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 امللخص

 هدف البحث إلى :
 التمايز لعناصر المياقة البدنية لالعبي كرة اليد . التوصل إلى دالة -
العبي أندية النخبة العراقي لفئة المتقددمين بكدرة اليدد ولمموسدم الرياضدي واشتمل مجتمع البحث عمى  -

  53، أمددا عينددة البحددث فشددممت العبددي أنديددة ج الكددرت و الجدديش والفتددوة   والبددال  عددددهم ج 3123 -3122
رياضي بعد استبعاد حراس المرمى، واستخدم الباحث االستبيان واالختبارات  يلكل ناد   العباً 25العبًا وبواقع ج

 متدر ،بدارو و الجمدوس 511ركض م ج وتحميل المحتوى كأدوات لمبحث ،وتم استخدام االختبارات البدنية وهي :
 غدرام بداراع  911  متدر و القفدز العمدودي و رمدي كدرة )بيدة ج51ثا و ركدض ج 21من الرقود مع مد الرجمين 

واحدددة ،وقددد اسددتخدمت الوسددائل ااحصددائية استيددة : الوسدد) الحسددابي واالنحددراف المعيدداري ومعامددل االرتبددا) 
سدديكما   وقددد اسددتنت   7  وتحميددل التمددايز والدرجددة المعياريددة ج  Enterالبسددي) و  تحميددل االنحدددار ب)ريقددة ج
ر الداي يميدز بدين الالعبدين والمتمثدل باختبدارجركض التوصل إلى االختبدا الباحث عدد من االستنتاجات أهمها :

 باعتماد الدالة التمييزية في التنبؤ والتصنيف بين العبي كرة اليد. متر   وأوصى  511
 العبي كرة اليد -عناصر المياقة البدنية  -الكممات المفتاحية: تحميل التمايز 

 
Analysis of the differentiation of fitness elements for handball players  

Assist. Prof. Dr. Sa'ad Basim Jamil 

Abstract 

The research aims at : 

1. Obtaining the function of discrimination for the elements of physical fitness for 

the handball players. 

2. The research community consists of advanced elite Iraqi clubs  of handball for 

the sport term  (2011-2012 ) . While , the sample of the research includes the 

players of ( Al-Karkh, Al-Jaish ,and  Al-Futwah clubs ) representing (42) players 

, (14) players for each club after excluding the goal keepers . The researcher 

adopts a questionnaire , tests , and content analysis as tools of research. The 

physical tests are which were used : 400mr. run, barrow, set up with extended 

legs (10 seconds) , 40mr. run , vertical jump, and throwing medical ball (800gr.) 

with one hand . 

The following statistical means were used : the arithmetic mean , the standard 

deviation , the simple correlation coefficient , regression analysis by the method of 

(Enter ) and discrimination analysis , the standard degree (6 sigma) . 

The researcher has concluded a number of results like : 

  2013 –( 00) –اؾعدد  –( 12) –اجمللد  –جملة اؾراػدقن ؾلعلوم اؾرقاضوة )ـصف دنوقة(
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Obtaining the test that differentiates the players represented by (400mr. run) test 

.He also recommended to adopt the discrimination function in prediction and 

classification among the handball players.   

Keywords: Analysis of the Differentiation - Fitness Elements -Handball Players  

 

 التعريف بالبحث   – 2
 المقدمة وأهمية البحث  2 -2

خطتتالعملية تتتدلعميدر ط تتدلخطتتتنعالنعتتتلدلي تتتنلعميحتتد لستتتدلً تتريألعم تتتد  لعتتتييأدع ل متتت ل تتتتأم  ل
عمح تأسللنعميحتن  لعميتدل تأالماتتأللعحترلنعهتاللستدلمتذعلعميحتتد لندنرلطتأرزلستدلعميوتخ صلنعمي تي  لنعمييطتت ل

 مي دلعميحن  لسدلعميدر  لعمر أهدلندنرهلعمفلأللستدلعمطترعي للنيتد لن   دل)ًطدلعمخأمقل(لًة ل،نعالخيطأر
ي ح حهلمألغرعضلعمينهًن دلن مي يهلسدليلرسدلينعطالعمهتل لستدلعرسترعدل نلستدلعمطترعي لني د تدليتد ل

ل(ل247ل،ل4994ل،)لًطدلعمخأمقلعميحد لن أمدلعمفردلعميدر ط دلنتيأيهلنخ أئ هلعم ر  دلنعملحة دلنعالجييأً دل.
عميتتتتدليلتتتندلًةتتتت ل،يلتتتدلعالخيطتتتأرعالعميحييتتتتدلنتتتت ةدليتتتالنتتتتتأئللعميحتتتن  لستتتتدلعميجتتتأللعمر أهتتتدلنل

نيلتدل ترةلعم تدليتالعرملتأ لعمر أهت دلعميتدلل،عميدرط الطفأئدةل ط رةليي يا ليالرست ل فتأ ةلعملية تدلعميدر ط تدل
لعمالً لعمطدي دعتيفأدال ح رع ليال تأم  لعمح أسلنعميحن  لسدليطن رل أمدل

ر تتتدللًتتتالطر تتتقلعتتتتيخدع لعالخيطتتتأرعالمةنضتتتن لًةتتت ليحتتتأطلعمهتتتل لعميتتتدليال تتتظلًتتتالطر تتتقل دع لعمياأنل
ل.ياأر دلعمطدي دل  لعمعمالًط المالخيطأرعالل

يخيةفتدليياتألل تتأم  عمييلتددةلي يتن للعإل  تأ  الطرعئتقل (لKer lingerن نهتال  ترلميجترل)
غرههللسانل اتد ل مت لي ة تللعمييتأ زل(ل ذل نهالعتيهلل  Discriminate Analysisي ة للعمييأ زل)ل

أالًالطلهاألًةت ل تتأسلض أتتأالًتدةل تأالًةت لنستقلل،ط العميجيًن نيف تدلستدلينز ت لعرسترعدلنعميجيًن
جل متتتتتتتت لعم أتتتتتتتتتن لع متتتتتتتتدلمييف تتتتتتتتذمأل.لنمتتتتتتتتذهلطر حتتتتتتتتدل   تتتتتتتتأئ دليلحتتتتتتتتدةلي يتتتتتتتتأل،ض أتتتتتتتتتأيا لعميي تتتتتتتتزةل

(kerlenger,1973,15 )ل.ل
 مشكمة البحث  3 – 2

عمفرقلعميدلي حقلعمفنزلنعمةل لعمج تدلستدلعميطأر تأال تريططل دعئاتألعمفيتدلطأملد تدللمحدلظارلجة أل ا
نعالًية تتدلعمتتلدل متت ليتتنعسرلمتتذهلعم تتفأاليتتتل لماتتألل،يتالعملنعيتتلليياتتألعم تتفأال)لعمليأ تترل(لعمطدي تتدل

نيتتتالذمتتت لعمجأيتتت لعمطتتتديدلعمتتتذ ل لتتتدليتتتالل،ًتتتاليتتتدر  ليةتتت لعمفتتترقللنمد لعميتتتتيخيةتتت لعرجاتتتزةلعميدر ط تتتدل
عمتدنرلعميات للعمجأي لعمطتديدل د ل  ذلل،مجنعي لعميايدلعميدل ر زلًة األعميخي نالسدلعملية دلعميدر ط دلع

 ذلطيجردلعيخفأضلعمة أضدلعمطدي تدل يترحرلعمجأيت لعمياتأر لعمتذ ل ت د لطتدنرهل مت ليرعجت لل،سدليي جدلعميطأرعةل
عمتتذ ل جتت ل ال  تتناليتتتييدعلًةتت لعمالًطتت الليي  تتزنيتتالميتتأليطتترزل مي تتدلل، دع لعمالًتت لنعمفر تتقل  تتلل

ميي  تتزلًية تتدلعل ذل ال.ل تتتأسلًةيتتدلالل ال  تتناليتتتييدع لًةتت ل تتتأسلعمخطتترةلعموخ تت دلسحتتطلنعملوتتنعئ دل
عميتتتدلي تتناليتتتتييدةلًةتت لعالخيطتتتأرعالين تتةيأل متت لًية تتتدللعخي تتأرلتتتتة يدليحأريتتدلطأملية تتتدللطتت العمالًطتت ا

الًطتدل تترةللرزليوت ةدلعمط ت لستدلي تي  لنيي  تزلطتتنيتالميتأليل،عميتتييدةلًةت ل تتأسلعمخطترةلعموخ ت دل
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ضتتتدلعمطدي تتتدلعميتتتدل يية نياتتتألنعميتتتدلطتتتاللوتتت لتتتتيف دلستتتدلًية تتتدلعميي  تتتزلطتتت العم تتتدلًةتتت ل تتتتأسلًيأ تتترلعمة أ
لنلياأر ل.نعخي أرلالًطدل رةلعم دلًة ل تأسلًةيدللعمالًط ا

لهدف البحث  4 – 2
لالًطدل رةلعم دل.عمين لل م لدعمدلعمييأ زلمليأ رلعمة أضدلعمطدي دلمل-
 فرض البحث  5 – 2
يدلعمالًط ال)لعميي ز النغ رلعمييل- ل. ز ال(لسدلًيأ رلعمة أضدلعمطدي د نجدلييأ زلط اليجيًن
 مجاالت البحث  6 – 2
ل.ل2142ل-2144عميجأللعمطور ل:لالًطدل يد دلعمفينةلنعمج شلنعم رخللمةينت لعمر أه دلل4ل–ل5ل–ل4
لعمحأًأالعمر أه دلريد دلعمفينةلنعمج شلنعم رخل.لعميجأللعمي أيدل:ل2ل–ل5ل–ل4
ل.ل2142/لل6/ل4نمػأ دلل44/2144/ل4لعطيدع  ليال:للمزيأيدععميجأللل3ل–ل5ل–ل4
ل
 اا)ار النظري والدراسات السابقة  - 3
 اا)ار النظري  2 – 3
لعمي ة للعميي ز ل:ل2-4-4 

ًتأالنذمت ل تي ليتالختالللعمتدرجأال تيخد لعمي ة للعميي  ز ليالعجللي ي  لعرسترعدل مت ليجينل
تدلعمييػ ترعالعميتدلوتيةياأليةت لعمدرعتتدلنضتدل تي ليحتت  لعمل يتدل عميدل   ةنالًة األستدلعالخيطتأرعالنيجيًن
جيتتأالل ي تتالعمحتتنلل العمي ة تتلل ي ال نل  حتترلمةن تتنلل متت لعماتتد لعميطةتتن ليتتالعمدرعتتتدل،لنعن  متت ليجيتتًن

تدلعميتدل يييتدلعميي  ز ل ليللًة ل  جتأدلدعمتدلعمييتأ زلم تدليحت ن لمتذهلعمدعمتدلس يتألطلتدلطتأمييط لطترض لعميجيًن
تتدلعرستترعدلنيتتالحتت ليتتي لًية تتدلعميي  تتزلًةتت ل تتتأسلدعمتتدليي  ز تتدلنع تتدةلمتتذعلستتدل أمتتدل  م اتتألعمفتتردل نليجيًن
ي ال،ل يتألستدل أمتدل تنالعميجتأي  لحالحتدلستأالًتددلعمتدنعللعميي  ز تدل طيت لًةت لعموت للعريتدل نجندليجيًن

ل(ل نلًددلعمييػ رعالعم ة دل.4-ًأال:)ًددلعميجينل
 أهداف التحميل التمييزي: 3-2-3

لنيييحلل مدع لعمي ة للعميي  ز لطجيةدليالعرمدع لن أاَليدل:
لي ي  لعمينم فأالعمخط دلمةييػ رعالعرسهللسدلينهنعلعمدرعتدل.ل-4
أالس يأل يلةقلطأمييػ رعال-2 ل.لعمي حقلياليد لنجندلسرنقلذعالدالمدلط العميجيًن
لي د دلعمييػ رعالعميدليتا لطر طرلضدرليالعالخيال لط السئأالعمييػ رلعميأط .ل-3
ليحت  لعم أالالط السئأالعمييػ رلعميأط لطيأ  لًة لض  لعمييػ رعالعميتيحةد.ل-4
ل(448لل-447،ل2118)لجندة،للللللللللللليح   لدضدلعميحت  ل) يتطدليئن دل(ل.للللللللل-5
 قيد البحث  البدنية في كرة اليدالمياقة  عناصر 3-2-4
 م)اولة السرعة: 3-2-4-2

دليي يتد".للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللليلر لطرياأل"عمحدرةلًة لي يللعم ر أالعميييأحةتدلنعميي تررةلمفيترةلض ت رةلطرض ت لتتًر
ل(61،ل4986)لعمي ر يدلنعم جأرل
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دلم  تتدل تتيي اليتتال دع ل ر تتأالتتتر لدل ةيتتألنيظاتترل أجتتدلالًتت ل تترةلعم تتدل متت ليطأنمتتدلعمتتتًر
يطة لعريرلذم لطنعللسيرةلت رلعميطأرعةل يأليظارل مي ياأليالخالللييف ذلعماجتن لعمتتر  لميترعالًد تدةل

متتذم ليجتتدل ح تترع ليتتالل،ستتدلعميطتتأرعةل ذل لتتدلعماجتتن لعمتتتر  لًي تترع لسلتتأال لستتدلي ح تتقلعمفتتنزلم ح تترليتتالعمفتترق
دلمالًط ا لجي لأ لعميدرط ال حنينالطيطن رليطأنمدل ،ل ذم ليجدلسرضأ ل ح رةلي حقلعمفنزلستدلعميطتأرعةلل،عمتًر

دلمد لالًط ا لج دةلسدل أمدليحأر لعمجأي لعمياأر لنعمخططد. لراليطأنمدلعمتًر
 الرشاقة   3-2-4-3

ل(248،ل4997)ًطدلعمفيأح،للللللللليلر لطرياألضدرةلعمفردلًة ليػ  رل نهأًهلسدلعمانع .ل
دلستدلنيلدلعمروأضدل يالًيأ ترلعمة أضتدلعمطدي تدلعميايتدلمالًت ل ترةلعم تدل،ل ذلييطةت لعمةلطتدلعمتتًر

عمي تتأالل متت يػ  تترلعيجتتأهلعمجتتت لًيتتدلينعجايتتهلمةخ تت ل نلًيتتدليفأد تتهلنمةتتيخةصلييتتهلنيتتالحتت لعمن تتنلل
عمييأتتتت لميير تتترلعم تتترةل نلعتتتتيحطأماأل نلي تتتن طاألي تتتنلعميريتتت ،ل تتتذم ل ظاتتترلدنرلعمروتتتأضدلًيتتتديأل يا تتترل

 أرسلعميريت لمةفر تقلعمخ ت لنمتنل  تأنللتتدلعمزعن تدل نلعمي تأاللئً لمةي ن  لًة لعميري لن فأجعمال
عمذ ل أالعمالً ل ا لطأمي ن  ل م هلنميأل تتيط  لعمالًت لذنلعمروتأضدلعمج تدةل ال ػ ترلي تأالعمي تن  ل

لييأل ي يهليالخدععل أرسلعميري .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 القوة  االنفجارية  3-2-4-4
تتتتدلًهتتتتة دلمةيتتتترةلعمنع تتتتدة"للنيلتتتتر لطرياتتتتأل"ل عًةتتتت لضتتتتنةلد يأي   تتتتدل ي تتتتالعاليييجاتتتتألعملهتتتتةدلعنليجيًن

نعمحتتنةلعاليفجأر تتدلهتترنر دلمالًتت ل تترةلعم تتدل،لستتأمحفزلمةيير تترل متت لزي تتلل نل(.446،ل4999)طتطن تتتد،ل
نعمحفتزل يتأل  تنال مت لعريتأ لل،عمةل لمةي ن  لًة لعميري لهرنرةلم لل ًهأ لعمفر قلنسدلجي  ليرع ز

مةي ن  للًة لعميري لم دل  يت لعمالً ليتتأسدلع طترلمالضيترع ليتالعميريت لنعمياتد  لط تنرةلير  تدل
عنل  نالًأم أ لمةي ن  لًة لعميريت ليتالستنقلجتدعرلعمخ ت ،لنيظاترلعمحتنةل1نطل دع لًاليهأ حدلعمخ  

محتنةلستدلعمي تن  ل ذل تتيط  لعمالًت لذنلعمحتنةلعاليفجأر تدلعاليفجأر دلمالً ل رةلعم تدلستدلضتنةلعمري تدل  لع
لعمج دةليال دع لعميير رعالعمطن ةدلعمحن دلن ذم لعمي ن  لي نلعميري لطتانمد.

 السرعة االنتقالية 5 -3-2-4
دليي يتتدل  لعميػةتت لًةتت ليتتتأسدليل يتتدل يلتتر لطرياتتألعالييحتتألليتتالي تتأال متت لعختترلطرض تت لتتتًر

ل(84،ل2111ي جن لنعخرعا،لطرض  لزياليي ا.لللللللل)
دلعالييحأم تتتدليتتتالختتتاللل ر يتتتهلدعختتتلل تتتدندلعميةلتتت للعمتتت نيظاتتترل أجتتتدلالًتتت ل تتترةلعم تتتدل عمتتتتًر
 حيتتأ لعماجتتن لعمتتتر  لضطتتلل ال يختتذلعمفر تتقلعمخ تت لعمينضتت لستتدللن وتتػأمهلعمي تتأالعمييأتتت لالتتتيحطأللعم تترةل

دلعالييحأم ت دلعميتدليي يتهليتالعمرجتنعل مت لييطحيتهلعمدسأًدلعمييأت لن ذم ل  نالعمالً لط أجدل م لعمتتًر
لعمدسأً دلردع لنعجطأيهلعمدسأً دلًيديأل فحدلسر حهلعم رة.

 القوة المميزة بالسرعة 3-2-4-6
دلني يتتأجل م اتتألعم ح تترليتتالعريوتتطدلنعمفلأم تتأالل يلتتر لطرياتتأل تتفدلطدي تتدلير طتتدليتتال تتفيدلعمحتتنةلنعمتتتًر

دلنضنةلسدلعاليحطأهأال لعملهة دلسدلعالنع د.عمر أه دلعميدلييطة لتًر
ل(لل25ل،2117)عمرعود ،
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دليظرع لمألدع لعمتر  لنعمحن لنعمي رعرلمةحنةلنيظارل أجدلالً ل رةلعم دل لعميي زةلطأمتًر
دل،لسدل  حيأ لعميطأرعةلنطخأ دلسدل دع لعمياتأرعالعرتأتت دلعميتدلي يتأجل مت لديت لعمحتنةليت لعمتتًر

 رمتتألن دع لعمختتدععلسهتتال لًتتالعاليطتتالقلنعمينضتت لحتت لييرليتتالنيظاتترلط تتنرةلنعهتت دلًيتتدلططططتتدلعم تترةلنل
ل حيأ لعميطأرعة.لسدللعميفأجئ

 الدراسات السابقة 3 -3
  :9::2دراسة فهمي ج 3-3-2

 ”" تحميل التمايز لبعض الصفات البدنية والمهارية بين العبي كرة الماء المميزين وغير المميزين 
دي دلنعمياأر دلط العمالًطت العميي تز النغ ترلعميي تز المد لعمدرعتدل م لي ة للعمييأ زلمطلضلعم فأالعمط

(لالًطتألل24سدل رةلعميأ ل،لن تيخد لعميتيا للعمن تفدلطرتتةن لعميتتالنيت لعخي تأرلً يتدلًيد تهلوتيةال)
تتتدلعمحأي تتتدل تتتدلعرنمتتت لعمالًطتتت العميي تتتز النعميجيًن ي اللعميجيًن نضتتتدلضتتتت لعمطأ تتت لعمالًطتتت الل متتت ليجيتتتًن

عتيخد لعمطأ  لعالخيطأرعالنت ةدلمجي لعمط أيأالنضتدلوتيةالعالخيطتأرعالعمطدي تدلعمالًط الغ رلعميي ز ا،لنل
نعمياأر تتدلعمخأ تتدلطي د تتدلعمياتتأرعالعرتأتتت دلط تترةلعميتتأ لنطلتتدل جتترع لعالخيطتتأرعاليتت ليلأمجياتتألطأتتتيخدع ل

لي ة للعمييأ زلًة لعم أتن لني لعمين لل م لعمييأئ لع ي د:
يي تتزةلمالًطتتدل تترةلعميتتأ لعميي تتز الًتتالغ تترلعميي تتز النمتتدلضتتنةلل ي أي تتدلعتتتيخالصلتتتيدلييػ تترعال-4

ل (ل رة،ني يللعمحنةل.ل25 (،لنعمطنل،لنتطأ دل)4 (لرجة ا،نعمي ن  لياليتأسدل)25عمحطهدلنعمتطأ د)
 ي أي تتدلعتتتيخدع لعمدعمتتدلعميي تتزةلمةييطتت لطي تتي  لطلتتضلالًطتتدل تترةلعميتتأ ل متت لالًطتت اليي تتز النغ تترلل-2

 (لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل67-53،ل4998)سايدل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللليي ز ال.للللللللل
 إجراءات البحث – 4
ل:لعتيخد لعمطأ  لعمييا لعمن فدللطرتةن لعميتالميالئييهلنطط لدلعمط  ل.لمنه  البحث 2 – 4
 ث وعينته مجتمع البح 3 – 4

ي ناليجيي لعمط  ليالالًطدل يد دلعميخطدلعملرعضتدلمفئتدلعمييحتدي الط ترةلعم تدلنمةينتت لعمر أهتدل
(ل42عمفيتنةل(لنعمطتأمعلًتددم ل)نلعمجت شلنل يألً يدلعمط  لسوتيةالالًطتدل يد تدل)لعم ترخلل،ل2142ل-2144
 نيتالً يتدلعمط ت لعمرئ تتدليتاليل ذم لليأدلر أهدلطلدلعتيطلأدل رعسلعميري للأ ل(لالًط44نطنعض ل)لأ لالًط
ل(لالًط الالغرعضلعميجأر لعالتيطالً د.41ن)لأ ل(الًط32)

 يتتتدلطتتتاجرع لنيطط تتتقلعالخيطتتتأرعالًةتتت لًل:لطلتتتدل الضتتتأ لعمطأ تتت ليندددة البحدددثتصدددنيف ع 4 – 4
لللت  يأ(ل6ضأ لطي ن للعمدرجأالعمخأ ل م لدرجأاليل أر دل)لللأ ل(لالًط32عمط  لنعمطأمعلًددم ل)
دليال جللعمدخنلل مت ليلأدمتدلي ة تللعالي تدعرلطاتد لعتتيخرعجلعمط أيتأالعمالزيتدل اجرع ل   أئ

ي اليتال مةن نلل م ليطط قليلأدمدلعمييطت لعمخأ تدلطل يتدلعمط ت ل ذليت لي تي  لً يتدلعمط ت ل مت ليجيتًن
تتدلعملة تتأل) تتدلعمتتتفة )أ ليتتال(لالًطتت46عمالًطتت الهتتيالعميجيًن (ل46عمالًطتت العميي تتز النهتتيالعميجيًن

ي الًةت ل تتأسلعميجيتنعلالأ ليالًط دلعمالًط الغ رلعميي تز ال،نيت لي تي  لعمالًطت العمت ليجيتًن يجيًن
ل(لعمذ ل ط الي ي  لعمالًط ال.4)رض للعمجدنللل ريدعميل أر لمدرجأالعمت  يألم للعمالًط اللنس يأل

ل
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ل
  2ج رقم  الجدول

 ر المميزة الدرجات المعيارية لالختبارات البدنية لعينة البحث المميزة وغييبين  

المعياري المجموع درجات  X1 X2 X3 X4 X5 X6 ت
 سيكما

4 75.9924 84.72444 47.59126 54.89254 88.48114 53.44366 414.8232 
 372.1329 59.17423 51.49782 55.45484 78.4349ل64.18573 67.78544 2
3 66.15762 52.44933 63.14258 75.41369 56.52849 46.21435 359.3258 
4 51.17559 56.84717 63.14258 71.44647 56.52849 56.66443 353.544 
5 74.69656 39.1773 32.46794 63.29487 72.3544 59.17423 341.662 
6 34.52554 53.74958 63.14258 68.27919 72.3544 43.79425 335.7424 
7 57.44869 53.74958 63.14258 34.79346 41.71228 85.64835 335.2949 
8 48.77975 41.71755 78.4349 56.87973 41.71228 67.92227 333.4265 
9 71.37719 67.61674 46.74562 56.46727 72.3544 48.64745 334.8683 
41 34.52554 71.86725 63.14258 68.27919 41.71228 52.63929 331.126 
44 68.99486 24.56814 63.14258 71.44647 56.52849 37.35634 321.8764 
42 51.17559 39.1773 63.14258 61.44213 41.71228 53.44366 316.7534 
43 62.34288 54.56474 47.59126 49.14267 41.71228 51.22649 314.469 
44 24.45879 67.61674 47.59126 71.44647 41.71228 54.13156 314.5154 
45 61.14137 52.77443 32.46794 53.34743 37.53719 61.68296 296.4872 
46 57.44869 35.84679 47.59126 64.86695 66.12374 26.89953 295.646 
47 24.59173 36.63492 47.59126 34.23446 72.3544 81.79245 293.4913 
48 63.13399 71.15243 47.59126 46.91529 41.71228 24.48643 292.7714 
49 33.22967 74.8454 32.46794 63.29487 41.71228 47.84319 289.1512 
21 44.43666 52.44933 47.59126 38.35577 72.3544 35.74757 287.6137 
24 32.79772 48.1437 63.14258 25.53448 56.52849 59.17423 284.9879 
22 25.12268 35.11466 63.14258 64.45449 41.71228 55.85676 281.7514 
23 48.69336 73.34263 47.59126 64.74679 9.151452 37.35634 281.7498 
24 58.74453 24.95963 78.4349 44.94817 56.52849 24.26896 278.8243 
25 34.19356 54.3142 47.59126 24.84912 66.12374 53.44366 277.2744 
26 69.18425 41.71755 46.74562 63.29487 47.13264 26.89953 263.7585 
27 32.88444 53.58656 32.46794 24.84912 41.71228 69.53414 253.6919 
28 24.45879 41.71755 47.59126 27.66886 41.71228 72.74848 253.5762 
29 32.79772 71.86725 46.74562 24.84912 34.21673 69.53414 245.9674 
31 68.6493 24.41514 47.59126 34.23446 51.49782 23.68216 245.7556 
34 48.77975 31.4419 47.59126 34.23446 37.53719 34.72574 226.9749 
32 58.81192 24.41514 47.59126 32.65618 24.87636 37.35634 225.6849 
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X1ييرل،ل411ر ضللx2 طأرنل،لللx3 لحأل،ل41عمجةنسليالعمرضندلي ليدلعمرجة الل
X4 ييرل،لل41ر ضللx5 عمحفزلعمليند ل،للx6 لععلنع دةل.رلغرع لطذل811ريدل رةلطط دللل
ل:لي لعتيخدع لعالتيط أالنعالخيطأرعالني ة للعمي ين ل ردنعالمةط  ل.إجراءات البحث  5 -4
 قة البدنية بكرة اليدتحديد عناصر الميا 2- 5- 4

تتتتدليتتتتالعميخي تتتت ا4 تتتتي لعمطأ تتتت لعتتتتتييأرةلعالتتتتتيط أالعمية تتتتقل) ،لنيتتتتالعجتتتتللل(لنيتتتت لًرهتتتتاألًةتتتت ليجيًن
لطأميتتتتالعموتتتأيللمةي تتتأدرلعملةي تتتدلنيياتتتألستتتدل تتترةلعم تتتدلضتتتأ لعمطأ تتت لعم  تتتنللًةتتت لًيأ تتترلعمة أضتتتدلعمطدي تتتدل

طتتتدلع ل (ل)ًتتتالن لنرهتتتنعال4987نطتطن تتتتدلل()ًطتتتدلعمجطتتتأر4986(ل)عمي ر يتتتدلنعم جتتتأرل4984)عرط تتترلًن
يأ تترلعمة أضتتدلعمطدي تتدلعميتتد(ل،ل4996) تتتأي ال(ل4995(ل) تتتأي ال2جل4989)يج تدلل(4987 يتت لعخي أرمتتأللًن

دل) دل)لعمجةتتنسليتتالنلعمروتتأضدل)لطتتأرنل(لنلييتترل(ل411يتتالضطتتللعمخطتترع لمتتدل:ليطأنمتتدلعمتتتًر عمحتتنةلعميي تتزةلطأمتتتًر
دللنحتتأل(لل41عمرضتتندليتت ليتتدلعمتترجة ال ر تتدلمةتترجة ال)لعمحفتتزلعمليتتند ل(لعمحتتنةلعاليفجأنلييتترل(لل41عالييحأم تتدل)عمتتتًر

لغرع لطذرععلنع دةل(ل.ل811عمحنةلعاليفجأر دلمةذرعً ال)لريدل رةلطط دلزيدلنل

 األجهزة واألدوات المستخدمة 4-6

ل(لييرل51ور طلض أسل) -1
 (غرع ل.ل811 رةلطط دلزيدل) -2
 ( ػ ل.3 رةلطط دلزيدل) -3
 (ل.ل41ونعخصلًددل) -4
 (ل.3دلينض الًددل)تأً -5
لططأو ر. -6
 التجربة االست)العية األولى 4-7
(لالًطتت اليتتاليتتأد لعمفيتتنةلعمر أهتتدلعخي تترل41 جر تتالعميجرطتتدلعالتتتيطالً دلعرنمتت لًةتت لً يتتدلي مفتتدليتتال)ل

ل سرعدمألطأمطر حدلعملونعئ دلنمدسال م ليأ ريد:
لي د دلعميدةلعمزيي دلعميدلتيتيػرضاألعالخيطأرعالط نرةلًأيدل.ل-
لعميتةتللعمييطحدلردع لعالخيطأرعال.ل-

                                                 


  
 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم أ.د ثوالم قوـس عالوي                                                   

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم/ؽرة دلة                    أ.د فاذم امحد دلومان   

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة /جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم/ؽرة ؼدم أ.د ؿكي حممود حسني                             

 قاضوة / جاؿعة املوصلؽلوة اؾرتبوة اؾر ؼواس وتقوقم/ؽرة قد أ.د عبد اؾكرقم ؼادم                          

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم/ؽرة ؼدم         أ.د ضرغام جادم حممد           

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل علم اؾتدرقب/ؽرة قد           أ.م.د ـوػل حممد حممود          

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل اؾتدرقب/ؽرة قد          علم  أ.م.د ؽنعان حممود                

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضة / جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم/اؾعاب املضرب أ.م.د اقثار عبد اؾكرقم              

 وصلؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة امل ؼواس وتقوقم/اؾعاب املضرب     أ.م.د دبهان حممود              

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل   باقوؿوكاـوك/ؽرة قد               أ.م.د حممد خلول                 
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ل ي أي دلسر قلعمليللعميتأًدل.ل-
ليد ل فأ ةلعرجازةلنعردنعالعميتيخديدل.ل-

حأًتدلعمدعخة تدلعمر أهت دلميتأد لعمفيتنةلستدلعمن جر تالل4/42/2144-4نضدل جر تالمتذهلعميجرطتدلمةيتدةليتال
لعمر أهد.

 لعممية لالختبارات الخاضعة لمتحميل  التجربة االست)العية الثانية جالمعامالت ا  4-7-2
(لالًطت ال)ً يتدلعميجرطتدلعالتتيطالً دلعرنمت ليفتتاأ(لن تأال41 جر المذهلعميجرطدلًة لً يدلي مفتدليتا)

لعماد ليياأل:
  جتتأدليلأيتتللعمحطتتأالنعم  تتنللًةتت ل تتدقلعالخيطتتأرعاليتتالختتالللعم تتدقلعمتتذعيدلطا جتتأدلعمجتتذرل ميرط لتتدلل-

ًأدةلعالخيطأر(لني لعًييأدلدرجدلعالريطتأط) (لسيتألستنقل1.71مةحطأالنضدلعًييدلعمطأ  لًة لعمطر حدل)عالخيطأرلنعن
ل(411،4982) تأي ا،للللللللللللللللللللللللللللميلأيللعمحطأا.

عمحأًتتتدلعمدعخة تتتدلميتتتأد لعمفيتتتنةلعمر أهتتتتدللستتتدل2144/لل42/لل29ل-45 جر تتتالمتتتذهلعميجرطتتتدلمةيتتتدةليتتتاللنضتتتد
للل(ل ط العميلأيالالعملةي دلمالخيطأرعا.2)رض لنعمجدنلل

  3جرقم الجدول 
 معامل الثبات والصدق الااتي الختبارات عناصر المياقة البدنية يبين

 الوسائل ااحصائية 4-8
لعمنتأئللعإل  أئ دلع ي د:لعتيخد لعمطأ  

لعمنتطلعم تأطدل -
 عالي رع لعميل أر ل -
 يلأيللعالريطأطلعمطت طل -
 ت  يأل(.ل6(لني ة للعمييأ زل،لنعمدرجدلعميل أر دل)للEnterي ة للعالي دعرلططر حدل)ل -

نمجالعمط أيأال   أئ ألطأتيخدع لعميظأ لعإل  أئدل ل.(Spss)ًن
ل
ل

ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدةللعت لعالخيطأرلا
لعمح أس

يلأيتتتتتتتتتتتتلللعمح أسلعمحأيدلنلعمح أسلعر
لعمحطأا

عم دقل
لعمذعيد لع±للسلع±للس

ل1،96ل1،93ل2،14ل65،56ل2،19ل64،99لحأي هلييرل411ر ضلل-4
ل1،92ل1،85ل4،24ل22،43ل4،26ل22،43لحأي دلطأرنل-2
ل1،9ل1،84ل4،42ل42،3ل4،49ل42،9لي رعرل(حأ41عمجةنسليالعمرضندلي ليدلعمرجة ال)ل-3
ل1،93ل1،87ل1،43ل4،5ل1،41ل4،45لأي هحلييرلل41ر ضلل-4
ل1،95ل1،91ل3،12ل52،5ل4،32ل53،7لت لعمحفزلعمليند لل-5
ل1،96ل1،92ل4،6ل35،5ل4،7ل35،8لييرل(لغرع لطذرععلنع دة811ريدل رةلعمطط دل)ل-6
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 عرض النتائ :  -5
البدنيدة كدل  عرض الفروق بين مجموعتي الالعبين جالمميزين وغير المميزين  في متغيدرات البحدث5-3

 عمى حدا.
يدللتحميددل االنحدددار لمتغيددرات البحددث4 –5 : العمخطتتنةلعمحأي تتدلمةن تتنلل متت لعمدعمتتدلعميي  ز تتدلطتت اليجيتتًن

(لعمطدي تتدعمييػ تترعالعر حتترل مي تتدلطتت الييػ تترعالعمط تت ل) متت للةيلتتر معمالًطتت ال)عميي تتز النغ تترلعميي تتز ا(ل
ل(3)رض ل(لن يألسدلعمجدنللENTERرلططر حدل)،مذم لسحدلمجرلعمطأ  ل م لعتيخدع لي ة للعالي دع

 تحميل االنحدار لممتغيرات مجتمعة يبين  4الجدول رقم ج

المقددددددار  عناصر المياقة البدنية االختبار
 الثابت

قيمدددددددددددددددددددددددة 
 االختبار

 fقيمددددة
 sig لمحتسبةا

 المعنوية

2X ييرل411ر ضل 

:4758 

243: 

283459 1.111 

 
ل
ل

 معنوي

3X 1.432 - طأرن 
4X 1.148 - (حأ41جةنسليالعمرضندلي ليدلعمرجة ال)عم 
5X 249 ييرل41ر ضل:: 
6X  1.122 - عمحفزلعمليند 

X6 (لغرع لطذرععلنع دة811ريدل رةلعمطط دل)1.74ل 
ل
(،نطةػتالض يتدلعالخيطتأرلم تلل94647: الض يتدلعميحتدعرلعمحأطتالطةػتا)(ل يطت الميتألع يتد4يالعمجدنللرض ل)ل

(ل،ستتتتتدلل1.63،للل1.144ل-،لل44899،ل1.137ل-،لل14324ل-،لل4429ًةتتتتت لعمي تتتتنلعريتتتتتدل)ييػ تتتترل
(لنمتتتذعل تتتدللًةتتت ليلين تتتدل1.111(لنطيتتتتين لدالمتتتدليحتتتدعره)472448(لعمي يتتتتطدل)f تتت الطةػتتتالض يتتتد)ل

  عمفرنقلط العمييػ رعا.
 التحميل التمييزي : 5-5

 ات المستخدمة في البحث:مرحمة التأكد من الشرو) الم)موب توافرها في المتغير  5-6
عمينز ت لعمطط لتتدلمةط أيتأالعميأطلتتدلمةييػ ترعالعميتتتيخديدل مت لمػترضلعميلتتر ل التوزيدع ال)بيعددي: 5-6-2

نضتدل ظاترالعمييتأئ ل اليلظت ل(لKolmogrovo-smirnov)سدلعمط  لمجرلعمطأ  ل م لعتتيخدع لعخيطتأرل
تتالينز لتتألطط ل تتأليتتالختتالللعميلتتر ل ين لعمدالمتتدلم تتلليياتتألنعمتتذ لعظاتترل ياتتأليتتتل متت ضتت  لعمييػ تترعالينًز

(ل متت ل العمط أيتتأالعمييجيلتتدلمةييػ تترعال2118(،ل ذل وتت رلجتتندةل)4(لن يتتألستتدلعمجتتدنلل)1.15  طتترليتتا)
(ل)ل1.15عميتتتيخديدلستتدلعمط تت لييتتنزعلينز لتتألطط ل تتألًيتتديألي تتناليتتتين لعمدالمتتدلم تتلليياتتأل  طتترليتتال)

ل(.لل423-422،ل2118جندةل،
ل
ل
ل
ل



 .......حتليل التمايز لعناصر اللياقت البدنيت لالعبي كرة اليد
 

 435 

  5جرقم الجدول 

 kolmogrov-smirnovقيم مستوى الداللة بالنسبة الختبار يبين 

– kolmogrovمسددددتوى الداللددددة بالنسددددبة الختبددددار  االختبارات 
smirnov 

X1ل1.177ل
X2 1.471ل
X3 1.414ل
X4 1.46ل
X5 1.416ل
X6 1.152ل

ي ال  : BOX– Mاختبار شر) تجانس المجتمع ج 5-6-3 يتتيل الميلرستدليتد ليجتأيسل سترعدلعميجيتًن
عمتذ لمتنل  طترليتاليتتين لل(1.111طأالخيطأرل ًالهل ذليط العمييأئ ل اليتين لعمدالمدلعميتيخرجل تتأن )

ي ال، يتتأل العميحتأر لستتدلض يتتد  LOGل)عمدالمتدلميلييتتدلستدلعمدرعتتتدلنمتتذعليتأل   تتدليجتتأيسل سترعدلعميجيتتًن
DETERMINANيسل(ليتتتتتتتتتتط أل فيتتتتتتتتترضليجتتتتتتتتتأل444638ل–ل444377 ذل أيتتتتتتتتتالي  تتتتتتتتتنرةلطتتتتتتتتت ا)ل(ل

لعمي فنسأالمةيطأ يأالعميوير دل.
ي لعمين لل مت لير  طتدلعالريطأطتأالعمييلةحتدلطتأمييػ رعالمصفوفة االرتبا) بين متغيرات البحث : 5-6-4

(ل5عميتيخديدلسدلعمط  ل خطنةليالخطنعالي ح قلورنطلعمدخنلل مت لعمي ة تللعميي  تز لنعمجتدنللرضت ل)
ل ط الذم ل.

  6لجدول جا
 البينية بين متغيرات البحثمصفوفة االرتبا)ات 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6ل
X1 4لللللل
X2 1.833للللل4ل
X3 1.781لللل4ل1.888ل
X4 1.686للل4ل1.764ل1.873ل
X5 1.834لل4ل1.846ل1.849ل1.853ل
X6 1.849ل4ل1.759ل1.584ل1.734ل1.812ل
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 الوصف ااحصائي لمتغيرات البحث :5-6-2
  7الجدول ج

 فات المعيارية لعينتي المميزين وغير المميزين والعينة مجتمعةاألوسا) واالنحرا

للا
لييػ رعالعمط  

ل

عمنتطل
لعم تأطد

عالي رع ل
لعميل أر 

عمنتطل
لعم تأطد

عالي رع ل
لعميل أر 

لعمنتطلعم تأطد
عالي رع ل
لعميل أر 

لعمل يدليجييلدلغ رلعميي ز العميي ز ا 
X1 ل2466ل64495ل1.71ل67441ل1.45ل62479لييرل411ر ضل
X2 ل4424ل22439ل1.44ل23449ل1.53ل24429لطأرن

X3 
عمجةنسليالعمرضندلي ل

ل(حأ41يدلعمرجة ال)
ل4434ل42425ل1.84ل44442ل1.51ل43438

X4 ل1.29ل4468ل1.13ل4496ل1.41ل4439لييرل41ر ضل
X5  ل8414ل64453ل2477ل5444ل2442ل69لعمحفزلعمليند

X6 
(ل811ريدل رةلعمطط دل)

لغرع لطذرععلنع دة
ل2448ل3543ل1.52ل32495ل1.97ل3746

(ل يطتت الميتتألع يتتد: اليلظتت لضتت  لعرنتتتأطلعم تتتأط دلم تتللعمييػ تترعالعمطدي تتدل6يتتالعمجتتدنللرضتت ل)
دلعمالًط الغ رلعميي ز ال. دلعمالًط العميي ز اليحأريدلطيجيًن ل ظاراليفنقليجيًن

 قيمة اختبار ولكز لمبادا لممتغير المميز : 5-7
   8الجدول رقم ج

 بار ولكز لمبادا لممتغير المقبولاخت

 اختبار ولكز لمبادا المتغيرات الخ)وة
 1.139 متر  511ركض   2

                 وهو اكبر من الواحد الصحيح  464171الجار الكامنج 
  1.11               ويدلل عمى معنوية الفروق من خالل مستوى الداللة البال  ج2134289قيمة مربع كاج 

      وهددي القيمددة التددي حصددل عميهددا االختبددار وتدددل عمددى جددودة الدالددة 97:.1ل االرتبددا) التجميعدديج معامدد
 التميزية

(ل1.139طةػتتالمالخيطتتأرلعميحطتتنلل)(لن ة تتزلميطتتأدعل)(ل يطتت ال الض يتتدلعخيطتتأرل7يتتالعمجتتدنللرضتت )
ييتأل وت رل مت ل(لنمتنل  طترليتالعمنع تدلعم ت  الل464171سدل  الطةػتالض يتدلعمجتذرلعم تأيالمالخيطتأر)

(للنمتدل  طترل2134289 العمدعمدلعميي ز دلماألعمحدرةلًة لعميي زلطو لل ط رل،لنضدلطةػالض يدليرط ل أل)
ي اليتالحت ليالض يياألعمجدلنم دلنل  اليتتطدليتتين للنالتت يأ ي تالعالتتيييأجل الميتأ لسترنقلطت العميجيتًن

(لييتأل تدللًةت لجتندةلعمدعمتدل14:97 لتدل)(ل،ل يأل ال تظل الض يتدلعالريطتأطلعميجي1.11عمدالمدلضدل أال)
عميي ز تتتد،لنطتتتتذم ليتتتت لعمين تتتلل متتتت لطيتتتتأ لدعمتتتدليي  ز تتتتدليحةاتتتتألعالخيطتتتأرليلييتتتتدةلستتتتدلذمتتت لًةتتتت لعميلأدمتتتتدل

ل   Y=9,647+(0.028)(1)ع ي د:
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 الدالة التمييزية المعيارية وغير المعيارية لممتغير المميز : 5-8
  9الجدول رقم ج

 ميزة وغير المميزة لممتغيرالدالة المعيارية الم 

 المعامالت التمييزية الغير معيارية الثوابت المعيارية المتغير
 34183 2 متر 511ركض 

غ تتترل(لستتتدل تتت ال العميلأيتتتلل4ضتتتدلطةتتتعل)ل(ل يطتتت ال الض يتتتدلعمحأطتتتالعميل تتتأر لمالخيطتتتأر8يتتتالعمجتتتدنللرضتتت )
للللمالخيطأر(،سدل  الطةػالض يدلعميحدعرلعمحأطال24172يل أر لمالخيطأرلطةع)

ل(ل.4384269ل-)
 الدالة التميزية ومتوس) المجموعات: 5-9

  :الجدول رقم ج
 مميزة الغير المرتفعة جالمميزة   والمنخفضةجالمتوس)ات لممجموعتين  

 المتوس)ات  المجموعة 
 64844 المجموعة المميزةجاألداء المرتفع 

 64844- المجموعة الغير مميزةجاألداء المنخفض 

تتدلعميي تتزةلضتتدلطةتتع)9جتتدنللرضتت )يتتالعمل (لنمتتنليتتأل ليتتدل ال54733(ل يطتت الميتتأل العميينتتتطلمةيجيًن
تتتدل عريفتتتأعلعمتتتدرجأالعميتتتدل   تتتللًة اتتتألعميخيطتتتر اليتتت د ل متتت لعريفتتتأعلع ييتتتأللعيهتتتيأيا ل متتت لعميجيًن

ذمت ل مت للعميي زة،ل يألعإلوأرةلعمتأمطدلسيليدل يهل ةيألعريفلالعمدرجأالمةييػ ترعالعمدعخةتدلستدلعمي ة تلل د 
دلعريفأعلع ييأم  ليي زة.عمغ رلدلعيهيأ لعرسرعدل م لعميجيًن

 جدول نتائ  التصنيف : :-5
  21الجدول رقم ج

 نتائ  التصنيف لمجموعتي البحث عمى وفق دالة التمايز 

 التصنيف الخا)ئ التصنيف الصحيح العينة المجموعتان

 صفر 27 العدد المجموعة المميزة
 %211 %211 النسبة

 صفر 27 العدد المجموعة الغير المميزة
 %211 %211 النسبة

 صفر 43 العدد المجموع الكمي
 %211نسبة نجاح الدالة في التصنيف 

تتدلعميي تتزةلطةتتعل)41يتالعمجتتدنللرضتت )ل  (ل يتتألعمي تتي  ل46(ل يطتت ال العمي تتي  لعم ت  المةيجيًن
ت411)عمخأطئلسحدل أال) فر(لطيتطدل يي تزةلسحتدل تأالي تي  لعمدعمتدلعمغ ترلدل%ل(لنس يأل يلةتقلطأميجيًن

%(لييتأل د ل مت ل اليتتطدليجتأحلعمدعمتدلستدلعمي تي  ل411(لنعمخأطئل) تفر(لنطيتتطد)46عم   الماأل)
ل%(ل.411طةع)

ل
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 االستنتاجات والتوصيات: -6
 االستنتاجات: 6-2
ل.ييرل(ل411عمين لل م لعالخيطأرلعمذ ل ي زلط العمالًط النعميييحللطأخيطأر)ر ضل5-4-4
ل.عمين لل م لطيأ لدعمدليي  ز دلماألعمحدرةلًة لعميي  زلالًطدل رةلعم دل5-4-2
 العمل يتتدل أيتتالطيتتتين لج تتدليتتالختتالللعرنتتتأطلعم تتتأط دلمالخيطتتأرعالعميتتدليتت لعمين تتلل م اتتأل5-4-3

ل.نعميلطرلًياألطو لليل أر ل
لالللعمدعمدلعميي  ز د.للي لعمين لل م لنه لجدنللمي ي  لعمل يدلنطيتطدلي ي  لًأم دليالخ5-4-4
 التوصيات: 6-3
لعًييأدلعمدعمدلعميي  ز دلسدلعمييط لنعمي ي  لط الالًطدل رةلعم دلعمييحدي ال.ل5-2-4
ة لعمياأرعالعرتأت دل.ل5-2-2   جرع لدرعتأاليوأطادلماذهلعمدرعتدلًن

 المصادر 
طتتدلع ل،لي يتتدلتتتلدل) .4 -ييي ياتتأل–ًيأ تترمألل–(ل:لعمة أضتتدلعمطدي تتدل4984عرط تترل،لي يتتدلًتتأط لًن

لض أتاأ،لدعرلعإل الح،لعمتلند دل.
(:لعرًتتتدعدلعمطتتتديدلمةيتتتتأ ،لدعرل4986عمي ر يتتتد،لند تتت ل أتتتت ا،لعم جتتتأر،ل أتتتت الطتتتهلي يتتتدلًةتتتدل) .2

 عم ي لمةططأًدلنعميورل،جأيلدلعمين لل.
،لل4دعرلنعئتتتتللمةيوتتتترل،طلspss(:لعمي ة تتتتللعإل  تتتتأئدلعمييحتتتتد لطأتتتتتيخدع ل2118جتتتتندةل،ل تتتتالحل) .3

 دال،لًيأال.عررل

ل،2ستتدلعميرط تدلعمطدي تتد،طلنعميحتأ  س(:لطترقلطيتأ لنيحيتت العالخيطتأرعال4982ي يتدل تتط دل)لي ا،أ تت .4
لطد،لعمحأمرة.رلدعرلعمف رلعمل

،لدعرل3ط،ل4(:لعمح تتتأسلنعميحتتتن  لستتتدلعميرط تتتدلعمطدي تتتدلنعمر أهتتتد،لج4995ي ا،لي يتتتدل تتتط دل)أ تتتت .5
 عمف رلعملرطد،لعمحأمرةل.

،دعرل3،ط2:لعمح تتتأسلنعميحتتتن  لستتتدلعميرط تتتدلعمطدي تتتدلنعمر أهتتت د،لجل(4996 تتتتأي ال،ي يتتتدل تتتط دل) .6
لعمف رلعملرطدلعمحأمرة.

(ل:عميتدر  لعملهتةدلعالزيتنيدلستدليجتألل4979 ت ال،ضأت ل تتال،نطتطن تتدل،ع يتدلطتطن تتدل) .7
لعمفلأم أالعمر أه دل،لطػدعدل.

عم تتفأالعمطدي تتدل(:لعحتترلييتتأم لعميتتدر  ليحيتترحلستتدلطلتتضل2117عمرعوتتد ،ليػتت لي  تتدلي يتتدل تتنيسل) .8
عمخأ تتدلنيتتتين لعردع لعمياتتأر لستتدلعم ر تتأالعررهتت دلمتتد ليأوتتئأالعمجييأتتتي ،لرتتتأمدليأجتتتي رل

لغ رلييونرة،ل ة دلعميرط دلعمر أه د،لجأيلدلعمين لل.
(ل:لعالخيطتتأرعالنيطتأداللعال  تتأ ل4987ًطتدلعمجطتأرل،ضتت سليتأجدللنلطتطن تتتدل،ع يتدلطتطن تتدل) .9

لميلة  لعملأمدل،طػدعدل.سدلعميجأللعمر أهدل،يطأط لع
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(:لعميتتتدر  لعمر أهتتتدل،يظر تتتأال،يطط حتتتأال،لدعرلعمف تتترلعملرطتتتدل4994ًطتتتدلعمختتتأمقل،ً تتتأ لعمتتتد ال) .41
ل،عمحأمرةل.

(ل:لعميدر  لعمر أهدل،عرتسلعمفت نمنج دل،دعرلعمف ترلعملرطتدل،عمحتأمرةل4997ًطدلعمفيأحل، طنلعملالل) .44
ل.
(ل:لعخيطتتتأرعالعردع لعم ر تتتدلستتتدل4987ًتتتالن ل،لي يتتتدل تتتتال،لنرهتتتنعال،لي يتتتدلي تتترلعمتتتد ال) .42

ل،دعرلعمف رلعملرطد.4،ج عميرط دلعمر أه د
(ل:لي ة تتتللعمييتتتأ زلمتتتطلضلعم تتتفأالعمطدي تتتدلنعمياأر تتتدلطتتت ال4998سايتتتدل،ل  اتتتأ لتتتت دل تتتتيأً لل) .43

ل31الًطتتدل تترةلعميتتأ لعميي تتز النغ تترلعميي تتز ال،ط تت لييوتتنرلستتدليجةتتدليظر تتأالنيطط حتتأالعملتتددل
لأه دلمةطي ال،جأيلدلعإلت يدر دل.، ة دلعميرط دلعمر 

دلعمح أتتأالنعالخيطتأرعاليتدلعميرط تدلعمطدي تدلنعمر أهت دل،ج4989يج دل،ر تتأالختر طط) .44 ،ل2(ل:لينتتًن
ليطأط لعميلة  لعملأمد،لجأيلدلعمط رة.

ل.(:ليظر أالعميلة لنعميطنرلعم ر د،ليطأط لنزعرةلعميرط د،لطػدعد2111ي جن ،لنج ه،لنعخرعا) .45
 
16. Kirlinger ,fn (1973): foundation of behavioral research 2nd edition, holt hart 

and Winston inc ,new York . 
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 المالحق
  2الممحق ج

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الموصل  

 كمية التربية الرياضية

ل

 استمارة استبيانم/ 

 .................... المحترماألستاا الفاضل ................................

 تحميل التمايز لعناصر المياقة البدنية لالعبي كرة اليد  رن لعمطأ حأال جرع لعمط  لعمينتن ل)

نضدلضأ لعمطأ  لطأميتالعموتأيللملتددليتالعمي تأدرلعملةي تدلعميخي تدلط ترةلعم تدلنعمح تأسلنعميحتن  ل

ليالئيدلماأ.مي د دلًيأ رلعمة أضدلعمطدي دلعمخأ دلنعالخيطأرعالعم

لل- رج ليالت أدي  لط أالر    لسد:

ل_لًيأ رلعمة أضدلعمطدي دلمالًطدل رةلعم د.

ل_ليالئيدلعالخيطأرعالعميحير دلمليأ رلعمة أضدلعمطدي دلمالًطدل رةلعم د.

ل_ل هأسدل  لًي رلعخرليرنيهلييأتطأ .

ل_ل هأسدل م لعخيطأرلر لًي رليالًيأ رلعمة أضدلعمطدي دل.

 لشكر والتقدير....ولكم جزيل ا

 

لالباحث

ل

ل

ل
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 المقترحات االختبارات عناصر المياقة البدنية  ت

للييرل311ر ضل م)اولة السرعة -2
للييرل411ر ضل
للييرلل511ر ضل

لل  لعخيطأرلعخرليرنيهلييأتطأ ل
للطأرن الرشاقةل-3

للجر لعمز زع لط العم نعجزلطأررضأ 
للعمجر لعمي ن د

للعخرليرنيهلييأتطأ لل  لعخيطأر
حيدلنيتدلعمتذرعً ال)وتيأن(ليتالعاليططتأحلعميأئتلل القوة المميزة بالسرعة -4

لحأ(41ميدةل)
ل

للحأ(41عمجةنسليالعمرضندلي ليدلعمرجة ال)
للعخيطأرلحال لنحطأالطأمحدي اليالعمحطأا

لل  لعخيطأرلعخرليرنيهلييأتطأ ل
لليير(لل31ر ضل) السرعة االنتقالية -5

لليير(41ر ضل)
لليير(51ر ضل)

لل  لعخيطأرلعخرليرنيهلييأتطأ ل
للعخيطأرلعمحفزلعمليند ليالعمحطأا القوة االنفجارية لمرجمين -6

للعمنح لعملر ضليالعمحطأا
للعخيطأرلعمحدرةلعمليند دل)عموػل(
لل  لعخيطأرلعخرليرنيهلييأتطأ ل

لل ػ (ليالعمجةنس3ط دل)ريدل رةلط القوة االنفجارية لماراعين -7
للريدل رةلطط دليالسنقلعمر س

للغ (لرطلدليتأسد811ريدل رةلطط دل)
لل  لعخيطأرلعخرليرنيهلييأتطأ ل

 


