمم .9

 .8107ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا ، 
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لمرجال  3×3ارية اليجومية فى بطوالت العالم لكرة السمة : فاعمية األداءات الميدمحم عالء الدين بركات .11
 . 8105رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا ، 

( وفقًا 3×  3: دراسة تحميمية لمميارات اليجومية المركبة لالعبي كرة السمة ) والء عاطف دمحم متولى .11
ماجستير كمية التربية الرياضية ، جامعة بني سويف ،  م  رسالة8105لنتائج المباريات في بطولة العالم 

8108 
: تمرينات خاصة لمسرعة لتطوير زمن ااالستجابة الحركية وتأثرييا في ميارة ونس حنون و عمار حسين .12

م مجمة التربية الرياضية جامعة 8106سنة  08دون  لكرة السمة بأعمار 3×3حركة الالعب المدافع لـ 
 م 8106ع المجمد الثامن و العشرين بغداد العدد الراب
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