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 الملخص
، وقد تلفة تصنيف العيب كرة السلة وفقا للقدرات البدنية واألداء املهاري والقياسات اجلسمية وحسب مراكز اللعب املخهدفت الدراسة اىل  

جمتمع البحث من العيب املدرسة التخصصية حملافظة الديوانية  استخدم الباحثان املنهج الوصفي كونه املنهج املالئم حلل مشكلة البحث وقد حدد
البحث ، ، وقد عمد الباحث إىل إجراء جتربة استطالعية للتعرف على مالئمة االختبارات املستخدمة لعينة  2013موسم ل( ل18-16بأعمار )

النسبة املئوية ، وللتعامل مع الدرجات اخلام بشكل بسيط بغية تفسريها مت استخدام عدة وسائل إحصائية ) الوسط احلسايب ، االحنراف املعياري 
تنتاجات أمهها اختبار حتليل التباين االحادي ، اختبار اقل فرق معنوي ،( وقد توصل الباحثان إىل عدة اس ( ،Classifyالتصنيف )، االلتواء ، 

ما  يضمن التصنيف االختيار الصحيح لنوع املركز الذي يالئم مواصفات الالعب البدنية واملهارية واجلسمية والذي جيعله متميز بأدائه  ، وأن، 
مواصفات الالعب متيزت به كل جمموعة من القدرات البدنية واملهارات والقياسات اجلسمية بعد التصنيف هي العناصر اخلاصة بنوع املركز أي 

وبذلك يوصي الباحثان يف االعتماد على االختبارات املستخدمة يف  تصنيف العيب كرة السلة وفقًا ملراكز اللعب الذي يلعب يف ذلك املركز ، 
 املختلفة ، ومن املمكن اعتبار هذه االختبارات مقياس للتعرف على مستوى اداء الالعبني بني احلني واآلخر. 

  اجلسمية القياسات ، املركب املهاري االداء ، اخلاصة البدنية القدرات ، التصنيف : احيةاملفت الكلمات
ABSTRACT 
Aim of Study is to classify the basketball players according to physical abilities , the skill 
performance and the bodies measurements in different position of play .  
The researchers use the description curriculum because it is suitable to solre the research 
problem , the community of the research were the specialist school in al-diwaniyah 
province with (16-18) in 2013,the research made the investigation experience to know the 
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using tests of the research speciemen and dealiy with the crude degrees simply to explain 
them by using the statistic means (mathematical medum , the deviation coefficient the 
precent portion , the depending , the classify ) the in the units different analysis and the 
moral discrepancies tess test ) the researchers recommended of the following :  
The correct chosen classify of the position type which is suitable with the bodies, skill , 
physical player characteristic that make distinguish in his performance . the distinguish of 
each group from the bodies measurement , skill , physical abilities after the classification are 
special element with the position type which connected with the player in that position . 
the researchers recommendation to depend on the using test in the basketball players 
classify according to different play positions . we can consider this test as a measurement to 
know the players performance level from time to time           
Keywords: classification , especial physical abilities , compound skill performance , bodies 
measurements 

 المقدمة .1
لعبة كرة السلة واحدة من االلعاب اليت يعتمد فيها على مراكز اللعب املختلفة ولكل مركز صفات وقدرات بدنية ومهارات وقياسات جسمية 

العب  ختتلف عن املركز االخر  وان هذه الصفات ختدم الالعب يف املركز الذي يشغله يف الدفاع واهلجوم اذا ما علمنا ان هنالك تقارب يف مراكز
ز الدفاعية واهلجومية  من حيث هذه الصفات اليت هلا خصوصيتها بالنسبة للعبة كرة السلة فنرى هناك مراكز حتتاج اىل الالعب الطويل ومراك
يت حتتاج اىل الالعب متوسط القامة واألخرى ممكن ان تكون لالعب قصري القامة ، وهنا جند ان لكل مركز صفات معينة خاصة بتلك املراكز ال

تطور لعبة كرة السلة والوصول بالالعب اىل االجناز  تتيح لالعب االداء االمثل من حيث مواصفاته اليت يتمتع هبا وهذا ما ينعكس بدوره على
وهو يف مرحلة الفئات العمرية ، من خالل وضع الالعب يف املكان املناسب الذي يالئم مواصفاته البدنية واملهارية واجلسمانية ، وهي من 
اساسيات التصنيف للرياضيني يف سن مبكر وإدراجهم يف سلك التدريب املنظم باإلضافة على أمهية ختصيص الالعبني ضمن مراكز اللعب 

وهذا بدوره يؤدي اىل اقتصاد يف اجلهد والوقت املصروف يف اعداد الالعب لفرتات طويلة ومن مث يتم توجيهه حنو املركز الذي يشغله  املالئمة هلم
وصول الرياضي إىل املستوى العايل يعتمد على عدة مبادئ وأسس حىت يتمكن من مواجهة متطلبات الوصول هلا يف النشاط   عملية، أن 

الرياضي املختار ومنها االختيار الصحيح وفقا للمواصفات املذكورة وهنا تكمن أمهية البحث يف عملية تصنيف العيب كرة السلة على أساس 
اراهتم املركبة والقياسات اجلسمية وهي حماولة لتصنيفهم حسب مراكز اللعب  املختلفة واملناسبة هلذه الصفات ، ان عملية قدراهتم البدنية ومه

 تصنيف وتوزيع الالعبني وفقا ملراكز اللعب املختلفة اصبحت يف الوقت احلاضر من اساسيات التدريب لذا فهي حماولة للتعرف على ماهية هذة
لسري عليها من ناحية توظيف الالعب يف املركز الذي يالئمه ويف الوقت احملدد وحسب متطلبات ومواصفات ذلك املركز الذي العملية االساسية ل

 املهاري املركب والقياسات اجلسمية  .  واألداءسوف يشغله ووفقا للقدرات البدنية اخلاصة لالعب كرة السلة 
 اجراءات البحث .2

  البحث لطبيعة  ملالءمته نظراً  الوصفي املنهج الباحث استخدم



 

  البحث مجتمع 1.2

 املدرسةةة العبةةو وهةةم البحةةث جمتمةع اختيةةار مت اذ أألصةةلي للمجتمةةع ممةةثالً  اختيةاراً  اختيارهةةا مةةن بةةد فةةال العلمةي، البحةةث ضةةرورات مةةن ضةةرورة العينةة أن

  . 2013 وللموسم العبا (40) عددهم والبالغ  سنة (18-16) بأعمار  الديوانية حمافظة يف والشباب الرياضة ملديرية السلة بكرة التخصصية

  االختبارات 2.2

 من الكثري حلل والدراسة البحث يف تعتمد اليت املعلومات مجع يتم فبواسطتها العلمي البحث يف املستخدمة الوسائل أهم أحد االختبار يعد

  . العلمي التقدم تواجه اليت تاملشكال
  : االختبارات أجراء طريقة 3.2

وبعض القياسات اجلسمية مت التحقق من صدقها وثباهتا  لبدنيةاختبار للمهارات وكذلك القدرات اال 12لغت عدد االختبارات املرشحة ب
( العبا ، كما مت تسلسل االختبارات وتوزيعها خالل مخسة ايام لضمان 10وموضوعيتها من خالل أجراء التجارب االستطالعية على عدد )

( 1 من خالل أجرائها ، إذ استخدم الباحث املراجع العلمية واملصادر واملقابالت الشخصية لتحديدها ، واجلدول املرقم )الالعبني اجهاد عدم
  30/3/2013 لغاية 2013/ 10/3الرئيسية للفرتة من  االستطالعية و يبني ذلك علما انه مت أجراء التجربة

  لالختبارات العلمية االسس 4.2
ختبارت بعد التأكد من صدقها من خالل مراجعتها مع املصادر واخلاراء واملختصني ، كما مت اجياد الثبات بطريقة اعادة مت االعتماد على اال 

الصحيح.   االختبار ، اما املوضوعية فقد مت تكليف حمكمني اثنني يف االختبار االويل للثبات ، وكانت مجيع االختبارت تتمتع بالثقل العلمي
 (1ول)وكما موضح يف اجلد

 (1جدول )
 يوضح معاملي الثبات واملوضوعية لالختبارات املرشحة

اتالثب اختبارات القدرات البدنية اخلاصة   ت  املوضوعية   الثبات اختبارات االداء املهاري املوضوعية 
 0.95 0.86 التصويب السلمي  0.90     0.92 جري الزكزاك بطريقة )بارو( 1
 0.96 0.85 التصويب من الثبات  0.94 0.91 القفز العمودي )لسارجنت(  2
 0.94 0.80 التصويب من القفز  0.90 0.88 م )سرعة انتقالية(30ركض  3
 0.90 0.86 الطبطبة بني احلواجز  0.96 0.86 االستناد االمامي )شناو( 4
 0.93 0.87 املتابعة الدفاعية  0.91 0.81 اجلري املكوكي )التحمل الدوري التنفسي( 5
 0.95 0.83 خطوات الدفاع     6
 0.96 0.85 التصويب من اسفل السلة    7

  
 

 ( ومنها مت أجياد  SPSSاستخدم الباحث احلقيبة اإلحصائية االجتماعية )   : االحصائية الوسائل 5.2



 

 الوسط احلسايب         
 االحنراف املعيار ي         
 االلتواء         
 (Classifyالتصنيف )        
 حتليل التباين األحادي       
 (LSDاقل فرق معنوي )       

 عرض ومناقشة النتائج  .3
ومهارات وقياسات جسمية  يتضح  اهنا افرزت ثالث جماميع ومتيزت اجملاميع الثالث بعدت صفات(  7-6-5-4-3-2من خالل اجلداول ) 

 : كانت كااليت ها مع اجملاميع الثالث وانفردت ببعض االختبارات و اشرتكت  
مع اجملموعتني الثانية  واشرتكت ا اجملموعةكانت االختبارات اليت انفردت هب( فقد  3-2من خالل اجلداول ) :الولى المجموعة ا -1

 -والثالثة وهي:
 االستناد االمامي ( – م 30السريع الركض  –)اجلري الزكزاك  القدرات البدنية اخلاصة متيزت يف اختبارات  –
 خطوات الدفاع ( –التصويب من القفز  –)الرمية احلرة  املركب  املهاري اما االداء –
  ( الساق –الفخذ القياسات اجلسمية )وكانت  –

ان الصفات اليت متيزت هبا هذه اجملموعة واليت اشرتكت هبا مع اجملموعتني الثانية والثالثة تعطيها االفضلية يف اللعب مبركز صانع ويرى الباحثان 
يف عناصر  نسجم مع االداء الفعلي لصانع االلعاب كون هذا االداء يدل على تفوق صانع االلعابت واليت( ، Playmakerااللعاب )

)ان احتياج الرياضي للقدرات  (1)وهذا ما ذكره بسطويسي امحد( وهي من صفات القدرات البدنية اخلاصة رشاقة والقوة)السرعة وال
كما ة فضال على ان تطوير هذه القدرات بشكل جيد يعار عن املستوى االساسي للتدريب( ،  البدنية يتباين تبعا للخصوصية يف اللعب

وان هذه اخلاصية تايت ايضا من طبيعة املواصفات اجلسمية اليت يتمتع هبا جنده ذو اداء مهاري عايل يف التصويب والتحرك الدفاعي 
واملهارية نا يف الدوري العراقي من اسباب التفوق يف القدرات البدنية صانع االلعاب اذ ان الكتلة العضلية وقصر القامة ألغلب العبي

لبقية زمالئه مما  واإلسنادفضال عن التحرك والتنقل يف امللعب بكل حرية وامتالك الكرة يف الكثري من االوقات يف املباراة واملساعدة 
املدرب كونه القائد يف امللعب وجيب ان يكون سريعا وذكيا  اعطاه قدرة يف التحمل ، اذا جيب ان يكون صانع االلعاب امتداد لتفكري

وهذا مع ما ذكره نيل ليساس  وجمتهدا وله القدرة على رؤية زمالئه وامللعب بالكامل عندما يتحرك من الدفاع اىل اهلجوم او العكس
ع املنافس ويستغلها مبوهبة اهلجوم )ان صانع االلعاب جيب ان يتمعن وخيتار وجيرب حىت جيد نقاط الضعف يف دفا ( 2) وديك موتا

ومن هنا جند ان قدرات صانعي  املتيسرة له ، ان مخس او ست مرات جريا على طول امللعب يتبني احسن صانع العاب بكرة السلة(
رات احلركية ال )ان املها Singer, Robert (5) وهذا يتفق معااللعاب البدنية تتفق مع االداء املهاري لالعبينا وحسب النتائج السابقة 

 تتحقق اال يف وجود القدرات البدنية اخلاصة(



 

 -مع اجملموعتني االوىل والثالثة وهي: واشرتكت اكانت االختبارات اليت انفردت هبفقد   (5-4من خالل اجلدول ) : المجموعة الثانية -2
 ( لتنفسيا التحمل الدوري –االستناد االمامي  –) القفز العمودي  القدرات البدنية اخلاصةا -
 ثا ( 30املتابعة خالل –التصويب من القفز جانبا  –الرمية احلرة  –تصويب سلمي و )طبطبة املركب املهاري االداء  -
  (مجيع القياسات) القياسات اجلسمية  -

( الذي Corner or wingان الصفات اليت متيزت هبا هذه اجملموعة تعطيعا االولوية يف اللعب مبركز الزاوية او اجلناح )ويرى الباحثان 
ان النتائج احلاصلة هي طبيعية يتطلب هكذا مواصفات بدنية ومهارية وجسمانية كونه يعتار العبا شامال من حيث اللعب جبميع املراكز ، 

لذا جنده   بالنسبة ملركز الزاوية اذ جيب ان يتمتع الالعب يف هذا املركز بالرشاقة العالية كونه حمور اللعب بني صانع االلعاب واالرتكاز
رتاق والدخول حنو السلة وتغيري االجتاه سواء كان بالكرة او بدوهنا ليصل لوحة السلة وهي مبتغاه ، فضال على اننا جنده يف  كثري االخ

كثري من االوقات يشرتك مع العيب االرتكاز يف سحب الكرات املرتدة سواء كانت يف الدفاع او اهلجوم مما اعطاه افضلية يف القفز 
( يف اي وقت من اوقات املباراة ، fast breakان العيب هذا املركز هم من يؤسسون اهلجوم السريع )،  عيةواملتابعة الدفاالعمودي 

لذا فهو كثري التحرك ايضا يف ارجاء امللعب وعلى اجلانبني الداء خطة معينة مما يعطيه قدرة على التحمل يف االداء والوصول اىل هناية 
العب االرتكاز لذا  مع اشرتكتب االرتكاز لذلك جند نتائحه اوية هو الالعب الثاين واملساند لالعان العب الز ،  املباراة بكفاءة عالية

جيب ان يكون العب الزاوية هو اكثر العيب كرة السلة تكامال يف االداء النه حالة وسطية بني صانع االلعاب والعب االرتكاز اذ 
ب مرة وكالعب ارتكاز مرة اخرى ويف كلتا املركزين جيب ان يكون قادرا على جيب ان يلعب يف بعض االوقات من املباراة كصانع العا

)ان املبدا املهم يف املهارات  Leonard Lewin( 3ويذكر) اداء واجبه وحسب ظروف املباراة وهذا ما النشاهده يف العبينا اىل ما ندر
 االساسية هو ان تعرف ماذا تفعل بالكرة عندما تكون حبوزتنا(

 -واشرتكت هبا مع اجملموعتني الثانية واالوىل وهي: اكانت االختبارات اليت انفردت هب  ( فقد7-6) : من خالل اجلدولني عة الثالثةالمجمو  -3
 (التنفسي  التحمل الدوري –)االستناد االمامي  القدرات البدنية اخلاصة -
 التصويب اسفل السلة ( - -ثانية  30خالل املتابعة  –الطبطبة بني احلواجز  –)الرمية احلرة املركب املهاري االداء  -
طول ، وزن ، ذراع ، القياسات اجلسمية ) مجيع االختبارات ( متيزت هبا اجملموعة الثالثة واشرتكت معها اجملموعة الثانية باالختبارات ) -

ذي يكون العب لا (Pivotصفات هذه اجملموعة مالئمة ملركز العب االرتكاز )، ويرى الباحثان  (عضد ، ساعد ، كف ، رجل
طويل القامة وذات مواصفات جسمانية ختتلف عن بقية الالعبني اللذين يلعبون يف املراكز االخرى لذا يعتار هو حجر االساس يف 

 Defianceوذلك لطبيعة الواجبات املكلفني هبا كوهنم قريبني من لوحة السلة سواء يف الدفاع او اهلجوم )لعبة كرة السلة 
or Offenceفض )( ال على قطع الكرات يف الدفاع من املهامجني اي عمل البلوكBluck وعمل احلجز لالعب )

جندهم  كلكذمن اجل احلصول على الكرة املرتدة   واليت حتتاج اىل القوة القاطع حنو السلة وكذلك املكاتفة حتت السلة
ه املميزات  من لوحة السلة ، وهذ كرات املرتدةوذلك للحركة الكثرية يف امللعب والقفز لسحب ال الدوري التحملمتميزين يف 

مما واملواصفات االخرى  نتيجة املواصفات اجلسمية اخلاصة اليت يتمتع هبا العبو االرتكاز من طول القامة والقوة كلها



 

وعلى  اعطاهم متيز يف اداء املتابعة الدفاعية والتصويب من اسفل السلة كون املكان املخصص له يف امللعب هو حتت السلة
الن التكامل يف الصفات البدنية  بعد عشرة اقدام منها فيجب عليه ان يكون متميز هبذه املهارة وبدرجة عالية من االداء

)ان العب االرتكاز هو اطول واقوى  (2) يل ليساس وديك موتانيحلركي للمهارات ، وهذا يتفق مع يعطي حرية االداء ا
ويف ظوء مامت ذكره جند  تكون احلجز واملتابعة ومنع التصويب القريب من لوحة السلة(العب يف الفريق اي واجباته االساسية 

ان العيب كرة السلة يتمتعون مبواصفات بدنية ومهارية وجسمانية وحسب نوع املركز الذي يشغله والذي يفرض علية ان 
هارات واملواصفات اجلسمانية بني مجيع املراكز يتميز هبا ولكن باملقابل جند ان هنالك تشابه واشرتاك يف القدرات البدنية وامل

الثالثة وهذا ان دل امنا يدل على ان العب كرة السلة يستطيع اللعب يف مجيع املراكز وهذا ال يلغي التخصص يف املركز 
( ، الزاوية )صانع االلعاب )املوزع ة السلة وفق مراكز اللعبومن هنا جند ان العيب كر الذي يلعب فيه ويكون الالعب املنتج 

ولكل مركز من املراكز ميزته على االخر  واداء مهاري مركب وصفات جسمية خاصة ، االرتكاز( هلم قدرات بدنية خاصة
)ان  Barrow and McGee (4) ، وهنا يؤكد اي ان لديه صفات تتيح له ان يلعب ويؤدي مهارة ال يؤديها العب املركز االخر

قدرا كبريا من القوة والسرعة وميتلكون القدرة على الربط بني هذين العنصرين يشكل  معظم الرياضيني الناجحني ميتلكون
 .  تكامل الحداث القدرة املتفجرة من اجل حتقيق اداء افضل(

 (2) جدول
  الخاصة البدنية للقدرات التصنيف عملية بعد االحادي التباين تحليل يبين

 الداللة F توسط املربعات م درجة احلرية  جمموع املربعات    االختبارات 

 جري زكزاك
 91.36 2 182.72 بني اجملموعات 

30.238 0 
 3.021 42 126.898 داخل اجملموعات

 القفز العمودي
 161.489 2 322.978 بني اجملموعات 

3.526 0.038 
 45.797 42 1923.467 داخل اجملموعات

 سرعة 30ركض 
 1.124 2 2.249 بني اجملموعات 

14.647 0 
 0.077 42 3.224 داخل اجملموعات

 االستناد االمامي 
 1.089 2 2.178 بني اجملموعات 

0.502 0.609 
 2.168 42 91.067 داخل اجملموعات

 التحمل الدوري 
 2.859 2 5.718 بني اجملموعات 

2.75 0.075 
 1.039 42 43.657 داخل اجملموعات

 
 
 
 
 



 

 (3جدول )
 للقدرات البدنية الخاصة( LSDضح المقارنات الفردية باستخدام اقل فرق معنوي )يو                

 االختبارات
 

 .الداللة  فرق االوساط  اجملاميع 

 جري زكزاك
 

1 
2 1.85467* 0.006 
3 -3.03400* 0 

2 3 -4.88867* 0 

 القفز العمودي
1 

2 -6.46667* 0.012 
3 -4.2 0.097 

2 3 2.26667 0.364 

 
 سرعة 30ركض 

1 
2 -.32600* 0.002 
3 -.54400* 0 

2 3 -.21800* 0.037 

 (4جدول )
 المركب المهاري داءلال التصنيف عملية بعد االحادي التباين تحليل يبين

 الداللة F متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات   االختبارات
 0.01 5.155 2.422 2 4.844 بني اجملموعات  التصويب السلمي

 0.47 42 19.733 داخل اجملموعات 
 0.076 2.736 2.467 2 4.933 بني اجملموعات  التصويب من الثبات  

 0.902 42 37.867 داخل اجملموعات 
زالتصويب من القف    0 56.376 106.667 2 213.333 بني اجملموعات  

  1.892 42 79.467 داخل اجملموعات 
  

اجزالطبطبة بني احلو   
 0 31.971 6.988 2 13.976 بني اجملموعات 

 0.219 42 9.18 داخل اجملموعات 
 0 64.713 78.067 2 156.133 بني اجملموعات  املتابعة الدفاعية   

 1.206 42 50.667 داخل اجملموعات 
 0 25.506 18.867 2 37.733 بني اجملموعات  خطوات الدفاع   

 0.74 42 31.067 داخل اجملموعات 
سلةالتصويب اسفل ال    0 46.358 49.442 2 98.885 بني اجملموعات  

 1.067 42 44.795 داخل اجملموعات 
   

 
 
 
 
 



 

 (5جدول )
 لالداء المهاري المركب( LSDيوضح المقارنات الفردية باستخدام اقل فرق معنوي )                

 الداللة فرق االوساط اجملاميع االختبارات

يب السلميالتصو   
 

1 2 -.80000* 0.003 

 
3 -0.33333 0.19 

2 3 0.46667 0.069 

اتالتصويب من الثب  
 

1 2 -0.66667 0.061 

 
3 0.06667 0.848 

2 3 .73333* 0.04 

زالتصويب من القف  
 

1 2 -2.66667* 0 

 
3 2.66667* 0 

2 3 5.33333* 0 

واجزالطبطبة بني احل  
 

1 2 0.17 0.325 

 
3 -1.08800* 0 

2 3 -1.25800* 0 

 املتابعة الدفاعية
 

1 2 -0.73333 0.075 
 3 -4.26667* 0 

2 3 -3.53333* 0 

 خطوات الدفاع
 

1 2 -0.46667 0.145 

 
3 -2.13333* 0 

2 3 -1.66667* 0 

سلةالتصويب اسفل ال  
 

1 2 .84467* 0.03 

 
3 -2.63600* 0 

2 3 -3.48067* 0 

 (6جدول )

 يوضح تحليل التباين االحادي بعد عملية التصنيف للقياسات الجسمية
 .F Sig متوسط املربعات درجة احلرية  جمموع املربعات     

 طول
 432.356 2 864.711 بني اجملموعات 

 22.283 42 935.867 داخل اجملموعات  0 19.403

 وزن
 1010.4 2 2020.8 بني اجملموعات 

 16.048 42 674 موعات داخل اجمل 0 62.963

 ذراع
 331.489 2 662.978 بني اجملموعات 

 7.594 42 318.933 داخل اجملموعات  0 43.653

 عضد
 43.622 2 87.244 بني اجملموعات 

 2.248 42 94.4 داخل اجملموعات  0 19.408

 ساعد
 16.067 2 32.133 بني اجملموعات 

 1.883 42 79.067 داخل اجملموعات  0.001 8.535

 كف
 333.089 2 666.178 بني اجملموعات 

 4.041 42 169.733 داخل اجملموعات  0 82.422

 رجل
 35.289 2 70.578 بني اجملموعات 

 1.203 42 50.533 داخل اجملموعات  0 29.33
 0 46.769 192.422 2 384.844 داخل اجملموعات  فخذ



 

 4.114 42 172.8 بني اجملموعات 

 ساق
 25.756 2 51.511 بني اجملموعات 

 0.851 42 35.733 داخل اجملموعات  0 30.272

 قدم
 87.222 2 174.444 بني اجملموعات 

 6.092 42 255.867 داخل اجملموعات  0 14.317

 جذع
 56.622 2 113.244 بني اجملموعات 

 3.775 42 158.533 داخل اجملموعات  0 15.001
 (7دول )ج

 ( للقياسات الجسميةLSDيوضح المقارنات الفردية باستخدام اقل فرق معنوي ) 
 الداللة  فرق االوساط اجملاميع االختبارات

 الطول 
1 2 -6.40000* 0.001 
 3 -10.66667* 0 

2 3 -4.26667* 0.017 

 الوزن 
1 2 -8.80000* 0 
 3 -16.40000* 0 

2 3 -7.60000* 0 

 ذراع 
1 2 -4.53333* 0 
 3 -9.40000* 0 

2 3 -4.86667* 0 

 عضد 
1 2 -1.93333* 0.001 
 3 -3.40000* 0 
 3 -1.46667* 0.01 

 ساعد 
1 2 -1.13333* 0.029 
 3 -2.06667* 0 

2 3 -0.93333 0.069 

 كف 
1 2 -1.66667* 0.028 
 3 -8.86667* 0 

2 3 -7.20000* 0 

 رجل 
1 2 -1.46667* 0.001 
 3 -3.06667* 0 

2 3 -1.60000* 0 

 فخذ 
1 2 -4.13333* 0 
 3 -7.13333* 0 

2 3 -3.00000* 0 

 ساق 
1 2 -0.46667 0.173 
 3 -2.46667* 0 

2 3 -2.00000* 0 

 قدم 
1 2 -4.33333* 0 
 3 -4.00000* 0 

2 3 0.33333 0.713 

 جذع 
1 2 -0.93333 0.195 
 3 -3.73333* 0 

2 3 -2.80000* 0 
 



 

 الخاتمة .4
   . انالباحث استنتج أليها التوصل مت اليت النتائج ضوء يف

 .توجيه الالعب حنو املركز املخصص الذي يالئم مواصفاته البدنية واملهارية واجلسمانية  امكانية يضمن التصنيف
 العناصر اخلاصة بنوع املركز.من اسات اجلسمية هي والقي ياملهار قدرات البدنية واالداء من الأن ما متيزت به كل جمموعة 

هي جمموعات منفردة بصفاهتا اخلاصة ومشرتكة البدنية واالداء املهاري املركب اجملموعات اليت مت فرزها من خالل التصنيف وفقا لعناصر القدرات  
 . ببعض الصفات األخرى مع اجملموعات األخرى
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