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رؼزجش ٌؼجخ وشح اٌغٍخ ِٓ األٔشطخ اٌش٠بػ١خ اٌزٟ رؾزً ِىبْ اٌظذاسح ث١ٓ األٌؼبة اٌغّبػ١خ ؽ١ش     

أخزد ِىبٔٙب اٌّشِٛق فٟ اٌذٚساد األٌّٚج١خ ٚاٌّؾبفً اٌؼب١ٌّخ ثؼذ أْ وبٔذ ِغشد ٌؼجخ رش٠ٚؾ١خ، 

ٔز١غخ ٌٙزا اٌزطٛس رطشق اٌىض١ش ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّٙز١ّٓ فٟ ٌؼجخ وشح اٌغٍخ ٌذساعخ ِٚؼبٌغخ ٚ

 ِشىالرٙب اٌّخزٍفخ ثبألعٍٛة اٌؼٍّٟ اٌغ١ٍُ

رؼذ ٌؼجخ وشح اٌغٍخ ِٓ االٌؼبة اٌغّبػ١خ اٌزٟ رز١ّض ثىضشح فؼب١ٌزٙب ِٚٙبسارٙب اٌؾشو١خ األعبع١خ 

ْ األداء اٌّضبٌٟ ٌزٍه اٌّٙبساد رزطٍت رٛف١ش اٚ اِزالن ػذد ٚاْ إرمب( اٌذفبػ١خ، ٚاٌٙغ١ِٛخ) اٌّزٕٛػخ

ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌزٟ ٌٙب ػاللخ ِجبششح ٚ ؽ١ذح ثبداء اٌغ١ذ ٌزٍه اٌّٙبساد ٚ ثبالخض اٌّٙبساد اٌزٟ 

ثبٔٗ ٠ّضً " رؤدٞ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌالػت ِغزؾٛرا ػٍٝ اٌىشح ٟٚ٘ اٌزؾىُ ثبٌىشح ٠فغش اٌزؾىُ ثبٌىشح 

ٍٝ اٌغ١طشح ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌىشح اٌزٟ رؼزّذ ثبٌذسعخ االٌٚٝ ػٍٝ لبث١ٍخ اال ؽغبط ِذٜ لذسح اٌالػت ػ

اٌّجبشش ثبٌىشح ٚاٌمذساد اٌؾشو١خ ٌالػت ٠أرٟ رٌه ِٓ خالي رطج١ك ثشاِظ اٌغ١طشح اٌؾشو١خ 

 (11:   1.             )ٚاٌجشاِظ اٌؾشو١خ ٚاٌزؾىُ ثبٌّٙبساد اٌؾشو١خ ٚا١ٌ٢خ

حيث تمعب بثالثة العبين من جانب  السمة كرة لمعبة الحديثة األشكال من شكل ىو 3×3كرة السمة 
ود نصف ممعب كرة السمة. وىذه المعبة يجري الترويج لو مقابل ثالثة من الجانب االخر في حد

 FIBA  .                       (6 : 11) وتنظيميا في الوقت الحالي من قبل

وتشير الدراسات العممية الحديثة الي وجود عالقة بين المتطمبات الوظيفية والفسيولوجية الي نشاط 
جسمية ومورفولوجية ونفسية ومعدل التعرض لالصابة الرياضية  رياضي ومايمتمكو الالعب من قدرات

% من اجمالي االصابات الرياضية الي نقص المتطمبات البدنية 02-68حيث يصل ما يقرب من 
التي تتطمب تعاون وظيفي عالي بين  3X3والفسيولوجية لالعبين وفي ظل ظروف منافسة كرة السمة 

ي العضمي والجياز التنفسي والدوري مما تجعل االعب أكثر االجيزة الحيوية وخاصة الجياز العصب
عرضة لالصابات المرتبطة بالجياز العضمي وخاصة التمزق العضمي والتقمص العضمي. ومن خالل 
ماسبق يحاول الباحث التعرف عمي المؤشرات التمييزية لمحد من اإلصابات الرياضية كعوامل وقائية 

لة لتقديم الدعم الفني والطبي لممدربين والقائمين عمي تمك المعبة في محاو  3×3لدى العبى كرة السمة 
في مصر والوطن  3X3حديثة العيد لتفادي انتشار االصابات الرياضية بين ممارسي كرة السمة 

 العربي.

تعريف إجرائى : المؤشرات التمييزية ىى بعض اإلختبارات البدنية والفسيولوجية التى يتم استخداميا 
 مستوى الالعبين واألداء وعالقتو باإلصابات .كمؤشر عمى 
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   :أهداف البحث

ييدف البحث الي التعرف عمى المؤشرات التمييزية لمحد من اإلصابات الرياضية كعوامل وقائية لدى  
 ووصوال لذك اليدف تم تحديد الواجبات التالية:3× 3العبى كرة السمة 

 .3X3لسمة التعرف عمى اكثر االصابات شيوعا لالعبي كرة ا -

وعالقتيا  3X3تحديد العالقة بين المحددات الوظيفية كمؤشرات تميزية لالعبي كرة السمة  -
 باالصابة الرياضية.

 فروض البحث:
 .3X3توجد العديد من االصابات الرياضية لالعبي المستويات العميا كرة السمة  -

وعالقتيا  3X3مة توجد عالقة بين المحددات الوظيفية كمؤشرات تميزية لالعبي كرة الس -
 باالصابة الرياضية.

 :هنهج البحث

 .إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌّغؾٟ  ٚرٌه ٌّالئّزٗ ا٘ذاف ٚفشٚع اٌجؾش بْاعزخذاَ اٌجبؽض

 :هجاالث البحث

 طبٌخ االرؾبد اٌمطشٜ ٌىشح اٌغٍخ ثبٌغشافخ : اٌّغبي اٌّىبٟٔ

  7102 -7102: اٌّغبي اٌضِبٟٔ

ٌىشح اٌغٍخ ٚاٌزٝ رؼّٕزٙب فشق اٌذٚسٜ ( ALL Star)١ٍب  ثؼغ الػجٝ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ :اٌّغبي اٌجششٞ

 اٌمطشٜ 

ٚثٍغ لٛاَ  3×3ثبخز١بس ػ١ٕخ اٌجؾش ثبٌطش٠مخ اٌؼّذ٠خ ِٓ الػجٟ وشح اٌغٍخ  بْلبَ اٌجبؽض :ػ١ٕخ اٌجؾش

 . 3×3الػت ٚاٌّغغ١ٍٓ فٟ االرؾبد اٌمطشٞ ٌىشح اٌغٍخ ( 31)ػ١ٕخ اٌجؾش 
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     31= ْ .        ؼ١ٕخ اٌجؾش فٟ اٌم١بعبد األعبع١خ اٌذالالد اإلؽظبئ١خ ٌ(   0) عذٚي 

 اٌذالالد اإلؽظبئ١خ

 اٌّزغ١شاد 
 ٚؽذح اٌم١بط

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٝ 
 اٌٛع١ؾ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
ِؼبًِ 

 االٌزٛاء
 ِؼبًِ اٌزفٍطؼ 

 1.15- 0.13 5.88 183.84 183.75 سم اٌطٛي

 0.29- 0.57- 6.83 86.38 85.42 كجم اٌٛصْ

 0.14- 0.17- 2.85 30.11 30.31 سنة اٌغٓ

 أْ اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثؼ١ٕخ اٌجؾش اٌى١ٍخ ِؼزذٌخ ٚغ١ش ِشززخ ٚرزغُ ( 0)٠زؼؼ ِٓ عذٚي 
ٚ٘زٖ اٌم١ُ رمزشة ( . 1.03إٌٝ  2..1-) ثبٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٝ ٌٍؼ١ٕخ ، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ اإلٌزٛاء ف١ٙب ِبث١ٓ 

، ِّب ٠ؤوذ ػٍٝ رغبٔظ اٌؼ١ٕخ فٝ اٌم١بعبد (  3) ± ِٓ اٌظفش ، ٚرمغ فٝ إٌّؾٕٝ اإلػزذاٌٝ ث١ٓ 

 .األعبع١خ 

 :االعزج١بْ اٌخبص ثبٌالػج١ٓ ٌزؾذ٠ذ ٔٛع اإلطبثخ ٚٔغجخ اٌؾذٚس 

ٝ رؾذس ٌالػج١ٓ وشح اٌغٍخ ثؼذ االؽالع ػٍٝ اٌّشاعغ زثؾظش أٛاع االطبثبد اٌ بْلبَ اٌجبؽض

ذ٠ذ اٌّؾبٚس اٌزٝ ٠زُ اٌّٛافمخ ٚرظ١ٕفٙب رجؼب ٌزٌه صُ ػشع االعزّبسح ثبٌّؾبٚس ػٍٝ اٌخجشاء ٌزؾ

 ػ١ٍٙب ٚاٌغ١ش ِٛافك ػ١ٍٙب 

ٚرُ رظ١ُّ االعزّبسح ؽجمب ٌٙزح اٌّؾبٚس وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ ( 7)٠ٚزؼؼ رٌه ِٓ خالي عذٚي سلُ 

 . (0)ِشفك سلُ

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ العزطالع ساٜ اٌخجشاء فٟ ِذٜ ِٕبعجخ اٌّؾبٚس اٌخبطخ (  7) عذٚي 

 3*3ٌذٞ الػجٟ وشح اٌغٍخ  ثبعزّبسح االطبثبد

 اٌّؾبٚس َ
 غ١ش ِٛافك ِٛافك

 % اٌزىشاس % اٌزىشاس

 %0 0 %100 10 اإلطبثبد  1

 %0 0 %100 10 إطبثبد اٌغٍذ ٚاألٔغغخ 2

 %0 0 %100 10 إطبثبد اٌغٙبص اٌؼظّٝ 3

 %0 0 %100 10 إطبثبد اٌغٙبص اٌؼؼٍٝ 4

 %0 0 %100 10 إطبثبد اٌغٙبص اٌّفظٍٝ 5

 :ساث االساسيت للبحث القيا

 BMIِؤشش وزٍخ اٌغغُ  اٌطٛي
 ل١بط ػشثبد اٌمٍت ثؼذ اٌّغٙٛد اٌٛصْ

 ل١بط رشو١ض اٌالوز١ه أخزجبس لٛح اٌمجؼخ
 ل١بط ِؼبًِ اٌزجبدي اٌزٕفغٟ ل١بط لٛح اٌزساع

 صب١ٔخ 31ِؤشش اٌزؼت ثؼذ  ل١بط اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ ٌٍفخز
  VEاٌز٠ٛٙخ اٌشئ٠ٛخ  
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 :يت الوعالجاث االحصائ

  Kurtosis. ِؼبًِ اٌزفٍطؼ Mean. اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ 
 Percentage% إٌغجخاٌّئ٠ٛخ  Stander Deviationاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ  

 ِؼبًِ االسرجبؽ ٌج١شعْٛ Median.  اٌٛع١ؾ

 ِشثغ وبٜ  Skewness.  ِؼبًِ االٌزٛاء

 :عرض النتائج 

 31= ْ .  وبٜ إلطبثبد اٌغٍذ ٚاألٔغغخ ٠ٛػؼ اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ (  3) عذٚي 

 
 
َ 

 اٌذالالد  االؽظبئ١خ     
 
 االطبثبد 

 االطبثخ ٌُ رؾذس االطبثخ ؽذصذ
 
 

 ِشثغ وبٜ
 %ٔغجخ  رىشاس %ٔغجخ  رىشاس 

 8.53* %23.3 7 %76.7 23 عشػ عطؾٟ 1

 10.80* %80 24 %20 6 عشػ لطؼٟ 2

 30.00* %100 30 %0 0 عشػ غبئش 3

 3.23= .1.1ؽ١ش ل١ّخ ِشثغ وبٜ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  .1.1ٕذِغزٜٛ ِؼٕٜٛ ػ*

 اٌخبطخ ثبٌزىشاسٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد اٌغٍذ ٚاألٔغغخاٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ (  3) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

ِشثغ ) ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ( غبئش عشػ  –عشػ لطؼٝ ) ،  فٝ إطبثخ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :  

 ( . 3.23(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( ِشثغ وبٜ )ٚ٘زٖ اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ  (30.00 ، 8.53 )اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ( وبٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسعد علً احودالكيكً

  عاهر سعد عاهر ابراهين

 

0202ديسمبر)مجمة تطبيقات عموم الرياضة  )                                                                         359    

 31= ْ .       ٠ٛػؼ اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد اٌغٙبص اٌؼظّٝ  (  3) عذٚي 

 
 
َ 

 ؽظبئ١خاٌذالالد  اال
 

 االطبثبد   

 االطبثخ ٌُ رؾش االطبثخ ؽذصذ
 
 

 ِشثغ وبٜ
 %ٔغجخ  رىشاس %ٔغجخ  رىشاس 

 0.13 %46.7 14 %53.3 16 كسر بسٌط 1

 26.13* %96.7 29 %3.3 1 كسر مضاغف 2

 30.00* %100 30 %0 0 كسر الجمجمة 3

 30.00* %100 30 %0 0 كسر فً عظم الوجه 4

 22.53* %93.3 28 %6.7 2 كسر فً الفك 5

 19.20* %90 27 %10 3 كسر األنف 6

 30.00* %100 30 %0 0 كسر فً الترقوة 7

 30.00* %100 30 %0 0 كسر العضد 8

 16.13* %86.7 26 %13.3 4 كسر فً المرفق 9

 30.00* %100 30 %0 0 كسر الزند 10

 30.00* %100 30 %0 0 كسر الكعبرة 11

 28.90* %90 37 %10 3 كسر رسغ الٌد 12

 26.13* %96.7 29 %3.3 1 كسر الضلوع 13

 30.00* %100 30 %0 0 كسر الفخذ 14

 26.13* %96.7 29 %3.3 1 كسر الساق 15

 22.53* %93.3 28 %6.7 2 كسر رسغ القدم 16

 30.00* %0 0 %100 30 الكدم العظمً 17

 19.20* %90 27 %10 3 األرتجاج 18

 3..4= 0.05حيث قيوت هربع كاي الجدوليت عند هستىي  0.05هعنىي عند هستىي *

اٌخبطخ ثبٌزىشاسٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ (  3) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

،  فٝ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :   وبٜ إلطبثبد اٌغٙبص اٌؼظّٝ

ٚ٘زٖ  (30.00 ، 16.3 )اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ِب ث١ٓ ( ثغ وبٜ ِش) ع١ّغ اإلطبثبد  ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ّخ 

، ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق (  3.23(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( ِشثغ وبٜ )اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ 

 ( .  اٌىغش اٌجغ١ؾ) داٌخ إؽظبئ١ب فٝ إطبثبد 
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 31= ْ .       اٌؼؼٍٝ  ٠ٛػؼ اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد اٌغٙبص (  .) عذٚي 

 

 

َ 

 اٌذالالد  االؽظبئ١خ

 

 االطبثبد   

  االطبثخ ٌُ رؾذس االطبثخ ؽذصذ

 

 ِشثغ وبٜ

 
 %ٔغجخ  رىشاس %ٔغجخ  رىشاس

 16.13* %13.3 4 %86.7 26 الكدم العضلً 1

 22.53* %93.3 28 %6.7 2 التكلس العضلً 2

 26.13* %3.3 1 %96.7 29 التقلص العضلً 3

 2.13 %36.7 11 %63.3 19 تمزق العضلً الجزئًال 4

 13.33* %83.3 25 %16.7 5 التمزق العضلً الكلً 5

 10.80* %80 24 %20 6 تمزق اوتار الكتف 6

 0.00 %50 15 %50 15 تمزق األوتار العضلٌة 7

 1.20 %60 18 %40 12 تمزق عضالت الكتف  8

 26.13* %96.7 29 %3.3 1 تمزق عضالت البطن 9

 13.33* %83.3 25 %16.7 5 تمزق العضلة الضامة 10

 0.13 %53.3 16 %46.7 14 تمزق العضالت األمامٌة للفخذ 11

 6.40* %60 28 %40 12 تمزق العضالت الخلفٌة للفخذ 12

 3.33 %66.7 20 %33.3 10 تمزق عضلة الساق 13

 16.13* %86.7 26 %13.3 4 تمزق وتر اكٌلس 14

 3..4= 0.05حيث قيوت هربع كاي الجدوليت عند هستىي  0.05هعنىي عندهستىي *

اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ (  .) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

،  فٝ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :   وبٜ إلطبثبد اٌغٙبص اٌؼؼٍٝ

ٚ٘زٖ  (26.13 ، 6.40 )ِب ث١ٓ اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ( ِشثغ وبٜ  )ع١ّغ اإلطبثبد  ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ّخ 

، ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق (  3.23(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( ِشثغ وبٜ )اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ 

اٌزّضق اٌؼؼٍٝ اٌغضئٝ ، رّضق األٚربس اٌؼؼ١ٍخ ، رّضق ػؼالد اٌىزف ، رّضق اٌؼؼالد ) فٝ إطبثبد  داٌخ إؽظبئ١ب

 ( .ٌٍفخز ، رّضق ػؼٍخ اٌغبق األِب١ِخ
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 31= ْ .       ٠ٛػؼ اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد اٌغٙبص اٌّفظٍٝ  (  6) عذٚي         

 

 

َ 

 اٌذالالد  االؽظبئ١خ

 

 االطبثبد   

  االطبثخ ٌُ رؾذس االطبثخ ؽذصذ

 

 ِشثغ وبٜ

 
 %ٔغجخ  رىشاس %ٔغجخ  رىشاس

1 
 22.53* %93.3 28 %6.7 2 خلع الكتف

2 
 26.13* %96.7 29 %3.3 1 خلع المرفق

3 
 1.20 %40 12 %60 18 تمزق أربطة الكتف

4 
 13.33* %83.3 25 %16.7 5 اصابات المحفظة الزاللٌة

5 
 4.80* %30 9 %70 21 التواء مفصل القدم

6 
 16.13* %86.7 26 %13.3 4 تمزق الرباط الصلٌبً

7 
 19.20* %90 27 %10 3 غضروف الركبة

8 
 0.53 %56.7 17 %43.3 13 تمزق الرباط الخارجً للقدم

9 
 0.13 %46.7 14 %53.3 16 تمزق الرباط الداخلً للقدم

 3.23= .1.1ؽ١ش ل١ّخ ِشثغ وبٜ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  .1.1ِؼٕٜٛ ػٕذِغزٜٛ *

خ اٌّئ٠ٛخ إلطبثبد اٌغٙبص اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجاٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ (  6) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ  

( ِشثغ وبٜ ) ، ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ّخ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :  اٌّفظٍٝ 

) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ      ( ِشثغ وبٜ  )ٚ٘زٖ اٌم١ُ  أوجش ِٓ ل١ّخ  (76.03إٌٝ  4.80 )اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ِب ث١ٓ 

رّضق أسثطخ اٌىزف ، رّضق اٌشثبؽ اٌخبسعٝ ) ٌخ إؽظبئ١بً فٝ إطبثبد ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق دا(  3.23(  =)  .1.1

 ( .  ٌٍمذَ ، رّضق اٌشثبؽ اٌذاخٍٝ ٌٍمذَ
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 31= ٠ٛػؼ ِظفٛفخ االسرجبؽ ث١ٓ اٌم١بعبد االعبع١خ  ٚاٌّؤششاد اٌز١ّض٠خ       ْ (  2) عذٚي 

 العمر الوزن الطول  المتغٌرات 

مإشر 

كتلة 

 الجسم

قوة 

 القبضة

قوة 

 راعالذ

القوة 

العضلٌة 

للعضال

ت 

األمامٌة 

 للفخذ

القوة 

العضلٌة 

للعضال

ت 

الخلفٌة 

 للفخذ

ضربات 

القلب 

بعد 

 المجهود

مإشر 

التعب 

خالل 

 ثانٌة03

التهوٌة 

 الرئوٌة

تركٌز 

 الالكتٌك

معامل 

التبادل 

 التنفسً

                         1.00 الطول

                       1.00 *0.37 الوزن

                     1.00 0.18- 0.25 لعمرا

                   1.00 *0.38- 0.70 0.41- مإشر كتلة الجسم

                 1.00 0.24- 0.04- 0.22- 0.02 قوة القبضة

               1.00 0.02- *0.38 0.10 *0.36 0.01- قوة الذراع

القوة العضلٌة للعضالت األمامٌة 

 للفخذ
0.12 0.22 -0.06 0.12 0.17 

-

0.06 
1.00             

القوة العضلٌة للعضالت الخلفٌة 

 للفخذ
0.00 0.05 -0.07 0.05 0.29 0.30 0.23 1.00           

 0.05- 0.28- 0.02 0.33- 0.05- ضربات القلب بعد المجهود
-

0.12 
-0.34 -0.08 1.00         

       1.00 0.04- 0.30 *0.38 0.29 0.10- 0.16 0.10 0.13 0.04- ثانٌة03مإشر التعب خالل 

 0.10- 0.11 0.02- 0.19 0.08 التهوٌة الرئوٌة
-

0.04 
-0.11 0.02 0.07 -0.14 1.00     

 0.02- 0.10- 0.03 0.18- 0.09- تركٌز الالكتٌك
-

0.22 
-0.38* 0.09 0.23 -0.07 0.04 1.00   

 1.00 0.06 0.04- 0.02 0.13- 0.11- 0.12- 0.20 0.09- 0.28 0.04 0.30 0.02 معامل التبادل التنفسً

 ..1.3= .1.1اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ ( س ) ؽ١ش ل١ّخ  .1.1ِؼٕٜٛ ػٕذِغزٜٛ *

اٌخبص ثّظفٛفخ اإلسرجبؽ ٌٍم١بعبد االٔضشثِٛزش٠خ ٚل١بط اٌّؤششاد اٌجذ١ٔخ ٚل١بط (  2) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

) اٌّؾغٛثخ ( س ) ؽشدٜ ث١ٓ ِزغ١ش اٌٛصْ ٚاٌطٛي ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ  ٚعٛد إسرجبؽ:  اٌّؤششاد اٌفغ١ٌٛٛع١خ  

، ث١ّٕب ٠ٛعذ إسرجبؽ ؽشدٜ ث١ٓ (  ..1.3(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.32

) ٜ  اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٛ( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.36) اٌّؾغٛثخ ( س ) لٛح اٌزساع ٚاٌٛصْ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

( س ) ، فٝ ؽ١ٓ ٠ٛعذ إسرجبؽ ػىغٝ ث١ٓ اٌؼّش ِٚؤشش وزٍخ اٌغغُ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ (  ..1.3(  =)  .1.1

، ث١ّٕب ٠ٛعذ إسرجبؽ (  ..1.3(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.32-) اٌّؾغٛثخ 
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( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.32) اٌّؾغٛثخ  (س ) ؽشدٜ ث١ٓ لٛح اٌزساع ِٚؤشش وزٍخ اٌغغُ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

، ث١ّٕب ٠ٛعذ إسرجبؽ ؽشدٜ ث١ٓ اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ ٌٍؼؼالد األِب١ِخ  ( ..1.3(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  

اٌغذ١ٌٚخ ( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.32) اٌّؾغٛثخ ( س ) س  ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 31ٌٍفخز ِٚؤشش اٌزؼت خالي 

، ث١ّٕب ٠ٛعذ إسرجبؽ ػىغٝ  ث١ٓ اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ ٌٍؼؼالد األِب١ِخ ٌٍفخز (  ..1.3(  =)  .1.1) ػٕذ ِغزٜٛ  

) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( س )ٚ٘ٝ أوجش ِٓ ل١ّخ (   1.32 -)اٌّؾغٛثخ ( س ) ٚرشو١ض اٌالوز١ه   ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

1.1.  (=  )1.3.. .) 

 :هناقشت النتائج 

بئ١خ اٌزٝ أعزخذِٙب اٌجبؽش فٝ ؽذٚد اٌم١بعبد اٌزٝ أعشا٘ب فٝ االؽبس فٟ ػٛء ِب أعفشد ػٕٗ إٌزبئظ االؽظ

 . ثزفغ١ش ِٕٚبلشخ إٌزبئظ ٌٍزؾمك ِٓ أ٘ذاف اٌجؾش ٚطذق فشٚػخ بْاٌّؾذد ٌؼ١ٕخ اٌجؾش عٛف ٠مَٛ اٌجبؽض

 .3X3ِٕبلشخ اوضش االطبثبد ش١ٛػب ٌالػجٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٌىشح اٌغٍخ : أٚال 

االطبثبد االوضش ش١ٛػب ٌذٜ الػجٝ اٌّغز٠ٛبد ( 6)ٚعذٚي ( .)ٚعذٚي ( 3)ٚعذٚي ( 3)٠زؼؼ ِٓ عذاٚي سلُ 

 . 3×3اٌؼ١ب ٌىشح اٌغٍخ 

اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد (  3) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

عشػ  –عشػ لطؼٝ ) ،  فٝ إطبثخ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ : اٌغٍذ ٚاألٔغغخ 

( ِشثغ وبٜ )ٚ٘زٖ اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ ( 31.11،  3..2) اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ( ِشثغ وبٜ ) ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ( غبئش 
 ( . 3.23(  =)  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  

% 22غغخ ثٕغجخ ِٚٓ خالي اٌغذٚي ٠زؼؼ اْ اٌغشػ اٌغطؾٝ ٘ٛ اوضش االطبثبد رىشاسا الطبثبد اٌغٍذ ٚاالٔ
 .ٚ٘ٝ ٔغجخ ػب١ٌخ ثبٌٕغجخ ٌؾذٚس  االطبثخ 

٠ٚؼضٚ اٌجبؽش رٌه اٌٝ اْ اٌزٕبفظ اٌّجبشش ث١ٓ اٌالػج١ٓ ٠ؤدٜ اٌٝ االؽزىبن ٚثبٌزبٌٝ ٠زؼشع اٌالػج١ٓ اٌٝ 

 .االطبثبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٍذ ٚاالٔغغخ ٚخبطخ اطبثبد اٌغشٚػ 

ئ١خ اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ إلطبثبد اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظب(  3) ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

،  فٝ ع١ّغ اإلطبثبد  ؽ١ش ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :  اٌغٙبص اٌؼظّٝ 

( ِشثغ وبٜ )ٚ٘زٖ اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ ( 31.11،  06.3) اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ِب ث١ٓ ( ِشثغ وبٜ ) رشاٚؽذ ل١ّخ 
 ( .اٌىغش اٌجغ١ؾ) ، ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق داٌخ إؽظبئ١ب فٝ إطبثبد (  3.23(  =)  .1.1) غزٜٛ  اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِ

٠ٚشٜ اٌجبؽش اْ % 011ٚالؽع اٌجبؽش فٟ اطبثبد اٌغٙبص اٌؼظّٝ اْ اػٍٝ ٔغجخ وبٔذ اٌىذِبد ٚوبٔذ ثٕغجخ 

 % .  ١ٍ٠ٚ.3خ اٌىغش اٌجغ١ؾ ثٕغجخ . إٌغجخ ؽج١ؼ١خ ٚرشعغ اٌٝ االؽزىبن ث١ٓ اٌالػج١ٓ 

ث١ّٕب ٌُ رؾذس اطبثبد ؽٛاي اٌّٛعُ ثبٌٕغجخ ٌجؼغ االطبثبد اٌخبطخ ثبٌغٙبص اٌؼظّٝ ِضً اطبثبد اٌغّغّخ 

 .ٚوغش اٌفخز 

اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٚشثغ وبٜ (  .) وّب ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

،  فٝ ع١ّغ اإلطبثبد  ( .1.1)خ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ ٚعٛد فشٚق راد دالٌ:  إلطبثبد اٌغٙبص اٌؼؼٍٝ 

( ِشثغ وبٜ )ٚ٘زٖ اٌم١ُ أوجش ِٓ ل١ّخ ( 76.03،  6.31)اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ِب ث١ٓ ( ِشثغ وبٜ ) ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ّخ 
اٌزّضق اٌؼؼٍٝ ) ، ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق داٌخ إؽظبئ١ب فٝ إطبثبد (  3.23(  = )  .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ 
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( ٝ ، رّضق األٚربس اٌؼؼ١ٍخ ، رّضق ػؼالد اٌىزف ، رّضق اٌؼؼالد األِب١ِخ ٌٍفخز ، رّضق ػؼٍخ اٌغبقاٌغضئ
. 

% :  26)ٚوبٔذ اوضش االطبثبد رىشاسا فٟ اٌغٙبص اٌؼؼٍٝ اٌزمٍض اٌؼؼٍٝ ٚاٌىذَ اٌؼؼٍٝ ٚرشاٚؽذ إٌغجخ ث١ٓ 
 3ٔذ اٌزّضق ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجطٓ ثٕغجخ ث١ّٕب وبٔذ الً االطبثبد ؽذٚصب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٙبص اٌؼؼٍٝ وب%(  66
 .١ٍ٠ٗ اٌزىٍظ اٌؼؼٍٝ ٚرّضق ٚرش او١ٍ١ظ % 

اٌخبص ثبٌذالالد اإلؽظبئ١خ اٌخبطخ ثبٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ إلطبثبد اٌغٙبص (  6) ث١ّٕب ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ 

( ِشثغ وبٜ  )، ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ّخ ( .1.1)ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ فٟ ػٕذ ِغزٜٛ :  اٌّفظٍٝ 
 .1.1) اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ( ِشثغ وبٜ  )ٚ٘زٖ اٌم١ُ  أوجش ِٓ ل١ّخ ( 76.03إٌٝ  3.21) اٌّؾغٛثخ ف١ٙب ِب ث١ٓ 

رّضق أسثطخ اٌىزف ، رّضق اٌشثبؽ اٌخبسعٝ ٌٍمذَ ، ) ث١ّٕب الرٛعذ فشٚق داٌخ إؽظبئ١بً فٝ إطبثبد (  3.23(  = ) 

 ( .رّضق اٌشثبؽ اٌذاخٍٝ ٌٍمذَ 

١ٍ٠ٗ رّضق اسثطخ %  21بٔذ اوضش االطبثبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٙبص اٌّفظٍٝ اطبثخ اٌزٛاء ِفظً اٌمذَ ثٕغجخ ٚلذ و

 % . 61اٌىزف ثٕغجخ 

ٚوبٔذ الً االطبثبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٙبص اٌّفظٍٝ خٍغ اٌّشفك فمذ ؽذس ٌشخض ٚاؽذ خالي اٌّٛعُ ١ٍ٠ٗ خٍغ 

 .اٌىزف فمذ ؽذس ٌشخظ١ٓ فمؾ 

اٌٝ أْ ِّبسعٟ اٌش٠بػخ اٌجذ١ٔخ ٠زؼشػْٛ ػبدح عٛاء أصٕبء اٌزذس٠ت أٚ ِٓ خالي  (7111)٠ٚش١ش لذسٞ ثىشٜ 

وّب أْ اإلطبثبد اٌش٠بػ١خ , إٌّبفغبد اٌشع١ّخ أٚ اٌٛد٠خ اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلطبثبد عٛاء وبٔذ وج١شح أٚ طغ١شح 

شؽٍٟ ٌٍزذس٠ت رّضً اٌؼبئك األعبعٟ أِبَ رطٛس اٌّغزٛٞ اٌش٠بػٟ اٌجطٌٛٝ ؽ١ش رشثه ػ١ٍّخ اٌزطٛس اٌّ

 (07:  7.       )اٌش٠بػٟ ٚثبٌزبٌٝ ال ٠ّىٓ رؾم١ك األ٘ذاف اٌش٠بػ١خ اٌّشاد رؾم١مٙب 

ػشٚسح ارجبع اٌطشق ٚاالعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخ فٟ رم١ًٍ االطبثبد اٌش٠بػ١خ ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب ِٓ  ب٠ْٚشٜ اٌجبؽض

 .ٚاٌؼالط  خالي اٌىشف اٌذٚسٜ اٌززجؼٝ ٚوزٌه اعزخذاَ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزشخ١ض

أٗ الثذ ِٓ ٚػغ ِمب١٠ظ أعبع١خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اإلطبثخ ثبإلػبفخ اٌٝ ِمب١٠ظ ( 7113)٠ٚؤوذ رٌه ِؼزض ػجذ اٌغٛاد 

 :اٌؼالط إٌبعؼ ٚاٌزٛط١بد ٌٍٛلب٠خ ِٓ اإلطبثخ ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼٕبطش األعبع١خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اإلطبثخ ٟٚ٘ 

 اٌفؾض اٌطجٟ اٌشبًِ ●

 بثخرم١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌّغججخ ٌالط ●

 (36:  3)رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ إٌّبعجخ                                                                     ●

ٚػاللزٙب ثبالطبثخ  3X3ِٕبلشخ اٌّؾذداد اٌجذ١ٔخ ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ ٌالػجٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٌىشح اٌغٍخ : صب١ٔب 

 .اٌش٠بػ١خ

فوفة اإلرتباط للقٌاسات االساسٌة وقٌاس المإشرات البدنٌة وقٌاس ( الخاص بمص 7ٌتضح من الجدول رقم ) 
المإشرات الفسٌولوجٌة  :  وجود إرتباط طردى بٌن متغٌر الوزن والطول حٌث بلغت قٌمة ) ر ( المحسوبة ) 

( ، بٌنما ٌوجد إرتباط طردى  33000(  =)  3330(  وهى أكبر من قٌمة )ر ( الجدولٌة عند مستوى  )  3307
(  وهى أكبر من قٌمة )ر ( الجدولٌة عند  3300قوة الذراع والوزن حٌث بلغت قٌمة ) ر ( المحسوبة )  بٌن

( ، فى حٌن ٌوجد إرتباط عكسى بٌن العمر ومإشر كتلة الجسم حٌث بلغت قٌمة  33000(  =)  3330مستوى  ) 
( ، بٌنما  33000(  =)  3330)    (  وهى أكبر من قٌمة )ر ( الجدولٌة عند مستوى   3300-) ر ( المحسوبة ) 
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(  وهى أكبر  3300ٌوجد إرتباط طردى بٌن قوة الذراع ومإشر كتلة الجسم حٌث بلغت قٌمة ) ر ( المحسوبة ) 
( ، بٌنما ٌوجد إرتباط طردى بٌن القوة العضلٌة  33000(  =)  3330من قٌمة )ر ( الجدولٌة عند مستوى  ) 

(  وهى أكبر من  3300ث  حٌث بلغت قٌمة ) ر ( المحسوبة ) 03لتعب خالل للعضالت األمامٌة للفخذ ومإشر ا
( ، بٌنما ٌوجد إرتباط عكسى  بٌن القوة العضلٌة  33000(  =)  3330قٌمة )ر ( الجدولٌة عند مستوى  ) 

مة )ر (  وهى أكبر من قٌ 3300 -للعضالت األمامٌة للفخذ وتركٌز الالكتٌك   حٌث بلغت قٌمة ) ر ( المحسوبة )
 (3 33000(  =)  3330( الجدولٌة عند مستوى  ) 

ان االرتباط بٌن بعض المتغٌرات البدنٌة كمإشرات تمٌٌزٌة واالصابات التى تعرض لها  انلذا ٌرى الباحث
الالعبٌن قد تكون لسباب داخلٌة او خارجٌة سواء من المجهود المبذول من الالعب او تعرض الالعب السباب 

 تكاك مع المنافس 3مباشرة مثل االح

وٌرجع الباحث ذلك الى ان العضالت التى تتعرض الى الكدم تكون اكثر عرضة الى التقلصات خاصة انها لٌست 
 فً الحالة الجٌدة لها سواء من الناحٌة الفسٌولوجٌة او الحركٌة وكذلك االرتباط بٌن تمزق االوتار والعضالت 3

مٌٌزٌة واالصابات الرٌاضٌة عالقة عكسٌة فكلما كان الالعب على وٌرى الباحث ان العالقة بٌن المإشرات الت
 مستوى عالى من المإشرات التمٌٌزٌة كلما قلت االصابات الرٌاضٌة 3

وٌعزو الباحث الى حدوث بعض االصابات لالعبٌن الى اسباب داخلٌة وخارجٌة فاالسباب ال تكون خارجٌة فقط 
ة المجهود المبذول مإشر على حدوث التعب وبالتالى التعرض الى فقد ٌكون االختالل فً القوة العضلٌة نتٌج

 االصابات الرٌاضٌة وٌنتج ذلك بسبب زٌادة حامض الالكتٌك3

حمض الالكتٌك هو ناتج ثانوي طبٌعً للجهد المبذول على العضالت ، فٌسبب تهًٌجا للعضالت وٌسبب عدم 
رٌاضً بالتؤخر فً وجع العضالت أو أن تجعل من الراحة والوجع3 وٌعرف ألم العضالت المرتبط بالتمرٌن ال

الصعب المشً ، أو تقلٌل قوتك ، أو جعل حٌاتك غٌر مرٌحة لبضعة أٌام3 وبالتالى ٌكون الشخص عرضة 
 لالصابات اثناء التدرٌبات أو المنافسات 3

عندما تتقلص العضلة ، التعاون السلٌم بٌن العضالت واألوتار مهم لتحقٌق األداء األمثل والوقاٌة من اإلصابات3 
ٌتمدد الوتر بعد إزالة كل الضغط3 إذا كانت العضالت القوٌة تسحب الوتر الضعٌف نسبٌا )المتوافق( ، فإن هذا 
الوتر سوف ٌمتد )إجهاد( الكثٌر  هذه الساللة ٌمكن أن تإدي إلى إصابات دقٌقة فً المصفوفة خارج الخلٌة 

ر3                                                                                                بسبب تشوهات الكوالجٌن فً لٌفات األوتا
(4 :00) 

عندما ٌتكرر هذا عدة مرات دون الراحة ، ٌمكن أن ٌإدي هذا فً النهاٌة إلى إصابات )تمزق جزئً( مثل  
ر أًٌضا ضبط الخصائص المٌكانٌكٌة لمنع اعتالل األوتار  عندما تصبح العضالت أقوى ، ٌجب على األوتا

اإلجهاد المفرط والضرر المصاحب3 زٌادة فً صالبة الوتر تإدي إلى استطالة أقل بقوة متساوٌة وتخدم كآلٌة 
                للحماٌة3 عضالت أقوى لذلك تحتاج أٌضا األوتار أكثر صالبة3                                                                  

(0 :00) 

ومن خالل العرض السابق للمناقشة ٌكون الباحث قد تعرض ألكثر اإلصابات شٌوعا لدى العبى المستوٌات 
وكذلك المحددات البدنٌة والفسٌولوجٌة كمإشرات تمٌٌزٌة وعالقتها بحدوث اإلصابات  0×0العلٌا فً كرة السلة 

 الرٌاضٌة 3
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 :االستنتاجاث : اوال 

  3×3ٌالػجٟ وشح اٌغٍخ % 22ػ ٔغجخ اطبثبد اٌغٍذ ٚاالٔغغخ ثبٌغشٚػ اٌغطؾ١خ ٚاٌغؾغبد اٌٟ رزشٚا -1

وبٔذ اطبثبد اٌىذِبد اٌؼظ١ّخ ٚاٌىغش اٌجغ١ؾ اوضش االطبثبد رىشاسا ٌٍغٙبص اٌؼظّٝ ثٕغجخ رشاٚؽذ  -2

 . 3×3ِٓ الػجٝ وشح اٌغٍخ %( 011% :  3.)ث١ٓ 

% : 22)ٚرشاٚؽذ إٌغجخ ث١ٓ  3×١3ٓ الػجٝ وشح اٌغٍخ اٌىذَ ٚاٌزمٍض اٌؼؼٍٝ ِٓ اوضش االطبثبد ث -3

62. )% 

ٚرشاٚؽذ ٔغجخ االطبثبد ث١ٓ  3×3اٌزٛاء ِفظً اٌمذَ ٚرّضق أسثطخ اٌىزف ث١ٓ الػجٝ وشح اٌغٍخ  -4

(61 : %21. )% 

ٚثؼغ اٌّؤششاد  3*3ٕ٘بن ػاللخ ػىغ١خ ث١ٓ ِؼذي أزشبس االطبثبد اٌش٠بػ١خ ٌالػجٟ وشح اٌغٍخ  -5

 .اٌز١١ّض٠خ

ً ػزجخ رشو١ض اٌالوز١ه ٚاالٔض٠ُ ِٕضٚع ا١ٌٙذسٚع١ٓ ِؤشش طبدق ٌٍظب٘شح اٌزؼت اٌؼؼٍٟ ٌذٞ رّض -6

 .ٚثّضبثخ ِؾذد فغ١ٌٛٛعٟ طبدق وّؤشش ر١١ّضٜ ٌّؼذي أزشبس االطبثبد اٌش٠بػ١خ ٌذ٠ُٙ 3*3ٌالػجٟ وشح اٌغٍخ 

بػ١خ ٚخبطخ اٌشذ ٠شرجؾ اٌؾذ االلظٟ ٌالعزٙالن االوغغ١ٓ ِٚؼبًِ اٌزٕفظ اٌزجبدٌٟ ثبالطبثبد اٌش٠ -7

 .3*3اٌؼؼٍٟ ٚاٌزمٍض اٌؼؼٍٟ ٌالػجٟ وشح اٌغٍخ 

 :التىصياث :ثانيا 
 
اعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ ؽٛي رم١١ٕٓ اٌؾًّ اٌزذس٠جٟ رؾذ ظشٚف ِٚزطٍجبد إٌّبفغخ ٌالػجٟ  -1

 .3*3وشحاٌغٍخ 

ٌٛٛع١خ ٚخبطخ اٌؼًّ ػٍٟ ٚػغ ثشاِظ ٚلبئ١خ ِٓ االطبثبد اٌش٠بػ١خ فٟ ػٛء اٌّزطٍجبد اٌفغ١ -2

 .االطبثبد اٌّشرجطخ ثغشػخ سد اٌفؼً

األخز ثّؤشش ػزجخ رشو١ض اٌالوز١ه ِٚؼبًِ اٌزٕفظ اٌزجبدٌٟ وّؤشش ٌذخٛي فٟ ِشؽٍخ اٌزؼت اٌؼؼٍٟ  -3

 .وأؽذ أعب١ٌت اٌٛلب٠خ ِٓ ِؼذي االطبثبد 3*3ٌالػجٟ وشح اٌغٍخ 
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 3×3وامل وقائية لدى العبى كرة السلة المؤشرات التمييزية للحد من اإلصابات الرياضية كع

ييدف البحث إلى التعرف عمي المؤشرات التمييزية لمحد من اإلصابات الرياضية كعوامل وقائية لدى العبى كرة 
التي تتطمب تعاون وظيفي عالي بين االجيزة الحيوية حيث  3X3في ظل ظروف منافسة كرة السمة  3X3السمة 

ثة الي وجود عالقة بين المتطمبات الوظيفية والفسيولوجية الي نشاط رياضي تشير الدراسات العممية الحدي
 ومايمتمكو الالعب من قدرات جسمية ومورفولوجية ونفسية ومعدل التعرض لالصابة.

المشاركين ببطولة  3×3العب كرة السمة  32استخدم الباحثان المنيج الوصفي المسحي عمى عينة مكونة من 
( و كانت من نتائج البحث وجود عالقة عكسية بين معدل انتشار االصابات الرياضية All Starاالتحاد القطري )  

وبعض المؤشرات التمييزية كما تمثل عتبة تركيز الالكتيك واالنزيم منزوع الييدروجين  3×3لالعبي كرة السمة 
لرياضية لدي لالعبي متعب العضمي وبمثابة محدد فسيولوجي كمؤشر تمييزى لمعدل انتشار االصابات المؤشر 

و أيضا يرتبط الحد االقصي الستيالك االكسجين ومعامل التنفس التبادلي باالصابات الرياضية  3×3كرة السمة 
 .3×3وخاصة الشد العضمي والتقمص العضمي لالعبي كرة السمة 
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Discriminatory indicators to reduce sports injuries as protective factors in 

3X3 basketball players 
 

The research aims to identify discriminatory indicators to reduce sports injuries 

as protective factors for basketball 3X3 players according to basketball 3X3 

competition situation, which requires high functional cooperation between vital 

organs, recent scientific studies indicate that there is a relationship between the 

functional and physiological requirements of any sports activity and the player's 

physical, morphological and psychological abilities and the rate of injury.  

The researchers used the descriptive survey method on a sample of 30 basketball 

players 3X3 participating in the Qatar Federation Championship (All Star)  

The results of this study were an inverse relationship between the prevalence rate of 

sports injuries for basketball players 3X3 and some discriminatory indicators, the 

lactic concentration threshold and the dehydrogenated enzyme are an indicator of 

muscle fatigue and serve as a physiological determinant as a discriminatory indicator 

of the prevalence of sports injuries to basketball players 3X3 and the maximum 

oxygen consumption and reciprocal respiratory coefficient are associated with sports 

injuries, especially muscle strain and muscle contraction of basketball players 3X3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


