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  مقارنة بعض الصفات الحركیة لالعبي مراكز لعب مختلفة بكرة السلة
   

  م محمد مهدي السعدي .م
  ملخص البحث

احتوى البحث على خمسة أبواب إذ تناول الباحث في الباب األول المقدمة وأھمیة البحث أھمیة علم التدریب 
حسم نتائج المباریات كما وضح  الریاضي وأثره في رفع قابلیات الالعبین البدنیة والخططیة ودوره في

الباحث الخصائص التنافسیة للعبة كرة السلة ومتطلباتھا البدنیة وكذالك تطرق إلى أھم مراكز اللعب فیھا 
واحتوى كذالك الباب األول على مشكلة البحث التي تمحورت حول اختالف مراكز اللعب في تلك اللعبة 

باب األول على فروض وأھداف ومجاالت البحث البشریة والمتطلبات البدنیة لكل مركز كما اشتمل ال
  . والمكانیة والزمانیة 

أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسات النظریة وقد تناول الباحث توضیح مفھوم الصفات الحركیة وشرح ما 
تضمھ تلك الصفات ودورھا في التأثیر في حسم نتائج المباریات كما احتوى ھذا الباب على وصف ألھم 

  .مراكز اللعب في لعبة كرة السلة
الباب الثالث من البحث احتوى على منھجیة البحث واإلجراءات المیدانیة و وصف لعینة البحث وبلغ عدد 

فرق وكانت نسبة العینة الى المجتمع االصلي  ١٠العب یمثلون  ٦٩الالعبین الذین تم اجراء االختبار لھم 
جتمع تمثیال صادقا واحتوى كذلك ھذا الباب  تحدید متغیرات وھي نسبة تمثل الم%  ٥٨٫٤٧للبحث تبلغ 

البحث وتحدید اختبارات الصفات الحركیة وتحدید أھم مراكز اللعب في لعبة كرة السلة والوسائل اإلحصائیة 
  .المستخدمة في البحث 

ذالك إلى  أما الباب الرابع فقد اشتمل على عرض ما توصل إلیھ الباحث من نتائج ومناقشتھا مستندا في
  مجموعة من المصادر العلمیة العراقیة والعربیة

  أما الباب الخامس فقد شمل االستنتاجات والتوصیات
Brief Research 

                The research contain about five chapters, The first one included the 
introduction and the problem. The researcher clear the importance of training and 
its effects to increase the kinetic characteristic plans and body ability and his roles 
for the games vandals. The  researcher clear the  competition properties for 
basketball  gland and  body needing also he talking about the players position in 
the game  in its contain the research problem basically talking about the different 
between duties and players position in the game  
 
Its The second chapter included the theoretical studies and research talk about 
motion term  and its explain the kinetic characteristic contain and its roles plan  
effect about the results  
The third chapter included the procedures of the researcher is take the sample 
about 69 player which is representing 10 team in Iraq basket ball leg   . 

The fourth chapter show the examination results and discuss the results    . 
The fifth chapter (Conclusions Recommendations) 
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  الباب األول
  المقدمة وأهمیة البحث – ١
  المقدمة وأهمیة البحث ١ – ١

یعتبر علم التدریب الریاضي اللبنة األساسیة في إعداد أي فریق في أي لعبة ریاضیة           
بل إن ال وجود ألي فریق ریاضي بدون هذا العلم ألنه یعتبر من العلوم الرئیسیة في تطویر 

التي تعتبر أساس اغلب ) كالسرعة والقوة والتحمل والرشاقة و الخ ( عناصر اللیاقة البدنیة 
الفعالیات الریاضیة إذ أن في اغلب األحیان یظهر التباین في مباراة ما بسبب تفوق احد 
الفریقین على األخر في مستوى عناصر اللیاقة البدنیة مع انه قد ال ننكر إن هنالك مباریات قد 

ى بعیدة عن عناصر اللیاقة البدنیة كالمستوى الخططي واالستعداد یظهر التباین في أمور أخر 
النفسي وغیرها إال انه یبقى لتباین مستوى عناصر اللیاقة البدنیة الدور الرئیسي والمهم في تفوق 

وتعد لعبة كرة . الفرق الریاضیة بل انه یعتبر العامل األبرز واالهم في حسم نتائج المباریات
الریاضیة التي تتطلب مستوى عالي جدا من اإلعداد البدني العتمادها  السلة إحدى األلعاب

بنسبة كبیرة على عناصر اللیاقة البدنیة وبكل أجزائها وفروعها نظرا لسرعة المباراة وصغر حجم 
الملعب وارتفاع  حلقة السلة وعدد العبیها القلیل نسبیا قیاسا لباقي األلعاب الفرقیة  مما یتطلب 

ي الركض وقوة قفز عالیة لتسجیل النقاط ورشاقة عالیة للتخلص من مراقبة سرعة عالیة ف
الخصم ولكن لنكن منطقیین ونسال السؤال التالي هل إن العبي كرة السلة جمیعهم یؤدون نفس 
المهام في المباراة أم ال وهل هناك فروق في عناصر اللیاقة البدنیة  بین الالعبین حسب 

مباریات  إن اإلجابة عن السؤال تتلخص إجابته في انه ال یوجد أي اختالف مراكز لعبهم في ال
فریق جمیع العبیه یسجلون نقاط في المباراة إذ یتطلب تسجیل النقاط العب أخر یقوم بتنظیم 
الهجوم وتنسیقه من اجل اختیار اللحظة المناسبة وبعثرة أوراق الخصم الدفاعیة من اجل اختیار 

تسجیل وضمان أعلى احتمالیة لتسجیل النقطة  بعید عن مزاحمة أفضل وقت ولحظة مناسبة لل
المدافعین و بمواجهة سلة الخصم وهذا ما یقوم به صانعي األلعاب في الفریق وبما انه هناك 
اختالف في مراكز اللعب لالعبي فرق كرة السلة فسنحاول في هذا البحث دراسة الفرق في 

لسلة كون ان المختلفة في كرة ا بمراكز اللعض مستوى بعض الصفات الحركیة بین العبي بع
ت بالالعبین في المباراة قد تؤدي الى تباین المتطلبات الحركیة لهم كون ان التباین في الواجبا
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صانع  االلعاب یمهد لزمیله االجواء المناسبة للتسجیل باعلى احتمالیة واقرب مكان من السلة 
  یدواقل فرصة للخصم لقطع الكرة والدفاع الج

  مشكلة البحث ٢ – ١
تعتبر عناصر اللیاقة البدنیة احد األركان الرئیسیة  في حسم نتائج اغلب المباریات وخاصة في 
األلعاب الفرقیة   لما لها من دور في التأثیر في البناء التكتیكي الهجومي والدفاعي ألي فریق 

ي أعداد أي فریق ریاضي مع ما في أي لعبة ریاضیة  إذ یعد العمود الفقري والركیزة األساسیة ف
و تقسم عناصر اللیاقة البدنیة إلى قسمین . یشكله األعداد الخططي واألعداد النفسي من دور

 ،)١("عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة باألداء والتي تشمل القوة والسرعة والتحمل"رئیسیین هما 
 "مى بالقابلیات الحركیة  وتشملوكفاءة الجهاز الدوري التنفسي و الصفات الحركیة أو ما تس

تعد لعبة كرة السلة إحدى األلعاب التي تتطلب   ،)٢("اقة والمرونة  والتوافق والتوازنالرش
مواصفات وقدرات خاصة سواء كانت بدنیة أو حركیة أو مواصفات جسمیة فمباریات كرة السلة 

ارتفاع حلقة السلة وصغر حجم غالبا ما تتمیز بالمتعة  واإلثارة والتشویق بسبب سرعة اللعبة و 
الملعب وتنوع مهارات اللعبة وعدد الالعبین القلیل نسبیا قیاسا إلى باقي األلعاب الفرقیة األخرى 
وهذا ما أدى إلى أن یتسم إعداد الالعبین في هذه اللعبة بشيء من الخصوصیة والمیزة  وان 

العمود الفقري  ألي فریق وذلك دور الصفات لحركیة لالعب كرة السلة یمثل العصب الرئیسي و 
  بسبب أن صغر حجم الملعب یؤدي إلى تمركز الالعبین بصورة متقاربة لغرض 

الدفاع عن السلة وان عملیة الهجوم تتطلب صفات  حركیة ممیزة تسهم بشكل ا مؤثر وكبیر في 
على تغییر أوضاع الجسم في مواقف اللعب  الصعبة فتغییر االتجاه أثناء االرتقاء إلى األ

لغرض التصویب على السلة تتطلب رشاقة عالیة  ومرونة كبیرة وتوازن كبیر من اجل تغییر 
)      البلوك ( وضع الجسم في لحظة ارتقاء الالعب الخصم لعمل الصد أو ما یعرف ب 

باإلضافة إلى أن  الرشاقة والمرونة والتوازن لها دورا فاعل في تغییر طریقة التصویب أو اتجاه 
یب  في أجزاء من الثانیة في ما لو كان الالعب المدافع  یتمیز بطول القامة وكذلك التصو 

 man to) الحال فیما لو تعرض الالعب إلى عملیة المراقبة الشخصیة أو ما تعرف ب  

                                     
 ١٠٧، ص   ١٩٨٩، بغداد ، مطبعة بیت الحكمة ،  كةعلم الحر : وجیه محجوب  )١(
 ٥٣، ص  ٢٠٠٥، القاهرة ، مطبعة الجماهیر ،  وظائف األعضاء والتدریب البدني: فاضل الخالدي  )٢(
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man) ارتفاع مستوى الصفات الحركیة یساعد الالعب في  "وقد أكد احمد الرفاعي على أن
لخصم بسبب طبیعة اللعبة التي تحتم على الالعب حركة مستمرة التخلص من مراقبة الفریق ا

بالرجلین مع الطبطبة المستمرة  بالكرة بالیدین مع تغییر أنواع الطبطبة من العالیة إلى الواطئة 
والتصویب باتجاه السلة  والتحرك في اتجاهات مختلفة وبصورة مفاجئة من اجل خلخلة الوضع 

وكما تتمیز .  )١("مع تغییر أوضاع التصویب وطرقه اقبته الدفاعي للخصم والتخلص من مر 
لعبة كرة السلة  بمهاراتها المتنوعة  وأسالیبها الدفاعیة  والهجومیة المختلفة  فإنها كذلك تتمیز 

باختالف ادوار الالعبین في المباریات الن عملیة تسجیل النقاط فیها تتطلب العب مختص  
مع اإلجادة التامة لعملیة الطبطبة وبمختلف االرتفاعات  یجید الحركة السریعة بالرجلین 

والتصویب البعید  للثالث نقاط  و یساعد في خلخلة التنظیم الدفاعي للفریق الخصم وخلق 
الفراغات في ساحة اللعب وبعثرة أوراق الفریق الخصم الدفاعیة كي یستطیع زمیله من استغالل 

ة من السلة وبالتالي ضمان أعلى احتمالیة لتسجیل تلك الفراغات والوصول ألقرب منطقة ممكن
إن مركز صناعة اللعب في فرق كرة السلة له من "  ،النقاط  وهو ما یسمى بصانع األلعاب 

الخصوصیة والتفرد واالستقاللیة الشيء الكثیر بسبب اعتماده  على إجادة المهارة بصورة 
ك الن الالعب الطویل القامة تكون رئیسیة أكثر من اعتماده على المواصفات الجسمیة وذل

طبطبته للكرة عالیة وعندما یقابله العب قصیر القامة قد یستطیع الالعب القصیر القامة من 
قطع الكرة  في الطریق  كما أن الالعب الطویل القامة یتمیز ببطء حركة الساقین عكس 

مة یستطیع من تغییر الالعب قصیر القامة الذي یتمیز بالسرعة  وان  الالعب القصیر القا
نخفاض مركز ثقل جسمه اتجاه حركته والسیطرة علیها أكثر من الالعب طویل القامة بسبب ا

االحتیاجات  "وقد اكد كمال عبد الحمید ومحمد صبحي حسنین على ان ،)٢("نحو األسفل
التنافسیة في بعض األلعاب الفرقیة تتطلب قدرات حركیة ذات مستوى عالي وهذه المتطلبات 

    )١("الذي یؤدیه كل العب في المباراة متباینة بتباین مهارات اللعبة  وحسب الدور و الواجب
        

                                     
  . ١٢، ص  ٢٠٠٦، القاهرة ، المطبعة الفنیة ،  مقدمة في أسس كرة السلة الحدیثة: احمد الرفاعي  )١(
، رسـالة ماجسـتیر  عض القیاسات الجسمیة والصفات البدنیـة بـاألداء المهـاري  فـي كـرة السـلةعالقة ب: لیث فارس جمیـل  )٢(

  . ٤٨، ص  ٢٠٠١غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، 
 . ٣٣، ص ١٩٩٧، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  اللیاقة البدنیة ومكوناتها: كمال عبد الحمید ، محمد صبحي حسنین  )١(
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 أهداف البحث ٣ – ١

  -:یهدف البحث إلى          
  قیاس بعض الصفات الحركیة   لدى العبي مراكز لعب مختلفة  بكرة السلة.  ١
لدى  العبي بعض مراكز اللعب التعرف على الفروق في مستوى بعض الصفات الحركیة . ٢

  المختلفة بكرة السلة
  فروض البحث  ٤ – ١
هنالك عالقة ارتباط  ذات داللة إحصائیة بین بعض عناصر الصفات الحركیة والعبي .  ١

  .بعض مراكز اللعب المختلفة بكرة السلة 
ي هنالك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بین بعض عناصر الصفات الحركیة والعب.   ٢

  .بعض مراكز اللعب المختلفة  بكرة السلة 
  - :مجاالت البحث  ٥ – ١
العبوا فرق أندیة العراق بكرة السلة للدرجة الممتازة إذ بلغ عدد الالعبین : المجال البشري .  ١

الكرخ والشرطة والجیش والحلة والحدود ( العبا یمثلون أندیة  ٦٩الذین تم إجراء االختبار لهم 
    ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للموسم الریاضي ) وك والناصریة و  زاخو والسلیمانیة والكهرباء  وده

المالعب والقاعات التي تقام علیها منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة : المجال المكاني .  ٢
  السلة

  ٢٠٠٨/  ١٠/   ٢٩ولغایة   ٢٠٠٨/  ٨/ ١٨من : المجال ألزماني  .  ٣
 

 
  
  
  
  
  
  
  



                                                         ٢٠١٠األول لریاضة   العدد مجلة علوم ا
 م محمد مھدي السعدي.م

 
 

٣١٤

  الباب الثاني
  ریة والدراسات المشابهةالدراسات النظ – ٢
  : الدراسات النظریة  ١ – ٢
  الرشاقة ١- ١- ٢

تعتبر الرشاقة إحدى الصفات الحركیة المهمة وذات التأثیر المباشر في األداء الحركي  
قدرة الفرد "المتناسق والمترابط وكذلك في األداء الفني للحركة وقد عرفها بسطویسي احمد بأنها 

كما عرفها احمد محمد خاطر وعلي فهمي ألبیك نقال ، )١("الهواء على تغییر أوضاع جسمه في 
قابلیة الفرد في السیطرة على التوقفات الحقیقیة وقابلیة التعلم السریع للحركة "عن بارو بأنها 

 ،)٢("الجدید الریاضیة وتطبیق فن األداء الحركي بشكل محدد ومناسب وفق متطلبات الوضع
صفات الحركیة والصفات البدنیة  وهي كذالك توافق القدرات تعتبر الرشاقة تعبیر جامع لل

الحركیة ولقد اعتبرت الرشاقة بأنها القدرة على أداء الواجب المهاري بشكل دقیق وعالي من 
خالل السیطرة على الواجبات الحركیة المركبة والمعقدة من خالل توافق جمیع أعضاء الجسم 

جسم في حالة حركیة مستمرة وهي تعتمد على الخبرات ألداء تلك الحركة وخاصة عندما یكون ال
والرشاقة تعتبر من أكثر المكونات البدنیة أهمیة بالنسبة لألنشطة الریاضیة التي . السابقة 

تتطلب تغییر اتجاه الجسم أو تغییر أوضاعه  في الهواء أو األرض أو البدء والتوقف بسرعة أو 
احد أو  األداء الحركي تحت ظروف متغیره محاولة دمج عدة مهارات حركیة في أطار و 

ومتباینة بقدر كبیر من التوافق والدقة والسرعة  و بذالك تعتبر الرشاقة مؤشر یمكن االستدالل 
به على جمال الحركة ألنها مرتبطة بعالقة وثیقة مع الخصائص التوأمیة للحركة كالوزن 

الك نستنتج أن الرشاقة مصطلح یجمع واإلیقاع الحركي والنقل واالنسیاب والتوقع الحركي وبذ
عدة مفاهیم  كالقوة والسرعة من وجهة نظر علماء التدریب وهو كذالك من الخصائص التقویمیة 

  .للحركة من وجهة نظر علماء الحركة 
  
  

                                     
 .  ٢٥٦ص  ١٩٩٩القاهرة ، دار الفكر العربي ،، أسس ونظریات التدریب الریاضي : حمد بسطویسي ا )١(
، ص  ٢، ط ١٩٨٥القاهرة ،  دار المعارف ،، القیاس في مجال التربیة الریاضیة : احمد محمد خاطر، علي فهمي ألبیك  )٢(

١٣٥ .  
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المرونة ٢- ١- ٢  
تعتبر المرونة إحدى عناصر الصفات الحركیة المهمة وهي تعني المدى الحركي والقدرة       

ركة وهي القابلیة العالیة على التوافق لألداء الحركي بین العضالت السلطة علیها القوة على الح
المبذولة وبین العضالت المقلصة على أن یكون هنالك رجوع للحالة الطبیعیة للجسم بتردد جید  
وان وصول العضالت إلى أعلى مد أو اقل تقلص لتوقف الجسم یعني قابلیة مطاطیة 

على األداء وهي صفة فسیولوجیة تعبر عن مدى حركة مفاصل الجسم  العضالت ومرونتها
عتمد المرونة وهي تسهم في االقتصاد في الجهد  فهي ترتبط بالجوانب التشریحیة للمفصل إذ ت

  )١(:على عدة عوامل هي
.التركیب التشریحي للمفصل  – ١  
 .قوة العضالت العاملة على المفصل  – ٢

طالة العضالت – ٣ ٕ   .المقابلة للمفصل مطاطیة وا
  وضع وطول األربطة واألنسجة الضامة على المفصل – ٤

ومن ذالك نستنتج أن المرونة ناحیة فردیة تختلف بین األشخاص واألفراد ولذالك فهي تلعب 
دورا كبیرا في التقلیل من نسبة حصول اإلصابات الریاضیة والتمزقات العضلیة  بشكل خاص 

  تقسم المرونة إلى قسمین رئیسیین هما وفي العمل الوقائي بشكل عام 
  .المرونة العامة  وتعني مرونة الجسم كله  – ١
  . المرونة الخاصة وتعني مرونة المفاصل الداخلة في الحركة  – ٢

  -: كما یمكن أن تقسم إلى 
مرونة ایجابیة وهي أعلى مدى حركي للمفصل یقوم به الفرد دون مساعدة وبإمكانیته  – ١

  .الذاتیة
مرونة سلبیة وهي أعلى مدى حركي للمفصل یقوم به الفرد بوجود مساعدة خارجیة إن  – ٢ 

قابلیة المرونة تتمیز أنها تقل كلما تقدم اإلنسان في العمر إذ إن مرونة األطفال أعلى من 
مرونة الكبار ولكن یمكن تطویرها والتقلیل من نسبة تراجعها من خالل مواصلة التدریب 

                                     
 . ٩١،ص  ٢٠٠٦مؤسسة الكتاب العربي ، ، القاهرة ،  إجراءات معملیة في وظائف أعضاء الجهد البدني: هزاع الهزاع  )١(
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تمرة ولكنها تتناسب تناسب عكسي مع وزن الجسم فكلما كبر حجم الجسم الریاضي بصورة مس
  قلت المرونة لدیه الن كبر حجم الجسم یؤدي إلى قلة المدى الحركي للمفصل   

مراكز اللعب في كرة السلة ٢- ١- ٢  
لقد أصبح من الواضح والجلي في یومنا هذا أن أعداد أي فریق ریاضي في أي لعبة     

على أساس متطلبات تلك اللعبة وان تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ریاضیة یبنى 
والمهاریة والخططیة  والنفسیة تتبع نوع الفعالیة الریاضیة فالعاب مثل الشطرنج تتطلب تدریبا 
مركزا على الهدوء والتركیز واالنتباه  بینما اغلب األلعاب الفرقیة تعتمد على تنمیة روح العزیمة 

سة والقتال داخل ارض الملعب بینما نجد إن العاب مثل المالكمة تتطلب قدر عالي من والمناف
التحمل والمثابرة وعدم االستسالم للخصم باإلضافة إلى الروح القتالیة  والجراءة في الحلبة بل 
راح المدربین إلى مدیات ابعد في أعداد فرقهم من خالل تدریب الالعبین حسب واجباتهم 

تعتبر كرة السلة إحدى األلعاب الریاضیة التي تستقطب . تي یؤدوها في الملعب وأدوارهم ال
اهتمام نسبة كبیرة جدا من الجمهور في العالم إذ تأتي بالمركز الثاني من حیث الشعبیة 
واالنتشار بعد كرة القدم بسبب طبیعتها التنافسیة الممیزة  وعدد العبیها القلیل نسبیا وصغر 

لقة السلة  مما توفر وجبة دسمة من التشویق واإلثارة والفنیات العالیة وتتجلى الملعب وارتفاع ح
آذ تجتمع فیها جمیع عناصر اللیاقة . فیها صور التنافس الریاضي الشریف بأبهى صورها 

كونها تعتمد " ،ة والعقلیة  والنفسیة في آن واحدالبدنیة والحركیة والمهاریة والخططیة  والجسمی
یة وحركیة وخططیة ونفسیة ى مواصفات جسمیة عالیة مقرونة بصفات بدنبشكل أساسي عل

تقسم مراكز اللعب في كرة السلة إلى ثالثة أقسام حسب واجبات كل العب في و  ،)١("ممیزة
المباراة وهي صانع األلعاب والعب االرتكاز والعب الزاویة وتتشابه واجبات العب االرتكاز 

المواصفات البدنیة والمواصفات الجسمیة ودور كل واحد  كثیرا مع العب الزاویة من ناحیة
منهما في المباراة أما من ناحیة صناعة اللعب  فقد تختلف المواصفات في بعض األحیان بین 
الالعبین بسبب إن واجب صانعي األلعاب یقتصر على فتح الثغرات في دفاعات الفریق 

ة مریحة وسهلة وفي اقل فترة زمنیة الخصم من خالل مباغتتهم بتمریرات حاسمة  توفر فرص
تتباین مواصفاته  الجسمیة مع بقیة زمالئه في " میله في تسجیل النقاط بل یمكن أنممكنه  لز 

                                     
 ٣٥ص    ٢٠٠٦القاهرة ، المطبعة الفنیة ،،  مقدمة في أسس كرة السلة الحدیثة: احمد الرفاعي  )١(
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بعض األحیان  إذ یجب أن یكون ذا مقدرة عالیة في التحرك برجلیه برشاقة مع قدرة عالیة في 
وقد أكد فارس  ،)١("ت الثالث نقاط مهارة الطبطبة بالكرة وان یكون ذا مقدرة عالیة في تصویبا

صانع األلعاب یعد اقصر العبي كرة السلة طوال وذالك الن متطلبات دوره في  "سامي على أن 
اللعب تتطلب منه التحرك بسرعة في الملعب من اجل خلق فراغات و خلخلة التنظیم  الدفاعي 

  .)٢("مساحات ضیقة اتجاهات مختلفة  وفيللخصم من خالل التحرك السریع والمباغت وب
  الباب الثالث

جراءاته المیدانیة – ٣ ٕ   منهج البحث وا
     منهج البحث ١ – ٣

 استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات المتبادلة  وذالك لمالئمته وطبیعة المشكلة

  عینة البحث  ٢ – ٣
إذ بلغ  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧تكونت عینة البحث من العبي أندیة العراق للدرجة الممتازة للموسم   

من العبي %  ٥٨,٤٧العبا یشكلون نسبة  ٦٩عدد الالعبین الذین تم أجراء االختبار لهم 
العبا تم تقسیمهم إلى مجموعتین  ضمت األولى صانعي األلعاب  ١١٨الدوري  البالغ عددهم 

العبا   ١٨وكان عدد صانعي اللعب   ،األخرىفي الفرق وضمت الثانیة العبي مراكز اللعب 
  .  العبا وهي نسبة تمثل المجتمع األصلي تمثیال صادقا ٥١وباقي الالعبین 

  أدوات البحث ٣ – ٣
  -: شملت  أدوات البحث على  
  .المصادر العربیة واألجنبیة . ١
بد مهند ع. محمد صالح ، د . د ( المقابالت الشخصیة قام الباحث بمقبالت مع كل من .  ٢

وذالك لغرض تحدید ) صالح مهدي صالح . سلوان صالح ، د. علي سموم ، د . الستار ، د 
  متغیرات البحث والتعرف على مدى أهمیته  لالعبي كرة السلة واإلجراءات المتبعة في البحث 

  ) . ٣ملحق رقم ( استمارات االستطالع لتحدید أهم عناصر الصفات الحركیة .  ٣

                                     
1 . FIBA :،2002، P 13، FIBA :،2002، P 13 

 
، ومیــة المركبــة بكــرة الســلة بنــاء وتقنــین بطاریــة اختبــار لقیــاس بعــض المهــارات الهج: فــارس ســامي یوســف شــایا ســكا  )٢(

 ٧٨، ص  ٢٠٠٦أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة ، 



                                                         ٢٠١٠األول لریاضة   العدد مجلة علوم ا
 م محمد مھدي السعدي.م

 
 

٣١٨

  ساعات ٤ستزین سویسریة المنشاء وعددها  ساعات توقیت نوع . ٤
  متر ٧,٥شریط قیاس المسافة  بطول .  ٥
  ) . ٢ملحق رقم ( استمارة استطالع لتحدید أهم مراكز اللعب بكرة السلة .  ٦
إجراءات البحث     ٤ – ٣  
تحدید متغیرات البحث ١ – ٤ – ٣   

راجعة العدید من المصادر من اجل تحدید أهم مكونات الصفات الحركیة قام الباحث بم    
العراقیة والعربیة واألجنبیة    من خالل استمارة استبیان مفتوحة قام الباحث بتصمیمها وتوزیعها 

في علم التدریب الریاضي وعلم الحركة إذ " ١"على األساتذة و الخبراء والمختصین ملحق رقم 
فما فوق  وظهرت %   ٧٠اخذ الباحث الصفات التي حصلت على نسبة ترشیحات  بلغت 

لدینا خمس صفات استخدم الباحث في بحثه الصفتین اللتین حصلتا على أعلى نسبة من  
  .ترشیحات السادة الخبراء والمختصین وهي كما في الجدول التالي 

) ١( جدول رقم   
 یوضح األهمیة النسبیة للصفات الحركیة المرشحة من قبل الخبراء

فة الحركیةالص عدد األصوات األهمیة النسبیة  ت 

 %  ١ الرشاقة 38 88.37

 ٢ المرونة 31 72.09 %

  ٣ التوازن 29 67.44 %

 ٤ التوافق 26 60.46 %

 ٥ االنسیاب الحركي  24 55.81 %

 
.وبذالك اختار الباحث صفتي الرشاقة والمرونة إلجراء البحث  
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تحدید مراكز اللعب بكرة السلة  ٢ – ٤ – ٣    

بكرة السلة استطاع الباحث ) ٢(فتوح حول أهم مراكز اللعب ملحق رقم قام الباحث باستبیان م 
من خالله تحدید أهم مراكز اللعب بكرة السلة إذ حصل الباحث على واجبین  حصال على 

فأكثر %  ٧٠أعلى نسبة من ترشیحات الخبراء والمختصین وحصال على نسبة أهمیة بلغت 
 .) ٢(وكما موضح في الجدول رقم 

)٢ (جدول رقم   
 یوضح  األهمیة النسبیة لمراكز اللعب بكرة السلة

 ت مركز اللعب عدد األصوات األهمیة النسبیة

 ١ صانع األلعاب 27 %79.41

العب االرتكاز  31 91.17 %  ٢ 

 ٣ العب الزاویة 23 67.64 %

  
تحدید اختبارات الصفات الحركیة  ٣ – ٤ – ٣  

لباحث بمراجعة للمصادر والمراجع لغرض لغرض تحدید اختبارات الصفات الحركیة قام ا
الحصول أفضل اختبارات لقیاس الرشاقة والمرونة وقد حصل الباحث على خمسة اختبارات 

جمعها الباحث في استمارة واحدة  وعرضها على  ٣للرشاقة وثالث اختبارات للمرونة ملحق رقم 
رات واإلحصاء وذكر فیها مجموعة من الخبراء والمختصین في علم التدریب الریاضي واالختبا

الباحث درجة الثبات والصدق والموضوعیة لكل اختبار منها والتي حصل الباحث علیها من 
خالل المصادر والمراجع العلمیة وتم اختیار اختبار واحد لكل صفة حركیة وكان االختیار 

اء لغرض إجر  *ینصب على االختبار الذي نال أعلى قبول من تقییم الخبراء والمختصین
  )  ٣(االختبار  وكما مبین في الجدول رقم 

  
  
  

                                     
  . ٢١ص : أسماء الخبراء والمختصین  *
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) ٣(جدول رقم   
 یبین األهمیة النسبیة لكل اختبار من اختبارات الصفات الحركیة

 ت اسم االختبار عدد األصوات األهمیة النسبیة

 ١ الوثبة الرباعیة الري مالون 35 %60.34

%65  . ثا میلك فیرننج ١٠اختبار الخطوة الجانبیة  38 51  ٢ 

م ٤,٥×٣مكوكي الزكزاك بطریقة بارو الجري ال 48 81.03 %  ٣ 

ن ربع دورة تجاه الیمین  لونج  الجري والدورا 43 %74.13  ٤ 

 ٥ ركض الزكزاك جاك كالیتون 39 %67.24

اختبار ثني الجذع من الوقوف إلى األسفل  40 %68.96
 للمرونة

٦ 

لمرونةاختبار ثني ومد الجذع إلى الجانبین ل 36 %62.06  ٧ 

ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس ماتیوز   46 %79.31  
 للمرونة

٨ 

 
م لحصوله على أهمیة  ٤,٥× ٣وبذالك اختار الباحث اختباري الجري المكوكي بطریقة بارو 

للرشاقة واختبار ثني الجذع لإلمام من وضع الجلوس لماتیوز لحصوله %  ٨١,٠٣نسبیة بلغت 
. ألهمیة حسب آراء الخبراء والمختصین بالنسبة لقیاس المرونةمن ا%   ٧٩,٣١على نسبة 

  .وأجریت االختبارات موقعیا  قبل ساعة تقریبا من بدء المباریات وبعد إجراء عملیة اإلحماء
 
  :التجربة االستطالعیة ٥ – ٣

هي تجربة صغیرة یقوم بها الباحث والغرض منها التعرف على المشكالت و المعوقات التي من 
مكن ان تواجه الباحث اثناء قیامه بالتجربة الرئیبسیة ولذا قام الباحث باجراء التجربة الم

واعاد الباحث  التجربة بعد مرور عشرة ایام اي  ٢٠٠٨/  ٩/ ٢٨االستطالعیة االولى بتاریخ 
-:وقد الحظ الباحث مایلي   ٢٠٠٨/ ١٠/ ٨بتاریخ    

متوفرة ومجهزة مسبقا  جمیع المستلزمات المتعلقة باالختبارات كانت.  ١  
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تواجد الالعبین في الوقت والمكان المحددین اذ اجري االختبار في قاعة نادي الكرخ .  ٢
 الریاضي في االسكان وفي تمام الساعة الحادیة عشر صباحا 

  مالئمة االختبارات لمستوى وقابلیات الالعبین.  ٣
  سهولة تطبیق االختبار وجمع المعلومات وتفریغها.  ٤
  الرئیسیة  ةالتجرب ٦ – ٣

بالنظر النشغال العبي فرق الدوري بمباریات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة فقد اجرى 
الباحث التجربة الرئیسیة خالل مباریات الدوري اذ استغل الباحث الوقت الممتد من بعد فترة 

لوحدات التدریبیة ة  بسبب صعوبة جمع الالعبین خالل ااقبل بدایة المبار  االحماء  الى ما
من " وكذالك وجود فرق من محافظات العراق الشمالیة والجنوبیة وقد لمس الباحث تعاون متباینا

  وكذلك قبل المباریات  وبعدها بحوالي الساعة. المدربین في ذالك االمر 
یقف المختبر خلف خط البدایة وعند سماع صوت الصافرة یقوم الالعب بالركض باقصى 

   ١شواخص ویقوم المسجل بتسجیل الوقت لكل العب و كما في الشكل رقم سرعة  بین ال
  وتكون نقطة النهایة هي نفس نقطة االنطالق ویعطى الالعب ثالث محاوالت تحسب افضلها

 

                      )١(:الوسائل اإلحصــائیة ٧ – ٣
                                   = الوسط الحسابي  

          عیاري االنحراف الم
                                النسبیة  األهمیة

      T – TEST  اختبار القیمة التائیة 
 
 
 
 
 
 

                                     
    ٨٨.، ص  ١٩٨٨،  بغداد ، مطابع التعلیم العالي ،  مبادئ اإلحصاء في التربیة الریاضیة :قیس ناجي ، شامل كامل  )١(
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٣٢٢

  الباب الرابع
عرض ومناقشة النتائج   – ٤  

عرض النتائج ١ – ٤  
ظهر أن قیمة الوسط الحسابي الختبار الرشاقة بالنسبة لصناعي ) ٤(من مالحظة الجدول رقم 

   ٠،٨١و  ٠،٧١بانحراف معیاري بلغ على التوالي ٩،٤٤ولباقي الالعبین بلغ  ٨،٢٦لغاأللعاب ب
یمثل األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبار الرشاقة)   ٤(  جدول   

 ت مراكز اللعب الوسط الحسابي االنحراف المعیاري

 ١ صناعي األلعاب 8.26 0.71

 ٢ باقي الالعبین  9.44  0.81

  
 ١٧،٩٦إذ بلغت  ٥بالنسبة للمرونة فقد بلغ قیمة األوساط الحسابي لها كما في الجدول رقم أما 

وكان الوسط الحسابي للمرونة بالنسبة  ١،٧٧بالنسبة لصناعي األلعاب بانحراف معیاري بلغ 
  ١،٧٩بانحراف معیاري بلغ  ١٥،٠٧لباقي الالعبین 

المعیاریة الختبار المرونةیمثل األوساط الحسابیة واالنحرافات  )  ٥( جدول   
 ت مراكز اللعب الوسط الحسابي االنحراف المعیاري

  ١ صناعي األلعاب 17.96 1.77 

 ٢ باقي الالعبین 15.07 1.79

وبحساب القیمة التائیة لنتائج االختبارات ظهر بان هنالك فروق في مستوى الرشاقة بین صناع 
كرة السلة إذ بلغ قیمة التائیة المحتسبة بین  اللعب وبین العبي بقیة الواجبات الخططیة ب

بمستوى داللة  ١،٤٥ثا وهي أعلى من القیمة التائیة الجدولیة البالغة  ١،٩٥ -المجموعتین 
 بالزمن والسبب في كون اإلشارة سالبة كون أن اختبار الرشاقة یقاس  ٧٦ودرجة حریة  ٠،٠٠١

  .٦األقل ولصالح صناع اللعب موضح في الجدول رقم 
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٣٢٣

یوضح نتائج اختبار القیمة التائیة الختبار الرشاقة      ) ٦( جدول رقم     
 t- test درجة الحریة مستوى الداللة اختالف الوسط

 المحسوبة
 

 الدرجة الجدولیة 1.45 ٦٧ 0,001 3,65
 الدرجة المحتسبة -1.95 ٦٧ 0,001 3,65

٠،٠٠١معنوي بمستوى داللة   
وهي أعلى من القیمة التائیة  ٢،٨٩ة فقد بلغ القیمة التائیة المحتسبة أما بالنسبة الختبار المرون

ولصالح صناعي األلعاب  ٧٦ودرجة حریة  ٠،٠٠١بمستوى داللة بلغ  ١،٤٥الجدولیة البالغة 
   ٧وكما موضح في الجدول رقم 

      یوضح نتائج اختبار القیمة التائیة الختبار المرونة   ) ٧( جدول رقم   
وسطاختالف ال  t- test درجة الحریة مستوى الداللة 

 المحسوبة
 

 الدرجة الجدولیة  1.45 ٦٧ 0,001 2,35
 الدرجة المحتسبة 2.89 ٦٧ 0,001 2,35

                                                              ٠،٠٠١معنوي بمستوى داللة 
  مناقشة النتائج ٢ – ٤

مستوى الصفات الحركیة بالنسـبة لصـناعي األلعـاب علـى حسـاب  یرى الباحث في أن ارتفاع    
العبي  مركز اللعب   األخرى ناتج من كون إن مهارة صناعة اللعب تتطلب من الالعب درجة 
عالیــة مــن التــرابط واالنســجام بــین مجــامیع عضــلیة عدیــدة تشــترك فــي أدائهــا  باإلضــافة إلــى أن 

تحرك بصورة مستمرة وبمختلف االتجاهات لغرض مهارة صناعة اللعب تتطلب من الالعب إن ی
خراجـه مـن وضـعه الـدفاعي لغـرض خلـق فراغـات یسـتطیع زمیلـه  ٕ التمویه على الالعب المـدافع وا
مــن اســتغاللها وتســجیل اكبــر عــدد مــن النقــاط  كمــا أن عملیــة الطبطبــة بــالكرة وبأوضــاع مختلفــة 

اطئة مع تغیر اتجـاه حركـة الجسـم من االرتفاع عن سطح األرض سواء كان الطبطبة عالیة أو و 
بســـرعة باتجاهـــات مختلفـــة تلعـــب الرشـــاقة دورا رئیســـیا فیهـــا كمـــا أكـــد فـــارس ســـامي علـــى أن دور 

العمــود الفقــري ألي العــب یشــغل ذالــك المركــز لمــا " بالنســبة لصــانعي األلعــاب بمثابــة  الرشــاقة
مكانــات العــب الفریــق یؤدیــه صــانع األلعــاب مــن دور محــوري فــي خلخلــة الــدفاعات واســتنزاف إل
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٣٢٤

واتفــق معــه رعــد جــابر الــذي ، )١("المنــافس الفردیــة والجماعیــة  والمنــاورة والتحــرك بصــورة مفاجئــة
أن بعض الالعبین الذین یشغلون مراكز لعب معینة في كرة السلة یمتازون بممیزات حركیة " قال

فیرجــع الباحــث ســبب  أمــا بالنســبة للمرونــة، )٢("ة الالعبــین وخاصــة صــانع األلعــابأعلــى مــن بقیــ
التباین بین صناعي األلعاب وباقي الالعبـین إلـى أن كبـر حجـم أجسـام العبـي مركـز االرتكـاز و 
الزاویة  قیاسا إلى صانعي األلعاب یعتبر عامل مؤثر ورئیسي في نسبة التبـاین فـي المرونـة بـین 

أن المرونــة  " كـال المجمـوعتین إذ أكــد ذالـك محمــد حسـن عــالوي ومحمـد نصــر الـدین حــین  قـاال
ان ارتفـاع صـفتي الرشـاقة والمرونـة بالنسـبة لصـناع   )٣("تتناسب تناسب عكسـي مـع وزن الجسـم 

علــى مســتوى نتـــائج الفــرق فـــي الــدوري المحلـــي " االلعــاب الشــك فـــي كونــه ســـیؤثر تــاثیرا مباشـــرا 
ــى المــــدربین ایــــالء ذلــــك االمراالهمیــــة القصــــوى  مــــن خــــالل تطــــویر البــــرامج التدریبیــــة  التــــي وعلــ

یضعونها لفـرقهم لتطـویر عناصـر اللیاقـة البدنیـة بصـورة عامـة و التركیـز علـى الصـفات الحركیـة 
ــمیة  ــفات الجســ ــع الصــ بصــــورة خاصــــة بســــبب ان الصــــفات الحركیــــة تتناســــب بصــــورة عكســــیة مــ
للالعب وان لعبة كرة السلة تعتمد بصورة رئیسیة على الصفات الجسمیة بنسبة كبیرة وان تاثیرها 

مل مهارات كـرة السـلة  الن ارتفـاع مسـتواها لـدى الالعـب سـیؤدي الـى االقتصـاد بالجهـد یمتد لیش
الحركــي  ویكــون الالعــب قــادرا علــى التصــرف العــالي بالمهــارة  األداءالمبــذول  وتقلــل مــن زمــن 

 أنهــاكمــا   لالعــبوفــي ظــروف اللعــب المعقــدة وتزیــد التوافــق بــین المجــامیع العضــلیة المختلفــة 
   .التي تلحق بالالعبین  اإلصاباتزا في تقلیل تلعب دورا بار 

 
 
  
  
  
  
  

                                     
 ٥٣، ص  مصدر سبق ذكره  : شایا سكا  فارس سامي یوسف )١(
.                                          ٣٤،ص ١٩٩٨، بغداد ، دار الكتب للطباعة ،  قانون كرة السلة وتعدیالته الجدیدة:  رعد جابر باقر  )٢(
  ٥٤،ص  مصدر سبق ذكره: محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدین  )٣(
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٣٢٥

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصیات – ٥
  االستنتاجات ١ – ٥

  -:من خالل عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  توصل الباحث إلى االستنتاجات التالیة 
لمختلفة بكرة وجود اختالف وتباین في مستوى الصفات الحركیة بین العبي مراكز اللعب  ا. ١ 

  السلة
)  االرتكاز والزاویة ( أن مستوى الرشاقة كان أعلى لدى صناعي األلعاب منه لدى العبي  .  ٢

  في لعبة كرة السلة
االرتكاز ( أن مستوى المرونة كان أعلى بالنسبة لصناعي األلعاب منه لدى العبي .  ٣ 

  في لعبة كرة السلة) والزاویة 
  التوصیات ٢ – ٥
  - : احث بما یلي یوصي الب  
االهتمام بعناصر الصفات الحركیة بصورة عامة وخاصة بالرشاقة والمرونة ألهمیتها .  ١

بالنسبة لالعبین عامة ولصناعي األلعاب بصورة خاصة لما لها من دور في التأثیر على نتائج  
  مباریات كرة السلة 

  مراكز اللعب المختلفة األخرى  زیادة وقت التمارین التي تنمي الرشاقة والمرونة لالعبي .  ٢
قیاس الفروق في مستوى الصفات الحركیة بصورة دوریة ومحاولة تقلیل الفروق في .  ٣

مستواها بین الالعبین من خالل التركیز على الالعبین ذوي النسبة األقل فیها وخاصة العبي 
  مركزي االرتكاز والزاویة  غیر صناعة اللعب

ة لتطویر الصفات الحركیة لجمیع الالعبین وخاصة صانعي وضع برامج تدریبیة خاص.  ٤
  األلعاب وزیادة وقت التمارین المخصصة لها خالل الوحدة التدریبیة 
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٣٢٦

  المصادر والمراجع العراقیة والعربیة 
١ . احمد محمد خاطر، علي فهمي ألبیك : القیاس في مجال التربیة الریاضیة ، القاهرة ،  دار المعارف 

،١٩٨٥  

  .٢٠٠٦القاهرة ، المطبعة الفنیة ،،  مقدمة في أسس كرة السلة الحدیثة: احمد الرفاعي .  ٢

  .   ١٩٩٩القاهرة ، دار الفكر العربي ،، أسس ونظریات التدریب الریاضي : بسطویسي احمد .  ٣
 ٤ . رعد جابر باقر :  قانون كرة السلة وتعدیالته الجدیدة ، بغداد ، دار الكتب للطباعة ، ١٩٩٨  .

٥ . فارس سامي یوسف شایا سكا : بناء وتقنین بطاریة اختبار لقیاس بعض المهارات الهجومیة المركبة 
 بكرة السلة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة ، ٢٠٠٦   .  

  .    ٢٠٠٥، القاهرة ، مطبعة الجماهیر ،  وظائف األعضاء والتدریب البدني: فاضل الخالدي .  ٦
،  بغـداد ، مطـابع التعلـیم العــالي ،  مبــادئ اإلحصـاء فـي التربیـة الریاضــیة :قـیس نـاجي ، شـامل كامـل .  ٧

١٩٨٨ . 

، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي ،  اللیاقـة البدنیـة ومكوناتهـا: كمال عبد الحمید ، محمد صـبحي حسـنین .  ٨ 
١٩٩٧  .  

٩ . لیث فارس جمیل : عالقة بعض القیاسات الجسمیة والصفات البدنیة باألداء المهاري  في كرة السلة ، 
.  ٢٠٠١رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ،    

الحركي ، القاهرة ، دار الكتاب  األداءاختبارات : محمد حسن عالوي  ، محمد نصر الدین رضوان .  ١٠
١٩٨٢الحدیث ،    

مؤسسـة الكتـاب العربـي ، القـاهرة ،  یة في وظائف أعضاء الجهد البدنيإجراءات معمل: هزاع الهزاع .  ١١ 
 ،٢٠٠٦  . 

  .   ١٩٨٩، بغداد ، مطبعة بیت الحكمة ،  علم الحركة: وجیه محجوب .  ١٢
 .  FIBA :،2002، P 13،   نشرة التحاد الدولي لكرة السلة  

                             
 

  
     
   


