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 :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 الالعبيين فيي مناولية  إلىا الفريق المباراة تعود هفي كثير من الحاالت التي يخسر ب

ت المناسيب مميا يعطيي فيرب البير للخصيم لالسيتحواذ وفيي الوقي 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 الواضح 

التحرك في الملعب بسهولة ، للتخلص من مراقبة لغرض نجاحهم في  إتقانهاالالعبين الجدد 
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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
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 :المناوالت باليدين  :اوال 

بكلتييا اليييدين تشييترك فييي  وأيضيياانهييا منيياوالت جيييدة ومضييمونة لكييون الكييرة ممسييوكة بكلتييا اليييدين 

 .المناولة 

                    :( المباشرة)المناولة الصدرية :اوال
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سييهله  إنهييا . فييي لعبييه كييره السييلة  األساسيييةتسييمى هييذه المناوليية بمناوليية الفريييق وتعتبيير المناوليية 

. والييذراعان ، الكتييف ، المرفييق ، السيياقين  األصييابع. عضييالت الرسيي   أداءهيياوتشييترك فييي  األداء

وان هييذه (  حسييب حالييه اللعييب ) اخييذ خطييوه  ويمكيين ان تييهده هييذه المناوليية ميين الثبييات او بعييد

لصييدر المناوليية سييميت بالمناوليية الصييدرية والمباشييرة لكييون مسييار الكييرة يكييون مباشييرا ميين مسييتوى ا

الصييدر  أمييامألداء هييذه المناوليية ، تمسييك الكييرة باألصييابع . مسييتوى صييدر المسييتلم  إلييىالمنيياول 

منتشييرة  واألصييابعالعضييدان تقريبييا عموديييا علييى األرض . والمرفقييان مثنيييان وقريبييان ميين الجسييم 

المناولية تييتم بيدفع الكيرة مين اميام الصييدر .خليف الكيرة  واإلبهاميانبامتيداد كاميل عليى جيانبي الكييرة 

، ميد سيريع للرسيغين وامتيداد كاميل لليذراعين ان هيذا  األصيابعاستخدام قوه  بواسطةباتجاه المستلم 

ثقيل الجسيم ينتقيل . الكيرة فيي مسيارها الصيحيح توجييهقوه للكرة وكذلك  إعطاءاالمتداد يساعد على 

عليييى  أحيييداهمااذا كانيييت القيييدمان متقدمييية    المناولييية أثنييياءماميييية مييين القيييدم الخلفيييية اليييى القيييدم األ

قبيييل المناولييية فيكيييون ثقيييل الجسيييم ميييوزع عليييى  ه اميييا اذا كانيييت القيييدمان فيييي وضيييع متيييواز  ى األخييير 

ان هييذا . القييدمين بالتسيياوه وعنييد المناوليية تتقييدم احييدى القييدمين للمييام وينتقييل ثقييل الجسييم معهييا 

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

 :( غير المباشرة)المناولة المرتدة : ثانيا

ان هذا النوع من المناولة له قيمه فعاله عندما تكون حالة اللعب ال تسمح 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 امتصاب 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 للرض بامتداد كامل للذراعين . للمناول 

ان ثقل الجسم .الكرة    باتجاه  باتجاه األرض مع ميالن الجذع قليال للمام وميالن الرس
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اما اذا كانت ،  األخرى على  إحداهمادم األمامية اذا كانت القدمان متقدمة ينتقل على الق

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

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

 من المسافة بين المناول والمستلم لغرض ضمان وصول الكرة الى  خيراألتكون في الثلث 
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(.2)لمستلم تقريبا كما في الشكل استوى خصر م
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