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 المقدمة ومشكلة البحث:  1/0
كرة السللة بملا تتضلممن ملن متلارات حركيلة متموللة تتمللب ملن ممارسليتا رياضة عد ت  

مضللافاً يليتللا متللارات وفمللون اللعبللة الفرديللة  والفسلليولوجيةامللتالع لللدد مللن القللدرات البدميللة 
كرة السلة من األمشمة التي يتم التمافس فيتا بين فريقين يتكون كل ممتما من خمسة و ،والجمالية

م ويتمثلل فلي كلل فريلف فلي يرضلين، األول مدجلوميمحصلر دلد  اللبين داخلل الملعلب وي
دفاليم ويتمثل في ممع الفريف الممافس من االسلتحوا  م والثامية الفريف الممافس سل التسجيل في
 .التصويب  للى الكرة أو
موجن  و وحدات تدريبية  بين الاللبين في أى مشام رياضي العامل المتائيالمباراة    وتمثل

ن من قدرات الاللبو اكتسبنللى ما  كرة السلةمباريات  الفوز أو التزيمة في، حيث يتوق  مقممة
 التغيلرات وتعتبلر  ،وفقلاً للتلدريب الرياضلي التخصصلي ومتاريلة وخمميلةوفسليولوجية بدمية 

العواملل أدلم واحلدة ملن  المباراة خاللشدة ال لبين والتى تحدث متيجة التغير فيالفسيولوجية لال
للللى رصللد يسللعى العلللم الحللديث وباسللتخدام التكمولوجيللا ، حيللث المرتبمللة بقللدرات الاللبللين

لملية التلدريب تموير  باراة وتحليلتا لالستفادة ممتا فيالم خاللالحادثة  واإلستجابات المتغيرات 
 .الرياضي لاللبين

أن التدريب الرياضى  في  م( 2016)  د الفتاحريسان خريبم وأبو العال لبوأشار يلى  لع 
الحديث يتملب أن يحصل المدرب للى معلومات دقيقة وسريعة لن أداء الرياضي، ويتحقف  لع  
من خالل تحليل األداء الرياضي )مثل التحليل الفسيولوجى( وال ى يقدم للمدرب والاللب تسجيالً  

 ( 239  :2)موضولياً صادقاً لن مواصفات األداء أثماء المباراة.  
وقو  للى المتملبات البدمية والفسيولوجية للرياضات التمافسية دو العامل  ال ويعتبر 

األساسي في تحديد لملية التدريب، وأن التعر  للى متملبات الممافسة يسالد المدربين للى  
 تصميم البرامج التدريبية وخاصة التدريبات المولية التي تمثل األداء األقصى في المباريات. 

ت أن الفلرد يتعلرل لوتلور تغيلرا م(2000محمد لالوى وأبو العال لبد الفتاح )وي كر 
يسلتجابات، ويمكمملا أن مسلمى تللع التغيلرات  ،حملال بدميلةيجة لتعرضن ألتحدث داخل جسمن مت

ووائ  الجسم تتوق  بمتاية الحمل البلدمى أو تسلتمر لفتلرة قصليرة  ودى لبارة لن تغيرات في
 (119: 4من األداء. )

 .Abdelkrim, N. B., et alوآخللرون ميللددال بللن لبللدالكريم  ودلل ا ماأشللار يليللن
 فلي أن كلرة السللة (م1995) .McInnes, S. E., et alوملاع أمليس وآخلرون  (م2010)

 خالل المباراة مثل االممالق السريع والتوق  المفاجئ مرتفعة الشدة تتميز بتكرار أداءات مختلفة
المبلاراة في بإالضافة يلى التماوب خالل األداء د ا ، وتغيرات في اإلتجاه والقفز ومتارات خاصة

ما بين الوصول يلى الشدة القصوى أو االقل من القصوى أو االستمرار لفترات مويلة بين شدات 
فلي ممخفضة تتبعتا شدات أقل من القصوى مما يلمعكس لللى االسلتجابات الفسليولوجية الحادثلة 

 (391: 15، )(2339 :5)المباراة. 
للى   ي صم  األداء في كرة السلة  أنم( 2013م ).Hulka et alدولكا وآخرون ويضي  

أمن مشام بدمي متقمع مسبة يلى التغير في ورو  المباراه الموقفية ولدد المتغيرات المتداخلة،  
وأمن من الضروري التعر  للى معلومات تفصيلية لن مبيعة األداء لاللبي كرة السلة خالل  

  ( 27: 10خميم التدريب المتخصص. )المبارايات كأساس لت
كرة السلة  أن  مAbian-Vicen, J., et al. (2014)أبيان فيسن وآخرون د ا ويؤكد 

من الجتد البدمي لالي الشدة   بالتماوب خالل فترات المباراةمن الرياضات الجمالية والتي تتميز 
 ( 1334:  7يتخللن فترات من شدة ممخفضة ويلادة اإلستشفاء. ) 



 
 

أن لملية   مSchelling, X. & Torres-Ronda, L. (2013 ) شيلمج ورومداويشير 
التدريب في كرة السلة يجب أن تتضمن محاكاه للقدرات البدمية والفسيولوجية للمباراة والتي تمكن  

 ( 91: 24) متملبات المباراة الخاصة. مع الاللبين من التكي  
فقد اتجتت العديد من الدراسات يلى تحليل اإلستجابات الفسيولوجية في كرة السلة خالل  

دولكا   ودراسة( 20) م(2016م ).Puente et alبيميتي وآخرون المباريات مثل دراسة 
تحليل المتملبات الفسيولوجية  ي ادتمت بدراسة الت ( 10م() 2013م ).Hulka et alوآخرون 

ً لمراكز اللعب، ودراسة والبدمية لاللبي كرة السلة  رومدا وآخرون  خالل المباريات وفقا
Ronda et al.( 25م()2016م ) اإلستجابات القلبية أثماء المجتود أثماء  التي قارمت بين

 مباراه. ومقارمة د ه القياسات مع متملبات ال  مجمولة تدريبات متعددة لكرة السلة
وادتمت دراسات أخرى بالتعر  للى الفروق في المتغيرات الفسيولوجية والبدمية بين  

 Paul G, M. etبول مومتجمري وآخرون التدريبات التجومية والتدريبات الدفالية مثل دراسة  
al.( 19م() 2010م) . 

من خالل الدراسات السابقة في مجال كرة السلة أن   ان ومن د ا الممملف فقد الحو الباحث
سعت يلى التعر  للى االستجابات   – ان في حدود للم الباحث –يالبية د ه الدراسات 

لاللبي كرة السلة   )معدل مبل القلب األقصى والحد األقصى إلستتالع األكسجين( الفسيولوجية
خالل المباريات وبعضتا للتعر  للى الفروق بين مراكز اللعب، يال أمن لم تتماول الدراسات  

  وفقاً لمراكز اللعب  تحليل د ه االستجابات لكل فترة من فترات المباراة للى حدة )أربعة فترات( 
كرة السلة خالل   والتي من الممكن أن تسالد في فتم ألمف للمتملبات الفسيولوجية لاللبي

ً لاللبي   المباريات، والتي يتأسس من خاللتا تصميم برامج التدريب الرياضي األكثر تخصصا
ً كرة السلة  األحمال والشدات   لقدرات الاللبين والتى تتشابن في  بما تحتوين من شدات وأحمال وفقا

 . التى تتملبتا المباراة أثماء الموق  الفعلى للعب 
  مادية معدالت اإلستجابات الفسيولوجية  يلى  التوصللبحث في ومن دما تكمن مشكلة ا

خالل فترات المباراة وفقاً   )معدل مبل القلب األقصى والحد األقصى إلستتالع األكسجين(
لمراكز اللعب لدى اللبي كرة السلة؟ ودل دماع فروق بين د ه المعدالت خالل فترات المباراة  

 سلة؟ وفقاً لمراكز اللعب لدى اللبي كرة ال
   البحث: دد   1/1

)معدل  معدالت اإلستجابات الفسيولوجية داللة الفروق لالتعر  للى يتد  د ا البحث يلى 
ً لمراكز  المصاحبة للجتد البدمي مبل القلب األقصى والحد األقصى إلستتالع األكسجين(  وفقا

 . السلة  كرة فياألربعة   خالل فترات المباراة اللعب 
 البحث:  تساؤل  1/2

)معدل مبل القلب األقصى   توجد فروق بين قيم معدالت اإلستجابات الفسيولوجيةدل 
وفقاً  األربعة  للجتد البدمي خالل فترات المباراةالمصاحبة  والحد األقصى إلستتالع األكسجين( 

 كرة السلة؟ فيلمراكز اللعب 
 مصملحات البحث:  1/3
 التحليل الفسيولوجي:  1/3/1

 ( 239 : 2)يص  تكلفة الماقة لحركة االمسان وكي  يتكي  التمثيل الغ ائى مع التدريب. تحليل 
 االستجابات الفسيولوجية:  1/3/2

المؤقت والمستمر لفترات   األداء الرياضي  متيجة مؤقتاً  في الجسم التغيرات التى تحدث  دي 
 (495: 14) . مويلة أو قصيرة

 يجراءات البحث:  3/0
 : البحث  ممتج 3/1

 الممتج الوصفي و لع لمماسبتن لمبيعة البحث. اناستخدم الباحث
 : البحث  ليمةمجتمع و 3/2



 
 

والمسجلين باإلتحاد   يتمثل مجتمع البحث من اللبي كرة السلة للدرجة األولى )رجال( 
من اللبي مادي أبو كبير الرياضي   المصري لكرة السلة، تم اختيار ليمة البحث بالمريقة العمدية

(  34التابعين لمممقة الشرقية لكرة السلة، واشتملت ليمة البحث للى )ومركز شباب السادات 
 ( اللبين كعيمة استماللية. 10( اللب كعيمة أساسية، ولدد )24اللب قسمت يلى لدد )

 : البحث  ليمة  اختيار  3/2/1
 تم اختيار ليمة البحث وفقاً للشروم التالية:

o  .الحصول للى مراكز متقدمة 
o  التدريب ولدم اإلمقماع حتى وقت تمبيف الدراسة األساسية. في اإلمتوام 
o  الدراسة. في خلو أفراد العيمة من االصابات، وموافقة ليمة البحث للى المشاركة 
o  سموات  8اليقل العمر التدريبى لن . 
 : البحث  ليمة تجامس    3/2/2

، الوزن، ارتفاع القامن) الممو بإجراء التجامس ألفراد ليمة البحث في متغيرات  انقام الباحث
 ( يوضح  لع.1، والجدول رقم )العمر التدريبيو (العمر

 ( 1جدول )
 والعمر التدريبي   متغيرات الممو ي التوصي  اإلحصائى للعيمة الكلية ف

 ( 34) =ن

 وحدة القياس  المتغيرات 
  المتوسم 
 الحسابي 

  االمحرا 
 المعياري 

 االلتواء  الوسيم 

 0.95 186 1.58 186.5 سم  ارتفاع القامن 

 1.15 80.2 0.26 80,3 كجم  الوزن 

 0.19- 21.3 1.54 21.2 سمة  العمر

 0.14 12.2 2.14 12.3 سمة  العمر التدريبي 

الكلية  ( أن جميع قيم معامالت االلتواء ألفراد ليمة البحث 1يتضح من الجدول رقم ) 
وقد امحصرت د ه القيم ما   والعمر التدريبي ( لمتغيرات الممو 1,15: 0,19-تراوحت ما بين )

ود ا  ( مما يشير يلى وقوع ليمة البحث الكلية داخل الممحمى االلتدالى لت ه المتغيرات، 3 ± بين )
 . د ه المتغيرات في  يدل للى تجامس أفراد العيمة 

 جمع البيامات:  وسائل  3/3
 : ستمارات اال  3/3/1
  – العمر متغيرات ) الخاصة بعيمة البحث وأشتملت للى  استمارة لتسجيل البيامات  3/3/1/1

   .العمر التدريبى(  –الوزن  – ارتفاع القامة
 . داخل المعملمتائج القياسات الفسيولوجية بيامات  يستمارة تفريغ   3/3/1/2
   المباراة.  خاللاستمارة تفريغ بيامات متائج القياسات الفسيولوجية  3/3/1/3
 المستخدمة: واألجتزة األدوات  3/3/2
 لقياس ارتفاع القامة.   Restamer Pe 3000ر  جتاز رستامي 3/3/2/1
 لقياس الوزن.  ميزان مبي معاير 3/3/2/2
 . ب كرة سلة قامومى + كرات سلة عمل 3/3/2/3
(  COSMEDالمعاير وملحقاتن )  Quark CPET قياس الكفاءة الوويفية جتاز  3/3/2/4

 ( 1مرفف )لقياس المتغيرات الفسيولوجية معملياً. 
 ( 1مرفف ) .Landice Treadmillماركة المعاير  اإللكترومي السير المتحرعجتاز  3/3/2/5
 ( 2مرفف )المعاير  و ال اكرة االلكترومية.  Suunto Memory Beltجتاز  3/3/2/6
 Smart Memory Belt Docking وحدة يسترجاع البيامات الفسيولوجية  3/3/2/7

Station .( 2مرفف ) 



 
 

المستخدم لتحليل االستجابات   Suunto Training Manager Lite 2.1برمامج  3/3/2/8
 ( 2مرفف )المباراة.   خالل الفسيولوجية 

 لمعالجة وتحليل البيامات.  Notetopجتاز   3/3/2/9
 تحديد المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث:   3/3/3

بعمل مسح مرجعي للدراسات السابقة المتخصصة في مجال كرة السلة لتحديد   انالباحث  اقام
( متلائج 2أدم المتغيرات الفسيولوجية المؤثرة في أداء اللبي كرة السلة، ويوضلح الجلدول رقلم )

 المسح المرجعي.
 ( 2جدول )

 أدم المتغيرات الفسيولوجية لاللبي كرة السلة تحديد المسح المرجعي ل

 وسمة المشر  المؤل  م 
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معدل 
مبل  
 القلب 

معامل  
 التمفس 

التتوية  
 الرئوية 

الحد 
االقصى  
الستتال 
ع 
االكسجي 
 ن 

السعة  
 الحيوية 

معامل  
التبادل  
 التمفسى 

حامل  
 الالكتيع 

الدين  
االكسجي 
 مى 

1 
Torres-Ronda, L. et 

al.(2016) 
25 X        

2 
Puente, C., et al. 

(2016) 
20 X   X     

3 Hulka, K. et al. (2013) 10 X        

4 
Klusemann, M. J., et 

al (2013) 
11 X   X     

5 
Scanlan, A. T., et al. 

(2012) 
23 X   X   X  

6 
Paul G, M. et al. 

(2010)   
19 X X  X   X  

7 
Matthew, D., & 

Delextrat, A. (2009) 
13 X      X  

8 
Narazaki, K. et al. 

(2008)   
17 X  X X    X 

9 
Abdelkrim, N. B. et 

al.(2007) 
6 X   X   X  

1
0 

Andziulis, A. et 
al.(2006) 

8 X X X X X X X X 

1
1 

Ostojic, S. M., et. Al 
(2006) 

18 X   X   X  

1
2 

Sallet, P., et al. (2005) 22    X  X   

 2 6 2 1 9 2 2 11 المجمللوع 
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16.6  
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كرة  وقد أسفرت متائج تحليل المسح المرجعى ألدم المتغيرات الفسيولوجية لدى اللبى 
التى   المسبة ودى ٪75والتى حققت مسبة مئوية أللى من التالية لن تحديد المتغيرات  السلة

 للدراسة:  ان ارتضادا الباحث
 .األقصى معدل مبل القلب  (1
 كسجين.الحد األقصى الستتالع األ (2

 القياسات الفسيولوجية المعملية:  3/3/4
الخاصة  خل وحدة البيامات العمر( دا، الوزنارتفاع القامة، ) الباحثان بإدخال متغيرات  اقام
  ثم قاما  ،السير المتحرع ىلل  Test – max2Vo المتبع البروتوكولا بإدخال ثم قام ، بالجتاز

وجن الاللب بحيث ال يسمح بدخول   ى لل بتوصيل الجتاز بالاللب لن مريف قماع يثبت جيداً 
مب العملي المقمن للجتاز  التواء الخارجي من خالل توصيالت خاصة بالجتاز بما يكفل الجا 

يصل يلى مرحلة   ىبدأ المختبر االختبار حت وي  ،ا بإلماء يشارة البدء للمختبرثم قام، والقياس
يسجل  كما  الاللب فس يأخ ه اإلمتاع حيث يسجل الجتاز المتغيرات الوويفية للرئتين مع كل م

، د ه القياسات  مرحلة االمتاع وصوالً مرحلة االختبار  يلى حماء مراحل االختبار من مرحلة اإل
للوصول يلى قدرات الاللبين الفسيولوجية القصوى لحساب قيم معدالت الحد األقصى لقدرات 

دة العمل أثماء المباراة  الاللبين في المتغيرات الفسيولوجية المختارة، و لع حتى يمكن حساب ش
مسبة يلى الحد األقصى لقدرات الاللبين والمتمثلة في معدالت اإلستجابات الفسيولوجية الحادثة  

 ( 1مرفف رقم ) أثماء األداء.
 قياس االستجابات الفسيولوجية خالل المباراة:  3/3/5

بقياس االستجابات الفسيولوجية لاللبي كرة السلة ليمة البحث خالل المباراة   ان الباحث اقام
ابات  للوصول لمعدالت االستج  (Suunto Memory Belt)و لع باستخدام جتاز سومتو 

معدالت االستجابات  تم حساب  ،الفسيولوجية لاللبين خالل أداء المباريات )مباريات ودية(
تم استبعاد معدالت االستجابات الفسيولوجية خالل أوقات  خالل المباراة بحيث الفسيولوجية 

وبحيث   التوق  لن اللعب )فترات الراحة بين الفترات والشومين ولمد استبدال الاللبين(، 
ً لدراسات كل من 10) ال يقل لنشارع جميع الاللبين بمعدل  بيميتي   ( دقائف لعب و لع وفقا

م  .Ronda et alرومدا وآخرون (، 20م()2016م ).Puente et alوآخرون 
بول مومتجمري وآخرون  (، 10م()2013م ) .Hulka et alدولكا وآخرون (، 25م() 2016)

Paul G, M. et al.( 19م()2010م ،) مارازاكي وآخرونNarazaki et al.  م
(،  6)مAbdelkrim, N. B. et al.  (2007)ميددال بن لبدالكريم وآخرون (، 17م() 2008)

 ويرجع استخدام د ا الجتاز لألسباب التالية: 
o ( سالة دون فقد ألي بيامات. 24للى التسجيل ألكثر من )   قدرة حزام ال اكرة اإللكترومية 
o  األداء الرياضي لن  ستولة الحصول للى بيامات المتغيرات الفسيولوجية المختلفة خالل

 مريف شريحة ال اكرة المدمجة لتحميلتا وتحليلتا بعد األداء.
o  يمكامية تحليل البيامات ويمشاء سجل لتا للى برمامج الحاسب اآللي(Suunto Training 

Manager Lite 2.1)   .واستقبال معلومات تفصيلية تبعاً لتغيرات معدل مبل القلب 
o  جتاز(Suunto Memory Belt)   من أشتر األجتزة المعايرة لالمياً باإلضافة يلى تمولن

 ( 1)مرفف رقم  وامتشاره في أكبر معامل كليات التربية الرياضية في العالم. 
 : اإلستماللية  ات الدراس 3/4
 األولى: اإلستماللية الدراسة  3/4/1

  بمركز  م 6/8/2016 الموافف السبت  يوم ولىاإلستماللية األ  الدراسة ان الباحث أجرى
  كلية التربية الرياضية بمين بجامعة الزقازيف، وتمت الدراسةبستشارات الرياضية البحوث واإل

وبواقع   ( اللبين( 10للبحث )والبالغ لدددا ) ستماللية( اللبين من العيمة اإل6ركة لدد )بمشا
 وقد ددفت الدراسة يلى:  قيد الدراسة، مركز لعب من كل  اناللب
o   التأكد من لمل جتازCOSMED Quark CPET . 
o  .التعر  للى الوقت المستغرق ألداء القياسات الفسيولوجية داخل المعمل 



 
 

 ستماللية الثامية: الدراسة اإل 3/4/2
  م بالصالة 13/8/2016الموافف بإجراء الدراسة اإلستماللية يوم السبت  انالباحث  اقام

من  ( اللبين 10المغماه بكلية التربية الرياضية بمين بجامعة الزقازيف، حيث شارع في الدراسة ) 
من فريقي مادي أبوكبير الرياضي ومركز شباب السادات و لع خارج ليمة البحث األساسية 

 : التأكد من ألداء مباراة تجريبية وتحليلتا فسيولوجياً، وقد ددفت الدراسة يلى
o  التحكيمية واإلدارية أثماء المباراة لاللبين، والتى يتم فيتا قياس معدالت  سير اإلجراءات

 . (Suunto Memory Belt)االستجابات الفسيولوجية بإستخدام جتاز 
o ز لمل جتا(Suunto Memory Belt) .أثماء المباراة 
o  مريقة لمل برمامج(Suunto Training Manager Lite 1.2)  ز  بجتا الخاص

(Suunto)  بعد   اآللي  الحاسب  برمامج  للى لتا سجل مشاء يوالبيامات  تحليل والمستخدم في
 متاية المباراة. 

 : األساسية الدراسة  3/5
 المرحلة األولى:  3/5/1

مركز البحوث واإلستشارات الرياضية   داخلبإجراء القياسات الفسيولوجية ان قام الباحث 
،  16الموافقان  واألربعاء الثالثاء يومي  الزقازيف بكلية التربية الرياضية بمين بجامعة 

وبواقع يوم   مادي أبوكبير الرياضي ومركز شباب السادات للى التوالي م لاللبي2016/ 17/8
 . واحد لكل فريف

 المرحلة الثامية:  3/5/2
أيام من امتتاء   10ال يقل لن    د ه المرحلة بعد مرور فاصل زمميتمفيب انالباحث اقام

بعد يجراء القياسات المعملية والتى تمت للحصول   آثارالجتد البدمي  المرحلة األولى و لع لتجمب 
 ى. قصين الاللبين يلى حالة المجتود األالفسيولوجية بإستخدام اختبار يصل ف اإلستجابات للى 

ً للقوالد  بإجراء مباريات فعلية تحاكى المباريات ال انالباحث ا قامو ً ووفقا رسمية تماما
و لع خالل فترة اإللداد للمباريات   كرة السلةوالقوامين التحكيمية والممومة لقامون سير مباريات 

( لشرة دقائف يفصلتم فترة  10أربع فترات زمن كل فترة ) [ والتي تسبف بداية الموسم الرياضي 
( خمسة  15الفترة الثالثة والرابعة وفترة راحة )راحة لمدة دقيقتين بين الفترة األولى والثامية وبين 

ً للتعر   ]ة دقيقة بين الشوم األول والثامي لشر ، و لع لتحليل أداء الاللبين تحليالً فسيولوجيا
تم تسجيل بيامات معدالت مبل القلب   للى معدالت يستجابتتم الفسيولوجية خالل أداء المباراة

(، وتم قياس مبل  Suuntoن ب عد )قصير المدى( )أثماء المباريات لن مريف جتاز القياس ل 
 : التالي و لع للى المحو  القلب لللعب الفعلي فقم خالل المباراة )الاللب داخل الملعب(

o   أجريت قياسات اإلستجابات الفسيولوجية للمباراة األولى للى اللبى مادي أبوكبير الرياضي
م بالصالة المغماه بكلية التربية  2016/ 3/9ومركز شباب السادات و لع يوم السبت الموافف 

 . الرياضية بمين بجامعة الزقازيف
o مادي أبوكبير الرياضي  للى اللبى  الثامية  ستجابات الفسيولوجية للمباراةأجريت قياسات اإل

بالصالة المغماه بكلية   م 10/9/2016و لع يوم السبت الموافف  ومركز شباب السادات 
 . الزقازيف التربية الرياضية بمين بجامعة 

o مادي أبوكبير الرياضي  للى اللبى  الثالثة  ستجابات الفسيولوجية للمباراة أجريت قياسات اإل
بالصالة المغماه بكلية   م 17/9/2016و لع يوم السبت الموافف  ومركز شباب السادات 

 . التربية الرياضية بمين بجامعة الزقازيف 
o مادي أبوكبير الرياضي  للى اللبى  الرابعة للمباراة ستجابات الفسيولوجية أجريت قياسات اإل

بالصالة المغماه بكلية   م 24/9/2016و لع يوم السبت الموافف  ومركز شباب السادات 
 . التربية الرياضية بمين بجامعة الزقازيف 

o .د ه المباريات تمثل القمة التدريبية للفرق المتبارية من كل أسبوع موال فترة تمبيف الدراسة 

كما دو   م(2004لمدحت صالح )تم اإللتماد في تصمي  مراكز لعب اللبي كرة السلة وفقاً  •
 ( 14-12 :3(. ) 1رقم )موضح بالشكل 
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 المعالجات اإلحصائية: 
الفسيولوجى   المستخلصة من التحليل  تجربة البحث وتجميع المتائج  االمتتاء من يجراء  بعد 
بواسمة   إجراء المعالجات اإلحصائيةب ان الباحث  ا قام، يستجابات الاللبين أثماء المباريات  لمعدالت 
مستوى معموية   ان أرتضى الباحث حيث ، أددا  البحث تحقيف وبما يتماشى مع  (SPSS)برمامج 
 : يستخدام المعالجات االحصائية االتية للداللة وتم  0,05

o   المتوسم الحسابيMean 
o  الوسيمMedian 
o  االمحرا  المعياريStandard Deviation 
o   معامل االلتواءSkewness 
o  تحليل التباينAnalysis of variance 
o  حساب أقل فرق معمويLSD 
 
 لرل ومماقشة المتائج:   4/0
 لرل المتائج:   4/1

 ( 3جدول )
الفسيولوجية القصوى أثماء القياسات   اإلستجابات لمعدالت  محرا  المعياريالمتوسم الحسابى واإل 

 المباراة خالللالستجابات الفسيولوجية  والمسبة المئوية لشدة العمل  والمباراة  المعملية
ر
لم
ا

ز
ك
 القياسات  المتغيرات  

 الفترة الرابعة  الفترة الثالثة  الفترة الثامية  الفترة األولى 

 ع  س ع  س ع  س ع  س
مع
صا

 ي 
ب 
لع
ال

 
=
ن
(

8 ) 

معدل مبل  
 القلب 

 )مبضة/دقيقة( 

معدل  أقصى 
  خالل
 المباراة

176 2.39 175.75 1.58 171.75 3.57 168 3.46 

أقصى معدل  
 معملي

 2.56ع =  196.2س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
89.70 ٪ 89.57 ٪ 87.53 ٪ 85.62 ٪ 

معدل الحد 
األقصى  

أقصى معدل  
  خالل

36.67 2.82 39.5 1.68 41.01 1.83 42.20 2.31 

 ( صانع اللعب1)

صانع مساعد ( 2)

الجناح )قصير ( 3)

الجناح )طويل ( 4)

 العب اإلرتكاز( 5)

تصنيف مراكز اللعب في ( 1شكل )

 كرة السلة 



 
 

الستتالع  
األكسجين  
 )مللتر/كجم/ق( 

 المباراة

أقصى معدل  
 معملي

 1.59ع =  51.2س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
71.62 ٪ 77.14 ٪ 80.09 ٪ 82.42 ٪ 

=
ن
( 
حة
جم
أل
 ا
ي
لب
ال

9 ) 

معدل مبل  
القلب 

 )مبضة/دقيقة( 

أقصى معدل  
  خالل
 المباراة

174 2.39 172 3.08 170.55 3.81 164.88 1.90 

أقصى معدل  
 معملي

 1.89ع =  195.1س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
89.18 ٪ 88.15 ٪ 87.41 ٪ 84.51 ٪ 

معدل الحد 
األقصى  
الستتالع  
األكسجين  
 )مللتر/كجم/ق( 

أقصى معدل  
  خالل
 المباراة

34.31 2.10 35.82 2.66 38.86 3.10 41.56 2.00 

أقصى معدل  
 معملي

 1.89ع =  50.8س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
67.53 ٪ 70.51 ٪ 76.49 ٪ 81.81 ٪ 

ز 
كا
رت
إل
 ا
ي
لب
ال

=
ن
(

7 ) 

معدل مبل  
القلب 

 )مبضة/دقيقة( 

أقصى معدل  
  خالل
 المباراة

170.57 3.15 168.57 2.87 168 3.51 163.14 2.54 

أقصى معدل  
 معملي

 3.01ع =  190.6س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
89.49 ٪ 88.44 ٪ 88.14 ٪ 85.59 ٪ 

معدل الحد 
األقصى  
الستتالع  
األكسجين  
 )مللتر/كجم/ق( 

أقصى معدل  
  خالل
 المباراة

32.65 0.76 34.95 2.23 36.25 2.44 39.97 2.16 

أقصى معدل  
 معملي

 1.56ع =  46.2س =  

شدة العمل  
في المباراة  

(٪ ) 
70.67 ٪ 75.64 ٪ 78.46 ٪ 86.51 ٪ 

اإلستجابات  لمعدالت  محرا  المعياري قيم المتوسم الحسابي واإل ( 3جدول ) يوضح
قصى  كرة السلة، حيث تراوح معدل مبل القلب األ جية المعملية قيد البحث لدى اللبي الفسيولو

بين   ما كسجين ق، وتراوحت معدالت الحد األقصى الستتالع األ /ن 196,2يلى  190,6 بين ما 
 . ق/كجم/مليلتر  51,2يلى  46,2



 
 

ستجابات  اإل لمعدالت  واإلمحرا  المعياري قيم المتوسم الحسابي ( 3جدول )ال ويتضح من 
ً  لاللبي  الفسيولوجية قيد البحث  المباراة، حيث تراوح   خالل فترات  لمراكز اللعب  كرة السلة وفقا

ق، ومعدالت الحد األقصى الستتالع  /ن  176يلى  163,14بين ما قصى القلب األ معدل مبل 
 . ق/كجم /مليلتر  42,20يلى  32,65بين    ما كسجيناأل

كرة  ( أن المسب المئوية لمعدالت شدة العمل لدى اللبى 3يتضح من الجدول رقم )كما 
ً لمراكز اللعب خالل فترات المباراة  بالمعدالت القصوى لاللبين لن مريف   مقارمةً السلة وفقا

ً تراوحت ما بين ) قصى،  ( في متغير معدل مبل القلب األ٪ 89.70:  84.51القياس معمليا
مركز صامعي اللعب خالل الفترة األولى   مسبة مئوية لشدة العمل لدى اللبي  أللى حيث بلغت 

، وفي متغير الحد األقصى  الرابعةخالل الفترة  اللبي األجمحة مركز  وأقل مسبة لدى اللبي
حيث بلغت أللى مسبة لشدة العمل  ( ٪86.51:  67.53ما بين ) كسجين تراوحت الستتالع األ
اللبي  مركز  وأقل مسبة لدى اللبي  الرابعةخالل الفترة  إلرتكاز اللبي ا مركز  لدى اللبي 
 . خالل الفترة األولى  األجمحة

 ( 4جدول )
 تحليل التباين بين فترات المباراة األربعة لمركز صامعي اللعب في المتغيرات الفسيولوجية 
 8=1ن

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

  األقصى معدل مبل القلب 
 )مبضة/دقيقة( 

 114.83 3 344.5 بين القياسات 
 دال 13.919

 8.25 28 231 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 األكسجين )مليلتر/كجم/دقيقة(

 45.53 3 136.16 بين القياسات 
 دال 9.334

 4.87 28 136.6 داخل القياسات 

 2.95=  0.05قيمة م م الجدولية لمد مستوى 
( وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز 4يتضح من الجدول رقم )

ومعدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين،   األقصى  صامعي اللعب في متغيري معدل مبل القلب 
 ( للتعر  للى اتجاه د ه الفروق. LSDباجراء اختبار )   ان وسو  يقوم الباحث

 (  5جدول )
 داللة الفروق بين فترات المباراة األربعة لمركز صامعي اللعب في المتغيرات الفسيولوجية 

 فترات المباراة  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

داللة   المتوسمات  فروق
LSD 
لمد  
0.05 

الفترة  
 الثامية 

الفترة  
 الثالثة 

الفترة  
 الرابعة

معدل مبل القلب  
 األقصى )مبضة/دقيقة( 

 * 8.00 * 4.25 0.25 176 الفترة األولى 

3.66 

 الفترة الثامية 
175.7
5 

 4.00 * 
7.75 * 

 الفترة الثالثة 
171.7
5 

  
3.75 * 

    168 الفترة الرابعة 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 5.52 * 4.33 * 2.82 36.67 الفترة األولى 

 * 2.70 1.51  39.5 الفترة الثامية  2.61

 1.18   41.01 الفترة الثالثة 



 
 

    42.20 الفترة الرابعة 

( وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز 5يتضح من الجدول رقم )
صامعي اللعب ولصالح األللى في المتوسم الحسابي في جميع المتغيرات الفسيولوجية قيد  

، حيث اتضح  في معدل مبل القلب األقصىالبحث، فيما لدا الفروق بين الفترة األولى الثامية 
الثالثة وبين  ووأيضاً لدم وجود فروق بين الفترة الثامية  الفترتين، لدم وجود فروق دالة بين 

 الرابعة في معدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين. والفترة الثالثة 
 ( 6جدول )

 تحليل التباين بين فترات المباراة األربعة لمركز اللبي األجمحة في المتغيرات الفسيولوجية 
 9=2ن

 تباين مصدر ال المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

  األقصى   معدل مبل القلب 
 )مبضة/دقيقة( 

 137.73 3 413.19 بين القياسات 
 دال 16.50

 8.34 32 267.11 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 األكسجين )مليلتر/كجم/دقيقة(

 93.92 3 281.78 بين القياسات 
 دال 14.912

 6.29 32 201.56 داخل القياسات 

 2.90=  0.05قيمة م م الجدولية لمد مستوى 
( وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز 6يتضح من الجدول رقم )

ومعدل الحد األقصى إلستتالع   األقصى اللبي األجمحة في متغيري معدل مبل القلب 
 ( للتعر  للى اتجاه د ه الفروق. LSDباجراء اختبار )الباحثان  األكسجين، وسو  يقوم 

 (  7جدول )
 داللة الفروق بين فترات المباراة األربعة لمركز اللبي األجمحة في المتغيرات الفسيولوجية 

 فترات المباراة  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

داللة   فروق المتوسمات 
LSD 
لمد  
0.05 

الفترة  
 الثامية 

الفترة  
 الثالثة 

الفترة  
 الرابعة

معدل مبل القلب  
 األقصى )مبضة/دقيقة( 

 * 9.11 * 3.44 2.00 174 الفترة األولى 

3.21 

 * 7.11 1.44  172 الفترة الثامية 

 الفترة الثالثة 
170.5
5 

  
5.66 * 

 الرابعة الفترة 
164.8
8 

  
 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 7.25 * 4.55 1.51 34.31 الفترة األولى 

3.03 
 * 5.74 * 3.04  35.82 الفترة الثامية 

 * 2.70   38.86 الفترة الثالثة 

    41.56 الفترة الرابعة 

احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز ( وجود فروق دالة 7يتضح من الجدول رقم )
اللبي األجمحة ولصالح األللى في المتوسم الحسابي في جميع المتغيرات الفسيولوجية قيد  
البحث، فيما لدا الفروق بين الفترة األولى والفترة الثامية لمركز اللبي األجمحة في معدل مبل  

ومعدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين، حيث اتضح لدم وجود فروق دالة بين   األقصى القلب 



 
 

الفترتين. وأيضاً لدم وجود فروق بين الفترة الثامية والفترة الثالثة لمركز اللبي األجمحة في  
 . األقصى معدل مبل القلب 

 ( 8جدول )
  المتغيرات الفسيولوجية تحليل التباين بين فترات المباراة األربعة لمركز اللبي اإلرتكاز في 

 ( 7=3ن)

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

  األقصى معدل مبل القلب 
 )مبضة/دقيقة( 

 69.52 3 208.57 بين القياسات 
 دال 7.506

 9.26 24 222.28 داخل القياسات 

الستتالع معدل الحد األقصى 
 األكسجين )مليلتر/كجم/دقيقة(

 65.55 3 196.66 بين القياسات 
 دال 16.152

 4.05 24 97.40 داخل القياسات 

 3.01=  0.05قيمة م م الجدولية لمد مستوى 
( وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز 8يتضح من الجدول رقم )

ومعدل الحد األقصى إلستتالع   األقصى  متغيري معدل مبل القلب اللبي اإلرتكاز في 
 ( للتعر  للى اتجاه د ه الفروق. LSDباجراء اختبار )الباحثان  األكسجين، وسو  يقوم 

 (  9جدول )
 داللة الفروق بين فترات المباراة األربعة لمركز اللبي اإلرتكاز في المتغيرات الفسيولوجية 

 فترات المباراة  الفسيولوجية المتغيرات 
المتوسم  
 الحسابى 

داللة   فروق المتوسمات 
LSD 
لمد  
0.05 

الفترة  
 الثامية 

الفترة  
 الثالثة 

الفترة  
 الرابعة

  معدل مبل القلب 
 )مبضة/دقيقة(   األقصى

 الفترة األولى 
170.5
7 

2.00 2.57 
7.42 * 

3.80 
 الفترة الثامية 

168.5
7 

 0.57 
5.42 * 

 * 4.85   168 الثالثة الفترة 

 الفترة الرابعة 
163.1
4 

  
 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 7.31 * 3.60 2.30 32.65 الفترة األولى 

2.51 
 * 5.01 1.30  34.95 الفترة الثامية 

 * 3.71   36.25 الفترة الثالثة 

    39.97 الفترة الرابعة 

( وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز 9الجدول رقم )يتضح من 
اللبي األرتكاز ولصالح األللى في المتوسم الحسابي في جميع المتغيرات الفسيولوجية قيد  

لبي األرتكاز  البحث، فيما لدا الفروق بين الفترة األولى وكالً من الفترة الثامية والثالثة لمركز ال
ً بين الفترة الثامية والفترة  األقصى مبل القلب  في معدل ، وأيضاً ال توجد فروق دالة يحصائيا

. وأيضاً لدم وجود فروق بين الفترة  األقصى الثالثة لمركز اللبي األرتكاز في معدل مبل القلب 
 األكسجين. الثامية والفترة الثالثة لمركز اللبي األرتكاز في معدل الحد األقصى إلستتالع 

  



 
 

 ( 10جدول )
 تحليل التباين بين مراكز اللعب خالل فترات المباراة األربعة في المتغيرات الفسيولوجية 

 7=3/ ن 9=2/ ن  8=1ن

 الفترة األولى من المباراة 

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

القلب األقصى  معدل مبل 
 )مبضة/دقيقة( 

 55.81 2 111.61 بين القياسات 
 دال 19.96

 2.79 21 58.71 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 األكسجين )مليلتر/كجم/دقيقة(

 30.8 2 61.61 بين القياسات 
 دال 18.67

 1.65 21 34.64 داخل القياسات 

 الفترة الثامية من المباراة 

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 96.64 2 193.28 بين القياسات 
 دال 36.76

 2.63 21 55.21 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 )مليلتر/كجم/دقيقة(األكسجين  

 45.34 2 90.69 بين القياسات 
 دال 16.83

 2.69 21 56.59 داخل القياسات 

 الفترة الثالثة من المباراة

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 27.11 2 54.23 بين القياسات 
 يير دال 2.03

 13.32 21 279.72 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 األكسجين )مليلتر/كجم/دقيقة(

 42.22 2 84.45 بين القياسات 
 دال 24.29

 1.73 21 36.5 داخل القياسات 

 الفترة الرابعة من المباراة 

 مصدر التباين  المتغيرات الفسيولوجية 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسم  
 المربعات 

 الداللة قيمة   

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 46.04 2 92.08 بين القياسات 
 دال 6.372

 7.22 21 151.74 داخل القياسات 

معدل الحد األقصى الستتالع 
 )مليلتر/كجم/دقيقة(األكسجين  

 9.73 2 19.47 بين القياسات 
 يير دال 2.096

 4.64 21 97.53 داخل القياسات 

 3.47=  0.05قيمة م م الجدولية لمد مستوى 
ً بين قياسات 10يتضح من الجدول رقم )    مراكز اللعب ( وجود فروق دالة احصائيا

  األقصى  في متغيري معدل مبل القلب ( اللبي اإلرتكاز –اللبي األجمحة  –صامعي اللعب )
ومعدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين و لع خالل فترات المبارة األربعة، كما أوترت متائج  
  الجدول لدم وجود فروق دالة يحصائياً بين قياسات مراكز اللعب في الفترة الثالثة من المباراة في 

رة الرابعة من المباراة في معدل الحد األقصى إلستتالع  ، وفي الفتاألقصى معدل مبل القلب 
 ( للتعر  للى اتجاه د ه الفروق. LSDباجراء اختبار )الباحثان  وسو  يقوم   األكسجين،

 
 



 
 

 (  11جدول )
 داللة الفروق بين مراكز اللعب خالل فترات المباراة األربعة في المتغيرات الفسيولوجية 

اة 
ر
با
لم
 ا
ن
 م
ى
ول
أل
 ا
رة
فت
ال

 

 مراكز اللعب  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

 فروق المتوسمات 

اللبي  
 األجمحة 

اللبي  
 اإلرتكاز 

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 * 5.42 2.00 176 صامعي اللعب 

 * 3.42 2.83 174 اللبي األجمحة 

 2.93 3.01 170.57 اللبي اإلرتكاز 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 4.01 * 2.36 36.67 صامعي اللعب 

 1.66 1.66 34.31 اللبي األجمحة 

 1.73 1.78 32.65 اللبي اإلرتكاز 

اة 
ر
با
لم
 ا
ن
 م
ية
ام
الث
ة 
ر
فت
ال

 

 مراكز اللعب  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

 فروق المتوسمات 

اللبي  
 األجمحة 

اللبي  
 اإلرتكاز 

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 * 7.17 * 3.75 175.75 صامعي اللعب 

 * 3.42 2.66 172 اللبي األجمحة 

 2.76 2.83 168.57 اللبي اإلرتكاز 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 4.54 * 3.67 39.5 صامعي اللعب 

 0.86 2.72 35.82 اللبي األجمحة 

 2.82 2.90 34.95 اللبي اإلرتكاز 

ن  
 م
ثة
ثال
 ال
رة
فت
ال

اة
ر
با
لم
ا

 

 مراكز اللعب  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

 فروق المتوسمات 

اللبي  
 األجمحة 

اللبي  
 اإلرتكاز 

معدل الحد األقصى  
الستتالع األكسجين  
 )مليلتر/كجم/دقيقة( 

 * 4.75 * 2.14 41.01 صامعي اللعب 

 * 2.60 1.76 38.86 اللبي األجمحة 

 1.82 1.87 36.25 اللبي اإلرتكاز 
ة 
ر
فت
ال

عة 
راب
ال

 
اة 
ر
با
لم
 ا
ن
م

 

 مراكز اللعب  المتغيرات الفسيولوجية 
المتوسم  
 الحسابى 

 فروق المتوسمات 

اللبي  
 األجمحة 

اللبي  
 اإلرتكاز 

معدل مبل القلب األقصى  
 )مبضة/دقيقة( 

 * 4.85 * 3.11 168 صامعي اللعب 

 اللبي األجمحة 
164.8
8 

2.49 1.74 

 اللبي اإلرتكاز 
163.1
4 

2.65 2.58 

ً  دالة فروق  وجود  الفترة األولىفي ( 11) رقم  الجدول  من  يتضح  مركز   بين  احصائيا
في   مركز صامعي اللعب  ولصالح  اإلرتكاز ومركزي اللبي األجمحة  من  وكالً صامعي اللعب 
ً  البحث، قيد  الفسيولوجية اإلستجابات  مركز صامعي اللعب   بين  وال توجد فروق دالة يحصائيا

ً  دالة فروق وجود أيضاً  اتضحو  اللبي األجمحة في معدل مبل القلب األقصى،و بين   بين  احصائيا
مركز اللبي األجمحة واإلرتكاز في معدل مبل القلب األقصى ولصالح اللبي األجمحة، ولدم  

 في معدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين. بيمتما   دالة احصائياً وجود فروق 



 
 

ً  دالة فروق  وجود يتضح  الفترة الثامية وفي    من  وكالً مركز صامعي اللعب  بين  احصائيا
  قيد  الفسيولوجية  اإلستجابات في  مركز صامعي اللعب  ولصالح  األجمحة واإلرتكاز مركزي اللبي 

ً  فروق وجود كما يوجد  البحث، بين مركز اللبي األجمحة واإلرتكاز في معدل   بين دالة احصائيا
ً د فروق توجمبل القلب األقصى ولصالح اللبي األجمحة، بيمما ال  بيمتما في معدل   دالة احصائيا

 . الحد األقصى إلستتالع األكسجين 
ً  دالة فروق  وجود يتضح  الفترة الثالثة وفي    من  وكالً مركز صامعي اللعب  بين  احصائيا

معدل الحد األقصى  في  مركز صامعي اللعب  ولصالح  األجمحة واإلرتكاز مركزي اللبي 
ً  دالة فروق وجود كما يتضح إلستتالع األكسجين،  مركز اللبي األجمحة واإلرتكاز   بين احصائيا

 . معدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين في   اللبي األجمحة   ولصالح 
ً  دالة فروق وجود يتضح  الفترة الرابعةوفي    من  وكالً مركز صامعي اللعب  بين احصائيا

معدل مبل القلب األقصى،  في  مركز صامعي اللعب  ولصالح  مركزي اللبي األجمحة واإلرتكاز 
ً  دالة فروق وجود كما يتضح لدم  معدل مبل  في مركز اللبي األجمحة واإلرتكاز  بين احصائيا
 . القلب األقصى 

 مماقشة المتائج:  4/2
 : األقصى  القلب  مبل  معدلمماقشة متائج  4/2/1

أن متوسم معدل مبل القلب األقصى خالل المباراة كان في   (3)  جدولأوترت متائج 
( وبمسبة  ق ن/ 176بمعدل ) مركز صامعي اللعب الفترة األولى لاللبي أللى مستوياتن خالل 

  175.75من الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة الثامية في المرتبة الثامية بمعدل ) 89.70٪
(  قن/  171.75من الحد األقصى المعملي، ثم الفترة الثالثة بمعدل ) ٪89.57( وبمسبة ق ن/

من الحد األقصى المعملي، وسجلت الفترة الرابعة أقل معدل لمبل القلب   ٪ 87.53وبمسبة 
المعملي.   من الحد األقصى ٪ 85.62( وبمسبة قن/  168اة بمعدل )األقصى خالل المبار

ً بين فترات المباراة األربعة  ( يلى 5(، )4وأشارت متائج جدولي ) وجود فروق دالة احصائيا
وال يوجد  ولصالح األللى في المتوسم،  األقصى  لمركز صامعي اللعب في معدل مبل القلب 

 لفترة الثامية لمركز صامعي اللعب.بين الفترة األولى وا  فروق
( أن متوسم معدل مبل القلب األقصى خالل المباراة كان في  3أوترت متائج جدول )كما 

  ٪89.18ن/ق( وبمسبة  174بمعدل ) مركز األجمحةأللى مستوياتن خالل الفترة األولى لاللبي 
ن/ق( وبمسبة   172من الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة الثامية في المرتبة الثامية بمعدل )

  ٪ 87.41ن/ق( وبمسبة  170.55من الحد األقصى المعملي، ثم الفترة الثالثة بمعدل ) ٪ 88.15
من الحد األقصى المعملي، وسجلت الفترة الرابعة أقل معدل لمبل القلب األقصى خالل المباراة  

من الحد األقصى المعملي. وأشارت متائج جدولي   ٪ 84.51ن/ق( وبمسبة  164.88بمعدل )
( يلى وجود فروق دالة احصائياً بين فترات المباراة األربعة لمركز اللبي األجمحة في  7(، )6)

ولصالح األللى في المتوسم، وال يوجد فروق بين الفترة األولى   األقصى  معدل مبل القلب 
 لمركز اللبي األجمحة.  ، والفترة الثامية والثالثة يةوالفترة الثام
( أن متوسم معدل مبل القلب األقصى خالل المباراة كان في  3أوترت متائج جدول )كما 

ن/ق( وبمسبة   170.57بمعدل ) اإلرتكازمركز أللى مستوياتن خالل الفترة األولى لاللبي 
  168.57في المرتبة الثامية بمعدل )من الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة الثامية  89.49٪

ن/ق( وبمسبة   168من الحد األقصى المعملي، ثم الفترة الثالثة بمعدل ) ٪ 88.44ن/ق( وبمسبة 
األقصى المعملي، وسجلت الفترة الرابعة أقل معدل لمبل القلب األقصى   من الحد  88.14٪

وأشارت  من الحد األقصى المعملي.  ٪ 85.59ن/ق( وبمسبة  163.14بمعدل )خالل المباراة 
ً بين فترات المباراة األربعة لمركز  9(، )8متائج جدولي ) ( يلى وجود فروق دالة احصائيا

ولصالح األللى في المتوسم، وال يوجد فروق بين الفترة   األقصى اإلرتكاز في معدل مبل القلب 
 والفترة الثامية والثالثة لمركز اإلرتكاز. وك لع  لثالثة، األولى والفترة الثامية وا



 
 

 ,Matthew, D., & Delextratدلكسترات وماثيو تتفف د ه المتائج مع متائج دراسة 
A. (2009)من الحد األقصى المعملي،   ٪ 89متوسم معدل مبل القلب خالل المباراة بلغ أن  م

 ( 819: 13المباراة. )وأن معدل مبل القلب كان أللى في الشوم األول لن الشوم الثامي من 
الباحثان حدوث يمخفال تدريجي في معدل مبل القلب األقصى من الفترة األولى   يرجع

أمن خالل الفترة األولى والثامية  يلى وصوالً يلى أقل معدل في الفترة الرابعة لجميع مراكز اللعب 
من المباراة يقوم الاللبون بأداء واجبات بدمية مرتفعة الشدة وفي أزممة قصيرة، باإلضافة يلى  

كات المركبة التجومية والدفالية السريعة والمتكررة لتسجيل أكبر لدد من المقام خالل  التحر
المباراة، حيث يسادم الموام الالدوائي إلمتاج الماقة بمسبة كبيرة في الفترات األولى من المباراة،  
املة  وحتى يستميع القلب مواكبة سرلة األداء وتوفير الكمية الكافية من األكسجين للعضالت الع
و الشدة  لمواجتة لجز األكسجين، حيث يزداد معدل ضربات القلب خالل الحمل البدمي   

   .Bompa, T. O., & Haff, G. G بومبا ودا  القصوى واألقل من القصوى، حيث يشير 
والموام   ٪80بمسبة أن توزيع موم الماقة في كرة السلة يغلب للين الموام الالدوائي  م( 2009)

  يكون أيلب وتوره في متاية المباراة وفي فترات ما قبل التوق  لن اللعب.  ٪20التوائي بمسبة 
(9  :28 ) 

ريللي  ، ( م2011)  .Kraemer, W. J., et al كريمر وآخرون  ويؤكد كال من 
أن مسبة موم يمتاج الماقة في كرة السلة تمقسم يلى موام   مReilly, T. et al. (2005)وآخرون  

، وموام حامل الالكتيع األكسجيمي يسادم  ٪60الالدوائي )الفوسفاتي والالكتيع( يسادم بمسبة 
   .٪ 20بمسبة    )األكسجيمي(  ، بيمما يسادم الموام التوائي٪20بمسبة  

(12 :286( ،)21 :388 ) 
يعزي الباحثان اإلمخفال في معدل مبل القلب األقصى خالل الفترة الرابعة لن باقي  كما 
يمخفال الكفاءة البدمية والوويفية لاللبين ويمخفال مستوى شدة وسرلة األداء في  يلى  الفترات 

الثالث األولى، حيث يسادم الموام التوائي إلمتاج الماقة   جميع مراكز اللعب مقارمة بالفترات 
وال ي يتص  فين األداء بشدات فوق  بمسبة أللى في الفترة الرابعة مقارمة بالثالث فترات األولى، 

زيادة فترات الراحة   كما أن معدل األداء وسرلتن تمخفل متيجة متوسمة وأقل من القصوى، 
ة األوقات المستقمعة يلى مدتين، كما يزيد معدل الرميات الحرة  خالل الفترة الرابعة حيث تزيد مد 

متيجة لكثرة األخماء الشخصية وأخماء الفريف، حيث يلجأ المدربين لادة خالل د ه الفترة يلى  
توجين الاللبين إلرتكاب أخماء إليقا  سالة المباراة كماحية تكتيكية يمكن أن تحسم متيجة  

 .Abdelkrim, Nميددال بن لبدالكريم وآخرون مع ما توصل يلين  وتتفف د ه المتائج ، المباراة
B. et al.  (2007 )األول أن معدل مبل القلب األقصى خالل المباراة كان أكبر في الشوم  م  

لجميع مراكز اللعب، وأن معدل اإلمخفال في ضربات القلب خالل الشوم الثامي يرجع يلى  
 ( 73 :6المستقمع. )زيادة الرميات الحرة والوقت 

أن توزيع موم الماقة   ( م2011)  .Kraemer, W. J., et al كريمر وآخرون ويضي  
حيث أن األداءات الحركية في كرة السلة تتسم بقصر  في كرة السلة يغلب للين الموام الالدوائي 

وفترة يستشفاء تعود يلى ورو  المباراة التي يتوق  فيتا اللعب   فترة أدائتا وارتفاع شدتتا 
موام التوائي دما يسادم في  ، وأن الباستمرار، حيث تسادم فترة التوق  دما في استعادة اإلستشفاء

الاللبين القدرة للى اإلستمرار مول فترة المباراة التي تمتد في بعل  كرة السلة في يلماء 
 ( 284، 283 : 12دقيقة. )  90األحيان يلى أكثر من 

سبب وجود فروق في قيم معدل مبل القلب األقصى خالل المباراة  يرجع الباحثان كما 
يعود يلى األداء البدمي متما كان مولن ومبيعة العمل فين فإمن يؤدي يلى حدوث زيادة في معدل  
مبل القلب خالل الدقيقة وأن د ه الزيادة تحدث إلمداد العضالت العاملة باألكسجين الكافي للعمل  

ً لدرجة صعوبة شدة وسرلة األداء والفترة  العضلي وتكون الزيادة ف ي آلين لمل القلب تبعا
الزممية للعمل ود ا يعتبر من العوامل المؤثرة في لمل القلب أثماء المجتود، حيث يشير  

يلى أمن لمد أداء الجتد الرياضي يرتفع معدل   مMcKeag, D. B.  (2008)دوجالس ماكيج 
مبل القلب كلما ارتفعت شدة المجتود ومدة دوام األداء، ود ه اشارة يلى اإلختال  في مستوى  



 
 

األداء خالل فترات المباراة األربعة، فقد مجد أن سرلة األداء خالل الفترات األولى من المباراة  
ً وبدمياً ألداء  تكون أللى مما دو للين في الفترات األخ يرة، ألن الاللب يكون متيأ فسيولوجيا

العمل العضلي ولكن لمدما تحدث تراكمات لمخلفات الماقة وحدوث مقص في كمية األكسجين  
فإن  لع يؤدي يلى حدوث التعب وامخفال سرلة األداء األمر ال ي يؤدي يلى امخفال معدل  

 ( 13: 16مبل القلب بما يتماشى مع سرلة األداء. )
أن معدل   م(2003أبو العال لبد الفتاح وأحمد مصر الدين ) ويتفف  لع مع ما أشار يلين 

يستخدم لتحديد مستوى شدة الحمل البدمي من الماحية الفسيولوجية حيث توجد لالقة  مبل القلب 
  180ولمد زيادة معدل مبل القلب أكثر من  ، مردية بين معدل مبل القلب وشدة الحمل البدمي

 ( 262:  1).أقصى شدة ا الحمل يعتبر ن/ق فإن د  
ً في متغير معدل مبل  11(، )10أوترت متائج جدولي ) ( وجود فروق دالة يحصائيا

  مركز صامعي اللعب ومركز اللبي اإلرتكاز من المباراة بين  الفترة األولى خالل  األقصى  القلب 
لصالح اللبي   اإلرتكاز مركز اللبي األجمحة ومركز اللبي بين و ولصالح مركز صامعي اللعب،

، يال أمن لم توتر المتائج فروق  ات داللة يحصائية في د ا المتغير بين مركز صامعي  األجمحة
قلب األقصى  داللة الفروق بين متوسم مبل ال ان اللعب ومركز اللبي األجمحة، ويعزي الباحث 

المؤداه لدى اللبي   يلى قلة األممام الحركية  لدى مركز صامعي اللعب مع مركز اللبي اإلرتكاز 
 يتص  أداءمن مركز صامعي اللعب، حيث  أقل اإلرتكاز والتي صاحبتا جتد بدمي مب ول 

قوي وسريع إلحراز أكبر لدد   صامعي اللعب خالل الفترة األولى من المباراة يلى أداء دجومي 
 من المقام للحصول للى األسبقية في المباراة. 
وسم مبل القلب األقصى لدى مركز اللبي األجمحة  ويعزي الباحثان داللة الفروق بين مت 

يلى أن األداء التجومي المصاحب للجتد البدمي خالل فترة المباراة   مع مركز اللبي اإلرتكاز 
األولى لاللبي األجمحة تزايد معن معدل اإلرتفاع في مبضات القلب مقارمة باللبي اإلرتكاز حيث  

لفتح ثغرات في دفاع الممافس والتي يبمى لليتا التجوم،   تميز آدائتم بالتمريرات السريعة والدقيقة 
  ألعاب الستار بيمما تميز اللبي اإلرتكاز بتحركات يغلب لليتا مابع الثبات لن الحركة مثل 

لدم   ان ويلاقة التصويبات من الممافس ولم الكرات المرتدة وتحركات القدمين، كما يعزي الباحث 
ألقصى لدى مركز صامعي اللعب مع مركز  مبل القلب ا  وجود فروق دالة يحصائياً بين متوسم 

يلى لدم وجود تباين واضح في الجتد المب ول المصاحب لألداء  في الفترة األولى  اللبي األجمحة
وال ي يتمثل في أمن من واجبات صامعي اللعب تبادل المراكز مع اللبي األجمحة للقيام بألعاب  

 الستار لفتح ثغرات في دفاع الممافس. 
( وجود فروق دالة يحصائياً في متغير معدل مبل  11(، )10أوترت متائج جدولي ) ما ك
األجمحة  مركز صامعي اللعب ومركز اللبي من المباراة بين  الفترة الثاميةخالل  األقصى القلب 

بين   فروق دالة يحصائياً ولصالح مركز صامعي اللعب، وك لع وجود  ومركز اللبي اإلرتكاز 
 . ولصالح اللبي األجمحة  األجمحة ومركز اللبي اإلرتكاز مركز اللبي 
ً في متغير معدل مبل  لدم  (10أوترت متائج جدول ) كما  وجود فروق دالة يحصائيا

كان اإلمخفال   ولكنجميع مراكز اللعب، من المباراة بين  الفترة الثالثة خالل  األقصى القلب 
اللبي األجمحة   مركزي بمقارمةً  األكبر في معدل مبل القلب لصالح اللبي صامعي اللعب 

 واللبي األرتكاز. 
( وجود فروق دالة يحصائياً في متغير معدل مبل  11(، )10أوترت متائج جدولي ) كما 

بي األجمحة  مركز صامعي اللعب ومركز الل من المباراة بين  الرابعةالفترة خالل  األقصى  القلب 
فروق  ات داللة يحصائية في د ا المتغير  لدم وجود و، ولصالح مركز صامعي اللعب  واإلرتكاز 

 . اإلرتكازمركز و  مركز اللبي األجمحة بين 
أن دور صامعي اللعب في الفترة الرابعة )متاية المباراة( يكون أكبر  ويعزي الباحثان  لع 

المباراة، في حين أن اللبي مركز  من حيث التحركات السريعة وتوجين ممم اللعب لحسم 
األجمحة واإلرتكاز يكون دوردم أكبر للى التصويبات بعيدة المدى وألعاب الستار ويلاقة  

 التصويبات من الممافس والمتابعة، حيث تتميز د ه التحركات بشدة حمل أقل. 



 
 

   .Abdelkrim, N. B. et alميددال بن لبدالكريم وآخرون ود ا يتفف مع متائج 
ً بين مركزي األجمحة واإلرتكاز في معدل مبل القلب   م( 2007) أن دماع فروق دالة يحصائيا

باإلضافة يلى أن أكبر فروق كامت لصالح اللبي مركز صامعي  د ا ولصالح اللبي األجمحة، 
 ( 72: 6. )وخاصة اللبي اإلرتكاز   اآلخرينلن المركزين  اللعب 

أن   م(2016م ).Puente et alبيميتي وآخرون كما تتفف د ه المتائج مع ما توصل يلين 
المباراة لدى اللبى مركز اإلرتكاز أقل مستوى لن مقارمة  معدل مبل القلب األقصى خالل 

 ( 959 :20بمركزي صامعي اللعب واللبي األجمحة. )
 الحد األقصى الستتالع األكسجين:  معدل مماقشة متائج  4/2/2

خالل   الحد األقصى إلستتالع األكسجين( أن متوسم معدل 3أوترت متائج جدول )
بمعدل   مركز صامعي اللعب لاللبي  الرابعةالفترة المباراة كان في أللى مستوياتن خالل 

في   الثالثة من الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة  ٪ 82.42( وبمسبة مليلتر/ق/كجم 42.20)
من الحد األقصى المعملي، ثم   ٪80.09( وبمسبة مليلتر/ق/كجم 41.01المرتبة الثامية بمعدل )

من الحد األقصى المعملي، وسجلت   ٪77.14( وبمسبة مليلتر/ق/كجم  39.5بمعدل )  الثاميةالفترة 
  36.67خالل المباراة بمعدل )تتالع األكسجين للحد األقصى إلس أقل معدل  األولىالفترة 

(  5(، )4المعملي. وأشارت متائج جدولي ) من الحد األقصى ٪ 71.62( وبمسبة مليلتر/ق/كجم
ً بين فترات المباراة األربعة لمركز صامعي اللعب في  الحد يلى وجود فروق دالة احصائيا

الثامية  ولصالح األللى في المتوسم، وال يوجد فروق بين الفترة األقصى إلستتالع األكسجين 
 لمركز صامعي اللعب. الرابعةوالفترة الثالثة  بين الثالثة، وو

( أن متوسم معدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين خالل  3أوترت متائج جدول ) كما 
  41.56بمعدل ) جمحة األ مركز لاللبي  الرابعةالفترة المباراة كان في أللى مستوياتن خالل 

في المرتبة   الثالثةمن الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة  ٪ 81.81( وبمسبة مليلتر/ق/كجم
من الحد األقصى المعملي، ثم الفترة   ٪ 76.49( وبمسبة مليلتر/ق/كجم 38.86الثامية بمعدل )

من الحد األقصى المعملي، وسجلت   ٪ 70.51( وبمسبة مليلتر/ق/كجم  35.82بمعدل ) الثامية 
  34.31خالل المباراة بمعدل )للحد األقصى إلستتالع األكسجين أقل معدل  األولىالفترة 

(  7(، )6المعملي. وأشارت متائج جدولي ) من الحد األقصى ٪ 67.53( وبمسبة مليلتر/ق/كجم
ً بين فترات المباراة األربعة لمركز  في الحد األقصى   محة األج يلى وجود فروق دالة احصائيا

والفترة   األولى إلستتالع األكسجين ولصالح األللى في المتوسم، وال يوجد فروق بين الفترة 
 . األجمحة لمركز الثامية 

( أن متوسم معدل الحد األقصى إلستتالع األكسجين خالل  3أوترت متائج جدول )وأيضاً 
  39.97بمعدل ) اإلرتكاز مركز لاللبي  الرابعة الفترة المباراة كان في أللى مستوياتن خالل 

في المرتبة   الثالثةمن الحد األقصى المعملي، وكامت الفترة  ٪ 86.51( وبمسبة مليلتر/ق/كجم
من الحد األقصى المعملي، ثم الفترة   ٪ 78.46( وبمسبة مليلتر/ق/كجم 36.25الثامية بمعدل )

من الحد األقصى المعملي، وسجلت   ٪ 75.64( وبمسبة مليلتر/ق/كجم  34.95بمعدل ) الثامية 
  32.65خالل المباراة بمعدل )ستتالع األكسجين للحد األقصى إلأقل معدل  األولىالفترة 

(  9(، )8المعملي. وأشارت متائج جدولي ) من الحد األقصى ٪ 70.67( وبمسبة مليلتر/ق/كجم
ً بين فترات المباراة األربعة لمركز  في الحد األقصى   اإلرتكازيلى وجود فروق دالة احصائيا

،  الثاميةوإلستتالع األكسجين ولصالح األللى في المتوسم، وال يوجد فروق بين الفترة األولى 
 . اإلرتكازلمركز  الثالثة ووبين الفترة الثامية  

رجع الباحثان  لع يلى أن جميع مراكز اللعب خالل الفترة األولى والثامية من المباراة  وي
، حيث يتملب الواجب الخممي من  بمسبة أكبر تعتمد للى واجبات بدمية  ات مابع الدوائي

اللبي كرة السلة التحرع السريع للتجوم الخام  لتسجيل أكبر لدد من المقام ودما يسادم الموام  
الالدوائي وال ي يعتمد للى امتاج الماقة في يياب األكسجين بمسبة أكبر خالل الفترتين األولى  

ت العاملة )حامل الالكتيع( وال ي  والثامية مما يؤدي يلى تراكم مخلفات الماقة في العضال
يؤدي يلى امخفال قدرة العضالت العاملة للى استتالع األكسجين مما يقلل من معدل الحد  



 
 

األقصى إلستتالع األكسجين مقارمة بالفترة الرابعة والتي يزيد فيتا معدل الحد األقصى  
لتوائي إلمتاج الماقة خالل  إلستتالع األكسجين متيجة لزيادة فترات الراحة، حيث يسادم الموام ا

  استتالع الفترة الرابعة بمسبة كبيرة حيث أن العمل التوائي يزيد من قدرة العضالت للى 
 األكسجين بكفاءة.  

الحد في معدل  وصول اللبي جميع مراكز اللعب يلى أللى مستوى كما يعزي الباحثان 
أن جميع الاللبين يكوموا  يلى  رات خالل الفترة الرابعة لن باقي الفت إلستتالع األكسجين األقصى 

أكبر لن  ، األمر ال ي يغلب فين العمل التوائي بمسبة ( دقيقة ملعوبة40-30قد أمضوا ما بين )
م  .Paul G, M. et alبول مومتجمري وآخرون ود ا يتفف مع ما أشار يلين  الفترات األخرى،

الحد األقصى إلستتالع األكسجين يعتبر من أدم المتملبات الفسيولوجية في   أن معدل م( 2010)
ً  األكسجين تزيد كرة السلة وأن معدالت استجابات الحد األقصى إلستتالع  أثماء   تدريجيا

 ( 83: 19المباريات. )
ويتملب من اللبي كرة السلة واجب خممي كالتجوم الموقعي أو دفاع المممقة فالتحرع  

بسرلة متوسمة فيكون مسادمة العمل التوائي أكبر من العمل الالدوائي فتزداد الحاجن دما  دما 
  الحد األقصى إلستتالع األكسجين وبالتالي زيادة معدل  إلستتالع معدالت أكبر من األكسجين

معدل  أن م( 2008م ).Narazaki et alمارازاكي وآخرون  حيث يشير  مقارمة ببداية المباراة 
الحد األقصى إلستتالع األكسجين خالل المباراة كان أللى في متاية المباريات إللتماد الاللبين  

 ( 430: 17للى الموام التوائي بمسبة أكبر. )
أن كرة السلة   مReilly, T. et al.  (2005 )ريللي وآخرون وتتفف د ه المتائج أيضاً مع 

مريف الموام الالدوائي ويتضح  لع في متارات  تحوى بمتملبات لالية من اإلمداد بالماقة لن 
التصويب والتجوم الخام ، ومفس الوقت يتملب الحجم الكلي للمباراة التي تؤدى للى فترات  

 (383:  21متقمعة توافر مستوى لالي من العمل التوائي. ) 
ً في متغير معدل الحد 11(، )10أوترت متائج جدولي ) ( وجود فروق دالة يحصائيا

  ي مركز صامعي اللعب ومركز من المباراة بين  الفترة األولى األقصى إلستتالع األكسجين خالل 
، يال أمن لم توتر المتائج فروق  ات  ولصالح اللبي صامعي اللعب  األجمحة واإلرتكاز اللبي 

 . اللبي اإلرتكاز  ومركز اللبي األجمحة د ا المتغير بين مركز داللة يحصائية في 
ً في متغير معدل 11(، )10أوترت متائج جدولي ) كما  الحد  ( وجود فروق دالة يحصائيا

مركز صامعي اللعب ومركزي  من المباراة بين  الفترة الثاميةخالل  األقصى إلستتالع األكسجين 
، يال أمن لم توتر المتائج فروق  ات داللة  ولصالح مركز صامعي اللعب   اللبي األجمحة واإلرتكاز

 . بي األجمحة ومركز اللبي اإلرتكاز يحصائية في د ا المتغير بين مركز الل
ً في متغير معدل 11(، )10أوترت متائج جدولي ) كما  الحد  ( وجود فروق دالة يحصائيا

مركز صامعي اللعب ومركز  من المباراة بين  الثالثة الفترة خالل  األقصى إلستتالع األكسجين
مركز  و مركز اللبي األجمحةبين و، ولصالح مركز صامعي اللعب  اللبي األجمحة واإلرتكاز

 . ولصالح اللبي األجمحة  اإلرتكاز 
الحد األقصى إلستتالع األكسجين لدى   معدل ويعزي الباحثان داللة الفروق بين متوسم 

يلى   خالل الثالث فترات األولى  مركز صامعي اللعب مع مركزي اللبي األجمحة واإلرتكاز 
اختال  الواجبات الحركية والبدمية والمتارية المؤداه من قبل اللبي األجمحة واإلرتكاز مقارمة  

  لصامعي اللعب بالقوة والسرلة  باللبي صامعي اللعب، حيث يتميز األداء التجومي والدفالي
وب ل جتد أكبر لن باقي المركزين مما يزيد من درجة حاجة العضالت لديتم لألكسجين    والتحمل

لديتم مقارمة بالمركزين   الحد األقصى إلستتالع األكسجين وزيادة يستتالكن مما يؤدي يلى زيادة 
م  .Narazaki et alرون مارازاكي وآخ األخرين، وتتفف د ه المتائج مع ما توصل يلين

أن لملية يستتالع األكسجين )الحد األقصى الستتالع األكسجين( لتا دور كبير في  م( 2008)
ممافسات كرة السلة، كما أمن توجد لالقة ييجابية قوية بين السعة التوائية والحد األقصى  

يستتالع األكسجين مع  لملية ، حيث تزيد لاللبين الستتالع األكسجين ومستوى القدرة البدمية 
 ( 430: 17. )زيادة الجتد البدمي المب ول



 
 

ً في متغير معدل لدم  ( 10) أوترت متائج جدول كما  الحد  وجود فروق دالة يحصائيا
 .جميع مراكز اللعب من المباراة بين   الرابعة الفترة خالل  األقصى إلستتالع األكسجين

مما يمتج لمن  قرب المستوى البدمي لجميع المراكز بمسب متقاربة ويعزي الباحثان  لع يلى 
 . الحد األقصى إلستتالع األكسجين لدم وجود داللة في معدل 

 اإلستخالصات والتوصيات:  5/0
 اإلستخالصات:  5/1

ً يلى ما أشارت يلين متائج   في حدود ليمة البحث وخصائصتا، والممتج المستخدم، ووفقا
 التوصل يلى اإلستخالصات التالية:  اناإلحصائي، أمكن للباحثالتحليل 

  ( ٪ 89.70: 85.62) ما بين المباراة خالل مركز صامعي اللعب تمثل شدة العمل لاللبى  5/1/1
:  71.62) معدل مبل القلب، وما بين  الحدود القصوى لقدرات الاللبين في من 

الحد األقصى إلستتالع  معدل  الحدود القصوى لقدرات الاللبين فيمن  (82.42٪
 . األكسجين

من   (٪89.18: 84.51) ما بين المباراة خالل مركز األجمحة تمثل شدة العمل لاللبى  5/1/2
  ( ٪ 81.81: 67.53) معدل مبل القلب، وما بين  الحدود القصوى لقدرات الاللبين في 

 . إلستتالع األكسجينالحد األقصى  معدل  الحدود القصوى لقدرات الاللبين في من 
من   (٪89.49: 85.59) ما بين المباراة خالل مركز اإلرتكاز تمثل شدة العمل لاللبى  5/1/3

  ( ٪ 86.51: 70.67) معدل مبل القلب، وما بين  الحدود القصوى لقدرات الاللبين في 
 . الحد األقصى إلستتالع األكسجينمعدل  الحدود القصوى لقدرات الاللبين في من 

األقصى لجميع مراكز اللعب كان في أللى مستوياتن خالل   معدل مبل القلب متوسم  5/1/4
 . الفترة األولى من المباراة، وكان في أقل مستوياتن خالل الفترة الرابعة 

ً األقصى لجميع مراكز اللعب يتماقص  معدل مبل القلب  5/1/5 خالل فترات المباراة   تدريجيا
 . األربعة 

خالل   ىمستو في الللى األ كان  اللعب  يلمركز صامعاألقصى  معدل مبل القلب متوسم  5/1/6
 . ، يلين مركز اللبي األجمحة ثم مركز اللبي اإلرتكاز المباراة فترات 

لجميع مراكز اللعب كان في أللى  الحد األقصى إلستتالع األكسجين معدل متوسم  5/1/7
 . مستوياتن خالل الفترة الرابعة من المباراة، وكان في أقل مستوياتن خالل الفترة األولى

لجميع مراكز اللعب يتزايد تدريجياً خالل فترات  الحد األقصى إلستتالع األكسجين معدل  5/1/8
 . المباراة األربعة 

اللعب كان األللى في   يلمركز صامع الحد األقصى إلستتالع األكسجين معدل متوسم  5/1/9
 . المستوى خالل فترات المباراة، يلين مركز اللبي األجمحة ثم مركز اللبي اإلرتكاز

 التوصيات:  5/2
 بما يلى: الباحثان  يوصى الباحثان  في ضوء المتائج واإلستخالصات التى توصل يليتا 

ً  كرة السلة  التدريبية لدى اللبي قمين االحمال ت 5/2/1 لمراكز اللعب واإلتجاه محو التدريب  وفقا
ى للمباراة  لتبار مسب شدة العمل القصواإل يمع االخ  ف الفردي خاصة للقدرات البدمية 

 . لكل مركز  المعمليقصى وما تمثلن من الحد األ
ً لتحليل معدالت استجابا كرة السلة  ة تقمين التدريبات المولية لاللبي ضرور 5/2/2 ت  وفقا

 . المبارائيداء الاللبين الفسيولوجية أثماء األ
ً  كرة السلة المراحل العمرية أثماء تقمين األحمال التدريبية لاللبي مرالاة 5/2/3 لقدرات  وفقا

 . خالل المباراة ترتبم بمتملبات األداء الواقعية  الاللبين الوويفية والتي 
ت الاللبين لما  قياس قدرا ربين لدور التكمولوجيا الحديثة فيالباحثين والمد ضرورة يلمام  5/2/4

متابعة مستوى الاللب أثماء المباراة ومدى يستجابتن للبرامج   لتا من دور دام في
 التدريبية الموضولة. 
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