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 امللخص

 يهدف البحث إلى :
 التعرف عمى عوامل عناصر المياقة البدنية الخاصة لالعبي أندية دوري النخبة العراقي بكرة اليد . -
 أندية دوري النخبة بكرة اليد. بناء بطارية اختبار لعناصر المياقة البدنية الخاصة لالعبي -

 أما مجاالت البحث فقد اشتممت عمى :
 المجال البشري  : العبو أندية )الفتوة والكرخ والجيش والشرطة والكوفة( . -
 . 5/4/1151ولغاية  51/55/1155المجال الزماني : ابتداًء من  -
 لشرطة والكوفة( .  المجال المكاني : القاعات الداخمية ألندية )الفتوة والكرخ والجيش وا -

وأستخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسموب أالرتباطي لمالئمته و طبيعة البحث, وتمثل مجتمع البحث بالعبي أندية 
( ناد ,أما عينة البحث فقد اشتممت عمى 51والبالغ عددهم ) 1151-1155دوري النخبة العراقي لمموسم الرياضي 

( العبًا لكل ناد رياضي 54هي )الكرخ والجيش والشرطة والكوفة والفتوة ( وبواقع )(العبًا موزعين عمى خمسة أندية 01)
 بعد استبعاد حراس المرمى,واستخدم الباحثون االستبيان واالختبارات وتحميل المحتوى كأداة لجمع البيانات ,

لتواء لبيرسون والتحميل العاممي فضال عن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري لموسط الحسابي معامل اال 
 بطريقة المكونات األساسية )لهوتمنج( باستخدام التدوير المتعامد . 

 واستنتج الباحثون ما يأتي  :
( اختبارًا لمياقة البدنية الخاصة تمثل العوامل 51أوال :التحميل ألعاممي باستخدام التدوير المتعامد الذي اجري عمى )

ة البدنية الخاصة . اظهر خمسة عوامل تم قبولها في ضوء شروط قبول العامل وهي )العامل االفتراضية الستة لمياق
األول عامل السرعة االنتقالية , العامل الثاني عامل القوة االنفجارية لمرجمين , العامل الثالث عامل القوة االنفجارية 

 ة المميزة بالسرعة ( لمذراعين ,العامل الرابع عامل الرشاقة , العامل الخامس عامل القو 
ثانيًا : تم استخالص بطارية المياقة البدنية الخاصة في ضوء عواممها المستخمصة في هذا البحث التي حققت وحداتها أعمى 

 التشبعات عمى العوامل وهي :
 متر . 011اختبار ركض  -أ

 اختبار القفز العمودي . -ب 
 دة .غرام بذراع واح 111اختبار رمي كرة طبية زنة  –ج 
 اختبار جري )الزكزاك( بين الحواجز باألرقام . –د 
 ثوان . 51اختبار ثني ومد الذراعين )شناو( من وضع االنبطاح المائل   -هـ 

ثالثًا : الوحدات الخمس المختارة لبطارية المياقة البدينة الخاصة تعد مقاييس خالصة نقية إذ إن تشبعاتها عمى العوامل 
 ويؤكد هذا االستخالص انخفاض االرتباطات البينية بين االختبارات . األخرى قريبة من الصفر
 وأوصى الباحثون بما يأتي  :

  2013 –( 33) –اؾعدد  –( 11) –اجمللد  –جملة اؾراػدقن ؾلعلوم اؾرقاضوة )ـصف دنوقة(
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استخدام بطارية المياقة البدنية الخاصة في االختبارات العممية لمعرفة فاعمية البرنامج التدريبي في نهاية اإلعداد 
 البدني الخاص ألندية كرة اليد العراقية .

 كرة اليد -المياقة البدنية -ة: بناء بطارية اختباراتالكممات المفتاحي
Constructing a Battery of Physical Fitness Elements of  Special for the Players 

of  Elite Handball Clubs 
Assist.Prof. Saad Basim Jamil    Mr. Bilal Abul-Karim Khudhr   Mr. Karam A. Khalil 

Abstract 

The research aims at : 

- Recognizing the factors of the special physical fitness elements for Iraqi elite clubs 

players. 

- Constructing a battery of special physical fitness elements for the players of elite 

handball clubs. 

The research fields includes : 

- Human scope  : The players of (Al-Futwa, Al-Karkh, Al-Jaish, Al-Shurtta and Al-Kufa 

)clubs. 

- Time scope : The period between ( 15/11/2011) to (1/4/2012). 

- Place scope : Indoor halls of (Al-Futwa, Al-Karkh, Al-Jaish, Al-Shurtta and Al-Kufa 

)clubs. 

The researchers have adopted the descriptive methodology with the correlation style for its 

convenience to the nature of the research. The research community has been represented by 

the players of Iraqi elite tournament clubs (term 2011-2012) which were (12) clubs . While the 

research sample included (70) players divided into five clubs (Al-Futwa, Al-Karkh, Al-Jaish, 

Al-Shurtta and Al-Kufa ) , who represent (14) players for each club after excluding the goal 

keepers. The researchers have used a questionnaire , tests and the content analysis as a tool of 

collecting data. 

The researchers have used the arithmetic mean, standard deviation, the standard error of 

the arithmetic mean, coefficient of skewenss (Person), and the coefficient analysis by the 

method of the essential components of Hottling by using the orthogonal rotation. 

The researchers have concluded the following : 

1. The coefficient analysis by using the orthogonal rotation performed on (18) tests of 

special physical fitness representing the six assumption factors of the special physical 

fitness.It shows five factors accepted in terms of   factor acceptance ,which are :The 

first factor is the transitional speed factor, the second is the explosive force factor for 

the legs, the third is the explosive force factor of the arms, the fourth is the fitness 

factor, and the fifth factor is the force factor discriminated by speed. 

2. The special physical fitness battery has been obtained in the light of its accessed factors 

whose units achieve highest saturations on the factors ,which were: 

a- Test of 30m. run. 

b- Vertical jump test 

c- Test of throwing medicine ball (800gm.) with one arm. 

d- Test of zigzag run between barriers with numbers. 

e- Test of push up (10 seconds). 

3. The fifth units selected for the special physical fitness are considered pure scales for 

their saturations on the other factors are about to be zero . This result confirms the 

decrease of the correlation among tests. 

The researchers have recommended : 
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- Using the battery of the special physical fitness in the practical tests to recognize the 

training program activity at the end of the special physical preparation for Iraqi 

handball clubs. 

Keywords: Constructing a Battery- - Fitness Elements - Handball  

 التعريف بالبحث  -5
 المقدمة وأهمية البحث: 5-5

مززاص ةززدرنص عاصت تمززدصمزز صتطززدم لصرتطرراززلصر زز ص ترززلعصيتميزززصرنززرالصرلة راززطصر ةتطززررص ةدززريرصرا ززدصا يززر ص
 ألدز ر ص ة  مز صمز ص ززنص ةمازاي ص ةتز صتر  ززمص خادزلاصمزاصمزينصتتلر ززمصمزرصريرتزمصررمززلصةاص ةترريزطص ةريل زيطص  ززد ص
 ةميزززززلدياص ةتززززز صت رزززززرصرزززززاصمدزززززتر صتطزززززدتص ةزززززدرنصةزززززذةلصا زززززدصةاصازززززذ ص ةزززززدرنصت تمزززززدصر ززززز صص ألدززززز ر ص ة  مززززز صة زززززنص

 المترزززلر  صر ةطيلدزززل ص  زززد ص ةردزززلرنص ة  ميزززطص ة زززررريطصالدزززتمر رص ةتطزززدتصص ة  مززز صازززلاصالرزززدصمزززاصصمازززايت لكرةارا
 الدززتتلدمصما ززلصة ا ززرضصربيززطصة رززطكص ذصت ززدص ةم ززلص ةمر ززرر ص ةززذمصرر دززطتمصيززتتصتطززريتصماززلا ص ةتززدري صرتطززريتصاتززل مص

ة زلصر ز ص لةزطص ةيرز ص ةردايزطصةرص ةم لريزطصةرص ةطلة كص يثصي دص المترلرصر ةطيلسص ةردي طص ةت صيمازاص ةروزرمصمزاصمي
مليمصصةمصم ددصةمرصيؤ رصمز صمدزتر ص ألد  كصةزذةلصتتزااص ةممتنزراصرر زرص المترزلر  صةرص ةطيلدزل ص ةمالدزرطصرازنص
م لنصماصم لال ص ةترريطص ةريل يطصر  صةاص المترزلر  صالصتمزرعصرزاصارا زلص مزلصذ تيزطصت تمزدصر ز ص ةمرزر  ص ةامنزيطص

 ةذ تيطصةرصمر رريطصرلدزتمد تصر زد  صويزلسصمت زلرمصر ي زلصرالصيمازاصةاصيمت زمصر ي زلص  ازلاكصريميزنص ة زلةتصصر ةم ليير
 عاص ة ص دتمد تص المترلر  ص ةمر  يطصةملصتمتلزصمزاصدوزطص ة نزرنصر ز ص ةاتزلر صررزدتصتزدمنصمزؤ رصمزلر  كصرالدزيملص

مزاصمزينصر زد  ص ةطيزلسص ةمر ز يطصار زد  صا ةتازر رصصم صويلسصرالنزرص ة يلوزطص ةردايزطصر ةم زلر  صةبة زل ص ةريل زيط
صةرص ةدر طصةرص ةزماصةرص ةمدلمط(

ص(ص011-86كص0876اريرمصرر ر ا
رت دصارمص ةيزدصمزاص ألاازططص ةريل زيطص ةتز صتتط ز صمملردزت لصةد  صم زلر  صذ  صمر نزتل صم يازطصرتاتيزلصماز ص

ز دص اتمززلتص ةرززل  ياصر ةم تمززياصر  رززطصاززرمص ةيززدصرر ززثصصدويززيصي تززلعص ةزز ص مالاززل ص رايززطصرمتط رززل صملنززطصألد ر ززلكصةززذ 
 ة ر مززنص ةتزز صتززؤدمص ةزز صدززررطص اتدززل ص ةيررززياصة م ززلر  ص ةممت تززطصردر دززطص ةطر رززيصر ألدززلةي ص ة  ميززطص ةتزز صتنززنص

ةيززدصرلةيرزز ص ةزز ص ألد  ص ألم ززنكصرر زز ص ةززرحتصمززاصةاصر ر ززلةصردر دززل صرديززدمصة ريزز صمزز صاززذ ص ةم ززلنص الصةاصة رززطصاززرمص 
ملز ةزز صتتتطززرصة  ديززدصمززاصرطلريززل ص المترززلرصمطلراززطصرلةرطلريززل ص ة ديززدمص ةتزز صاززم  ص ة يلوززطص ةردايززطصر ألة ززل ص ة ملريززطص
 ألمر صرتر لةصةذةلصمباصارمص ةيدصر ل طص ة صا يزرصمزاص المترزلر  صذ  ص ة طزنص ة  مز ص ةمدزتادص ةز ص ألدزلةي ص خ نزلريطص

ني يت لصم صويزلسص ألد  ص ة راز صر ةم زلرمصكصممزلصتطزدتصترزرزصةاميزطص ةر زثصر ز صص ةدويططص ةت صتؤادص رلت لصرت ززصما
 اززمصم لرةززطصر ميززطص ززلدمصتدززتادص ةزز ص ةردززلرنص خ نززلريطص ةدويطززطص ةمتطززررمصةت ززززصمززاصملر يززطصةدر  ص ةطيززلسصر ةتطززريتصمزز ص

 صم ززززيةصرززززاصةاص ة ر مززززنصم زززلنصرالنززززرص ة يلوززززطص ةردايززززطص ةملنزززطصرر زززز صمدززززتر صالررزززز صةاديززززطصدررمص ةامرزززطص ة ر وزززز
 ةمدتم نطصماصاذ ص ةدر دطصدرمصت اسص ةر ورص ةت   صةطدر  صالرر صةاديطص ةامرطص ة ر و صمز صم زلنص ة النزرص ة يلوزطص

ص ةردايطص ةت صيتمت راصر ل.
 مشكمة البحث 5-1

 ةردايطصر ةتز صت  ز صصماصمينصمتلر طص ةرل  راصةمرلريل صارمص ةيدص ة لةميطصةر ظص ةتب يرص ةاريرصة النرص ة يلوطص
درر ةصارير ةصم ص ح  ص أل يزلاصمز صاتزلر ص ةمرلريزل صر ةتز صيظ زرصتب يرازلصر  ز لصرالدزيملصمز ص ةزدولريص ألميزرمصمزاص ةمرزلر مص
ر ةت صت ط صالرر ص ةترييص ةذمصيتمترصر يلوطصرلةيزطص ةل رزطصر ز ص ةتريزيص ةمنزتصكصرر ز ص زدصر زتص ةرزل  راص ازمصالصتر زدص
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رص ة يلوطص ةردايطص ةملنطصرر  صالرر صدررمص ةامرطص ة ر و صرازرمص ةيزدصمزاصاازلصترزرزصمازا طص ةر زثصدر دطصتالرة صرالن
م صردتصر ردصم مررطص مترلر  صةرصرطلريطصملنطصرطيزلسصرالنزرص ة يلوزطص ةردايزطص ةملنزطصةيررز صةاديزطصدررمص ةامرزطص

ص ة ر و .
 هدفا البحث       5-0
صلوطص ةردايطص ةملنطصةيرر صةاديطصدررمص ةامرطص ة ر و صرارمص ةيدص. ةت رمصر  صرر منصرالنرص ة يص0-2-0
صرال صرطلريطص مترلرصة النرص ة يلوطص ةردايطص ةملنطصةيرر صةاديطصدررمص ةامرطصرارمص ةيد.ص0-2-1
مجاالت البحث  5-4  
ص ةم لنص ةرارمصص:صالرررصةاديطصا ةتترمصر ةارخصر ة يشصر ةارططصر ةارمطص(ص.ص0-3-0
ص.صصص0/3/1101رةلليطصص04/00/1100 ةم لنص ةزملا ص: رتد  ةصماصصص0-3-1
ص ةم لنص ةمالا ص:ص ةطلرل ص ةد م يطصألاديطصا ةتترمصر ةارخصر ة يشصر ةارططصر ةارمط(ص.صصصصصص0-3-2
 اإلطار النظري والدراسات السابقة -1
ص ة يلوطص ةردايطصم صارمص ةيدص1-0-0

يزدصمززاص ةرززل  ياصمز صم ززلنص ةترريزطص ةريل ززيطصةيدززتتلدمصمازمصر ةر ززثصرززاص ة يلوزطص ةردايززطصمنزط تص اززتتصرززمص ة دص
صصصصةاميتمصة تردصر ةم تمر.صرت رمصربا لص"اتل مص ةرداصم صمر  مصمتط رل ص ة يلم".ص

ص(086كص1112ا دلاياكصصصصصصصصصصصصص
نزتل ص ةطزرمصر ةدزررطصرة النرص ة يلوطص ةردايزطص ةزدررص ةمزؤ رصر ةم زتصمز صم لةيزطص ألد  ص ةم زلرمكصما مزلصت دزا ص

صرص ةمطلرةطصر ةمرراطصاننص ة صمدتر صم لرمص يد.
ص(112كص0868ا دياصرردطريد كص

رارمص ةيدصا صماص  د صاذ ص ألة ل ص ةت صت تلعص ة صةيلوطصردايطصرلةيطصكصألاصنلرصمدزل طص ةم  ز صردزررطصص
ة يلوززطص ةردايززطص ة لةيززطصاززرص ةززذمصيدززيطرص ة  زز صيتر ززلاصذةززلصرا يززر ةصمززلصااززلادصمزز ص ة  زز ص ة ززديثص ةتريززيص ةززذمصيمت ززلص 

ر  ص ةمرلر مصماص ةرد يطص ة ص ةا ليط.صرااللصريوطصوريطصرياص ةم لر  ص ة رايطص ةريل يطصةارمص ةيزدصر ة يلوزطص ةردايزط.صمزبد  ص
ص ةم لر  صيتط  صودر  صردايطصالا لزال.صملةر ورص ة م  صيايرص ة ص امصالصتم رصم لرمصماصماراصردا صةرصةا ر.
ص(46كص1110ا دملرينصر دلاياكص

 عناصر المياقة البنية الخاصة بكرة اليد قيد البحث 1-5-1
 مطاولة السرعة: 1-5-1-5

صصصصصت زززززرمصربا زززززلص" ةطزززززدرمصر ززززز صت مزززززنص ة رازززززل ص ةمتمل  زززززطصر ةمتازززززررمصةتتزززززرمصونزززززيرمصربونززززز صدزززززررطصمماازززززط".صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
ص(51كص0875ا ةتاريت صر ة  لرص

رتظ رص ل طصالرز صازرمص ةيزدص ةز صمطلرةزطص ةدزررطصةاز صيزتمااصمزاصةد  ص رازل صدزري طصا مزلصتط ز ص ألمزرصذةزلصطزر نص
متززرمصدززيرص ةمرززلر مصامززلصتظ ززرصةاميت ززلصمززاصمززينصتاتيززذص ة  ززرتص ةدززريرصةمززر  صرديززدمصمزز ص ةمرززلر مص ذصي ززدص ة  ززرتص ةدززريرص

كصةزززذةلصا زززدصا يزززر ةصمزززاص ةمزززدررياصيطرمزززراصرتطزززريرصمطلرةزززطص ةدزززررطصصرانزززر ةصم زززلالةصمززز صت طيزززيص ةتزززرزصةا يزززرصمزززاص ةتزززري
ةيرري تص مي لةكصاذةلصا دصمرولةصا يرمصت طيص ةترزصم ص ةمرلر مصألاصمطلرةطص ةدررطصةزد صالررزي تص يزدمصمز ص لةزطصتطزلر ص

ص ةمطط .ص ة لا ص ةم لرمصر
ص
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 الرشاقة   1-5-1-1
ص(107كص0886ة ر  .صصصصصصصصصصصارردص ةتتلحكصت رمصربا لصودرمص ةتردصر  صتلييرصةر لرمصم ص 

رت دص ةرالوطصماصرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةم مطصةير صارمص ةيدصكص ذصتتط  ص ة  رطص ةدزررطصمز صتلييزرص ت زل ص ة دزتصرازدص
مر   تززمصة منززتصةرصراززدصتتلديززمصرة ززتم صصماززمصرمززاص ززتص ةرنززرنص ةزز ص ةماززلاص ةمالدزز صةتمريززرص ةاززرمصةرص دززتطرلة لصةرص

ير لصا زرص ةمرمز كصاززذةلصيظ زرصدررص ةرازلوطصرازدملصيت يززبص ةيرز صة تنزري صر ز ص ةمرمزز صريتل زبص زلرسص ةمرمزز صتنزرص
ة تريززيص ةمنززتصراززرصي ززلرنصدززدص ةز ريززطصةرص ةماززلاص ةززذمصاززلاص ةيرزز صي ززتصرلةتنززري ص ةيززمصرااززلصيدززتطيرص ةيرزز صذرص

صةمرم .صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ةرالوطص ة يدمصةاصيليرصمالاص ةتنري صمملصيماامصماصمد عص لرسص 
 القوة  االنفجارية  1-5-1-0
صرت رمصربا لص"ولر يطصرم ص اررصاميطصماص ةطرمص ة   يطصم ص ونصزماصمماا".ص

ص(000كص0868ا دياصرردطريد ك
مرمز ص زرررمصةازنصر ةطرمص الات لريطص ررريطصةير صارمص ةيدصكصملةطتزصة تمريزرص ةز صزميزنصةرصة تنزري صر ز ص ة

ةر ززل ص ةتريززيصرمزز ص ميززرصمر ازززص ة  زز كصر ةطتزززص مززلصياززراص ةزز ص ألمززلتصة تنززري صصر زز ص ةمرمزز صةازز صياتدزز ص ةيرزز ص
 رصيازراصرلةيزلةصة تنزري صر ز ص1مدلمطص اررصةيوتر  صماص ةمرم صر ةت ديمصرنررمصمري طصرر يزد ةصرزاصم زليططص ةمنزت

ات لريززطصةيرزز صاززرمص ةيززدصمزز صوززرمص ةرميززطصةمص ةطززرمصمزز ص ةتنززري ص ذص ةمرمزز صمززاصمززريص ززد رص ةمنززتكصرتظ ززرص ةطززرمص ال
صيدتطيرص ةير صذرص ةطرمص الات لريطص ة يدمصماصةد  ص ةتمرير  ص ةطري طص ةطريطصراذةلص ةتنري صا رص ةمرم صرد رةط.

 السرعة االنتقالية 4 -1-5-1
 صر  صمدلمطصم ياطصربون صزماصت رمصربا لص الاتطلنصماصمالاص ة صآمرصربون صدررطصممااطصةمص ةتل 

ص(70كص1111ام  ر صرآمر اكصصصصصصصصصصصصمماا.صصصصصصصص
رتظ ززرص ل ززطصالرزز صاززرمص ةيززدص ةزز ص ةدززررطص الاتطلةيززطصمززاصمززينص راتززمصد مززنص ززدردص ةم  زز صرةاززللةمص ةماززلاص

مالدزز صراززذةلصياززراص ةمالدز صالدززتطرلنص ةاززرمصمزز صة اززل ص ة  ززرتص ةدززريرصورززنصةاصيتمزذصمريززيص ةمنززتص ةمروززمص ةززدملر ص ة
 ةير صر ل زطص ةز ص ةدزررطص الاتطلةيزطص ةتز صتماازمصمزاص ةر زرعص ةز صماططتزمص ةدملريزطصألد  صر  رلتزمص ةدملريزطصرازدملصيتطزدص

صمريطمص ةارم.
 القوة المميزة بالسرعة 1-5-1-1
لةيزل ص ةريل زيطص ةتز صت رمصربا لصنتطصردايطصمرارزطصمزاصنزتت ص ةطزرمصر ةدزررطصرت تزلعص ةي زلص ةا يزرصمزاص ألاازططصر ةت ص

صتتط  صدررطصرورمصم ص الاطرل ل ص ة   يطصم صآاصر  د.
ص(ص14ص1116ا ةر ادمك

رتظ رص ل طصالر صارمص ةيدص ةمميزمصرلةدررطصاظر ةصةبد  ص ةدريرصر ةطرمصر ةتار رصم صة ال ص ةمرلر مصرالدزيملصمز ص
تظ ززرصرنززررمصر  زز طصراززدصطرطرززطص ةاززرمصرمززاص ززتصةد  ص ةم ززلر  ص ألدلدززيطص ةتزز صت تززلعص ةزز صدمزز ص ةطززرمصمززرص ةدززررطصكصرص

صتمريرالصرةد  ص ةمد عصم يةصراص الاطييصر ةترومص ةمتل ئصة ال ص ةمرلر م.
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 الدراسات السابقة  1-1
 (5221دراسة )محمد وحسن  1-1-5

صاصدر دطصرلم يطصة طدر  ص ة رايطص ةملنطصريرر ص ةدر طص ألرة صرارمص ةيدص(
صادم ص ةدر دطص ة ص:ص

ص ةت رمصر  ص رترلطص ةطدر  ص ةملنطصةيرر ص ةدر طص ألرة صرارمص ةيدص.ص-
  اتطل صرتطاياصم مررطصماص المترلر  صةطيلسص ةطدر  ص ة رايطص ةملنطصةيرر صارمص ةيد.ص-
صت ديدصةم نص المترلر  صةطيلسص ةطدر  ص ة رايطص ةملنطصةيرر ص ةدر طص ألرة صرارمص ةيد.ص-

(صالررزلةصمزاصةاديزطصادزرررتا صر ألرةمرز ص71 ةرنت صرطريططص ألد ر ص ةمد  صميملصتاراز ص ة يازطصارتتص دتمد تص ةما  ص
رصدزمر طصرصرززلارمس(صةمززلصردزلرنص مززرص ةريلاززل صمطزدصت ززما ص مترززلر  ص ةطزدر  ص ة رايززطص ةملنززطصريررز صاززرمص ةيززدصكص ذصتززتص

 ألدسص ة  ميطصة طزدر  ص ةمراز طصتزيصذةزلص ةتطريزيص(ص مترلرصرودصتتصتطرييصت ررتياص دتطيريتياصة  نرنصر  ص45ترايتصا
 ةا لر صر  صرياطص ةر ثصرت ما ص ةردلرنص خ نلريطص ةت  ينص ة لم  صرطريططص ةمارال ص ةرريدطصكصامزلصتزتص دزتمد تصطريطزطص

ة لمززنص(صرزلميةصمزز ص زر صاززررطصورزرنص 10(صة تزدريرص ةمت لمززدصصكصروزدصتززتص ةترنزنص ةزز صا(kaiser vairmaxت ظزيتص ةترزلياص
(صرزلميةص ذصم  ز ص مترلر ت زلص ةتز صتازر  صرزبر  صويمزطص راريزطصصر ز صازنصرلمزنص00 ةت ص رتمدالص ةرل  لاصتتص ةترننص ةز صا

صم صرطلريطصاذ ص ةدر دطصاملصيبت ص:
 ةديالميايزط(صص ة لمنص ألرنصا ةتر ميصرياص ة ياصر ةيد(صر مترلر صتمريرصارمص ةيدصر  ص ة لرطصةمدمصدويططصر ة لمزنص ة زلا صا ةمررازط

ر مترززلر ص ازز ص ة ززذعصة  ززلارياص أليمززاصر أليدززرصر ة لمززنص ةر رززرصا ةت مززنص ة  زز  ص(صر مترززلر ص ةطززرمص ةطنززر صة ززذر رياصر ة لمززنص
(تص زززرنصمررزززرصر ة لمزززنص ةدزززلدسصا ةطزززدرمص ةمتت زززر صة زززذر عص511 ةمزززلمسصا ةت مزززنص ةزززدررمص ةتاتدززز (صر مترزززلر ص زززرمصرماززز صا

(الززتصمززاص ة راززطصرلةيززدص ةيمازز صر ة لمززنص ةدززلررصا ةدوززط(صر مترززلر ص ةتنززري صر زز ص1طريززطصزاززطصاصر ةاتززم(صر مترززلر صرمزز صاززرم
(ص زلص11 ةدر ررص ةمتد م طكص ة لمنص ة لماصات منص ةطزرمص ةديالميايزط(صر مترزلر ص از ص ةزذر رياصمزاص الارطزلحص ةملرزنص ةم زدنصمز صا

 زززطص ةتزززر زاصصرص ة لمزززنص ة زززلا صرازززرصا ةدزززررطص الاتطلةيزززط(صرص ة لمزززنص ةتلدزززرصا ةتزززر زاص ة راززز (صر مترزززلر ص ةماززز صر ززز صرلرص
-2-8(تصمززاص ةرد يززطص ة لرتززطصكص ة لمززنص ةدززلدسصراززرصا ةدززررطص ة رايززطصرتلييززرص الت ززل (صر مترززلر صاززرصا21ر مترزلر صراززضصا

ص(صكص ة لمنص ة لماصرارصا ةدوطصردررطص ألد  (صر مترلر ص ةتنري صر  صد ررمصر  دمصم صدويطط.ص5-2-8
 راءات البحثإج -0
 منهج البحث 0-5
ص دتمدتص ةرل  راص ةما  ص ةرنت صرلألد ر صةالرترلط صةميرمتمصرطري طص ةر ث.ص
 مجتمع البحث وعينته 0-1

(ص01ر ةرزلة صرزدداتصاص1101-1100 اتمنصم تمرص ةر ثصر  صالرر صدررمص ةامرطص ةمتطدمياصرارمص ةيدصرة مردزتص ةريل ز ص
(صالررزلةصمزرزرياصر ز صةاديزطصا ةتتزرمصر ةازرخصر ة زيشص61لدصكصةملصرياطص ةر زثصمطزدصر ز ص  م زلصا(الررلةصةانصا05الدمصررر ورصا

 (صالررلةصةانصالدصر دص دتر لدص ر سص ةمرم .03ر ةارططصر ةارمط(صررر ورصا
 أدوات البحث  0-0

 .تتص دتمد تصت  ينص ةم تر صر الدتريلاصر المترلر  صابدر  صة ر ثص
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 مياقة البدنية الخاصة بكرة اليدتحديد عناصر ال 0-0-5
كصرمززاص  ززنصص(صرتززتصرر زز لصر زز صم مررززطصمززاص ةممتنززيا0 رززدص ةرززل  راص دززتملرمص الدززتريلاصامززلصمزز ص ةم  ززيصا

 ة نزرنصر زز صرالنززرص ة يلوززطص ةردايززطص ةملنزطصمزز صاززرمص ةيززدصوززلتص ةرززل  راصرلةمدزتص ةاززلمنصة منززلدرص ة  ميززطصرما ززلصا ألر ززرص
(صصام يززززدص0876(صصاررززززدص ة رززززلرصرردطريدزززز ص0876(صارززززيرمصرر ززززر اص0875تزززز صر ة  ززززلرص(صا ةتاري0873رررززززدص  ص
(صكصروززدصتزززتص التتززليصر زز ص ميززرص ة النزززرص ةتزز ص ززددالص ةرززل  راصر ةتززز ص0885(صصا دززلاياص0884(صصا دززلاياص1عص0878

ص(ص:صص1رر  صر  ص ةدلدمص ةممتنياصراملصم ص ةم  يصا
 األجهزة واألدوات المستخدمة 0-4

(صردلرطصتروي صرددص11(التصصرار مصصرددصا2(حر تصرارمصطريطصزاطصا711(صمترصرارمصطريطصزاطصا41لسصااريطصوي
ص(صرصطرلايرصرميز اصطر ص.ص01ا
 التجارب االستطالعية  3-5

اظر ةصةمنرنيطص ةدر دطصم صارا لصدر دزطصرلم يزطصتتط ز صت  يزنصرزددصاريزرصمزاص المترزلر  صذ  صازررطصرمر نزتل صر ميزطص
كصروززدصاززلاصةاززنصت ررززطصصتص ةرززل  راصرززء ر  صر ززضص ةت ززلر ص الدززتطيريطصررمدزلردمصمريززيص ة مززنص ةمدززلردم زددمصكصمطززدصوززل

 ادمصيمت مصراص ةت ررطص ألمر صراملصيبت :
 التجربة االستطالعية األولى 0-1-5
ةمر داززلصص(صالررززياصمززاصاززلدمص ةتتززرمص ةريل زز ص متيززر01ة ريزز ص ةت ررززطص الدززتطيريطص ألرةزز صر زز صرياززطصمؤةتززطصمززاصاص

رة ريز صر ز صولرزطص ةد م يزطص ةريل زيطصةازلدمصص3/01/1100-0رلةطريططص ة ار ريطصروزدصة ريز صازذ ص ةت ررزطصة مزدمصمزاص
ص ةتترمص ةريل  كصرادم ص ة صمليبت :

صت ديدص ةمدمص ةزمايطص ةت صدتدتلرو لص المترلر  صرنررمصرلمطص.ص-
ص مالايطصمرييص ة منص ةمدلردص.ص-
صر ألدر  ص ةمدتمدمطص.صمد صاتل مص أل  زمص-
ص

                                                 


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

 صلؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املو ؼواس وتقوقم/ؽرة دلة أ.د فاذم امحد دلومان                             

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

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

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

 ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل ؼواس وتقوقم/اؾعاب املضرب     أ.م.د دبهان حممود              

 ة اؾرتبوة اؾرقاضوة / جاؿعة املوصل  ؽلو باقوؿوكاـوك/ؽرة قد               أ.م.د حممد خلول                 

 
 


 فريق العمل المساعذ  
 العب ـادي اؾكرخ اؾرقاضي خرقج ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة                 عمار فذال                        

 خ اؾرقاضيالعب ـادي اؾكر خرقج ؽلوة االداره االؼتصاد                   فاـي حممد                       

 العب ـادي اؾكوػة اؾرقاضي خرقج ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة                   علي بادم                        

 العب ـادي اؾكوػة اؾرقاضي راؾب ؽلوة اؾرتبوة اؾرقاضوة/جاؿعة املوصل     ؿصطفى بادم            
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 التجربة االستطالعية الثانية )المعامالت العممية لالختبارات الخاضعة لمتحميل(   2-1-1
(صالررززياصارياززطص ةت ررززطص الدززتطيريطص ألرةزز صاتدزز ل(صروززدصة ريزز صاززذ ص01ة ريزز صاززذ ص ةت ررززطصر زز صرياززطصمؤةتززطصمززاا

صةد م يطصةالدمص ةتترمص ةريل  صرالاص ة دمصما لص:رر  ص ةطلرطص ص1100/صص01/صص07ص-04 ةت ررطصة مدمصماص
 ي لدصم لمنص ة رل صر ة نرنصر  صنديص المترلر  صماصمينص ةنديص ةذ ت صرءي لدص ة ذرص ةترري ز صة  رزل صروزدص رتمزدصص-

رززلدمص المترززلر(صرتززتص رتمززلدصدر ززطص الرترززلطا  يززثصةاص(صممززلصمززريصةم لمززنص ة رززل ص1.61 ةرززل  راصر زز ص ةطريطززطصا المترززلرصر خ
(صكصر ة زززززززززدرنص0871ك011.صا دزززززززززلاياكصارطص ةمتلير  ص ةمرا طصة ت  ينص ة لم  صةاصتاراصذ  صم لمنص رل صمرتتر

صصصصصصص(صيرياص ةم لمي ص ة  ميطصةيمترلر  ص.0روتصا
 (5الجدول رقم )

 يبين معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات عناصر المياقة البدنية الخاصة

 وحدة اؾؼقاس ادم االختبار ت
ؿعاؿل  اؾؼقاس اؾثاـي اؾؼقاس األول

 اؾثبات
اؾصدق  

 ع ± س ع ± س اؾذاتي
 3،55 3،22 6،31 96،25 6،62 96،25 ثاـقه ؿرت 033رؽض  -1
 3،52 3،50 6،35 29،92 6،35 25،55 ثاـقه ؿرت 533رؽض  -6
 3،56 3،29 1،53 22،92 1،50 22،12 ثاـقه ؿرت 696اؾرؽض باملواجه واؾظفر ملساػة  -0
 3،56 3،29 1،61 66،50 1،62 66،10 ثاـقة بارو -5
 3،51 3،20 3،50 66،61 1،02 61،55 ثاـقه ؾزؽزاك بني احلواجز باألرؼامجري ا -9
 3،50 3،22 3،22 5،12 3،20 5،32 ثاـقه ( م13× 5اجلري املؽوؽي) -2

ثين وؿد اؾذراعني )ذـاو( ؿن وضع االـبطاح  -2

 3،52 3،56 6،11 10،5 6،10 10،5 تؽرار ( ثا13املائل)

 3،5 3،21 1،56 16،0 1،15 16،5 تؽرار (ثا13 )اجلؾوس ؿن اؾرؼود ؿع ؿد اؾرجؾني -2
 3،55 3،22 3،66 2 3،121 2،32 ؿرت ثالث وثبات باؾؼدؿني ؿن اؾثبات -5

 3،52 3،56 3،16 6،55 3،35 6،9 ثاـقه ؿرت 63رؽض  -13
 3،50 3،22 3،10 0،93 3،13 0،59 ثاـقه ؿرت  03رؽض  -11
 3،50 3،22 3،10 5،9 3،13 5،59 ثاـقه ؿرت  53رؽض  -16
 3،59 3،53 0،36 96،9 5،06 90،2 دم اؾؼػز اؾعؿودي  -10
 3،55 3،22 1،2 6،5 1،2 6،9 دم اؾؼػز اؾعريض  -15
 3،52 3،55 11،30 626،9 19،5 629،2 ؼدم/ررل اؾؼدرة اؾعؿودية )اؾشغل( -19
 3،55 3،22 3،12 2،55 3،629 2،30 ؿرت ( ؽغم ؿن اجلؾوس0رؿي ؽرة اؾطبقة ) -12
 3،56 3،25 3،62 11،15 3،02 11،0 ؿرت ( ؽغم ؿن اجلؾوس0رؿي ؽرة اؾطبقة ) -12
 3،52 3،56 1،2 09،9 1،2 09،2 ؿرت ( غرام بذراع واحدة233رؿي ؽرة اؾطبقة ) -12
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 التجربة األساسية )النهائية( 0-1
(صمززززاصمزززينص ي ززززلدص07اصةازززد ص ةت ررتززززلاص الدزززتطيريتلاص ألرةززز صر ة لايززززطصنزززي يطص المترزززلر  صار زززدصة

 ةم لمي ص ة  ميطصرميرمطص المترلر  صة ياطص ةر ثصكصولتص ةرل  راصرلةتطرييص ةا لر صةيمترلر  صة مزدمصمزاص
ر لدصريازطص ةت زلر ص(صةيلتصةانصازلدمصريل ز صرر زدصةاصتزتص دزت3ررر ورصاص11/0/1101رةلليطصص0/0/1101

ص الدتطيريطصراملصيبت ص:
 * اختبارات اليوم األول :

(ص زززر اصصر ةطتززززص ة مزززردمصر ة زززرمص01متزززرصر اززز صرمزززدص ةزززذر رياصاازززالر(صمزززاص الارطزززلحص ةملرزززنصا11رازززضص
ص(صمترص.ص211(صرراضصا3x01 ةمارا صا

 * اختبارات اليوم الثاني : 
(ص زززر اصر ةر ززز ص ة زززريضصررمززز صازززرمصطريزززطص01ياصا(صمتزززرصر ة  زززرسصمزززاص ةروزززردصمزززرصمزززدص ةزززر  21رازززضصا

صمتر.ص311(التصماص ة  رسصرصراضص2ا
 * اختبارات اليوم الثالث :

ص(التصماص ةرورمصر2متر(صرص يثصر رل صرلةطدمياصماص ة رل صررم صارمصطريطصاص31راضاصص
ص(ت.ص141 رمص ةزاز لصرياص ة ر  زصرلألرولتصر ةراضصرلةمر  مصر ةظ رصةمدلمطاصص

 بارات اليوم الرابع :* اخت
ص(حر تصرذر عصر  دم.ص711رلررصصر ةطدرمص ة مرديطصصررم صارمصطريطاصص
 الوسائل اإلحصائية 0-0

ص دتمدتص ةرل  راص ةردلرنص خ نلريطص عتيط:
 ةردطص ة دلر صر الا ر مص ةم يلرمصر ةمطبص ةم يلرمصة ردطص ة دلر صرم لمنص الةتر  صةريردراصرم لمنص

ص ةردي صا الرترلط صة رت ا  ص ألدلديط ص ةمارال  صرطريطط ص ة لم   صر ةت  ين (صHottelling componentsط
 رلدتمد تص ةتدريرص ةمت لمد.

 (ص.Spssرررة  ص ةريلال ص  نلريلصرلدتمد تص ةاظلتص خ نلر اص
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -4
 بطارية المياقة البدنية الخاصة 4-5
 رات عناصر المياقة البدنية الخاصةالوصف اإلحصائي الختبا 4-5-5

(صممززلصيؤاززدصميرمززطص المترززلر  ص2(صةاص ميززرصوززيتصم ززلمي ص الةتززر  صالازز صر و ززطصرززياصا 1يت ززتصمززاص ة ززدرنصا
ة ززدمرنصمزز صمنززترمطص الرترلطززل ص ةمرازز طصة ت  يززنص ة زززلم  صري ازز صةي ززلصمالدززرطصنزز ررطص المترززلر  صة يازززطص

تزززززرزعصترزي زززززلصطري يزززززلصر ززززز صةاصالصتازززززانص ةمتليزززززر  ص ةتزززززر  "صازززززديد ة"صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ةر زززززثصص"ص ذصي زززززدص المترزززززلرصمالدزززززرلصص ذ
ص(صص641كصص1111اريتصكص

راي زظصةاصوززيتص ألردززلطص ة دززلريطصة متليزر  ص مي  ززلصتت ززلرزص الا ززر مص ةم يزلرمصراززذ صي رزز صميرمززطصمتليززر  ص
صملنص ماص ةمنترمطص الرترلطيطص ةم دمصة ت  ينص ة لم  .ص ةر ثصة  ياطصرني يت لصةإلد
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ص(صمملصيؤادصمالدرطص  تص ة ياطص ةماتمرطصة ت  ينص ة لم  .0املصةاصويتص ةمطبص ةم يلرمصمامت طاص ونصماص
ص(0871ك61امرعكصصصصصصصصصصصصصصصصص

 (1الجدول رقم)
 الوصف اإلحصائي الختبارات المياقة البدنية الخاصة يبين  

 الا ر مص  ةردطص ة دلر  ر دمص ةطيلس المترلر دتص   
 ةمطبص م لمنص الةتر    ةمار ن  ةم يلرم

  ةم يلرم
 07ك1 3ك1- 74ك42 31ك0 20ك42  لايم مترص211راضص -0
 11ك1 30ك1 53 61ك0 6ك53  لايم مترص311راضص -1

ص141 ةراضصرلةمر  مصر ةظ رصةمدلمطص -2
 05ك1 00ك1 04ك57 13ك0 18ك57  لايم متر

 01ك1 3ك1- 71ك11 813ك1 33ك11  لايط رلرر -3
 03ك1 31ك1 84ك10 01ك1 31ك11  لايم  رمص ةزاز لصرياص ة ر  زصرلألرولت -4
 15ك1 22ك1 84ك7 37ك1 00ك8  لايم (صت01 × 3 ة رمص ةمارا ا -5

 ا صرمدص ةذر رياصااالر(صماصر رص -6
 18ك1 21ك1 02 656ك1 12ك02 تار ر (ص ل01 الارطلحص ةملرنا

(ص01 ة  رسصماص ةروردصمرصمدص ةر  ياصا -7
 02ك1 51ك1ص- 02 12ك0 27ك01 تار ر  ل

 15ك1 07ك1 6 34ك1 17ك6 متر  يثصر رل صرلةطدمياصماص ة رل  -8
 10ك1 7ك1 31ك1 17ك1 35ك1  لايم مترص11راضص -01
 12ك1 84ك1ص- 81ك2 11ك1 58ك2  لايم مترص21راضص -00
 12ك1 2ك0ص- 88ك3 12ك1 57ك3 يم لا مترص31راضص -01
 7ك1 1ك1 51 86ك4 1ك50 دت  ةطتزص ة مردم -02
 11ك1 1ك1ص- 41ك1 07ك1 35ك1 دت  ةطتزص ة ريض -03
 26ك0 52ك1ص- 131 5ك01 2ك122 ودت/رطن  ةطدرمص ة مرديطصا ةالن( -04
 16ك1 11ك1ص- 6 44ك1 88ك5 متر (صالتصماص ة  رس2رم صارمص ةطريطصا -05
 14ك1 0ك0 00 26ك1 3ك00 متر (صالتصماص ة  رس2 صارمص ةطريطصارم -06
 14ك1 62ك1 23 8ك0 3ك24 متر (صحر تصرذر عصر  دم711رم صارمص ةطريطصا -07

 مصفوفة االرتباطات البينية الختبارات المياقة البدنية الخاصة  4-5-1
(ص رترلطزلةصمر رزلص77يزطصما زلصا(صةزتصت دز ص ةمييزلص ةططرص042ر  صرددص الرترلطزل ص ةريايزطصة منزترمطصا

(ص2(صما زززلصا5(صا10ك1ص(ص رترلطزززلصدزززلةرلصميمزززلصر لززز ص الرترلطزززل ص ةد ةزززطصم اريزززلصرازززدصمدزززتر صدالةزززطصصصا54را
ص(صم اريلصدلةرل.2م اريلصمر رلصرا

(ص رترلطززلصم اريززلص7(صما ززلصا02(صا14ك1صمزز ص يززثصر لزز ص الرترلطززل ص ةد ةززطصم اريززلصراززدصمدززتر صا
صطلصم اريلصدلةرلص.(ص رترل4مر رلصرا
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 ( يبين معامالت مصفوفة االرتباطات البينية لعناصر المياقة البدنية الخاصة0الجدول رقم )
 51 50 51 51 54 50 51 55 51 2 1 0 1 1 4 0 1 5 ت
5- 5                  
1- 1,01 5                 
0- 1,111 1,111 5                

4- 1,515 
-

1,112 1,511 5               

1- 1,511 1,140 1,540 1,101 5              

1- -
1,110 

-
1,101 1,501 1,101 - 

1,521 5             

0- 1,151 1,111 -
1,111 

-
1,115 1,545 -

1,111 5            

1- -
1,110 1,111 -

1,110 1,111 1,111 1,111 1,101 5           

2- -
1,110 1,102 1,541 1,151 1,501 -

1,120 1,111 -
1,500 5          

51- 1,510 -
1,151 

-
1,155 

-
1,511 

- 
1,111 

-
1,124 

1,511 1,542 - 
1,511 

5         

55- 1,150 1,101 1,154 -
1,514 1,155 1,011 - 

1,151 1,114 -
1,511 1,101 5        
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51- 1,122 1,500 -
1,111 1,501 1,110 1,110 - 

1,151 
-

1,101 1,115 -
1,111 1,020 5       

50- 1,122 -
1,514 

-
1,110 

-
1,101 

-
1,121 

-
1,110 1,115 1,101 1,100 1,450 1,121 1,551 5      

54- 1,150 -
1,155 

-
1,110 

-
1,115 

-
1,101 

-
1,520 1,101 1,111 -

1,100 1,141 -
1,515 

-
1,110 1,511 5     

51- -
1,111 

-
1,511 1,140 1,141 1,111 -

1,510 1,121 1,511 1,150 -
1,512 

-
1,115 

-
1,105 1,111 1,511 5    

51- 1,151 -
1,110 

-
1,110 

-
1,501 

-
1,510 1,112 1,110 -

1,011 1,551 -
1,505 

-
1,141 1,110 1,142 1,121- 1,155 5   

50- 1,504 -
1,115 

-
1,150 1,145 1,515 -

1,511 1,542 -
1,514 1,505 1,112 -

1,512 1,141 1,111 1,111 -
1,112 1,110 5  

51- 1,111 1,014 -
1,115 

-
1,515 

1,551 1,540 -
1,104 

1,151 1,540 -
1,511 

1,111 1,155 1,144 1,014- -
1,112 

1,112 -
1,104 

5 

 (11( ودرجة حرية )1.11) ≥( عند مستوى 1.111* قيمة )ر( الجدولية )
 (11( ودرجة حرية )1.15)  ≥( الجدولية عند مستوى 1.011** قيمة )ر( )
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 الختبارات عناصر المياقة البدنية الخاصة : لعاممي االتحميل  4-5-0
 :   الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع لمعوامل 4-5-0-5

 (4الجدول رقم )
 قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع  يبين  

 التباين المتجمع نسبة التباين  قيم الجذور الكامنة  ت
0 1.286 02.208 02.208 
1 1.125 00.202 13.521 
2 0.705 01.178 23.610 
3 0.600 8.415 33.116 
4 0.441 7.517 41.724 
5 0.230 6.336 51.172 
6 0.172 5.103 55.186 
7 1.817 4.042 60.341 
8 1.738 3.607 65.057 
01 1.718 3.515 71.663 
00 1.567 2.656 73.430 
01 1.516 2.261 76.801 
02 1.455 2.034 80.146 
03 1.351 1.447 82.504 
04 1.301 1.168 84.783 
05 1.232 0.813 86.687 
06 1.167 0.433 88.230 
07 1.008 1.548 011.111 

(صيرياصةاصويتص ة زذررص ةالمازطص ةتز صتزيزدصرزاص ةر  زدص ةنز يتصةرصتدزلريمصرزددالصدز ص3 ة درنصا
ص(124صكص0871ويتكصراذ صي ط صمؤار ةصر  صرددص ة ر منص ةمدتم نطصر ةمطررةطصم صاذ ص ةدر دط.صامرعك

ص(صمزززززز ص زززززززياص09172ص-19286روززززززدصتر ر زززززز صوزززززززيتص ة ززززززذررص ةالمازززززززطصة ززززززذ ص ةمتليززززززر  صرزززززززياصا
ص%(ص559186%(صرمدززززززززززززر صمززززززززززززلصويمتززززززززززززمصا59103-02.208ةترززززززززززززلياصتر ر زززززززززززز صرززززززززززززياصاةاصادززززززززززززرطص 
ص. ةمت مرماص ةترلياص

صصالمترززززززززززلر  صرالنززززززززززرص ة يلوززززززززززطص ةردايززززززززززطص ةملنززززززززززطة ززززززززززلم  صة ت  يززززززززززنصة ة ززززززززززنص ألرةزززززززززز صص3-0-2-1
 :صورنص ةتدرير(ا

                                                 
07=صصم مرعص ة ذررص ةالماطص 
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 (1الجدول رقم  )
 خاصةالختبارات عناصر المياقة البدنية ال مصفوفة العوامل قبل التدوير يبين  

 ت

 العوامل

 الشيوع
العامل  العامل األول

 الثاني
 العامل 
 الثالث

 العامل 
 الرابع

 العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

 العامل السابع
 

 1.451 1.220- 1.334- 1.158 1.255 1.064 1.155ص- 1.002 0
1 1.173 1.216 -1.214 1.188 1.418 -1.117 1.315 1.607 
2 1.054 1.462 -1.101 -1.105 -1.115 -1.161 1.136 1.441 
3 1.106 1.321 1.481 1.015 -1.187 1.161 -1.085 1.537 
4 1.067 1.400 1.003 1.311 1.010 1.112 -1.331 1.582 
5 1.427 -1.067 1.105 -1.260 -1.163 -1.163 1.028 1.378 
 1.515 1.235 1.081 1.158 1.351 1.140- 1.145 1.232ص- 6
 1.638 1.188- 1.346 1.365 1.213- 1.310 1.034 1.128ص- 7
8 1.101 1.206 -1.175 1.361 -1.130 1.153 1.145 1.487 
 1.558 1.070 1.148 1.378 1.138 1.225 1.321ص- 1.068ص- 01
 1.737 1.141 1.177 1.048- 1.135 1.312 1.134ص- 1.615 00
 1.742 1.021 1.036 1.021- 1.115 1.083 1.115ص- 1.711 01
 1.540 1.127- 1.206 1.010 1.273 1.026 1.487ص- 1.011ص- 02
 1.438 1.122 1.123- 1.068- 1.007- 1.231 1.033ص- 1.447ص- 03
 1.638 1131- 1.506 1.331ص- 1.115ص- 1.066 1.238 1.031ص- 04
 1.516 1.004- 1.151 1.318ص- 1.223 1.331ص- 1.258ص- 1.114 05
 1.544 1.075 1.286- 1.121ص- 1.408 1.241 1.018 1.111ص- 06
 1.586 1.115- 1.151 1.187 1.157 1.411ص- 1.110 1.351ص- 07
* 1.186324 1.125180 0.705186 0.601885 0.438402 0.231412 0.171483 00.82234 
** 02.20817 00.20162 01.17832 8.414424 7.517314 6.336237 5.103300 55.18583 

ص ة ذرص ةالما*ص
ص**صادرطص ةترلياصةة لم  ص ةمتدرص ةذمصيايرص ة صةاميطص ة لمن.

(صرلدززتمد تصطريطززطص ةماراززل ص ألدلدززيطص4تزتصت  يززنصمنززترمطص الرترلطززل صت  ززييةصرلم يززلةص ة ززدرنصاص
(ص ةتز صت ززدصمززاصةم ززنص ةطر رزيص ةمدززتمدمطصمزز ص ةت  يززنصhotling principle componentsة زرت ا صا

صرتطر  ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلصةم ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلصرتمتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلزصص(كHerman,1960,27ةة ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلم  صا
(صراززرصم ززلصيروززمص دززتميصص ة ر مززنص ةتزز صيطززنصGutman(ص ةززذمص وتر ززمصاH-Kaisarااززرمصاززليزرصا

ص(055صكص0871 ذرالص ةالماصراص ةر  دص ةن يت.صصار ر اك
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(كصراز صاتزلر صمرلازرمصة ت  يزنص4رودصم صص ةت  ينص ة زلم  ص ةز صدزر طصرر مزنصامزلصمز ص ة زدرنصا
طزدصتمت زمصملصةاص ة  رنص ةمرلارمص ةتز صاترنزنص ةي زلصمزاصت  يزنص ةز صةمزرصتزؤدمصرازلص ةز صرر مزنصم يازطصررم

ص(017صكص0871ةمدتمدمط.امرعك رلمتيمص ةطريططص
صتاتتززززززز صر زززززززذ صصالةا زززززززلصامزززززززلصةاص ةمي زززززززظصر ززززززز ص ةر زززززززرثص ةتززززززز صتدزززززززتمدتص ةت  يزززززززنصةة زززززززلم  صص

ص(ص054صكص0885دزززززززززززيط.ا يدركرازززززززززززل صةة زززززززززززلم  ص ةر ة ةمطزززززززززززرمصرذةزززززززززززلصمزززززززززززاص  زززززززززززنص ةترنزززززززززززنص ةززززززززززز ص
ص. ة ر منصرةذةلصدرمصي مدص ة صتدريكص(111كص0880اديدك

صالمترززززززززززلر  صرالنززززززززززرص ة يلوززززززززززطص ةردايززززززززززطص ةملنززززززززززطص ة ززززززززززنص ةا ززززززززززلر صة ت  يززززززززززنص ة ززززززززززلم  صص3-0-2-2
ص:صصار دص ةتدريرص ةمت لمد(

 (1الجدول رقم )
 خاصةالختبارات عناصر المياقة البدنية ال يبين مصفوفة العوامل بعد التدوير

 ت
 العوامل

 الشيوع
 العامل  العامل الثاني العامل األول

 الثالث
 العامل 
 الرابع

 العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

 العامل السابع
 

 1.451 1.151 1.432ص- 1.380 1.143ص- 1.103 1.025 1.102ص- 0
 1.607 1.501 1.136ص- 1.006ص- 1.057 1.273 1.117ص- 1.104 1
 1.441 1.055 1.110ص- 1.141 1.187 1.138ص- 1.601ص- 1.161 2
 1.537 1.148ص- 1.118 1.518 1.183 1.060ص- 1.044ص- 1.130 3
 1.582 1.004 1.134 1.660 1.125 1.146 1.177ص- 1.181ص- 4
 1.378 1.153ص- 1.183ص- 1.144 1.145 1.037 1.116ص- 1.415 5
 1.515 1.613 1.152 1.170 1.144 1.181ص- 1.014 1.141ص- 6
 1.638 1.107ص- 1.071 1.133 1.720 1.171 1.021 1.111ص- 7
 1.487 1.428 1.262 1.011 1.262ص- 1.015 1.151ص- 1.117 8
 1.558 1.147 1.242ص- 1.147ص- 1.203 1.101ص- 1.461 1.147 01
 1.737 1.142ص- 1.116 1.143 1.135 1.125ص- 1.160 1.802 00
 1.742 1.100 1.108 1.033 1.184ص- 1.104ص- 1.002 1.763 01
 1.540 1.176 1.117ص- 1.131ص- 1.130ص- 1.131ص- 1.681 1.015 02
 1.438 1.108ص- 1.014 1.087ص- 1.187 1.547ص- 1.013 1.111ص- 03
 1.638 1.127 1.730 1.041 1.160 1.015ص- 1.110ص- 1.114ص- 04
 1.516 1.152ص- 1.005 1.016ص- 1.580ص- 1.044 1.201 1.101ص- 05
 1.544 1.142 1.064ص- 1.328 1.180ص- 1.411ص- 1.151ص- 1.061 06
 1.586 1.162 1.114 1.117ص- 1.136 1.714 1.136 1.171 07
* 1.005 0.715 0.675 0.543 0.521 0.373 0.346 00.82234 
** 00.642 01.124 8.812 8.078 8.146 7.132 7.186 55.18583 

ص*ص ة ذرص ةالما
ص**صادرطص ةترلياصةة لم  ص ةمتدرص ةذمصيايرص ة صةاميطص ة لمن.
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(ص ةذمصيم نصاتلر ص ةتدريرص ةمت لمدصرطريططصت ظيتص ةترزلياكصاي زظص ةتليزرصمز صوزيتص5ماص ة درنصاص
رزاص ةت  يزنصدزتطصرر مزنصص ذصات ز ص ةتار ل صة متلير  صر  ص ة ر منصاتي طص رلدمصترزيرص ةترلياص ةمازترلك

ص%(.55.186م مررطص ة ر منصاص لطص ةترلياص ةا  ص ةت صمدرتر ملةصةاصادر
 :صصصاررطصتتديرص ة ر منص3-0-3

 اعتمد الباحث في تفسير العوامل الشروط االتية:
 ألوزنكصري تمزدصتتدزيرص ة ر مزنصمز صازذ ص ةر زثصمز صيطرنص ة لمزنص ةزذمصيتازررصر يزمص ي زطص مترزلر  صد ةزطصص-

ص(.1.31ار  ص ةتار ل ص ةت صتدلرمصةرصتزيدصراص
ر زز صةدززلسص ة لمززنص ةززد نصاززرصصك رتمززلدصم ززلصاااززرمصاززليزر(صةت ديززدصرززددص ة ر مززنص ةمدتم نززطص ةد ةززطص-

ص ألون.م ص ة لمنص ةذمصيدلرمص ذر ص ةالماصر  د ةصن ي لةص
صرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةملنطص ةمدتم نطص:صتتديرصرر منصص3-0-3-0
ص:صصصمت لمدتتديرص ة لمنص ألرنصر دص ةتدريرص ةص3-0-3-0-0

 (0الجدول رقم )
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل األول بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.802 مترص21راضص 00
 1.736 مترصص31راضص 01
 1.415 (صت01×3 ة رمص ةمارا صا 5
 ةتدريرص ةمت لمدصررطيمطص(ص ةمتلير  ص ةت صتار  صر  ص ة لمنص ألرنصرلدتمد تص6يرياص ة درنصاص

صكص ذصر  صرددالص ي طمبا رص(1.31ا
صار مترلر  صةمص ص ةمرريطص05.55ادرط صر ل ص ةادرط صرود صة ت  ين. ص المترلر  ص ةمرا ط صم مرع صما )%

(صرم ص ر ص ةترتي ص ةتالزة صةتار ل صمتلير  ص ة لمنصص009642ة ترلياصةة لم  ص ةمتدرصة ذ ص ة لمنصا
صت صيماا صملام ص المترلرص ألرن صذةلصر   صريندي ص( ص الاتطلةيط ص ةدررط صارلمن ص ة لمن صاذ  (ص00اصيادميط

ص01را ص( صا ة ذيا ص مترلر صةي ل ص ة لمن صر   صتارر صميمل ص ةدررط ص المترلر  ص5يم يا ص  د صر ةذمصيم ن )
ص ةمرا طصراص ةرالوطصص

ص  ص ة لمن صة ذ  ص ةمميزم ص ةنتط صا صمي ظا  صمر ص المترلر صمدلمط صةططر ص ةدرير طص ةراض
(صر ة ذ اصيم ياص ةدررطص الاتطلةيطص1(صرا0(صكصةملصتاررص مترلرمصا5منرنيطصتلييرص الت ل صالمترلرصا

ملاصذةلصي ردص ة صطري طصتارياصنتطص ةرالوطص ةت صت دصنتطصطلرتيطصتامنصم صتراير لصر  ص ة ديدصماص
وطصرانرصمرا صيتاراصماصرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةت صت دصماصمطرمل صت طييص ةمدتر ص ة يدكص"ملةرال

صاريرمصرر ر ا صر ةتر مي". ص ةت ن صرد صردررط ص ة   يط صر ةطدرم ص ةدررط صما ل صرالنر صكص0878كصردم
ص(.166

اللةمص صر خ ص ةم    ص درد صد من ص رالتم صمين صما ص الاتطلةيط ص ةدررط ص ة  ص ةيد صالر صارم ص ل ط رتظ ر
صر ةمالاص ةمالد صالدتط ص ةدريرصورم صلنص ةارم ص ةترييص ةمنتص ةمرومص ةدملر صة ال ص ة  رت نصةاصيتمذ
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ص صيارا صراذةل ص ةمالد ك ص ةير  ص ة  ص ةر رع صما صتماام ص ةت  ص الاتطلةيط ص ةدررط ص ة  ماطططص ةر ل ط
مترصصودص طيصةر  صتاررصةذ صص21رةاراص مترلرصراضصص ةدملريطصألد  صر  رلتمصرادملصيتطدصمريطمص ةارمك

صاذ ص ة لمنصم صرطلريطص ة يلوطص ةردايطص ةملنط.صصملامصي دصماص المترلر  ص ةمرا طصةتم ين
ص:صصصتتديرص ة لمنص ة لا صر دص ةتدريرص ةمت لمدص3-0-3-0-1

 (1الجدول رقم )
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الثاني بعد التدوير المتعامد 

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.681  ةطتزص ة مردم 02
 1.601ص- متر141 رصةمدلمطص ةراضصرلةمر   طصر ةظ 2
 1.461 مترصص11راضص 01
(ص ةمتلير  ص ةت صتار  صر  ص ة لمنص ألرنصرلدتمد تص ةتدريرص ةمت لمدصررطيمطص7يرياص ة درنصاص

  مترلر    ي طصك ذصر  صرددالمبا رص(1.31ا
ة ترززززلياصص%(صمززززاصم مززززرعص المترززززلر  ص ةمرازززز طصة ت  يززززن.صروززززدصر لزززز ص ةادززززرطص ةمرريززززط05.55ادززززرطصارةمص

(صرم ص ر ص ةترتي ص ةتالزة صةتار ل صمتلير  ص ة لمزنص ألرنصملازمص019124 ة لم  ص ةمتدرصة ذ ص ة لمنصا
يم ززنص ةززذمصص(02يمازاصتدززميطصاززذ ص ة لمززنصارلمزنص ةطززرمص الات لريززطصة ززر  ياص(صرينززديصذةزلصر زز ص مترززلرصا

ر ةززذمصيم ززنص مترززلرصمطلرةززطص ةدززررطصص(2 ةطززرمص الات لريززطصة ززر  ياصميمززلصتاززررصر زز ص ة لمززنصةي ززلص مترززلرصا
(ص ةززذمصيم ززنص مترززلرص ةدززررطص الاتطلةيززطصكصرمززاص ةمي ززظصةاص01رتاززررصةي ززلصر زز صاززذ ص ة لمززنص مترززلرصا

رطززرمصصرت مززنص ألد  صتمتززلزص ةتزز ص ططزز صةر زز ص ةتاززر ل صر زز صاززذ ص ة لمززنص مي  ززلصمتليزر  ص ة يلوززطص ةردايززطص
از صرززذنصةونز صوززرمصربدززرعصمزلصيماززاصة تل ز صر زز صمطلرمززطصرزاصر ةنززتطص ةمميززمصة ززذ ص المترززلر  صردزررتمص

ةرص الت زززل ص ة راززز كصامزززلصاي زززظص مزززتيمص ازززلرمص ةتازززررصصط ة دزززتصمزززرص المزززتيمصمززز ص ة  زززي ص ة لم ززز
ص(صراذ صي ردص ة صطري طص ألد  ص ألم نصر  صاذ ص المترلر.2المترلرص ةراضصرلةمر   طصر ةظ رصا

اصم ظززتصروزز ص ةمرلريززل ص ذص ريززطصمززاصةاميززطصمزز صة رززطصاززرمص ةيززدكصرالصيمتزز صر ياززلصمززلصة طززرمص الات ل
ر م يزززل ص ةطتززززص ةمتازززررصدزززر  صمززز ص زززلال ص ةزززدملعصرتازززرياص زززلرطص ةنزززدص زززدصا مزززل ص ةمنزززتصةتصيمتزززلزص

ة ازززل ص ةتنزززري صرمززز صازززذ ص ةنزززددصمزززلاصمززز صةبر ززز صةتصةبمزززلتص ألر ززز صصرم يزززل ص ة  زززرتصر ةطتززززصةبمزززلتصةت
رةاززراص مترززلرص ةطتزززص ة مززردمصوززدص طززيصةر زز صصمزز صتززدريرلت تصة م يززل ص ةطتزززص ةمززدررياصيرةززراصراليززطصاريززرم

صتاررصةذ صملامصي دصماص المترلر  ص ةمرا طصةتم ينصاذ ص ة لمنصم صرطلريطص ة يلوطص ةردايطص ةملنط.ص
ص:صصصتتديرص ة لمنص ة لةثصر دص ةتدريرص ةمت لمدص3-0-3-0-2
ص
ص
ص
ص
ص
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 (2الجدول رقم )
 بالعامل الثالث بعد التدوير المتعامد يبين تشبعات االختبارات

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.681 حر تصرذر عصر  دمص711رم صارمصطريطص 07
 1.601ص-  ةطتزصص ة ريض 03
 1.461 التصماص ةرورمص2رم صارمصطريطص 06
ص لمزززدصا(ص ةمتليزززر  ص ةتززز صتازززر  صر ززز ص ة لمزززنص ة لةزززثصرلدزززتمد تص ةتزززدريرص ةمت8يرزززياص ة زززدرناص
%(صمززاصم مززرعص المترززلر  ص ةمرازز طص05.55ادززرطصاركص ذصر زز صرززددالص ي ززطص مترززلر  صةمصمززبا رص(1.31

(صرمزز ص ززر ص ةترتيزز ص8.812ة ت  يززنصكصروززدصر لزز ص ةادززرطص ةمرريززطصة ترززلياصةة ززلم  ص ةمتدززرصة ززذ ص ة لمززنصا
لمنص ةطزرمص الات لريزطصة زذر رياص(ص ةتالزة صةتار ل صمتلير  ص ة لمنص ة لةثصملامصيمااصتدميطصاذ ص ة لمنصار

ص.صص
د  صةألر اص ةنتطص ةمميزمصة ذ ص المترلر  صارصرذنصةون صوزرمصربدزرعصمزلصيمازاص زدص ألد مص ةمطذرمزطصكصر اص

مي زززلصةمزززرمصر  زززدمكصميمزززلصت زززد صذةزززلص ةززز صتازززررص المترزززلرص ةمزززلصصرزززلألطر مص ةدزززت  صرينزززديصذةزززلصر ززز ص
ةدززلرططصررززذنصةونزز صوززرمصربدززرعصمززلصيماززاصريمت ززمصمزز صةاص(ص ةززذمصياززترلصمززرص المترززلر  ص 03 المترززلرصا

املة راصطرييص ةمدزلمطص ةتز صيطتزازلصكصريزر ص ةرزل  راصةاصمنرنزيطصصألد  صالصياراص دص ألد مص ةمطذرمطصر خ
ازراصازذ ص المترزلر  صرزاصاذ ص ة لمنصتترازصم ص ألطر مص ة  يلصر اصدمرنص مترلر  ص ةطرمص ةدزت  صازلت ص

اص امتلضصويمزطص ةتازررصةبطزر مص ةدزت  صي طز صمنرنزيطص ارزرصة زذ ص ة لمزنصرازرصتم نص ةطرمص ةدري طصر 
الت صراص متيمصة ز  ص ة دزتصكصرالرزدصمزاص خازلرمصرباازلص زياصازتا تصرزاص ةطزرمصمز صازرمص ةيزدصمءاازلصحلةرزلةصمزلص

 ةطزرمصاطندص ةطزرمص ةدزري طصةطري زطص ة  رزطكصريتتزيصم ظزتص ة زلم ياصمز صم زلنص خرزد دص ةرزدا صر ز صةاصنزتطص
 ازمصالصيمازاصتطزريرصمدزلمطص ةرمز صمزلصةزتصتتطزررص ةطزرمصريمازاص خازلرمص ةز صر  دمصمزاصةازتص ةنزتل ص ةردايزطص

 ة   يطصة ذر رياصر ة ذعصر ةر  ياكصر اص ننصتطررصم ص ةطرمص ةملنطصملامصتطررصادزر صويلدزلةصرزلةتطريرص
طصريل ززيطصمززاص  ززدصةاززر عص ةطززرمص ةتزز ص ةمززلصص ةمرازز صر زز ص ةتطززررص ة ززلتصة طززرمصرالصتم ززرصةيززطصة رززطصةرصم لةيزز

(كص38-36صكص0875صك ة  زلرصا ةتاريتز صرصكصتاانصرانر ةصةدلديلصةرصمدلرد ةصم صزيلدمص الا زلزص ةريل ز 
وزززدص طزززيصةر ززز صتازززررصةزززذ صملازززمصي زززدصمزززاصص(صحزززر تصرزززذر عصر  زززدمصكص711رمززز صازززرمصطريزززطصارةازززراص مترزززلرص

ص ة يلوطص ةردايطص ةملنطص. المترلر  ص ةمرا طصةتم ينصاذ ص ة لمنصم صرطلريطص
 ابع بعد التدوير المتعامد :لر تفسير العامل ا4-5-4-5-4

 (01الجدول رقم )
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الرابع بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.720 (ص لايط01 ة  رسصماص ةروردصمرصمدص ةر  ياصا 7
 1.580ص- لتصماص ة  رساص2رم صارمصطريطص 05
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ص(ص ةمتليززر  ص ةتزز صتاززر  صر زز ص ة لمززنص ة لةززثصرلدززتمد تص ةتززدريرص ةمت لمززدصا01يرززياص ة ززدرناص
ص%(صماصم مرعص المترلر  ص ةمرا طصة ت  ينص.00,00كص ذصر  صرددالص مترلرياصةمصرادرطصامبا رص(1.31

مصةززتصي طززيص ة ززددص ةمط ززر صرةاززراصاززذ ص ة لمززنصالصيتتززيصمززرص ةاززررطص ةمر ززررطصة طرززرنصررمززلص ازز
ص ةمااردم.رطلريطص ةةيمترلر  ص ةمتار طصرمطلةصة تدريرص ةمت لمدصةذ صتتص املةمصرردتصتم ي مصم ص

ص:صصصر دص ةتدريرص ةمت لمد ةملمسصتتديرص ة لمنصص3-0-3-0-4
 (00الجدول رقم )

 بعد التدوير المتعامدالخامس يبين تشبعات االختبارات بالعامل 

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.660  رمص ةزاز لصراص ة ر  زصرلألرولتص 4
 1.518 رلرر 3
 1.380 مترصص211راضص 0
 1.328 التصماص ةرورمص2رم صارمصطريطص 06
(ص ةمتلير  ص ةت صتار  صر  ص ة لمنص ة لا صرلدتمد تص ةتدريرص ةمت لمزدصررطيمزطص00يرياص ة درنصاص

ص%(ص11.1لصةرر ززززززززززززززززززززززززطص مترززززززززززززززززززززززززلر  صةمصرادززززززززززززززززززززززززرطصاكص ذصر زززززززززززززززززززززززز صرززززززززززززززززززززززززددامززززززززززززززززززززززززبا رص(1.31صا
صماصم مرعص المترلر  ص ةمرا طصة ت  ين.

ص(كص8.146روززززززززززززدصر لزززززززززززز ص ةادززززززززززززرطص ةمرريززززززززززززطصة ترززززززززززززلياص ة ززززززززززززلم  ص ةمتدززززززززززززرصة ززززززززززززذ ص ة لمززززززززززززنصاص
صرمززززززززز ص زززززززززر ص ةترتيززززززززز ص ةتازززززززززلزة صةتازززززززززر ل صمتليزززززززززر  ص ة لمزززززززززنص ة زززززززززلا صملازززززززززمصيمازززززززززاصتدزززززززززميطصازززززززززذ ص

ص ة لمنصصارلمنص ةرالوط(.
يمزز ياص ةراززلوطصميمززلصتاززررصر زز ص ة لمززنصةي ززلص ة ززذياص(ص3(صرا4اصيا المترززلرصرينززديصذةززلصر زز ص

(ص ةززذمصيم ززنص ةطززرمص الات لريززطصة ززذر رياصر ةمي ززظصر زز ص06(ص ةززذمصيم ززنصمطلرةززطص ةدززررطصرصا0 المترززلرصا
 ةزراضص ةدزريرصةططزرصمدزلمطص المترزلرصمزرصاز صاص ةنزتطص ةمميززمصة زذ ص ة لمزنص اذ ص ة لمنصوطريطص ةتازرياص

(ص ةزذمصيمل زنصازذ ص0(كصكصةمزلصميمزلصيمزصص المترزلرصا3(صا4 ظطصمنرنيطصتلييزرص الت زل صالمترزلرمصامي
 خازززلرمص ةززز صةاصطري زززطصصيؤازززدرا المترزززلر  صمزززاص يزززثصطري زززطص ألد  صمززز صوطزززرص ةمدزززلمل صمزززلاص ةرزززل  راص

(ص0المترززلرصاتاززرياص مترززلر  صنززتطص ةراززلوطصالصتتتززيصروطززرص ةمدززلمل ص ةطري ززطصادززريلةصمززرص ة  ززتصةاصاززذ ص 
 ةرل  راص خالرمص ة ص خيطلعص ةدريرصةبد  صمز صة رزطصازرمص ةيزدص ألمزرصصيؤادصيات صرامصارطصتلييرص الت ل صر

رازدصتاطزيطصصةترم يطصتلييرص الت ل صدزر  صرزلةراضص ةمت زرعصةتتزلدمص ةمنزرتص ة ص ةذمصي تلعصميمص ةير ص
مزاصمزينص ةت زرلص ةمتزررضصرمطزلةصالت زل صةمصة اسصة ازل ص الرتزد دصمزاص ةزدملعص ةز ص ة  زرتصررزلصةتصم  ةارمص
ص ةارمص.

رةازززراص مترزززلرص زززرمص ةزازززز لصرزززياص ة زززر  زصارلألروزززلت(صوزززدص طزززيصةر ززز صتازززررصةزززذ صملازززمصي زززدصمزززاصص
ص المترلر  ص ةمرا طصةتم ينصاذ ص ة لمنصم صرطلريطص ة يلوطص ةردايطص ةملنط.ص

ص:صصصتتديرص ة لمنص ةدلدسصر دص ةتدريرص ةمت لمدص3-2-1-0-5
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 (01الجدول رقم )
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل السادس بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.730  ةطدرمص ة مرديطصة ر  صا ةالن( 04
 1.432ص- مترصص211راضص 0
صمززدصا(ص ةمتليززر  ص ةتزز صتاززر  صر زز ص ة لمززنص ة لةززثصرلدززتمد تص ةتززدريرص ةمت ل01يرززياص ة ززدرناص
ص%(صماصم مرعص المترلر  ص ةمراز طصة ت  يزنص.00,00كص ذصر  صرددالص مترلرياصةمصرادرطصامبا رص(1.31

رةاراصاذ ص ة لمزنصالصيتتزيصمزرص ةازررطص ةمر زررطصة طرزرنصررمزلص ازمصةزتصي طزيص ة زددص ةمط زر صةيمترزلر  ص
ص ةمااردم.ريطصرطل ة ةمتار طصرمطلةصة تدريرص ةمت لمدصةذ صتتص املةمصرردتصتم ي مصم ص

صتتديرص ة لمنص ةدلررصر دص ةتدريرص ةمت لمدص:ص3-2-1-0-6
 (02الجدول رقم )  

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل السابع بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.613  لص01 ا صرمدص ةذر رياصااالر(ماصر رص الارطلحص ةملرنص 6
 1.501 مترصص311راضص 1
 1.428  يثصر رل صرلةطدمياصماص ة رل ص 8
ص(ص ةمتليززر  ص ةتزز صتاززر  صر زز ص ة لمززنص ة لةززثصرلدززتمد تص ةتززدريرص ةمت لمززدصا02يرززياص ة ززدرنصاص
%(صمززاصم مززرعص المترززلر  ص ةمرازز طص05.55ادززرطصاركص ذصر زز صرززددالص ي ززطص مترززلر  صةمصمززبا رص(1.31

صة ت  ينصكص
(صرمززز ص زززر ص ةترتيززز ص ةتازززلزة ص7.186رزززلياصةة زززلم  ص ةمتدزززرصة زززذ ص ة لمزززنصا ذصر لززز ص ةادزززرطص ةمرريزززطصة ت

ةتار ل صمتلير  ص ة لمزنص ة لةزثصملازمصيمازاصتدزميطصازذ ص ة لمزنصارلمزنص ةطزرمص ةمميززمصرلةدزررطص(.صرينزديص
(ص ةززذمصيم ززنص ةطززرمص ةمميزززمصرلةدززررطصة ززذر رياص يززثص اصطري ززطص المترززلرصتتززرضصر زز ص6ر ز صذةززلص مترززلرصا

ةاصيرززذنصةونزز صوززرمصربدززرعصروزز صمماززاصةيتل زز صر زز صرزاص دززممص.امززلصةاصتاززررص مترززلرصراززضصص ةيرزز 
(صمتززرصاززرصمززلصيميزززص ألد  صراززدمصرلةيززطصادززريلصرألطززرنصمززدمصراززرصمززلصيم ززنصرانززرصمطلرةززطص ةدززررطصص311ا

صصصصصصصصصصصصصصرت زززززرمصر ززززز صةا زززززلص"صوزززززدرمص ةيرززززز صر ززززز ص ةم لمظزززززطصر ززززز صدزززززررتمصالصةطزززززرنصمزززززدمصزمايزززززطصمماازززززطص".صصصصصصصصصصصصص
ص(صص51كص1110اةةرر  صكص

ري منص ةير صاالصت  صرطبمص ألد  ص ةدريرصراذ صملصا زد صمز صمرلريزل صازرمص ةيزدصمزاصمزينص ةزذال صمز صص
 از صرمزدص ةزذر رياصاازالر(ماصر زرص الارطزلحصرةاراصرم يل ص ة  رتصر الرتد دص ةدريرصم صرم يل ص ةدملعص

ذ صملاززمصي ززدصمززاص المترززلر  ص ةمرازز طصةتم يززنصاززذ ص ة لمززنصمزز صوززدص طززيصةر زز صتاززررصةززصص(ص ززر ا01 ةملرززنصا
صرطلريطص ة يلوطص ةردايطص ةملنطص.

ص
ص
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ص ةرطلريطص ةمدتم نطص:ص3-4
 ة يلوزززطص ةردايزززطصصتزززتصترازززيتصر زززد  ص المترزززلرص ةتززز ص ططززز صةر ززز صتازززر ل صمازززلادمصر ززز صرر مزززن

مززر صحيززرص راريززطصرتطتززر صمززاصرمززاص ززتصمبا ززلصت ززدصر ززد  صاطيززطصاززراصتاززر لت لصر زز ص ة ر مززنص أل ةملنززطص
 ةنززتركصرمزز ص ةروزز صاتدززمصر رزز ص ةرززل  راصةاصتتدززرصاززذ ص المترززلر  صوززدر ةصالميززلةصمززاص ةترززلياص ةمتم ززنصراززرعص

(صترزياص04(صرصا03ر ة زد رنا ةايرعص ةذمصيم نصتتديرص ألد  صةازنص مترزلرصمز ص زر ص ة ر مزنص ةمدتم نزطص
صذةلص.

 (03)رقم الجدول 
 المياقة البدنية الخاصةن عوامل بطارية يبين الوحدات المرشحة ع

رقم 
 العامل

اسم 
 العامل

رقم 
 اسم االختبار االختبار

 التشبع عمى العوامل
 الشيـوع

0 1 2 3 4 5 6 

السرعة  5
 1.141 1.110- 1.110 1.114 1.141 1.101- 1.105 1.250 متر  011ركض  55 االنتقالية 

1 
القوة 

االنفجارية 
 لمرجمين

 1.115 1.110 1.111- 1.141- 1.145- 1.141- 1.021 1.511 ز العموديالقف 50

0 
القوة 

االنفجارية 
 لمذراعين

 111رمي كرة طبية  51
 1.120 1.100 1.111 1.111- 1.140 1.111 1.140 1.111 غرام بذراع واحدة 

جري الزكزاك بين  1 الرشاقة  4
 1.120 1.551 1.141 1.005 1.101 1.110 1.111- 1.121- الحواجز )باألرقام(

1 
القوة 

المميزة 
 بالسرعة 

0 
ثني ومد الذراعين 
)شناو( من وضع 
 االنبطاح المائل 

-1.111 1.511 -1.121 1.111 1.115 1.110 1.014 1.111 

 (04)رقم  الجدول 
 المستخمصةالمياقة البدنية الخاصة يبين االرتباطات البينية الختبارات بطارية 

رقم 
 0 1 51 50 55 تباراتاالخ االختبار

 1.105- 1.100 1.141 1.181 0 متر 011ركض  55
 1.140 1.181- 1.133 0  القفز العمودي 50

غرام بذراع  111رمي كرة طبية  51
 واحدة 

  0 1.007 -1.163 

جري الزكزاك بين الحواجز  4
 )باألرقام(

   0 1.030 

ثني ومد الذراعين )شناو( من  6
 ثانية 51ل وضع االنبطاح المائ

    0 
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 االستنتاجات والتوصيات : – 1
 االستنتاجات : 5 – 1

ةرالص:تززتصورززرنصممدززطصرر مززنصرازز صا ة لمززنص ألرنصرلمززنص ةدززررطص الاتطلةيززطصكص ة لمززنص ة ززلا صرلمززنص ةطززرمص
 ة لمزنص الات لريطصة ر  ياصكص ة لمنص ة لةثصرلمنص ةطرمص الات لريطصة ذر رياصك ة لمنص ةر ررصرلمنص ةرازلوطصكص

ص ةملمسصرلمنص ةطرمص ةمميزمصرلةدررطص(ص
ص لايلةص:ص ة ر منص ةمدتم نطصة رطلريطصا ص:

ص(مترص.ص211 مترلرصراضاصص-ةص
  مترلرص ةطتزص ة مردمص.ص- ص
ص(حر تصرذر عصر  دمص.ص711 مترلرصرم صارمصطريطصاص–عصصصصصص
ص مترلرص رمص ةزاز لصرياص ة ر  زصرلألرولتص.ص–دصصصصصص
ص(ص ر اص.01ترلرص ا صرمدص ةذر رياصااالر(صماصر رص الارطلحص ةملرنصا مصص-صهـصصصصص

 التوصيات والمقترحات : 1-1
ةرالص: دزززتمد تصرطلريزززطص ة يلوزززطص ةردايزززطص ةملنزززطصمززز ص المترزززلر  ص ة م يزززطصةم رمزززطصملر يزززطص ةررازززلم ص

ص ةتدرير صم صا ليطص خرد دص ةردا ص ةملصصألاديطصارمص ةيدص ة ر ويطص.
ص  صدر دل صر  صمرل صرمريطصممت تطصماص ةارل صر ةمتطدمياصر ةادل ص. لايلص:ص  رص

صالمصادر
كصقياسـها-تنميتهـا –عناصـرها  –المياقة البدنيـة (ص:ص0873 ألر رصكصم مدصرلطمصررردص  صكصم مدصد دصا .1

صد رص خنيحكص ةد رديطص.
مراززص ةاتزل صص0كصطحديثـةرباعية كـرة اليـد ال(:ص1110 دملرينكاملنصرردص ة ميدصر دلاياكصم مدصنر  ا .2

 ة ااركص ةطلارمص.
كصد رص ةتازززرصاألعـــداد البـــدني لمنســـاء(:ص0875 ةتاريتززز كصرديزززرصيلدزززياكص ة  زززلركصيلدزززياصطزززمصم مزززدصر ززز صا .3

  ة رر كص ةطلارمصص.
د رصصك1كطفـي التربيـة البدنيـة والمقـاييسطرق بنـاء وتقنـين االختبـارات (:ص0871م مدصنر  صاصاياكل د .4

 رمص.ر كص ةطلارص ةتارص ة 
كصد رص ةتازرص ة ررز كص ةطزلارمص1كط0كعالتقويم والقياس في التربية البدنية(:ص0876 دلاياكصم مدصنر  صا .5

. 
كصد رص ةتاززرص2طكص0كصعالقيــاس والتقــويم فــي التربيــة البدنيــة والرياضــة(:ص0884اياكصم مززدصنززر  صال دزز .6

ص ة رر كص ةطلارمص.
كد رص ةتاززرص2كط1كعصتربيــة البدنيــة والرياضــيةالقيــاس والتقــويم فــي ال(ص:ص0885 دززلاياصكم مززدصنززر  صا .7

ص ة رر ص ةطلارمص.
د رص ةتاززرصص4كصطص1كصعالقيــاس والتقــويم فــي التربيــة الرياضــية والبدنيــة(:ص1112 دزلاياكصم مززدصنززر  صا .8

  ة رر كص ةطلارمص.
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التـــدريب العضـــمي األزتـــوني فـــي مجـــال (:ص0868 دزززياكصولدزززتص دزززاكصرردطريدززز كص  مزززدصردطريدززز صا .9
 كصرلد دص.لرياضيةالفعاليات ا

تحميـــل الصـــدق الختبـــارات مشـــروع المياقـــة البدنيـــة لطـــالب المرحمـــة (:ص0885 يزززدركصرزززلدنصررزززدص ة  زززيتصا .11
 كصم  طصاظريل صرتطريطل صا يطص ةترريطص ةريل يطصة راياكص خداادريطص.الثانوية بالمحافظة الغربية

فـي بعـض الصـفات البدنيـة الخاصـة  اثر مناهج التدريب مقتـرح(:ص1116 ةر ادمكصالتصمؤيدصم مدصيراسصا .11
كصردززلةطصمل دززتيرصحيززرصمااززررمكصومســتوى األداء المهــاري فــي الحركــات األرضــية لــدى ناشــئات الجمناســتك

 ا يطص ةترريطص ةريل يطكص لم طص ةمرننص.ص
ـــرن الواحـــد والعشـــر (:ص1110ةةرر ززز كصامزززلنص ميزززنصا .12 ـــدريب الرياضـــي لمق كصد رزززرمص ةمطرررزززل ص0كصطنيالت

 .ر ةااركصرملاص
 عامــــــــــل الدرجـــــــــــة العميــــــــــا فــــــــــي القــــــــــدرة الحركيـــــــــــة (:ص0871ر ززززززززززر اكصم مززززززززززدصانززززززززززرص ةززززززززززدياصا .13

 م  طصدر دل صرر رثكص ةم  دص ة لةثكص ة ددص ألرنكص لم طص  ر اص.صك)في مجال التربية الرياضية(
صصبنـــــــــــاء بطاريـــــــــــة اختبـــــــــــارات مهاريـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــرة الســـــــــــمة(:ص0880دزززززززززززيدكصمزززززززززززد  صنزززززززززززلةتصا .14

  ةريل يطكص ةم  دص ة لةثكص ة ددص ألرنصر ة لا كص ةطلارم.كصم  طصر رتصرماراص(دراسة عامميها
االختبارات ومبـادئ اإلحصـاء فـي المجـال (:ص0876رردص ة رلركصويسصال  صرردطريد كص  مدصيدطريدز صا .15

صكصمطلررص ةت  يتص ة لة ص.الرياضي
 كص ةطلارم.صد رص ةتارص ة رر صكالتدريب )األسس الفسيولوجية ((:ص0886رردص ةتتلحكصةررص ة يص  مدصا .16
كصد رص ةتازرصصتحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعيـة(ص:ص1111ريتصكصنيحص ةدياصم مردصا .17

ص ة رر كص ةطلارمص.
اختبــارات األداء الحركـــي فــي التربيـــة (ص:ص0876رززيرمصكصم مززدص دززاصكصرر زززر اصكصم مززدصانززرص ةزززدياصا .18

صكد رص ةتارص ة رر ص.0كعالرياضية 
كصد رص ةتازززرص1كصطداء الحركـــياختبـــارات األ(:ص0878دزززاصرر زززر اكصم مزززدصانزززرص ةزززدياصارزززيرمكصم مزززدص  .19

ص ة رر كص ةطلارمص.
كصماترززطص الا  ززرص ةمنززريطصة طرززرصر ةااززرصالتحميــل العــاممي فــي العمــوم الســموكية(:ص0871مززرعصكصنززتر صا .21

ص ةطلارمص.
كصمطلررص1كعصلبدنية والرياضيةموسوعة القياسات واالختبارات مي التربية ا(ص:ص0878م يدصكريدلاصمريرطا .21

ص ةت  يتص ة لة كص لم طص ةرنرمص.
 كصمطلررصرز رمص ةترريطكصرلد دص.نظريات التعمم والتطور الحركي(:ص1111م  ر كصر يمكصرآمر اا .22
دراســـة عامميـــة لمقـــدرات الحركيـــة الخاصـــة  (ص:0885م مزززدصكصزرزرص لمزززدص ة دززز صر دزززاكصمت يزززطصر ززز صا .23

كصر زثصماازررصمز ص ةم  زطص ة  ميزطصة ترريزطص ةردايزطصر ةريل زيطص ة زددص ة زلدمصصليـدبالعبي الدرجة األولى بكـرة ا
 راركصا يطص ةترريطص ةريل طصة رال صكص لم طص خداادريطص.

24. Herman ,H.H ,(1960):Modern factor Analysis, Chicago ,press Chicago 
university. 

ص
ص
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 المالحق
(0 ةم  يصا  

صردتص  ص ةر ماص ةر يت
 جامعة الموصل     

 كمية التربية الرياضية
 فرع العموم الرياضية 
ص

 استمارة استبيانم/ 
 األستاذ الفاضل .................................................... المحترم

يررتص ةرزل  راص  زر  ص ةر زثص ةمردزرتصا ةت  يزنص ة زلم  صة النزرص ة يلوزطص ةردايزطص ةملنزطصةيررز ص
صطصرارمص ةيد(.ةاديطصدررمص ةامر

رودصولتص ةرل  راصرلةمدتص ةالمنصة ددصماص ةمنلدرص ة  ميطص ةممتنزطصرازرمص ةيزدصر ةطيزلسصر ةتطزريتص
صةت ديدصرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةملنطصر المترلر  ص ةميرمطصة ل.

صص-ير  صماصديلدتاتصريلاصرةياتصم :
ص_صرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةملنطصةيرر صارمص ةيد.

ص المترلر  ص ةمطتر طصة النرص ة يلوطص ةردايطص ةملنطصةيرر صارمص ةيد._صميرمطص
ص_ص  لمطصةمصرانرصآمرصتررامصمالدرلة.

ص_ص  لمطص ة ص مترلرصألمصرانرصماصرالنرص ة يلوطص ةردايطص ةملنط.
صولكم جزيل الشكر والتقدير....

ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثون
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 المقترحات االختبارات عناصر المياقة البدنية الخاصة ت

  مترص211راضص مطاولة السرعة -5
  مترص311راضص

  متر141 ةراضصرلةمر   طصر ةظ رصةمدلمطص
  ةمص مترلرصآمرصتررامصمالدرلةص

  رلرر الرشاقة -1
   رمص ةزاز لصرياص ة ر  زصرلألرولت

   ة رمص ةمارا 
  ةمص مترلرصآمرصتررامصمالدرلةص

رمدص ةذر رياصااالر(صماص الارطلحص ةملرنص ا ص القوة المميزة بالسرعة -0
  ل(01ةمدمصا

 

   ل(01 ة  رسصماص ةروردصمرصمدص ةر  ياصا
   مترلرص يثصر رل صرلةطدمياصماص ة رل 

  ةمص مترلرصآمرصتررامصمالدرلةص
  متر(صص11راضصا السرعة االنتقالية -4

  متر(21راضصا
  متر(31راضصا

  امصمالدرلةصةمص مترلرصآمرصتررص
   مترلرص ةطتزص ة مردمصماص ة رل  القوة االنفجارية لمرجمين -1

   ةر  ص ة ريضصماص ة رل 
   مترلرص ةطدرمص ة مرديطصا ةالن(
  ةمص مترلرصآمرصتررامصمالدرلةص

  الت(صماص ة  رس2رم صارمصطريطصا القوة االنفجارية لمذراعين -1
  رم صارمصطريطصماصمريص ةرةس

  حت(صألر دصمدلمط711رم صارمصطريطصا
  ةمص مترلرصآمرصتررامصمالدرلةص
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 (1المحمق )
ص مترلر  صرالنرص ة يلوطص ةردياطص ةملنط

ص ةطرمص الات لريطصة ذر رياصصر مترلر ت ل:ص-ة
 (501, 5221)عثمان ,                          . كغم ( من الجموس 0رمي الكرة الطبية ) - 5 
 (401, 5210وبسطويسي, )عبد الجبار  كغم( من فوق الرأس.  0اختبار رمي الكرة الطبية ) - 1
 ( 001, 5210ن,ا)حسن وآخر             بعد مسافة . ( غم أل111اختبار رمي كرة طبية زنة ) -0
ص ةطرمص الات لريطصة ر  ياصر مترلر ت لص:ص- ص
-111,  5210ن,اوآخـــر  )حســـن                 اختبار القفز العمودي من الثبات.     - 5

110 ) 
 (411 -022, 5221)حسانين,  اختبار الوثب العريض من الثبات .                        - 1
,  5212ورضـــــــــوان,,)عـــــــــالوي   اختبار القدرة العمودية لموثب )الشغل( .                 - 0

12-25) 
  ةدررطص الاتطلةيطصر مترلر ت لص:صص-ع
 ( 010, 5210)عبد الجبار وبسطويسي ,  متر.                         11اختبار ركض  - 5
 ( 001, 5210ن ,ا)حسن وآخر           متر .  01اختبار ركض  -1
 5210وبسطويسي,  )عبد الجبار   متر.                      41اختبار ركض  -0
,010 ) 
 مطلرةطص ةدررطصر مترلر ت لص:ص-د
,  5212)عــــــــــالوي ورضــــــــــوان,  متر .                              011بار  ركض اخت - 5

151) 
,  5212)عــــــــــالوي ورضــــــــــوان,   .                         متر  411اختبار ركض  -1

151) 
 ( 111-11, 5211)مرسي ,  م .               111الركض بالمواجهة والظهر ولمسافة  . - 0
ص لصص: ةرالوطصر مترلر تص-ازص
 (012-011, 5221)حسانين,  اختبار بارو .                                         - 5 
 (011-011, 5221اختبار جري الزكزاك بين الحواجز )باألرقام(  .                )حسانين, - 1
-012,  5221, )حســـــــــــــــــانين                           م . 51×4اختبار الجري المكوكي  - 0

001) 
  ةطرمص ةمميزمصرلةدررطصر مترلر ت لص:ص-ر
 (ثا .51( من وضع االنبطاح المائل في )شناواختبار ثني ومد الذراعين ) - 5

 ( 040, 5210, )عبد الجباروبسطويسي
 (115, 5120) حسانين ,  ثا( .51)مع مد الرجمين اختبار الجموس من الرقود  - 1
 (522,  5210)حسانين ,    ثبات .  ثالث وثبات بالقدمين من الاختبار  - 0


