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      بكرة القدمبناء بطاريت اللياقت البدنيت اخلاصت حلراس ادلرمى 

 *ا.م.د عبد المنعم احمد جاسم الجنابي
               Abdulmuneam1971@yahoo.com /العراق/البريد االلكتروني:كمية التربية الرياضية –معة تكريت ج*

 ( 2101ايار   01......... القبول  2102 تشرين االول 2الستالم )ا 

 ادللخص
 -:  ىدف البحث الى -
 بناء بطارية اختبار المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم. -

رين أو أكثر لمعرفة استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب العالقات المتبادلة )اإلرتباطية( التي تيتم بالكشف عن العالقات بين متغي
 مدى االرتباط بين ىذه المتغيرات .

الدراسة بالطريقة  وتكون مجتمع البحث من حراس المرمى  أندية المنطقة الشمالية  بكرة القدم  ، واختيرت  عينتكون مجتمع البحث  
 البناء العاممي ( ورسا عين(حا55حراس لمتجربة االستطالعية  و )(5) اتي ي ( حارسا وكما 55)   اوالبالغ عددى والعمدي

 الوسائل اآلتية:ث من اجل الحصول عمى البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع البحث استخدم الباح
 االختبارات البدنية.و  أستمارات االستبيانو  موضوع البحثالخاصة  * تحميل  المراجع و المصادر والبحوث  العممية        

 واألخذ بآراء السادة المختصين  كبير من المصادر والمراجع والبحوث العممية والدراسات السابقةبمسح عدد  قام الباحثومن ثم  
 كرة القدم .لحراس  المرمى  لتحديد أىم  المتغيرات البدنية واختباراتيا

 استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
 و معامل االرتباط البسيط و معامل االلتواء و المنوالو النسبة المئوية واف المعياري  االنحرو  الوسط الحسابي

 ((spssعولجت البيانات إحصائيا في باستخدام النظام اإلحصائيو التحميل العاممي باستخدام التدوير المتعامد ،
 : يأتي ما إلىوفي ضوء النتائج تم التوصل  

تغيرا يمثمون االختبارات الخاصة بالمياقة البدنية الخاصة ( م 77اوال : التحميل العاممي باستخدام التدوير المتعامد الذي أجري عمى )
 ( عوامل منيا في ضوء الشروط الخاصة بقبول العامل وىذه العوامل ىي :6( عامال تم قبول ) 11لحراس المرمى بكرة القدم أظير )

 (العامل الثاني ) البطن.لمميزة بالسرعة لعضالت القوة ا-7    )العامل األول (         الرشاقة الخاصة .        -1
 ) العامل الخامس(  االستجابة الحركية لمفدمينسرعة -4      (العامل الرابع ) القوة االنفجارية لألطراف السفمى  . -3
 ) العامل التاسع (  القوة االنفجارية لعضالت الذراعين .-6(  العامل السادس) لمرونة الخاصة .                   ا-5

استخالص بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم عمى ضوء عوامميا المستخمصة التي تمثل وحداتيا أعمى ثانيا :تم 
 التشبعات عمى العوامل وىي : 

  ) )العامل الثاني )  ثا15)اختبار الجموس من الرقود القصى عدد خالل -7( العامل األول تبار بارو ثالث دورات) اخ-1
 اختبار نيمسون لالستجابة الحركية .  ) العامل الخامس(-4 (العامل الرابع ودي من الثبات .   )ار الوثب العماختب – 3
    )العامل التاسع(القوة االنفجارية لعضالت الذراعين . -6(العامل السادس ل من المنصة . )اسف اثني الجذع من الوقوف امام-5
ان تشبعاتيا عمى  إذاية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم تعد وحدات نقية ثالثا :الوحدات الستو المرشحة  لبطار   

 العوامل االخرى صفرية)ضعيفة (.
 :وقد تم وضع عدد من التوصيات 

 اعتماد بطارية االختبار المستخمصة عند اختيار حراس المرمى بكرة القدم . -
 التدريبية الخاصة بحراس المرمى  ة عند بناء البرامجاالخذ بنظر االعتبار عوامل البطارية المستخمص -

 كرة القدم      -لحراس المرمى  -المياقة البدنية  -الكممات المفتاحية: بناء بطارية 

  2101 –( 31) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(

mailto:Abdulmuneam1971@yahoo.com
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Constructing battery for special fitness test for Soccer goalkeepers 

Dr.Abdel Moneim A. J. Al-Janabi 

Abstract 

The research aim at: 

- Constructing a special battery physical fitness test for soccer goalkeepers in football 

game. The researcher used the descriptive methods of mutual relations (relational) 

which interest to disclose relationships between two or more variable to see the 

correlation between these variables. 
- The research community consists of goalkeepersof the football clubs of northern 

region. The sample of this research was chosen intentionally which consist of (55) 

goalkeepers as following:(5 goalkeepers forthe pilot study and the other (50) for the 

factor construction sample). 
In order to obtain data and information regards the subject of the research, 

theresearcher used the following means: 
- Analysis of references and sources, scientific researches, questionnaires, physical tests. 
The researchers surveyed a large number of sources and references, scientific research 

and previous studies and to take the view of specialists to determine the most important 

physical variables and tests for soccer goalkeepers. 
Researchers used the following statistical methods: 

The arithmetic mean, standard deviation, percentage, mode, skewenss coefficient, simple 

correlation coefficient. 
Factor analysis using orthogonal rotation, (data were treated statistically using statistical 

system SPSS). 
The results was reached to: 

First : factor analysis using orthogonal rotation which was conducted on (27) variable 

representing tests for soccer goalkeepers showed (11) factors were accept , (6) factors in 

light of the conditions for accepting and working of these factors are : 

1-Agility (factor I) 

2-special force distinguish by speed for the abdominal muscle (factor II) 

3-The explosive power of the legs (factor IV) 

4- Speed motor response of feet (factor V) 

5- Flexibility (factor VI) 

6- Explosive power of the muscle of arms (factor IX) 

Second: Battery was extracted for special physical fitness for soccer goalkeepers in the 

light of its factors derived which represents its units highest saturation value on the 

factors, and which are: 

1-Barrow – test, three sessions (factor I)  
2-Sit test of lying the maximum number within 10 seconds (factor II) 

3- Vertical jump test of fortitude (factor IV) 

4-Nelson test of the motor response (factor V) 

5-bend the trunk of standing in front of the bottom of the podium(factor VI) 

6-Explosive power of the muscles of the arms (factor IX) 

Third: The six nominated units of battery of physical fitness test for soccer goalkeepers 

are pure units because, its saturation on other factors are zero. 

Recommendations: 

- Adoption of a battery test when choosing soccer goalkeepers 

- Taking into account factors of the battery when constructing training programs for 

goalkeepers.  

Keywords: Constructing Battery - Special fitness –Soccer- Goalkeepers 
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 التعريف بالبحث :-1
 ث :المقدمة واىمية البح 1-1

عالميا والتي يسعى القائمون عمييا العمل عمى االنتشار الواسع  ذات كرة القدم  أحدى األلعاب الجماعية  تعد        
 أل من خالل الدراسة والبحث عن كل مايتعمق بيذا الجانب .إ آليأتي تطويرىا أكثر وىذا 

الوظيفية والنفسية ( أىم ىذه الجوانب  وقد و لجسمية او الميارية و )البدنية  إشكاليابمختمف  والمقاييسوتعد االختبارات 
حارس المرمى الذي  متنيا بالمقابل أغفأعمى أعضاء  الفريق بكرة القدم كما ىائال أإل أجريتشكمت الدراسات التي 

 و"يعد حارسىذا الفريق وىو اخر مدافع في الفريق وكذلك ىو مفتاح  بداية اليجمات لفريقو   أعضاء أىميعتبر احد 
المرمى بكرة القدم عنصر ميم في خط الدفاع ، وبسبب دقتو وميارتو ترتقي القدرة التنافسية لمفريق كمو ، وعميو تتقرر 

( ، ونظرا الن المياقة البدنية الخاصة لحارس 455، 9111في كثير من األحيان نتيجة المباراة "  )الخشاب وآخران، 
قوية ا ووضع  االختبارات الموضوعية لقياسيا لما تشكمو من دعامة من األمور التي يجب االىتمام بي دتعالمرمى 

 التي ليا عالقة بذلك . األخرىالجوانب  فضال عن المياري المتكامل لو  األداءيعتمد عمييا 
عدد من اختبارات المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى ووضعيا في  إحصاءحثنا الحالي في ب أىميةلذا تبرز 

ار تضم بين طياتيا مجموعة من العوامل تمثل عناصر المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم بطارية اختب
وضع وحدات ىذه البطارية تحت تصرف الميتمين بيذه الفئة من العبي كرة القدم الستخداميا في التقويم من ثم و 

ادا عمى وحدات مالمتميزة في ىذا الجانب اعتالموضوعي لعناصر المياقة البدنية وكذلك في عممية اختيار الخامات 
 البطارية . ىذه
 مشكمة البحث : 1-7

القياس  افي مجال لعبة كرة القدم وفي مختمف االختصاصات ومنيعمى الرغم من وجود دراسات التحصى        
ن ىناك قصور أالالكثير من الدراسات لبناء اختبارات ووضع بطاريات اختبار لالعبييا ، ا أجريتحيث  والتقويم 

الذي تبنى عميو  األسس دفي مجال المياقة البدنية التي تعالسيما و  واضح في وجود دراسات تتناول فئو حراس المرمى 
 . األخرىبقيو الجوانب 

 : األتيلذا فان مشكمة بحثنا  يمكن صياغتيا بالتسأول 
عوامميا المستخمصة  وتوظيفرمى بكرة القدم لمياقة البدنية الخاصة لحراس المبناء بطارية اختبار ىل باإلمكان 

 ؟واختيار حراس المرمى الجيدين لرفد ىذا المركز بالعناصر الكفوءه أعدادلغرض أنجاح عممية 
 أىداف البحث : 1-3
 بناء بطارية اختبار المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم. -
 مجاالت البحث : 1-4 
 اندية المنطقة الشمالية بكرة القدم . حراس مرمى المجال البشري :-
 25/8/2192ولغاية  1/99/2192من أبتدا  المجال ألزماني :-
 مالعب اندية المنطقة الشمالية بكرة القدم. المجال المكاني :-
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 النظري والدراسات السابقة : اإلطار -7
 اإلطار النظري :   7-1
 : االختبار  بطارية 7-1-1

بارات مقننة ليا معايير تسمح بالمقارنة والتقييم وتؤدي بترتيب محدد وشروط معينة )الخولي مجموعة اخت         
بطريقة ييرىا مشتقة اومع أنفسيم األشخاصالمقننة عمى  ارات(، ىي مجموعة من االختب999، 2115خرون ،أو 

ىا لبناء بطارية االختبار يجب وان وحدات بطارية االختبار التي يتم اختيار ،( 951، 9181حسانين ،)تسمح بالمقارنة 
أوقد يتوفر ،سبق أعدادىا  أخرىتخضع لمعديد من الشروط والمعايير فيمكن اختيار وحدات اختبار من   بطاريات ان 

لباحث العديد من وحدات االختبار المعدة مسبقا والتي يمكن االستفادة منيا في قياس ميارة معينة )مجيد وسميمان 
،9112 ،59-52 .) 
 الياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى : 7-1-7

انطالقا من أن حارس المرمى ىو شخصية ميمة في الدفاع وبسبب دقتو وميارتو ترتقي القدرة التنافسية              
 أعدادهنتيجة المباراة وىذا يجعل مسالة  األحيانلمفريق ككل )الدفاع بعد حارس المرمى ( وعميو تتقرر في كثير من 

 (.455، 9111)الخشاب وأخرون ، المسؤوليات ىذهوفقا لمتطمبات ستقال عن بقية الالعبين حقال م
الحالة  أوىي ( 911، 2119والمياقة البدنية الخاصة ىي كفاءة البدن في مواجية متطمبات نشاط معين )حسانين ،

 9181)عثمان ،ضية التخصصية نفسية واالستعداد الشخصي لمفرد الرياضي لموصول الى المتطمبات الريال البدنية وا
،999-995 ) 

والمياقة البدنية الخاصة لحارس المرمى ىي جميع المتطمبات البدنية التي يحتاجيا حارس المرمى لمقيام بجميع 
 . أثناء المباراة في  الواجبات  المكمف بيا

 من مجموعة من العناصر : والمياقة البدنية الخاصة لحارس المرمى  شانيا شأن باقي المياقات البدنية تتكون 
  :الى   ( 9181قسميا )عبد الحميد وحسانين ،

المطاولة العضمية و مطاولة الجيازين الدوري والتنفسي و السرعة االنتقالية والحركية و القدرة العضمية  و)القوة العضمية 
 الدقة (و الرشاقة و المرونة و 
القوة الخاصة بالوثب والرمي (( الى  2119حسانين ،) في حين قسميا (  12-19، 9181)عبد الحميد وحسانين ، 
)القوة  :الىفقد قسميا  (  2199)محمود ، اما  (212، 2119المرونة ( )حسانين ،و التحمل ,التوافق ,القوة العامة ,

 (. 91، 2199السرعة ( )محمود ،و لمرونة واالرشاقة ،و القوة العضمية و التحمل و المميزة بالسرعة 

 ابقة :الدراسات الس 7-7

 ( 1991حيدر )دراسة  -     
 شئين في كرة القدم (.أ) دراسة عاممية لمقدرات الحركية كأساس النتقاء الن             

 -ىدفت الدر اسو إلى :
 شين في كرة القدم .أتحديد البناء العاممي البسيط ) العوامل األولية ( لمقدرة الحركية لدى الن 
 رة الحركية .بناء بطارية اختبار لقياس القد 
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( ناشئ يمثمون األندية المصرية بكرة 554وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح ، وتكونت عينة الدراسة من)
 القدم.

 (5)،اختبارات لمقوه العضمية  (8) ،اختبارات لمسرعة( 4تية:)ولغرض تحقيق أىداف البحث قام الباحث بتطبيق االختبارات آأل
 اختبارات لمرشا قو  (5)اختبارات لممرونة و ( 1) ،اختبارات لمتحمل الدوري والتنفسي  (4،)العضمية  اختبارات لمقدرة

وقد طبقت االختبارات عمى عينيا الدراسة وعولجت البيانات إحصائيا بالتحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية وباستخدام 
 تية :النتائج آأللباحث إلى التدوير المائل والمتعامد لمعوامل المختمفة توصل ا

 1( منيا  4( عوامل  تم قبول ) 8*استخالص )
 ضوء العوامل المستخمصة التي تمثل وحداتيا وىي  في*استخالص بطارية االختبارات البدنية لالعبي كرة القدم 

 -د ،االنبطاح المائل ثني الذراعين من وضع -ج،كغم (2رمي الكرة الطبية زنة )-ب  ، 91× 5اختبار الجري االرتدادي  -ا
  1م حول مربع 511ركض  -مرونة المنكبين ىـ

 :إجراءات البحث - 3
 منيج البحث 3-1

المنيج الوصفي بأسموب العالقات المتبادلة )اإلرتباطية( والتي تيتم بالكشف عن العالقات بين  استخدم الباحث 
 متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط بين ىذه المتغيرات .

 مجتمع البحث وعينتو 3-7
الدراسة بالطريقة  وتكون مجتمع البحث من حراس المرمى  أندية المنطقة الشمالية  بكرة القدم  ، واختيرت  عين 

 حارسا عينة البناء العاممي(41) لمتجربة االستطالعية  و مرمى  حراس(4)وكمايأتي ( حارسا  44)   اوالبالغ عددى والعمدي

 توسائل جمع البيانا 3-3
 الوسائل اآلتية:قة بموضوع البحث استخدم الباحث من اجل الحصول عمى البيانات والمعمومات المتعم 

 * تحميل  المراجع و المصادر والبحوث  العممية موضوع البحث.       
 .االختبارات البدنية*        

 : القدم  بكرة البدنية الخاصة لحراس المرمى بالمياقة الخاصة  االختباراتتحديد  3-4
اجرأىا  ، في اختصاص كرة القدم والقياس والتقويم المصادر والمراجع والبحوث العممية والدراسات السابقة  باالعتماد عمى 

قام الباحث  باجراء التي يمكن من خالليا قياس ىذه المتغيرات الصفات البدنية واختباراتيا و من اجل تحديد الباحث ن 
من أجل تحديد الصفات البدنية الخاصة لحراس المرمى واختباراتيا توصل  *دة المختصين االمقابالت الشخصية مع الس

  الصفات البدنيةيبين أىم  ( 9)رقم  والجدول الباحث الى عدد من عناصر المياقة البدنية الخاصة واالختبارات التي تقيسيا  
 .التي  تقيسيااالختبارات او  الخاصة لحراس المرمى 

       
                                              

 
 
 
 
 

 كمية التربية الرياضية–جامعة الموصل    كرة قدم    –ا.د زىير قاسم الخشاب             تدريب رياضي *
 كمية التربية الرياضية–جامعة الموصل               كرة قدم –ا.د محمد خضر اسمر           تعمم حركي 

 كمية التربية الرياضية–كرة قدم                     جامعة الموصل –قياس وتقويم     ا.م.د وليد خالد رجب  
 كمية التربية الرياضية–كرة قدم                    جامعة الموصل -ا.م.د نوفل فاضل رشيد      تعمم حركي

 مية التربية الرياضيةك–كرة قدم           جامعة الموصل –ا.م.د   معن عبد الكريم جاسم   تدريب رياضي 
 كمية التربية الرياضية               –جامعة الموصل         كرة قدم             –م.د عمي زىير النعمان         تدريب 
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 ( 1) رقم  جدول                                                    
  أىم الصفات البدنية لدى حراس المرمى بكرة القدم يبين النسبة المئوية التفاق المختصين حول تحديد 

 االختبارات الصفات البدنية  ت
 نسبة االتفاق عدد المختصين

 المتفقين الكمي %
 القفز العريض من الثبات- القوة االنفجارية لمرجمين 9

 الوثب العمودي من الثبات -
  الوثب الجانبي من الثبات -

1 1 911% 

 رمي كرة طبيبة زنة كغم من الجموس عمى الكرسي - ية لمذراعينالقوة االنفجار  2
 غم 855رمي كرة طبيبة من الوقوف -
 كغم 7رمي كرة طبيبة من الوقوف -
 

4 1 89% 

 متر15×4( 185ركض ) -الجري المكوكي - الرشاقة  9
 اختبار بارو ثالث دورات متتالية-
 الركض المتعدد الجيات  -

4 1 89% 

 ثني الجذع من الوقوف امام اسفل من المنصة- يةالمرونة الحرك 5
 أطالة الجذع-
 ثني الجذع لالمام من وضع الجموس الطويل -

6 6 155% 

القوة المميزة بالسرعة  4
 لعضالت الذراعين

 ثا15ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل خالل -
 ثا75ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل خالل -
 ثا 15مة خالل السحب عمى العق-

5 6 83% 

القوة المميزة بالسرعة  1
 لعضالت الرجمين 

ثالثة حجالت البعد مسافة ممكنة لكل رجل عمى  -
 حده 

 برجل اليمين والعودة برجل اليسار م ذىابا16الحجل -
 ثا15الحجل القصى مسافة خالل  -

6 6 155% 

القوة المميزة بالسرعة  1
 لعضالت البطن 

 ثا 15القصى عدد خالل  الجموس من الرقود-
 ثا 75الجموس من الرقود القصى عدد خالل -
 من وضع مد  الركبتين ألقصى الجموس من الرقود -

 ثا15عدد خالل 

5 6 83% 

 سرعة االستجابة الكمية بثالثة اتجاىات- سرعة االستجابة الحركية 8
 اختبار نيمسن لالستجابة الحركية-

 النتقائيةاختبار نيمسن لالستجابة الحركية ا
6 6 155% 

 سم45ركل مربع خشبي  عمى الحائط بارتفاع - السرعة الحركية لمرجمين 1
سم لمدة 35ركل مربع خشبي  عمى الحائط بارتفاع --
 ثا75
سرعة حركة الرجل باالتجاة االفقي فوق عارضة -

 سم (15سم وباالتفاع 8)لوحة خشبية عرضيا 
 

6 6 155% 
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 ارات المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى:الختب المعامالت العممية 3-6
لمياقة البدنية الخاصة بحراس  العممية لالختبارات البدنية األسسمن خالل نتائج  التجربة االستطالعية تم استخراج 

 (  يبين ذلك 2)رقم  قيد البحث والجدول  المرمى 
 ( 7جدول )                                               

 الختبارات المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمىالمعامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعية ن يبي 
 

 وحدة القياس االختبارات
معامل  القياس الثاني القياس األول

 الثبات

معامل 
الصدق 
مل  الذاتي

معا
عية

ضو
مو

ال
 

 ع± ¯س ع± ¯س

 5,95 5,946 5,896 5,175 7,44 5,143 7,5 سم القفز العريض من الثبات
 5,96 5,931 5,868 7,154 36,75 7,479 37,175 سم الوثب العمودي من الثبات
 5,97 5,938 5,881 5,68 375,75 6,614 315,55 م الوثب الجانبي من الثبات

كغم ألبعد من 3رمي كرة طبية زنة 
 5,98 5,945 5,894 1,178 4,175 5,355 5,41 م الجموس عمى الكرسي

طبية من الوقوف  زنة  رمي كرة 
 5,89 5,977 5,851 5,458 79,714 1,537 76,175 م غم855

رمي كرة طبية من الوقوف  زنة  
 5,95 5,975 5,856 5,145 3,375 5.455 4,571 م كغم7

 5,93 5,975 5,947 1,578 17,658 1,56 11,617 ثا م15×4الجري المكوكي 
 5,97 5,914 5,836 1.698 76,859 1,371 77,755 ثا بارو ثالث دورات متتالية
 5,89 5,877 5,767 1,563 13,985 1,75 14,547 ثا الركض المتعدد الجيات

ثني الجذع من الوقوف امام اسفل من 
 المنصة

 5,91 5,931 5,867 5,745 16,515 1,375 16,155 سم

 5,93 5,975 5,941 1,568 75,879 1,176 76,965 سم أطالة مد الجذع
ع لالمام من وضع الجموس ثني الجذ

 5,91 5,915 5,838 1,865 16,985 7,465 16,755 سم الطويل

ثني ومد الذراعين ان االنبطاح المائل 
 5,94 5,977 5,851 1,985 15,698 7,565 11,765 تكرار ثا15خالل 

ثني ومد الذراعين ان االنبطاح المائل 
 5,96 5,947 5,898 5,897 18,415 5,858 19.975 تكرار ثا75خالل 

 5,95 5,878 5,777 5,851 8,754 1,535 7.585 تكرار ثا15السحب عمى العقمة خالل 
ثالثة حجالت البعد مسافة ممكنة لكل 

 رجل عمى حدة
 5.97 5,973 5,948 5,541 6,335 5,314 6.653 م

م ذىابا برجل اليمين 16الحجل 
 والعودة برجل اليسار

 5,96 5,784 5,784 1,745 9,547 1,574 8.789 ثا

 5,95 5,957 5,873 1,856 43,657 7,559 44.575 م ثا15الحجل أقصى مسافة خالل 
الجموس من الرقود القصى عدد خالل 

 5,93 5,884 5,783 1,547 13,697 7,175 17.555 تكرار ثا15
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الجموس من الرقود القصى عدد خالل 
 5,93 5,915 5,838 1,557 73,657 7,488 77.555 تكرار ثا75

من وضع مد  الجموس من الرقود
 5,895 5,964 5.895 5.854 15,576 5.714 11,854 تكرار ثا15القصى عدد خالل  الركبتين 

سرعة االستجابة الكمية بثالثة 
 5,95 5,887 5,788 5,589 7,963 1,447 7,965 ثا اتجاىات

 5,85 5,913 5,834 5,175 3,675 5,755 7.731 ثا نيمسن لالستجابة الحركية
 5,88 5,889 5,791 5,637 6,576 1,336 5,755 ثا نيمسون لالستجابة الحركية االنتقائية

ركل مربع خشبي عمى الحائط بارتفاع 
 5,89 5,977 5,861 5,574 43,568 7,643 41,545 تكرار سم 45

ركل مربع خشبي عمى الحائطبارتفاع 
 5,87 5,979 5,864 5,576 35,578 1,755 79,15 تكرار ثا75سم لمدة 35

سرعة حركة الرجل باالتجاة االفقي  
 5,97 5,879 5,774 1,578 41,573 7,177 39,714 تكرار فوق العارضة

 األجيزة واألدوات المستخدمة لقياس متغيرات البحث: 3-6
صندوق قياس المرونة و شواخص و ساعة توقيت و كغم (9كغم ،2غم ،811كرات طبيبة زنة )و شريط قياس متري 

 .خشبية  عارضة و مربعات خشبية و مسطبة سويدية و مسطرة مدرجة و 

 االستطالعية: التجربة3-7
من مجتمع البحث  حراس مرمى (4 )عمى عينة مؤلفة من 2192/ 9/ 9أجريت التجربة االستطالعية األولى بتاريخ  

 اختيروا بالطريقة العشوائية وكان اليدف منيا :
 زة المستخدمة لمحصول عمى البيانات .معرفة مدى صالحية األدوات واألجي 
  إلى أخر في اقل وقت وجيد ممكن . اختبار وكيفية انتقال إفراد العينة من  لالختبارات البدنيةالتسمسل المنطقي 
  ومدى مالءمتو ليم.  االختبارمع مادة  المختبرينمدى تفاعل 

 الة تطبيق االختبارات وحسب ماخطط لو فضومن خالل معطيات التجربة االستطالعية األولى تبين لمباحث إمكاني
 .دعن أمكانية عمل فريق العمل المساع

 :الوسائل اإلحصائية  3-9

 الوسائل اإلحصائية اآلتية :بمستعينا  (spss)استخدم الباحث الحقيبة االحصائي
التحميل و رتباط البسيط معامل االو  معامل االلتواو  المنوالو  النسبة المئويةو  االنحراف المعياري وسط الحسابي وال-

 العاممي باستخدام التدوير المتعامد
           

                 
                                           


 جاهعة تكريت –بية الرياضية م.م نكتل هزاحن خليل    كلية التر 

 السد عدناى هحود شناوة    بكالوريوس تربية رياضية 

 السيد عالء هحود طياوي    بكالوريوس تربية رياضية
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 عرض النتائج ومناقشتيا :-4
 الوصف اإلحصائي الختبارات المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى : 4-1

 كما انو يوضح لمرمى ( الوصف اإلحصائي لالختبارات البدنية الخاصة لحراس ا9) رقم  الجدول  يبين         
 توفر االعتدال ومالئمة االختبارات المرشحة لمتحميل العاممي .

 (3)رقم  جدول 
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء لالختبارات البدنية المرشحة لمتحميل العاممييبين 

 

 المؤشرات اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

الوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
معامل  المنوال المعياري

 االلتواء
 5,314 7,145 5,143 7,445 سم القفز العريض من الثبات 1
 5,781 38 7,499 38,775 سم الوثب العمودي من الثبات 7
 5,571 37 7,584 37,546 م الوثب الجانبي من الثبات 3
 5,755 5,55 5,359 5,595 م كغم ألبعد من الجموس عمى الكرسي3رمي كرة طبية زنة  4
 5,453 75 1,537 75,675 م غم855رمي كرة طبية من الوقوف  زنة   5
 5,775 4,5 5.355 4,566 م كغم7رمي كرة طبية من الوقوف  زنة   6
 5,495 15 1,746 15.617 ثا م15×4الجري المكوكي  7
 5,417 74,75 1,767 74,775 ثا بارو ثالث دورات متتالية 8
 5,776 13 1,733 13,896 ثا ركض المتعدد الجياتال 9
 5,936 14 1,175 15,155 سم ثني الجذع من الوقوف امام اسفل من المنصة 15
 5,854 74 7,176 75,865 سم أطالة مد الجذع 11
 5,579 15 1,765 15.155 سم ثني الجذع لالمام من وضع الجموس الطويل 17
 5,744 13 1,565 13,765 تكرار ثا15المائل خالل  ثني ومد الذراعين ان االنبطاح 13
 5,756 18 5,878 18.675 تكرار ثا75ثني ومد الذراعين ان االنبطاح المائل خالل  14
 5,471 6 1,735 6.585 تكرار ثا15السحب عمى العقمة خالل  15
 5,471 6,5 5,314 6,648 م ثالثة حجالت البعد مسافة ممكنة لكل رجل عمى حدة 16
 5,565 7,75 5,537 7.399 ثا م ذىابا برجل اليمين والعودة برجل اليسار16الحجل  17
 5,775 45 3,559 47.775 م ثا15الحجل أقصى مسافة خالل  18
 5,615 13 1,557 13.675 تكرار ثا15الجموس من الرقود القصى عدد خالل  19
 5,751 77 1,488 77.355 تكرار ثا75الجموس من الرقود القصى عدد خالل  75
 5,351 11 1,359 11.478 تكرار ثا15الجموس من الرقود من وضع مد الركبتين  القصى عدد خالل  71
 5,361 7,8 5,447 7.965 ثا سرعة االستجابة الكمية بثالثة اتجاىات 77
 5,677 1,65 5,371 1.831 ثا نيمسن لالستجابة الحركية 73
 5,573 4,8 5,336 4.858 ثا تقائيةنيمسون لالستجابة الحركية االن 74
 5,565 47 1,663 47.945 تكرار سم 45ركل مربع خشبي عمى الحائط بارتفاع  75
 5,645 79 7,597 35,665 تكرار ثا75سم لمدة 35ركل مربع خشبي عمى الحائطبارتفاع  76
 5,871 39 7,117 45.845 تكرار سرعة حركة الرجل باالتجاة االفقي  فوق العارضة 77
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 البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم : المياقةمصفوفة االرتباطات البينية الختبارات 4-7
( و 1019االرتباط البسيط وبمستوى داللة )–سون لحساب مصفوفة االرتباطات البينية ر استخدم الباحث معادلة بي  
اذا  إحصائيالممرمى يصبح معامل االرتباط داال (حارسا  41( لمعامالت االرتباط وبما ان عدد أفراد العينة )1014)

 ( 58( عمى التوالي  وعند درجة حرية ) 1،219( و )    1.945كانت قيمتو تساوي او تزيد عن ) 
(   24)  ( ارتباطا موجبا و  911( لم تحسب الخاليا القطرية منيا )   924عدد االرتباطات البينية لممصفوفة )  -

 ارتباطا سالبا .
  .( ارتباطا    81( )   1019االرتباطات الدالة معنويا عند مستوى داللة )عدد -
 .( ارتباطا   12( )    1014عدد االرتباطات الدالة معنويا عند مستوى داللة )-

 لبدنية لحراس المرمى بكرة القدم.يبين مصفوفة االرتباطات البينية لالختبارات ا (5)  رقم  والجدول
 
 مي الختبارات المياقة البدنية لحراس المرمى بكرة القدم :التحميل العام 4-3
 الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع لمعوامل : 4-3-1 
 

( نجد ان قيم الجذور الكامنة التي تزيد او تساوي الواحد الصحيح بمغ عددىا احد عشر   4) رقم  من الجدول     
 عامال .

 .( 91044منة لمعوامل المقبولة )    وبمغ مجموع قيم الجذور الكا
 (5)رقم  جدول

 قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع لمعوامل*

 التباين المتجمع نسبة التباين قيم الجذور الكامنة العوامل
1 7,947 15,898 15,898 
7 7,477 9,154 75,557 
3 7,175 8,555 78,157 
4 7,159 7,813 35,919 
5 1,953 7,549 47,968 
6 1,757 6,488 49,456 
7 1,486 5,554 54,965 
8 1,355 4,837 59,797 
9 1,717 4,558 64,355 
15 1,156 4,785 68,585 
11 1,536 3,837 77,417 
17 5,963 3,567 75,984 

                                           


 (1هلحق ) 
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13 5,865 3,185 79,169 
14 5,773 7,863 87,537 
15 5,717 7,636 84,668 
16 5,677 7,487 87,155 
17 5,617 7,766 89,471 
18 5,515 1,888 91,359 
19 5,446 1,657 97,965 
75 5,388 1,436 94,396 
71 5,353 1,356 95,757 
77 5,377 1,711 96,913 
73 5,741 5,894 97,858 
74 5,755 5,761 98,568 
75 5,157 5,564 99,137 
76 5,147 5,543 99,676 
77 5,588 5,374 155.5 

 
 التحميل العاممي لالختبارات البدنية لمياقة البدنية لحراس المرمى بكرة القدم :4-3-7

( باستخدام طريقة المكونات االساسية ليولتج  1) رقم  تم تحميل مصفوفة االرتباطات تحميال عامميا الجدول         
(hotling principle components التي تعد من الطر ) مة في التحميل العاممي وتتميز بقبوليا لمحك المستخد ائق

والذي يوقف استخالص العوامل التي يقل جذرىا ( Gutman)الذي اقترحة جوتمان  (H-Kairsa)ىنري كايزر 
 الكامن عن الواحد الصحيح .

 (وىي نتائج تعد حموال  مباشرة .1) رقم  كما في الجدول ) احد عشر عامال (وقد خمص التحميل العاممي الى
وفي الدراسات التي تستخدم التحميل العاممي التكتفي بالحل االولي لذا عمد الباحث الى تدوير العوامل لموصول الى 

 البناء العاممي البسيط .
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 (7) رقم  جدول 
 بدنية قبل التدوير المتعامدمصفوفة العوامل لممتغيرات ال

 
 التحميل العاممي الختبارات المياقة البدنية لحراس المرمى بكرة القدم : 4-3-3

 قام الباحث بتدوير مصفوفة العوامل االولية باالعتماد عمى اسموب التدوير المتعامد بطريقة تعظيم التباين      
 1لموصول الى الحمول المثمى 

التغير في التشبعات  ظيتضمن نتائج التدوير المتعامد بطريقة تعظيم التباين ، نالح والذي ( 8ومن الجدول ) 
 لالختبارات عمى العوامل نتيجة اعادة توزيع التباين المشترك ،اذا نتج من التحميل) احد عشر عامال (

 عمى انو تم مراعاة الشروط االتية في تفسير العوامل وتحديد ىويتيا 
 التي تتضمن االقتصاد في الوصف العاممي والنواحي الفريدة . (Thurestone)ون *اعتماد تعميمات ثرست

رقم 
 االختبار

 العوامــــــــــــل
 الشيوع

9 2 9 5 4 1 1 8 1 91 99 
9 10924 10199 -10115 -10242 10482 -10118 10199 10992 -10114 10229 10159 1049981 
2 -10951 10924 10519 10988 10929 10211 10295 10245 10291 10994 10298 1011125 
9 10954 10989 10914 -10959 -10922 -10955 10951 10958 10119 10921 10198 1058819 
5 -10982 10148 -10151 -10999 -10951 10241 10514 -10111 10998 10152 10221 1018981 
4 10984 10145 10918 10111 -10949 10458 10919 -10919 10298 10111 10592 1088181 
1 10998 10244 10298 10518 -10995 -10552 -10915 10211 10195 10111 -1.159 1011485 
1 -10942 10911 -10928 -10911 10911 10281 10912 10244 -10951 -10981 10914 1019911 
8 10915 10191 10119 -10911 10299 1.914 10919 10218 10919 10441 -10215 1018185 
1 10491 10911 -10152 -10911 -10921 10118 -10911 10112 10114 101211 10112 1054991 

91 -10112 -1091 10919 -10141 -10249 -10111 10115 10911 -10211 101918 -10119 1049819 
99 -10522 10941 10918 10112 -10199 10214 10114 10129 10924 10189 -10181 1059194 
92 -10199 -10949 10218 10111 10911 -10911 -10944 -10991 -1.198 -10291 10558 1045115 
 1،51511 101941- 10111- 10948 10121- 10911 10291 10919 241و1 10115- 10498- 10991 99
95 10121 10414 10999 10111 -10911 -10911 10219 -10928 10112 10122 -10151 105191 
94 -10119 10142 10918 -10141 -10945 10952 10411 -10915 10955 10991 -10911 1019991 
91 10199 10118 -10119 10141 10911 10119 10921 -1019 -10111 10211 10119 1044119 
91 -10259 -10119 10249 -10929 10591 10914 10111 10192 1.118 10592 10929 1091141 
98 10919 10119 10584 10181 10112 -10194 10111 -10119 10911 1012 10919 1099152 
91 10299 10581 10212 10195 10919 10952 -10228 10512 -1.121 -10119 10119 1018224 
21 10988 -10245 -10981 10544 10995 -10992 10558 10928 10248 -10911 10299 1011441 
29 10911 -10991 10921 -10929 -10155 10589 10112 10198 10119 -10149 10959 1012418 
22 -1،951 10211 10112 10291 10115 10912 10129 -10291 -10991 -10915 -1021 1099518 
29 10941 10919 10412 -10111 10111 -10912 10112 10915 10959 10941 10114 1018119 
25 10411 10219 -10949 10212 -1.12 10252 10154 10914 -10914 10912 -10944 1011111 
24 10511 -10915 -10291 10229 1.221 -10981 -10281 -10121 10911 -10199 -10991 1011199 
21 10929 -10998 10521 -10119 10945 10112 10919 10911 -10215 10191 10111 1094291 

21 -10291 10119 10922 10259 10411 10241 -10911 10914 1051 10921 10181 1019451 
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 التي تتضمن تقبل العوامل التي تتفق مع الحقائق )االكمينيكية (.  (Cattle)*اتباع تعميمات كاتل 
بعات التي العامل الذي يتشبع عميو ثالثة اختبارات دالة عمى االقل ويعتمد تفسير العوامل ىنا عمى التش ل *يقب

 (.1041تساوي أوتزيد )
 ( 8) رقم  جدول 

 يبين مصفوفة العوامل المتعامدة المستخمصة من التحميل العاممي وتشبعات االختبارات البدنية  عمييا بعد التدوير المتعامد
 

 الجذر الكامن      ** نسبة التباين العاممي المفسر*      
 
 
 

رقم 
 االختبار

 العوامــــــــــــل
 الشيوع

1 7 3 4 5 6 7 8 9 15 11 
1 5,158 -5,153 5,154 -5,555 5,785 -5,775 -5,545 -5,195 5,787 5,557 -5,575 5,55787 
7 5,175 5.515 5,319 5,795 -5,774 5,184 5,5785 5,549 5,168 -5,751 5,167 5,96139 
3 -5,518 5,151 -5,197 5,514 5,545 5.733 5,576 5,197 -5,197 5,154 -5,596 5,48114 
4 -5,367 -5,556 5187، 5,715 5,554 5,133 5,755 5,355 5,787 -5,553 -5,177 5,98415 
5 5,751 -5,779 5.168 5,518 5,531 55,175 5,763 5,391 5,689 5,131 5,514 5,88975 
6 5,568 5,535 5,778 5,594 5,563 5,197 5,149 5,599 5,558 5,579 5,565 5,75355 
7 5,736 -5,377 5,154 -5,153 -5,551 5,187 5,555 5,556 -5,157 5,155 -5,558 5,73376 
8 5,815 -5,595 5,157 5,163 5,198 5,773 -5,589 -5,355 5,175 -5,159 -5,155 5,98751 
9 5,555 5,157 5,174 -5,57 5,157 5,579 5,137 5,549 5,536 5,545 5,546 5,45575 

15 -5,587 5,347 5,539 5,146 5,558 5,515 5,515 5,796 -5,516 -5,589 -5,543 5,51548 
11 -5,75 -5,157 -5,516 5,554 5,157 5,553 5,549 5,744 -5,594 5,155 5,514 5,41777 
17 -5,585 -5,147 5,594 5,554 5,195 5,311 5,745 5,353 -5,535 5,95 5,515 5,54579 
13 5,735 5,533 5,535 5,164 5,155 -5,555 -5,173 5,537 5,558 5,577 5,153 5,49543 
14 5,587 5,596 5,558 5,157 5,165 5,559 5,517 5,537 -5,175 5,146 5,111 5,46448 
15 5,566 5,166 5,175 5,173 5,567 5,711 -5,415 5,551 5,575 5,177 5,557 5,73655 
16 -5,517 5,357 5,754 5,357 5,567 5,477 5,153 5,551 5,514 5,157 -5,587 5,55779 
17 5,576 5,564 5,189 5,136 5,756 5,183 5,416 55,155 5,579 5.751 -5,593 5,36776 
18 5,149 -5.357 5,514 5,155 5,195 5,173 5,577 5,735 5,589 5,518 5,713 5,33798 
19 5,593 5,759 5,179 -5,575 -5,177 5,516 5,113 5,755 5,581 5,536 -5,544 5,68399 
75 5,511 5,664 5,175 5,195 5,551 5,759 5,554 5,535 5,551 5.511 5,155 5,95576 
71 5,196 5,517 5.555 5,516 5,577 5,586 5,464 -5,181 -5,117 5,577 5,536 5,67558 
77 5,756 5,536 5,151 5,85 5,161 5,199 5,595 -5,135 5,555 5,157 5,141 5,31581 
73 5,549 5,758 5,159 5,544 5,697 5,597 5,573 5,719 -5,159 5,533 5,179 5,68166 
74 5,511 5,795 5,177 -5,116 5,684 5,564 5,155 5,717 5,517 5,155 5,579 5,65656 
75 -5,196 5,173 5,715 5,576 5,511 5,117 5,194 5,547 5,515 5,675 5,575 55,6781 
76 5,756 5,594 5,516 -5,555 5,533 5,183 5,577 5,553 5,554 5,556 5,567 5,34715 
77 5,577 5,47 5,151 5,155 5,583 5,361 5,785 5,139 5,156 5,117 -5,165 5,94185 
* 202215 209898 209115 901191 901181 901219 901911 904112 904111 904114 9051599 9109121 

** 802411 801811 801911 10911 102111 101911 401111 408211 408911 404111 404911  
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 تفسير العوامل الناتجة من التحميل العاممي لالختبارات الياقة البدنية لحراس المرمى : 4-4
،  الثاني، االول ( تم قبول  ست عوامل منيا وىي العوامل ) خمص التحميل ألعاممي الى )احد عشر عامال     

(  الحادي عشر،العاشر   ،الثامن  ،السابع ،الثالث ( بينما لم تقبل العوامل )  التاسع، ادس الس، الخامس،الرابع 
 ( يبين ذلك          1) رقم  تبعا لشروط قبول العوامل  والجدول

 (9)رقم  جدول                                                     
 (5,5±ل العاممي والتشبعات المقبولة  بعد حذف التشبعات التي تقل عن يبين الجدول العوامل الناتجة من التحمي

 العوامــــــــــــل رقم االختبار

 

1 7 3 4 5 6 7 8 9 15 11 
1 

   
-5,555 

       
7 

   
5,795 

       
3    5,514        
4         5,787   
5         5,689   
6   5,778         
7 

5,73
6           

8 5,81
5           

9 5,55
5           

15      5,515      
11      5,553      
17           5,515 
13            
14  5,596    5,555      
15 

        
5,575 

  
16 

           
17 

         
5.751 

 
18            
19  5,759          
75  5,664          
71   5.555         
77 

           
73 

    
5,697 

      
74 

    
5,684 

      
75         5,675   
76            
77     5,533  5,785     
 تفسير العوامل المقبولة : 4-5

ير المتعامد وبطريقة تعظيم التباين العامل األول بعد التدو  في ( يالحظ إن عدد التشبعات 1من الجدول )      
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة لمتحميل 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9( بمغ ) 1041±وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا العامل 202215العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
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تشبعت ثالثة اختبارات مثمث جميعيا االختبارات المرشحة عن الرشاقة ) الجري المكوكي %(. وقد 802411)
الركض متعدد الجيات ( ، وعمى ذلك يمكن ان تطمق ىذا العامل عامل ، بارو ثالثة دورات متتالية  ، م91×5

ونة بتغير اتجاه حركة ويالحظ عمى اختبارات ىذا العامل انيا تحتوي عمى سرعة الحركة المقر  )الرشاقة الخاصة (
 الجسم )رشاقة الجسم(. 

سواء في  أجساميمووضعية  اتجاىيموتمعب الرشاقة دورا ميما بالنسبة لحراس المرمى من خالل قابميتيم عمى تغير 
الرشاقة تظير في  أىمية إذا إن اللتقاط الكرات وكذلك االستحواذ عمى الكرة من بين الالعبين  األرضعمى  أم اليواء 

فالبدايات السريعة والتوقف والتغير السريع في  أجزائوالتي تتطمب التغير السريع في مواقع الجسم واحد  األنشطةكل 
 ( .922، 9111االتجاىات ،)حممي وبريقع، 

( واسماه عامل الرشاقة  2199)الياللي، إليووقد ظير ىذا العامل في دراسات عديدة وىو يشبو العامل الذي توصل 
( 19، 2199، إبراىيمعميو عامل الرشاقة )  وأطمق( 2199، إبراىيم( وكذلك ماحصل عميو ) 15، 2199،الياللي1
. 

تشبع ليذا العامل لذا يرشح ىذا االختبار ضمن بطارية  أعمىعمى  )بارو ثالث دورات متتالية(ونظرا لحصول اختبار
 المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم.

العامل الثاني بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم  في عدد التشبعات  أن  يتبين ( 1)رقم  ل الجدو ومن         
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9( بمغ ) 1041±التباين وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 209898لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
عمى ىذا العامل مثل اختباران منيا القوة المميزة بالسرعة لعضالت  اختبارات%(. وقد تشبعت ثالثة 801811العامل )

ثا   ( واالختبار الثالث القوة 21عدد خالل  ألقصىثا و من الرقود 91عدد خالل  ألقصىالبطن ) جموس من الرقود 
ثا (، والمالحظ عمى  ىذه  21السرعة لعضالت الذراعين   )ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل خالل المميزة ب

االختبارات الثالثة ان بينيا عوامل مشتركة  فمن حيث ىدف القياس الثالث اختبارات تقيس القوة المميزة بالسرعة 
ويمكن  األداءاالختبارات ىي تكرار  هوحدة القياس ليذ راألخبالزمن والعامل  أداءاالختبارات كنتيجة  ىذهترتبط  وأيضا

 )القوة المميزة بالسرعة (.نطمق عمى ىذا العامل عامل  أن
األداء المياري المنوع لحراس المرمى يجعميم يعتمدون بصورة  كبيرة عمى القوة المميزة بالسرعة لممجاميع  إذا إن 

والذراعين وذلك من خالل استخدام ىذة الصفة البدنية في دمج  في منطقتي البطن األداءالعضمية التي تشترك في 
قوى عضمية معينة  أطالقالقوة المميزة بالسرعة ىي "صفة ناجمة من   أن أذاالقوة العالية مع درجة كبيرة من السرعة 
بما  األداء القوة التي تكون ذات قيمة مؤثرة مالم يصاحبيا سرعة في وىذهتم توظيفيا الداء الميارات الحركية ، 

 (.999، 9114، وآخرون)العنبكي  األداءفاعمية في  أعمىيتماشى مع طبيعة الميارة لمحصول عمى 
عمى اعمى تشبع ليذا العامل لذا يرشح ىذا ثا ( 15عدد خالل  ألقصى)الجموس من الرقود ونظرا لحصول اختبار 

 االختبار ضمن بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى .
العامل الثالث بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم  في إن عدد التشبعات  نمحظ  (1) رقم  من الجدولو         

%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة 90111( بمغ اختبار واحد فقط   مثل مانسبتة ) 1041±التباين وبقيمة)
( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 209115دوير المتعامد )لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد الت

كغم(  ونظرا لكون التشبعات المشاىدة 2%(. وقد تشبع ختبار )رمي الكرة الطبية من  الوقوف زنة 801911العامل 
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طارية وعدم تمثيمو في الب إىمالوعمى ىذا العامل لم تحقق المستوى المطموب والعدد المحدد لقبول العامل لذا تم 
 المنشودة .

إن عدد التشبعات عمى العامل الرابع بعد  التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم  نمحظ ( 1) رقم  من الجدولو         
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9( بمغ ) 1041±التباين وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 901191ا العامل بعد التدوير المتعامد )لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذ
 لألطراف%(. وقد تشبعت ثالثة اختبارات مثمث جميعيا االختبارات المرشحة عن القوة االنفجارية 10911العامل )

لكل رجل عمى حده(، مسافة  ألبعدثالثة حجالت ،الوثب العمودي من الثبات ،السفمى ) القفز العريض من الثبات 
ويالحظ بان السمة المميزة  )القوة االنفجارية لالطراف السفمى (  وعمى ذلك يمكن ان نطمق عمى ىذا العامل عامل

وقت  بأقلقوة  أقصى   أظيارعمى  القدرةوكذلك  أوال األداءالسفمى في  األطرافلالختبارات الثالث ىي استعمال 
ميارات  أداءىميتيا بصورة جميو لدى حراس المرمى من خالل خصوصية ممكن وان ىذة الصفة البدنية تظير ا

حارس المرمى والتي تتطمب حركة القفز السريع لمحصول عمى الكرة من بين الالعبين المياجمين والمدافعين عمى حد 
وة االنفجارية والق أبعادىاعمى الكرة ومحاولة مسكيا او  مسافة ألطولسواء وكذلك استخدام ىذه القوة في االرتماء 

(وىذا العامل  911، 2119وقت ممكن " )حماد ، بأسرعالقوة  إظيارعمى  القدرة"مركب من القوة والسرعة وىي 
 14، 2114( واسماه عامل )القوة االنفجارية لمرجمين ( )الوزان ، 2114)الوزان ، أليومشابية لمعامل الذي توصل 
 (. 12، 2199(واسماه عامل )القوة االنفجارية( ) الياللي ،  2199الياللي ، 1 أليو(وكذلك العامل الذي توصل 

عمى اعمى تشبع ليذا العامل لذا يرشح ىذا االختبار ضمن  )الوثب العمودي من الثبات (ونظرا لحصول اختبار 
 بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى.

ل الخامس بعد  التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم العام في إن عدد التشبعات  نمحظ (1) رقم  من الجدولو      
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9( بمغ ) 1014±التباين وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 901181لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
%(. وقد تشبعت ثالثة اختبارات مثل منيا اختباران لقياس سرعة االستجابة الحركية وىما )نيمسون 102111امل )الع

نيمسون لالستجابة الحركية االنتقائية ( واالختبار الثالث لقياس السرعة الحركية وىو اختبار )ركل –لالستجابة الحركية 
)سرعة وعمى ذلك يمكن ان نطمق عمى ىذا العامل عامل ثا( 21سم لمدة 91مربع خشبي عمى الحائط بارتفاع 

تقيس السرعة سواء كانت  أنياويالحظ بان السمة المميزة  لالختبارات الثالث    االستجابة الحركيةن لمقدمين (
واجب حركي معين في اقصر زمن  أداء"السرعة الحركية ىي قدرة الفرد عمى  أن أذاحركية او سرعة استجابة لمرجمين 

عند سريان الحركة )الرمي ،المكم ،االستالم  االنتفاضاتن اوىي سرعة االنقباضات لمعضمة وبالتالي سرعة ممك
(وان ىذة الحركات من الحركات التي تتكرر بصورة كبيرة خالل المبارة  918، 9111عبد الخالق ،)،التمرير (

رات بالمكم واستالم الكرات عمى مختمف الك أبعادحيث  وخاصة عند حراس المرمى لما يحتم عميو مركز لعبيم من
ارتفاعاتيا وكذلك سرعة تمرير الكرة الى المدافعين وبداية العممية اليجومية وكذلك يحتاج حارس المرمى الى السرعة 

 الحركية وخاصة لمرجمين اثناء التصدي لضربات الجزاء .
ليذا العامل لذا يرشح ىذا االختبار ضمن تشبع  أعمىعمى  ) نيمسون لالستجابة الحركية (ونظرا لحصول اختبار 

 بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى.
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واالدراك الحس ( واسماه عامل )سرعة االستجابة  2199وىذا العامل مشابية لمعامل الذي توصل الية )ابراىيم ،
 ( 12، 2199)ابراىيم  حركي (  

ات عمى العامل السادس  بعد  التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم إن عدد التشبع نمحظ ( 1) رقم  من الجدول       
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9( بمغ ) 41،.1±التباين وبقيمة)

لمفسر ليذا ( ونسبة التباين العاممي ا901219لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
%(. وقد تشبعت ثالثة اختبارات مثل منيا اختباران لقياس المرونة  وىما )ثني الجذع من الوقوف 10911العامل )

اطالة الجذع ( مطاولة السرعة لمذراعين  وىو اختبار )ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل –امام  اسفل المنصة 
 )المرونة الخاصة (.ا العامل عامل  ثا( وعمى ذلك يمكن ان نطمق عمى ىذ91خالل 
من عناصر المياقة البدنية التي ليا اىمية اليمكن ان يتم تغافميا لحارس المرمى بكرة القدم حيث  دالمرونة  تع إذا إن 

انيا توفرىا بدرجات مختمفة لدى حراس المرمى يجعل منيم اكثر قدرة عمى حركة اجزاء الجسم المختمفة اللتقاط 
 لية واالرضية وفي وضعيتيا المختمفة .الكرات العا

(وىذا العامل  988، 9112المرونة الحركية "قدرة المفصل عمى اداء الحركات في مدى حركي واسع )عالوي ، و
 (. 911، 2118الظاىر ،1مشابية لمعامل الذي توصل اليو 

تشبع ليذا العامل لذا يرشح عمى أعمى  ) ثني الجذع من الوقوف أمام أسفل من المنصة  (ونظرا لحصول اختبار 
 ىذا االختبار ضمن بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى

( يالحظ إن عدد التشبعات عمى العامل السابع  بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم 1من الجدول )و           
لمجموع الكمي لالختبارات المرشحة %(من ا90111( بمغ اختبار واحد فقط   مثل مانسبتة ) 1041±التباين وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 901911لمتحميل العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
%(. وقد تشبع اختبار )سرعة حركو الرجل باالتجاة االفقي فوق العارضة (  ونظرا لكون التشبعات 401111العامل 

ىذا العامل لم تحقق المستوى المطموب والعدد المحدد لقبول العامل لذا تم اىمالو وعدم تمثيمو في المشاىدة عمى 
 البطارية المنشودة .

عدم وجود  تشبعات عمى العامل الثامن بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم التباين  فضال عن         
( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا 904112لتدوير المتعامد )( وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد ا 1041±وبقيمة)

%(. ونظرا لكون التشبعات المشاىدة عمى ىذا العامل لم تحقق المستوى المطموب والعدد المحدد 408911العامل )
 لقبول العامل لذا تم اىمالو وعدم تمثيمو في البطارية المنشودة 

(  41،.1±ل التاسع  بعد  التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم التباين وبقيمة)العام في إن عدد التشبعات  كم نمحظ   
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة لمتحميل العاممي وبمغ الجذر 99099(  اختبارات مثمت مانسبتة )9بمغ )

%(. وقد 408911لعامل )( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا ا904111الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
تشبعت ثالثة اختبارات عمى ىذا العامل مثل اختباران منيا لقياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعان وىما )رمي كرة 

غم (واالختبار االخر لقياس القوة 811رمي كرة طبية زنة ،كغم البعد مسافة من الجموس عمى الكرسي 9طبيو زنة 
ثا( وعمى ذلك يمكن ان نطمق عمى 91عيين  وىو اختبار )السحب عمى العقمة خالل المميزة بالسرعة لعضالت الذرا

االختبارات ىو بذل اقصى قوة باسرع  هان الصفة المميزة ليذ) القوة االنفجارية  لعضالت الذراعين(ىذا العامل عامل
ثا( وان االداء فيو 91ة خالل رمي الكرة الطبية باسرع وقت ولمرة واحدة ( وقد تشبع اختبار )السحب عمى العقم1وقت 
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يعتمد ايضا عمى التكرار السريع خالل مدة زمنية معينة . وان خصوصية ىذا العامل تتميز بكونو يتعامل مع 
( الى انو "اليمكن  2114االطراف العميا وكذلك استخدام القوة المميزة بسرعة االداء في اختبارتو حيث يشير )الوزان ،

( وىذا العامل مشابية المعامل 19، 2114يتم تطوير القوة العضمية لمذراعين " )الوزان ، تطوير مسافة الرمي مالم
 ( 12، 2114( واسماه عامل ) القوة االنفجارية لعضالت الذراعين (  )الوزان ،2114الذي توصل اليو )الوزان ،

عمى اعمى تشبع ليذا ي ( كغم البعد مسافة من الجموس عمى الكرس3) رمي كرة طبية زنة ونظرا لحصول اختبار 
 العامل لذا يرشح ىذا االختبار ضمن بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى.

العامل العاشر  بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيم التباين  في إن عدد التشبعات  نمحظ ( 1) رقم  من الجدولو     
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة لمتحميل 105911ة )( بمغ اختباران واحد فقط  مثل مانسبت 1041±وبقيمة)

( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا العامل 904114العاممي وبمغ الجذر الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
خشبي ركل مربع –م ذىابا برجل اليمين والعودة برجل اليسار 91%(. وقد تشبع اختباران ىما  )الحجل 401111

سم (  ونظرا لكون التشبعات المشاىدة عمى ىذا العامل لم تحقق المستوى المطموب والعدد  54عمى الحائط بارتفاع 
 المحدد لقبول العامل لذا تم اىمالو وعدم تمثيمو في البطارية المنشودة  

(  1041±م التباين وبقيمة)العامل الحادي عشر  بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظي في إن عدد التشبعات  وتبين 
%(من المجموع الكمي لالختبارات المرشحة لمتحميل العاممي وبمغ الجذر 90111بمغ اختبار واحد فقط   مثل مانسبتة )

%(. وقد 404911( ونسبة التباين العاممي المفسر ليذا العامل )905159الكامن ليذا العامل بعد التدوير المتعامد )
ذع لالمام من وضع الجموس الطويل (  ونظرا لكون التشبعات المشاىدة عمى ىذا العامل لم تشبع اختبار ) ثني الج

  .تحقق المستوى المطموب والعدد المحدد لقبول العامل لذا تم اىمالو وعدم تمثيمو في البطارية المنشودة
 وحدات بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى  4-6

وضوعة من قبل فميشمان الختيار وحدات البطارية اعتمادًا عمى نتائج التحميل استرشادًا بالمعايير الم 
العاممي، لذا فقد تم اختيار وحدات البطارية من ضمن العوامل وفقًا لمشروط الموضوعة وعمى ىذا األساس تم ترشيح 

عاتيا عمى العوامل وحدات االختبار  التي حققت تشبعات كبرى عمى ىذه العوامل ومن ثم فإنيا وحدات نقية تشب
األخرى ضعيفة)صفرية ( ، وفي الوقت نفسو راعى الباحث إن تفسر ىذه االختبارات بقدر كاف من التباين بنوع 

 ذلك. بين( ي91الشيوع الذي يمثل تفسير االختبار في ضوء العوامل المستخمصة والجدول )
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 (15جدول )
 المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى يبين الوحدات المرشحة عن عوامل بطارية

رقم 
رقم  اسم العامل العامل

 اسم االختبار االختبار

التشبعات عمى العوامل                                            
 ع عمى العواملالتشبشبالالت
 

 الشيوع 

1 7 4 5 6 9 
 5,6993 5,536 5,579 5,157 5,57- 5,59- 5,815 بارو ثالث دورات متتالية اختبار  8 الرشاقة الخاصة 1
 القوة المميزة بالسرعة 7

 
الجموس من الرقود القصى عدد  19

 ثا15خالل 
5.593 5,759 5,575 -5,17 5,516 5,518 5,5989 

القوة االنفجارية  4
 لالطراف السفمى

 5,7553 5,168 5,148 5,774 5,795 5,515 5,175 الوثب العمودي من الثبات 7

سرعة االستجابة  5
 الحركية

- 5,544 5,715 5,549 نيمسون لالستجابة الحركية 73
5,695 

5,597 -5,195 5,5775 

ثني الجذع من الوقوف امام اسفل  15 المرونة الخاصة 6
 من المنصة

5,587 5,747 5,146 5,558 5,515 5,516 5,3879 

القوة االنفجارية  9
 لعضالت الذراعين

كغم البعد 3رمي كرة طبية زنة  4
 مسافة من الجموس عمى الكرسي

-5,739 5,565 
 

5,715 5,554 5,133 5,787 5,7451 

ذ تبين إن كل اختبار يقيس ظاىرة أ ( فيبين االرتباطات البينية الختبارات البطارية المستخمصة99ما الجدول )أ
 .اليقيسيا االختبار األخر، وىذا يتفق مع المعايير التي أشار إلييا فميشمان

 (11جدول )
 لمستخمصةا مصفوفة االرتباطات البينية الختبارات البطارية

 :لخاصة لحراس المرمى المياقة البدنية االمواصفات التفصيمية لوحدات بطارية 4-7
 (991-921، 2119)حسانين،           .اختبار بارو ثالث دورات متتالية  – الوحدة األولى
                  (991، 9114)حسانين ،  ثا.91الجموس من الرقود القصى عدد خالل  – الوحدة الثانية
 ( 914، 9182وراتب ،)الخولي            الوثب العمودي من الثبات. – الوحدة الثالثة
 ( 229، 2119)رضوان ،        .نيمسون لالستجابة الحركية : الوحدة الرابعة

 ( 951، 2119)حسانين ،  : ثني الجذع من الوقوف امام اسفل من المنصة.الوحدة الخامسة
 ( 15، 2115)الحكيم ،  كغم البعد مسافة من الجموس عمى الكرسي9رمي كرة طبية زنة  الوحدة السادسة :

 4 15 73 7 19 8 االختبارات رقم االختبار
      1 بارو ثالث دورات متتاليةاختبار  8

الجموس من الرقود القصى عدد  19
 ثا15خالل 

5,553 1     

    1 5,153 5,116 الوثب العمودي من الثبات 7
   1 5,163 5,175 5,153 لالستجابة الحركيةنيمسون  73
ثني الجذع من الوقوف امام  15

 اسفل من المنصة
5.158 5,181 5,166 5,154 1  

كغم البعد 3رمي كرة طبية زنة  4
 مسافة من الجموس عمى الكرسي

5,179 5,156 5,177 5,751 5,538 1 



 بناء بطاريت اللياقت البدنيت اخلاصت حلراس ادلرمى بكرة القدم     

133 
 

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات : 5-1

 في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية :
( متغيرا يمثمون االختبارات الخاصة بالمياقة  21اوال : التحميل العاممي باستخدام التدوير المتعامد الذي أجري عمى )

( عوامل منيا في ضوء الشروط الخاصة 1( عامال تم قبول ) 99)البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم أظير 
 بقبول العامل وىذه العوامل ىي :

 الرشاقة الخاصة .                                                         العامل االول -9
 الثاني القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن .                                    العامل-2
 العامل الرابع      القوة االنفجارية لالطراف السفمى  .                                    -9
 العامل الخامس        سرعة االستجابة الحركية لمفدمين.                                 -5
 العامل السادس      المرونة الخاصة .                                                  -4
 العامل التاسع          القوة االنفجارية لعضالت الذراعين .                              -1

ثانيا :تم استخالص بطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدم عمى ضوء عوامميا المستخمصة والتي 
 :  تمثل وحداتيا أعمى التشبعات عمى العوامل وىي

 العامل االول      اختبار بارو ثالث دورات متتالية .                             -9
 العامل الثاني                     ثا. 91اختبار الجموس من الرقود القصى عدد خالل -2
 اختبار الوثب العمودي من الثبات .                                   العامل الرابع   – 9
 العامل الخامس         تبار نيمسون لالستجابة الحركية .                            اخ-5
 العامل السادس        ثني الجذع من الوقوف امام اسفل من المنصة .                 -4
 العامل التاسع          القوة االنفجارية لعضالت الذراعين .                          -1

:الوحدات الستو المرشحة  لبطارية المياقة البدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة القدمتعد وحدات نقية أذا ان ثالثا 
 تشبعاتيا عمى العوامل االخرى صفرية)ضعيفة (.

 التوصيات : 5-7
 اعتماد بطارية االختبار المستخمصة عند اختيار حراس المرمى بكرة القدم . -
 طارية المستخمصة عند بناء البرامج التدريبية الخاصة بحراس المرمى .االخذ بنظر االعتبار عوامل الب -
           أجراء دراسات مشابية عمى فئات عمرية اخرى . -
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 المصادر
(:بناء بطارية اختبار مميزات االداء الماىر وقدرتيا عمى التنبؤ بالتحصيل لعدد من المواد  2199أبراىيم ، ضياء زكي ) -

 جامعة الموصل .–ية في مناىج كمية التربية الرياضية ، اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية الرياضية العمم
 ، دار الفكر العربي،القاىرة9،ط9( القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية ،ج9114حسانين ، محمد صبحي ) -
 ،دار الفكر العربي ،القاىرة . 4،ط2ية الرياضية والبدنية ،ج(: القياس والتقويم في الترب 2119حسانين ،محمد صبحي ) -
 (:التدريب الرياضي بين النظرية والتطبيق ،مطبعة عالء ،بغداد. 9111حسين قاسم حسن واحمد ،سعيد احمد ) -
 (: االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي ، مطبعة الطيف القادسية .2115الحكيم ، عمي سموم) -
 (:التدريب الرياضي اسس ،مفاىيم ،اتجاىات ،دار المعارف ،القاىرة . 9111صام وبريقع ،جابر )حممي ،ع -
 ،دار الفكر العربي ،القاىرة . 2(:التدريب الرياضي الحديث تخطيط ،تطبيق ،قيادة ،ط 2119حماد ،مفتي ابراىيم ) -
النتقاء الناشئين بكرة القدم ،أطروحة دكتوراه غير  (:دراسة عامميو لمقدرات الحركية كأساس 9119حيدر ،عادل عبد الحميم )-  

 منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة طنطا .
(:طرق تصميم بطاريات االختبار والقياس في التربية الرياضية ،مطبعة  9112خريبط ،ريسان مجيد وسممان ،ثائر داؤد ) -

 دار الحكمة ،جامعة البصرة .
 محدثة ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل . 2(:كرة القدم ،ط9111الخشاب ، زىيرقاسم واخرون ) -
 (:سمسمة المراجع في التربية البدنية والرياضية ،دار الفكر العربي ،القاىرة . 2115الخولي ،امين ،واخرون ) -
 ( :التربية الحركية ، دار الفكر العربي ، القاىرة. 9182، اسامة كامل ) امين وراتب الخولي، -
 ( : اختبارات االداء الحركي ، دار الفكر العربي.2119ن ، محمد نصر الدين )رضوا -
(: بناء بطاريتي المياقة الحركية والمؤشرات الجسمية لمتالميذ بطيئى التعمم ، أطروحة  2118الظاىر ،شياب احمد حسن ) -

 جامعة الموصل.–دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية 
( :المياقة البدنية ومكوناتيا التطوير ،األداء البدني ،طرق القياس ،دار 9181سانين ،محمد صبحي )عبد الحميد ،كمال وح -

 الفكر العربي ،القاىرة . 
 ،دار المعارف القاىرة .1تطبيقات ،ط–(:التدريب الرياضي نظريات 9111عبد الخالق،عصام الدين ) -
 طبعة الفيصل ،الكويت .(:التعمم الحركي والتدريب الرياضي ،م 9181عثمان ،محمد ) -
 ،دار المعارف  ،القاىرة . 99(:عمم التدريب الرياضي ط 9112عالوي ،محمد حسن ) -
 (: االسس النظرية والعممية لرفع االثقال ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد ،العراق. 9114العنبكي ،منصور وآخرون)  -
 ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع عمان . 9يب ط(: كرة القدم المفاىيم ،التدر  2199محمود ،غازي صالح ) -
 (:األسس العممية في تدريب كرة القدم ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة . 9118مختار ،حنفي محمود ) -
(:فاعمية بطارية اليياقة الحركية والمؤشرات الجسمية باستخدام الوحدات المرشحة والدرجات  2199الياللي،احمد ىشام ) -

 جامعة الموصل .–في التحصيل العممي لمسباحة وكرة السمة ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية الرياضية العاممية 
(: االتساق لعوامل بطارية المياقة البدنية الخاصة وعوامل بطارية الميارات األساسية  2114الوزان ،سعد باسم جميل ) -

 جامعة الموصل.–ة ،كمية التربية الرياضية لمناشئين بكرة اليد ، اطروحة دكتوراة غير منشور 
 
 
 



 اء بطاريت اللياقت البدنيت اخلاصت حلراس ادلرمى بكرة القدم     بن

 

 (1ممحق )
 لالختبارات البدنية لحراس المرمى بكرة القدميبين مصفوفات االرتباطات البينية 

 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9× 11× 11× 12× 13× 14× 15× 16× 17× 18× 19× 21× 21× 22× 23× 24× 25× 26× 

1× 1                          
2× -1011 1                         
3× 15158 10989 1                        
4× 15184 10922 10121 1                       
5× 15114 15183 15168 15174 1                      
6× 15154 15142 15195 15124 15164 1                     
7× 15134 15197 15132 15158 15181 15112 1                    
8× 15319 15116 15349 15129 15198 15178 15177 1                   
9× 15191 15152 15133 15278 15176 15111 15239 15111 1                  
11× 15182 15166 15187 15238 15117 15145 15139 15218 15248 1                 
11× 15228 15271 15127 15122 15116 15179 15123 15189 15297 15251 1                
12× 15137 15241 15137 15235 15172 15192 15111 15172 15172 1161 15164 1               
13× 15112 15143 15214 15417 15186 15117 15174 15112 15144 15117 15142 15111 1              
14 15157 15116 15199 15355 15113 15111 15265 15143 15176 15365 15217 15182 15131 1             
15× 15115 15187 15137 15128 15119 15111 15161 15141 15114 15181 15131 15181 15124 15194 1            
16× 15181 15165 15151 15141 1142 15169 1119 15117 15182 15222 15121 15119 15143 15156 15137 1           
17× 15151 15138 15186 15158 15139 15161 15145 15211 15135 15337 15173 15111 15214 15199 15115 15123 1          
18× 15222 15171 15113 15161 15215 15186 15193 15148 15151 15113 15135 15111 15262 15117 1174 15298 15149 1         
19× 15118 15113 15159 15116 15129 15291 15187 15153 15145 15181 15146 15146 15248 15191 15183 15145 15113 15187 1        
21× 15131 16161 15151 15192 15151 15148 15186 15113 15185 15254 15121 15181 15284 15127 15321 15174 15231 15116 15114 1       
21× 15131 15231 15192 15153 15216 15151 15195 15112 15255 18182 15126 15125 15147 15136 15172 15117 15112 15141 15111 15176 1      
22× 15171 15123 15167 15188 15184 15197 15179 15115 15227 15124 15183 15115 15143 15181 15165 15165 15161 15234 15176 15113 15119 1     
23× 15112 15163 15211 15154 15117 12736 15151 15153 15113 15114 15143 15126 15229 15173 15112 15219 15131 15263 15175 15191 15185 15165 1    
24× 15179 15154 15219 15178 15147 15241 15117 15151 15287 15251 15219 15226 15185 15113 15141 15319 15142 15121 15219 15143 15138 15115 15175 1   
  1 15348 15189 15119 15116 15293 15135 15115 15139 15118 15118 1126 15162 15172 15226 15113 15341 15181 15283 15318 15139 15277 15157 15119 145و1 ×25
26× 15311 15158 15123 15288 15244 15159 15144 15157 15333 15149 15218 15154 15171 15166 15199 15141 15125 15244 15176 15169 15442 18114 15177 15224 15115 1 
27× 15314 15192 15281 15112 15144 15197 15111 15141 15116 1316 15133 15152 15164 15199 15158 15177 15155 15119 15119 15119 15219 15126 15158 15162 15168 15133 

 58= (2-( عند درجة حرية )ن10945) قيمة )ر(  الجدولية= (1.19) معنوي عند مستوى داللة**                                             58= (2-( عند درجة حرية )ن10219 )قيمة )ر(  الجدولية=  (1.14)معنوي عند مستوى داللة *
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