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 ( 2013  حزقران 27......... اؾؼبول  2013 اقار 21)االدتالم  

 امللخص
 يهدف البحث إلى :

 التعرف عمى عوامل عناصر المياقة البدنية لالعبي أندية دوري النخبة العراقي بكرة اليد. -
 بناء بطارية اختبار لعناصر المياقة البدنية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة اليد. -

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

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

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

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

 واستنتج الباحث ما يأتي  :
( اختبارًا لمياقة البدنية تمثل العواملل االفتراضلية الثمانيلة 14أوال :التحميل ألعاممي باستخدام التدوير المتعامد الذي اجري عمى )

 لمياقة البدنية, اظهر خمسة عوامل تم قبولها في ضوء شروط قبول العامل وهي )العامل األول عاملل السلرعة االنتقاليلة
, والعامللل الثللاني القللوة االنفجاريللة لمللذراعين , والعامللل الثالللث عامللل مطاولللة القللوة ,والعامللل الرابللع مطاولللة الجهللازين 

 الدوري التنفسي, والعامل الخامس عامل القوة االنفجارية لمرجمين( 
لتي حققت وحداتها أعمى التشلبعات ثانيًا : تم استخالص بطارية المياقة البدنية في ضوء عواممها المستخمصة في هذا البحث ا

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

 ( كغم  .0اختبار رمي كرة طبية زنة ) -ب 
 اختبار ثني ومد الذراعين من وضع االستناد األمامي حتى التعب . –ج 
 ( متر  .1111اختبار ركض) –د 
 اختبار القفز العمودي  .  -هل 

س المختارة لبطارية المياقة البدينة تعد مقاييس خالصة نقيلة إذ إن تشلبعاتها عملى العواملل األخلرى قريبلة ثالثًا : الوحدات الخم
 من الصفر ويؤكد هذا االستخالص انخفاض االرتباطات البينية بين االختبارات .

 وأوصى الباحث بما يأتي  :
اعميلة البرنلامج التلدريبي فلي نهايلة ا علداد البلدني استخدام بطارية المياقلة البدنيلة  فلي االختبلارات العمميلة لمعرفلة ف

 الخاص ألندية كرة اليد العراقية .
 كرة اليد -ندية األ لالعبي  -المياقة البدنية -ناء بطارية اختبارات الكممات المفتاحية: ب

  2014 –( 64) –اؾعدد  –( 20) –اجملؾد  –جمؾة اؾراػدقن ؾؾعؾوم اؾرقاضقة )ـصف دـوقة(
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Constructing a Battery of Physical Fitness Elements tests for the Players of  Elite 

Handball Clubs 

Asst. Prof. Dr. Saad Basim Jamil     

Abstract 
The research aims at : 

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

- Constructing a battery of special physical fitness elements tests 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 researcher adopted 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 distributed into five clubs (Al-Futwa, Al-Karkh, Al-Jaish, 
Al-Shurtta and Al-Kufa ) , who represent (14) players for each club after excluding goal 
keepers. The researcher used a questionnaire , tests and the content analysis as a tool of 
collecting data. 

The researcher used the arithmetic mean, standard deviation, standard error of the 
arithmetic mean, coefficient of skewenss (Person), and the factor analysis by the method of 
principle components of Hottling and using orthogonal rotation. 
The researcher concluded the following : 

1. The Factor analysis by using the orthogonal rotation performed on (24) tests of special 
physical fitness representing the six assumption factors of the special physical fitness. 
showed five factors accepted in terms of   factor acceptance ,which were :The first factor 
is the transitional speed factor, the second is the explosive force factor for the legs, the 
third was the explosive force factor of the arms, the fourth was the fitness factor, and the 
fifth factor was the force factor discriminated by speed. 

2. The special physical fitness battery has been extracted in the light of its accepted factors 
which units achieve highest saturations on the factors ,as follows: 
a- Test of 300m. run. 
b- Test of the throwing medicine ball of 3 kilos . 
c- Test of push up  until exhaustion . 
d- Test 2000 m run . 
e- Test o vertical jump . 

3. The selected five units of the special physical fitness were considered pure 
measurements just because their saturations on the other factors were about to be zero . 
This result confirms the decrease of the inter correlation among tests. 

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

training program efficiency  at the end of the special physical preparation for Iraqi 
handball clubs. 

Keywords: Constructing a Test Battery - Fitness Elements - Clubs Players - Handball  
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 التعريف بالبحث  -5
 المقدمة وأهمية البحث: 5-5
حققت في السنوات األخيرة موجة واسعة من التقدم في األنشطة الرياضة بصفة عامة وكان الدافع لذلك هو التطور ت

التنمية الشاممة المتزنة لمختمف أعضاء  أننجد  إذالذي أدخل عمى أساليب اإلعداد لعناصر المياقة البدنية األساسية 
الشاق مع بذل أقل ما يمكن من جهد وطاقة , ويعد االختبار  جسم الفرد هي الوسيمة التي تمكنه من ممارسة العمل

 .  آخرما يخص أي محدد  أوالمهارية  أووالقياس الوسيمة التي يمكن من خاللها الوقوف عمى حالة الالعب البدنية  
لذلك تفنن المختصون بوضعع االختبعارات أو القياسعات المناسعبة بكعل مجعال معن مجعاالت التربيعة الرياضعية عمعى 
أن االختبععارات ال تخععرج عععن كونهععا إمععا ذاتيععة تعتمععد عمععى الخبععرات الشخصععية والمعععايير الذاتيععة أو موضععوعية باسععتخدام 
وحدات قياس متعارف عميها وال يمكن أن يختمف عميها اثنان, ويميل العالم اآلن إلى استخدام االختبعارات الموضععية لمعا 

مععؤثر خععارجي, والسععيما فععي قيععاس عناصععر المياقععة البدنيععة والمهععارات تمتععاز مععن دقععة الحصععول عمععى النتععا   وعععدم تععدخل 
 لأللعاب الرياضية من خالل وحدات القياس الموضعية كوحدات )التكرار أو الدرجة أو الزمن أو المسافة(

 ( 111-86, 1876)عالوي ورضوان
 فنيعععا   ن يععععد إععععداد  ولكعععي يحقعععق الععععب كعععرة اليعععد أعمعععى مسعععتوال معععن األداء فعععي المععععب خعععالل المباريعععات يجعععب ا

فععي ضععوء ممارسععة كعععرة اليععد التععي تتميععز بالسعععرعة والقععوة والرشععاقة والمرونععة والمطاولعععة والتععي وبععال شععك تسعععاعد  متكععامال  
الالعب عمى أداء وتنفيذ نوايعا  التكنيكيعة والتكتيكيعة والوصعول بمعا يتناسعب معع طبيععة المعبعة وزمعن المبعاراة وكبعر مسعاحة 

,وعمعى العر م معن أن بحعوث ودراسعات أجريعت فعي هعذا المجعال خطعط المععب الهجوميعة والدفاعيعة  الممعب النسعبية وتطعور
أن لعبة كرة اليد مازالت تفتقر لمعديد من البحوث والدراسات التي تتناول بطاريات االختبار,حيث يمكعن لهعذ  البطاريعة  إال

مسععتويات العبععيهم ,وممعععا تقععدم تبععرز أهميعععة  أن تمععد المععدربين والععععاممين بععدرجات يسععتطيعون معععن خاللهععا الوقععوف عمعععى
البحث في أنها محاولعة جعادة تسعتند إلعى الوسعا ل العمميعة واإلحصعا ية المتطعورة لتعطعي دفععة وفعاليعة ألدوات القيعاس فعي 

العوامعل المستخمصعة معن إذ إن مجال عناصر المياقة البدنية وعمى مستوال العبي أندية دوري النخبة المتقعدمين بكعرة اليعد 
 هذ  البطارية سوف تعكس واقع المياقة البدنية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة اليد.

 مشكمة البحث 5-1
لعدد من مباريات دوري النخبة العراقي بكرة اليد الحعظ أن هنعاك تقعارب فعي المسعتوال  من خالل متابعة الباحث 

فمن المحتمل أن يكون أحعد عوامعل فعوز فريعق عمعى فريعق الدقا ق األخيرة   فيالفني لمفرق و البا ما تحسم نتيجة المباراة 
امععتالك  إنحيععث قععد تمععنحهم فرصععا  أفضععل فععي مسععتويات األداء,بدرجععة  أخععر يرجععع إلععى تمتععع أفععراد  بعناصععر لياقععة بدنيععة

 كمعا انعه ومعن خعالل مراجععةالالعب لعناصر المياقة البدينة سوف يمكنه من تكممة المباراة و بأفضعل أداء مهعاري ممكن,
الدراسات والبحوث السابقة وعمى حد عمم الباحث ال توجد دراسة تعنى بعناصر المياقة البدنية لالعبعي أنديعة دوري النخبعة 
المتقدمين بكرة اليد ,ومما تقدم تبرز مشعكمة فعي ععدم وجعود مجموععة اختبعارات او بطاريعة خاصعة بعناصعر المياقعة البدنيعة 

 بكرة اليد.لالعبي أندية دوري النخبة  المتقدمين 
 هدفا البحث       5-0
 بكرة اليد. التعرف عمى عوامل عناصر المياقة البدنية لالعبي أندية دوري النخبة العراقي 1-2-1
 بناء بطارية اختبار لعناصر المياقة البدنية لالعبي أندية دوري النخبة بكرة اليد. 1-2-3
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مجاالت البحث  5-4  
 دية )الفتوة والكرخ والجيش والشرطة والكوفة ( .المجال البشري  : العبو أن 1-3-1
 .   1/3/3113ولغاية  14/11/3111المجال الزماني :ابتداء  من   1-3-3
 المجال المكاني : القاعات الداخمية ألندية )الفتوة والكرخ والجيش والشرطة والكوفة( .      1-3-2
 ا طار النظري والدراسات السابقة -1
 دنية في كرة اليدالمياقة الب 3-1-1

المياقععة البدنيععة مصععطم  اهععتم بععه العديععد مععن البععاحثين فععي مجععال التربيععة الرياضععية لالسععتفادة منععه والبحععث عععن  
                                أهميته لمفرد والمجتمع. وتعرف بأنها "كفاءة البدن في مواجه متطمبات الحياة". 

 (186, 3112)حسانين,
البدنية الدور المؤثر والمهعم فعي فعاليعة األداء المهعاري, فكممعا تحسعنت صعفات القعوة والسعرعة و  ولعناصر المياقة

 المطاولة والمرونة نصل إلى مستوال مهاري جيد.
 (312, 1868)حسين وبسطويسي, 

وكععرة اليععد هععي إحععدال هععذ  األلعععاب التععي تحتععاج إلععى لياقععة بدنيععة عاليععة , ألن صععغر مسععاحة الممعععب وسععرعة  
يفرضان ذلك وكثيرا  ما نشاهد في المعب الحديث الفريعق العذي يمتمعك المياقعة البدنيعة العاليعة هعو العذي يسعيطر عمعى  المعب

المبععاراة مععن البدايععة الععى النهايععة. وهنععاك عالقععة قويععة بععين المهععارات الحركيععة الرياضععية لكععرة اليععد والمياقععة البدنيععة. فععأداء 
 فالواقع العممي يشير الى انه ال تخمو مهارة من مكون بدني أو أكثر.المهارات يتطمب قدرات بدنية النجازها. 

 (46, 3111)إسماعيل وحسانين, 
 نية بكرة اليد قيد البحثدعناصر المياقة الب 1-5-1
 مطاولة السرعة: 1-5-1-5

                                     تعععععععرف بأنهععععععا "القععععععدرة عمععععععى تحمععععععل الحركععععععات المتماثمععععععة والمتكععععععررة لفتععععععرة قصععععععيرة بأقصععععععى سععععععرعة ممكنععععععة".       
 (51, 1875)التكريتي والحجار 

وتظهر حاجة العب كرة اليد إلى مطاولة السرعة لكي يتمكن من أداء حركات سريعة كممعا تطمعب األمعر ذلعك طعوال فتعرة 
الهجعوم السعريع عنصعرا   سير المباراة كما تظهر أهميتها معن خعالل تنفيعذ الهجعوم السعريع لمعرات عديعدة فعي المبعاراة إذ يععد

فعاال  في تحقيق الفوز لكثير من الفرق , لذلك نجد كثيرا  من المعدربين يقومعون بتطعوير مطاولعة السعرعة لالعبعيهم جميععا , 
كذلك نجد فرقعا  كثيعرة تحقعق الفعوز فعي المبعاراة ألن مطاولعة السعرعة لعدال العبعيهم جيعدة فعي حالعة تقعارب الجانعب المهعاري 

 والخططي.
 الرشاقة   1-5-1-1

 (317, 1886تعرف بأنها قدرة الفرد عمى تغيير أوضاعه في الهواء.           )عبد الفتاح, 
وتعد الرشاقة من عناصر المياقة البدنيعة المهمعة لالععب كعرة اليعد , إذ تتطمعب المعبعة السعرعة فعي تغييعر اتجعا  الجسعم عنعد 

وصعععول العععى المكعععان المناسعععب لتمريعععر الكعععرة أو اسعععتقبالها أو مواجهتعععه لمخصعععم أو عنعععد تفاديعععه ولمعععتخمص منعععه ومعععن ثعععم ال
حععارس المرمععى  الالعععب لمتصععويب عمععى المرمععى ويفععاج تصععويبها نحععو المرمععى, كععذلك يظهععر دور الرشععاقة عنععدما يتهيععأ 

لمفريعععق الخصعععم وهعععو يحعععاول سعععد الزاويعععة أو المكعععان العععذي كعععان الالععععب يهعععم بالتصعععويب إليعععه وهنعععا يسعععتطيع الالععععب ذو 
 اقة الجيدة أن يغير مكان التصويب مما يمكنه من خداع حارس المرمى. الرش
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 القوة  االنفجارية  1-5-1-0
 وتعرف بأنها "قابمية رمي اكبر كمية من القوة العضمية في اقل زمن ممكن". 

 (111, 1868)حسين وبسطويسي,
الععب كعرة اليععد , فعالقفز لمتمريعر إلععى زميعل أو لمتصعويب عمععى المرمعى ضعرورة لكععل والقعوة االنفجاريعة ضععرورية ل

أعضععاء الفريععق وفععي جميععع مراكععز المعععب, والقفععز إمععا يكععون إلععى األمععام لمتصععويب  عمععى المرمععى لكععي يكتسععب الالعععب 
ليعا  لمتصعويب عمعى او يكعون عا1كبعر لالقتعراب معن المرمعى والتهعديف بصعورة مريحعة وبعيعدا  ععن مضعايقة الخصعمأمسافة 

المرمعععى معععن فعععوق جعععدار الخصعععم, وتظهعععر القعععوة االنفجاريعععة لالععععب كعععرة اليعععد فعععي قعععوة الرميعععة أي القعععوة فعععي التصعععويب إذ 
 يستطيع الالعب ذو القوة االنفجارية الجيدة من أداء التمريرات الطويمة القوية وكذلك التصويب نحو المرمى بسهولة.

 السرعة االنتقالية 4 -1-5-1
بأنها االنتقال من مكان إلى آخر بأقصى سرعة ممكنة أي التغمب عمى مسافة معينة بأقصى زمن  تعرف
 (71, 3111)محجوب وآخران,            ممكن.        

وتظهععر حاجععة العععب كععرة اليععد إلععى السععرعة االنتقاليععة مععن خععالل حركتععه داخععل حععدود الممعععب وأشععغاله المكععان 
اء الهجععوم السععريع قبععل أن يتخععذ فريععق الخصععم الموقععف الععدفاعي المناسععب وكععذلك يكععون المناسععب السععتقبال الكععرة فععي أثنعع

الالعععب بحاجععة إلععى السععرعة االنتقاليععة التععي تمكنععه مععن الرجععوع إلععى منطقتععه الدفاعيععة ألداء واجباتععه الدفاعيععة عنععدما يفقععد 
 فريقه الكرة.

 القوة المميزة بالسرعة 1-5-1-1
ن صععفتي القععوة والسععرعة وتحتععاج إليهععا الكثيععر مععن األنشععطة والفعاليععات الرياضععية التععي تعععرف بأنهععا صععفة بدنيععة مركبععة معع 

 تتطمب سرعة وقوة في االنقباضات العضمية في آن واحد.
 ( 34 3116)الراشدي,

وتظهر حاجة العب كرة اليد المميزة بالسرعة نظرا  لعألداء السعريع والقعوي والتكعرار فعي أثنعاء المبعاراة والسعيما فعي 
المهععارات األساسععية التععي تحتععاج إلععى دمعع  القععوة مععع السععرعة , وتظهععر بصععورة واضععحة عنععد طبطبععة الكععرة ومععن ثععم  أداء

 تمريرها وأداء الخداع فضال  عن االنطالق والتوقف المفاج  أثناء المباراة.
 مطاولة القوة  1-5-1-6

ميععز بارتفععاع درجععة القععوة العضععمية فععي تعععرف بأنها"القععدرة عمععى مقاومععة التعععب فععي أثنععاء المجهععود الععدا م الععذي يت
( وتظهر حاجة العب كرة اليد لهذ  الصعفة معن خعالل 111, 1878, وآخرانبعض أجزاء الجسم ومكوناته" )إسماعيل , 

لحا ط الصعد وأداء المهعارات الدفاعيعة والهجوميعة خعالل المبعاراة  أواالستمرار بالركض وأداء العديد من القفزات لمتصويب 
ت الرجمين تتميز بمطاولة القوة من خالل مقاومة الجاذبية األرضعية لجسعم الالععب وكعذلك مقعدرتها عمعى عضال أنحيث 

 الركض والقفز .
 المطاولة  1-1-1-0

انجاز عمل ما لفترة طويمة بتعأثير ايجعابي او هعي القعدرة عمعى أداء عمعل متوسعط ب تعرف بأنها "القدرة عمى القيام
( وتظهعر حاجعة الععب كعرة اليعد فعي 185, 1886لفتعرة طويمعة " )عبعد الفتعاح وحسعانين, الجهد واالستمرار فعي هعذا الجهعد

 .تحمل أداء المهارات المختمفة ولفترات طويمة طيمة شوطي المباراة وما يحصل معها من مهارات هجومية ودفاعية 
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 الدراسات السابقة  1-1
 (5996دراسة )محمد وحسن  1-1-5

 كية الخاصة بالعبي الدرجة األولى بكرة اليد () دراسة عاممية لمقدرات الحر 
 هدفت الدراسة إلى : 

 التعرف عمى ارتباط القدرات الخاصة لالعبي الدرجة األولى بكرة اليد . -
 انتقاء وتقنين مجموعة من االختبارات لقياس القدرات الحركية الخاصة لالعبي كرة اليد. -
 ركية الخاصة لالعبي الدرجة األولى بكرة اليد.تحديد أفضل االختبارات لقياس القدرات الح -

( العبعا  معن أنديعة )سعبورتن  واألولمبعي و 71وتم استخدام المنه  الوصفي بطريقة األسموب المسحي فيما تكونت العينة )
ترشعي   سموحة و باكومس( أما وسا ل جمع البيانات فقد تضمنت اختبارات القدرات الحركية الخاصة بالعبعي كعرة اليعد , إذ تعم

( اختبار وقد تم تطبيق تجربتين استطالعيتين لمحصول عمعى األسعس العمميعة لمقعدرات المرشعحة تعال ذلعك التطبيعق النهعا ي 45)
عمعى عينعة البحعث وتضععمنت الوسعا ل اإلحصعا ية التحميعل العععاممي بطريقعة المكونعات الر يسعة , كمععا تعم اسعتخدام طريقعة تعظععيم 

( عععامال  فععي ضععوء شععروط قبععول العامععل التععي 31) إلععىير المتعامععد  , وقععد تععم التوصععل ( لمتععدو (kaiser vairmaxالتبععاين 
( عععامال  إذ مثمععت اختباراتهععا التععي تشععبعت بععأعمى قيمععة جوهريععة  عمععى كععل عامععل فععي 11) إلععىاعتمععدها الباحثععان تععم التوصععل 
 بطارية هذ  الدراسة كما يأتي :

ر  تمريعر كعرة اليعد عمعى الحعا ط لمعدة دقيقعة والعامعل الثعاني )المرونعة الديناميكيعة( العامل األول )التوافق بين العين واليد( واختبعا
واختبععار  ثنععي الجععذع لمجععانبين األيمععن واأليسععر والعامععل الرابععع )التحمععل العضععمي ( واختبععار  القععوة القصععوال لمععذراعين والعامععل 

لمعععذراع  ةوالعامعععل السعععادس )القعععدرة المتفجعععر (م حعععول مربعععع 511الخعععامس )التحمعععل العععدوري التنفسعععي( واختبعععار  جعععري ومشعععي )
(كغم من الحركة باليد اليمنى والعامل السعابع )الدقعة( واختبعار  التصعويب عمعى العدوا ر 3والكتف( واختبار  رمي كرة طبية زنة )

( ثعا و العامعل 31)المتداخمة, العامل الثامن )تحمل القوة الديناميكية( واختبار  ثنعي العذراعين معن االنبطعاح الما عل المععدل فعي 
التاسععع )التععوازن الحركععي( واختبععار  المشععي عمععى عارضععة التععوازن  و العامععل الثععاني عشععر )السععرعة االنتقاليععة( واختبععار  ركععض 

( , العامعل 8-2-5-2-8(م من البداية الثابتة , العامل السادس عشر )السعرعة الحركيعة وتغييعر االتجعا ( واختبعار  هعو )21)
 وسرعة األداء( واختبار  التصويب عمى دا رة واحدة في دقيقة. الثامن عشر )الدقة 

 إجراءات البحث -0
 منهج البحث 0-5
 المنه  الوصفي باألسموب أالرتباطي لمال مته وطبيعة البحث. الباحثاستخدم  
 مجتمع البحث وعينته 0-1

( 13والبعال  ععددهم ) 3113-3111اضعي اشتمل مجتمعع البحعث عمعى العبعي دوري النخبعة المتقعدمين بكعرة اليعد ولمموسعم الري
( العبععا  مععوزعين عمععى أنديععة )الفتععوة والكععرخ والجععيش 61(العبععا  لكععل نععاد , أمععا عينععة البحععث فقععد بمعع  حجمهععا )15وبواقععع ) ا  ناديعع

 ( العبا  لكل ناد بعد استبعاد حراس المرمى.13والشرطة والكوفة( وبواقع )
 أدوات البحث  0-0

 .وال واالستبيان واالختبارات كأدوات لمبحث تم استخدام تحميل المحت
 تحديد عناصر المياقة البدنية بكرة اليد 0-0-5
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جعععل أ, ومعععن  ( وتعععم عرضعععها عمعععى مجموععععة معععن المختصعععين1اسعععتمارة االسعععتبيان كمعععا فعععي الممحعععق ) ععععد الباحعععثأ
صعادر العمميعة ومنهعا )األبحعر وعبعد الحصول عمى عناصر المياقة البدنية الخاصة في كرة اليد قام الباحعث بالمسع  الشعامل لمم

(  3ج 1878(  )مجيعد 1876(  )عبعد الجبعار وبسطويسعي 1876( )ععالوي ورضعوان 1875( )التكريتي والحجعار 1873اهلل 
( , وقعد تعم االتفعاق عمعى جميعع العناصعر التعي حعددها الباحعث التعي عرضعت عمعى السعادة 1885(  )حسعانين 1884)حسانين 

 ( :  3ق )المختصين وكما في الممح
 األجهزة واألدوات المستخدمة 0-4

( وساعة توقيت عدد 31(كغم  وشواخص عدد )2( رام وكرة طبية زنة )711( متر وكرة طبية زنة )41شريط قياس )
 ( و طباشير وميزان طبي . 11)
 التجارب االستطالعية  3-5

ختبععارات ذات شععروط ومواصععفات عمميععة نظععرا  لخصوصععية الدراسععة فععي كونهععا دراسععة عامميععة تتطمععب تحميععل عععدد كبيععر مععن اال
, وقعد كعان لكعل تجربعة هعدف  بإجراء بعض التجارب االستطالعية وبمساعدة فريق العمل المساعد فقد قام الباحث محددة ,

 يختمف عن التجربة األخرال وكما يأتي:
 التجربة االستطالعية األولى 0-1-5
( العبعععين معععن نعععادي الفتعععوة الرياضعععي اختيعععر أفرادهعععا 11ة معععن )أجريعععت التجربعععة االسعععتطالعية األولعععى عمعععى عينعععة مؤلفععع 

وأجريععت عمععى قاعععة الداخميععة الرياضععية لنععادي  3/13/3111-1بالطريقععة العشععوا ية وقععد أجريععت هععذ  التجربععة لممععدة مععن 
 الفتوة الرياضي, وهدفت إلى مايأتي:

 تحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها االختبارات بصورة عامة . -
 انية فريق العمل المساعد .إمك -
 مدال كفاءة األجهزة واألدوات المستخدمة . -
 التجربة االستطالعية الثانية )المعامالت العممية لالختبارات الخاضعة لمتحميل(   2-1-1

( العبععين )عينععة التجربععة االسععتطالعية األولععى نفسععها( وقععد أجريععت هععذ  11أجريععت هععذ  التجربععة عمععى عينععة مؤلفععة مععن)
 وعمى القاعة الداخمية لنادي الفتوة الرياضي وكان الهدف منها : 3111/  13/  17 -14بة لممدة من التجر 

                                                 


 السادة المختصين  
 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم ـس عالوي                                                   أ.د ثقالم قو

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم/ؽرة دؾة أ.د فاذم امحد دؾقؿان                             

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة /جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم/ؽرة ؼدم أ.د ؿؽي حمؿود حسني                             

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم/ؽرة قد أ.د عبد اؾؽرقم ؼادم                          

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم/ؽرة ؼدم         أ.د ضرغام جادم حمؿد           

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل عؾم اؾتدرقب/ؽرة قد           ود          أ.م.د ـوػل حمؿد حمؿ

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل عؾم اؾتدرقب/ؽرة قد           أ.م.د ؽـعان حمؿود                

 اؾرقاضة / جاؿعة املوصلؽؾقة اؾرتبقة  ؼقاس وتؼوقم/اؾعاب املضرب أ.م.د اقثار عبد اؾؽرقم              

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل ؼقاس وتؼوقم/اؾعاب املضرب     أ.م.د دبفان حمؿود              

 ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة / جاؿعة املوصل   باقوؿقؽاـقك/ؽرة قد               أ.م.د حمؿد خؾقل                 

 
 


 فريق العمل المساعذ  
 العب ـادي اؾؽرخ اؾرقاضي خرقج ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة                 ار فذال                        عؿ

 العب ـادي اؾؽرخ اؾرقاضي خرقج ؽؾقة االداره االؼتصاد                   فاـي حمؿد                       

 العب ـادي اؾؽوػة اؾرقاضي ؾرقاضقة                 خرقج ؽؾقة اؾرتبقة ا  عؾي بادم                        

 العب ـادي اؾؽوػة اؾرقاضي راؾب ؽؾقة اؾرتبقة اؾرقاضقة/جاؿعة املوصل     ؿصطػى بادم            
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لتربيععي لمثبعات وقعد اعتمعد إيجاد معامل الثبات والحصول عمى صعدق االختبعارات معن خعالل الصعدق العذاتي بإيجعاد الجعذر ا -
ععادة االختبعار( وتعم اعتمعاد  الباحث ( فمعا فعوق لمعامعل الثبعات حيعث أن شعرط 1.61درجعة االرتبعاط)عمى الطريقعة )االختبعار واا

( يبعين 1( , والجعدول رقعم )111,1873. )حسانين, المتغيرات المرشحة لمتحميل العاممي أن تكون ذات معامل ثبات مرتفع
    المعامالت العممية لالختبارات .

 (1الجدول )
 اقة البدنية الخاصةيبين معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات عناصر المي

 

وحدة  اسم االختبار ت
 القياس

معامل  القياس الثاني القياس األول
 الثبات

الصدق  
 ع±  -س ع±  -س الذاتي

 1,83 1,77 3,11 43,73 3,36 43,58 ثانيه متر 211ركض  -1
 1,85 1,82 3,13 54,45 3,18 53,88 ثانيه متر 311ركض  -3
 1,83 1,74 1,81 56,47 1,82 57,16 ثانيه متر 343سافة الركض بالمواجه والظهر لم -2
 1,83 1,74 1,31 33,32 1,35 33,12 ثانية بارو -3
 1,81 1,72 1,82 33,31 1,26 31,83 ثانيه جري الزكزاك بين الحواجز باألرقام -4
 1,82 1,76 1,55 8,16 1,52 8,15 ثانيه ( م11× 3الجري المكوكي) -5

)شناو( من وضع االنبطاح  ثني ومد الذراعين -6
 1,85 1,83 3,11 12,3 3,12 12,8 تكرار ( ثا11الما ل)

 1,8 1,71 1,33 13,2 1,18 13,8 تكرار (ثا11الجموس من الرقود مع مد الرجمين ) -7
 1,83 1,77 1,33 6 1,171 6,17 متر ثالث وثبات بالقدمين من الثبات -8

 1,85 1,83 1,13 3,38 1,18 3,4 ثانيه متر 31ركض  -11
 1,82 1,76 1,12 2,41 1,11 2,34 ثانيه متر  21ركض  -11
 1,82 1,76 1,12 3,4 1,11 3,34 ثانيه متر  31ركض  -13
 1,84 1,81 2,13 43,4 3,23 42,6 سم القفز العمودي  -12
 1,83 1,77 1,5 3,3 1,6 3,4 سم القفز العريض  -13
 1,86 1,83 11,12 373,4 14,8 374,7 قدم/رطل القدرة العمودية )الشغل( -14
 1,83 1,77 1,17 5,83 1,364 6,12 متر ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) -15
 1,83 1,73 1,36 11,13 1,25 11,2 متر ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) -16
 1,85 1,83 1,5 24,4 1,6 24,7 متر (  رام بذراع واحدة711رمي كرة الطبية ) -17
 1,82 1,756 1,46 11,21 1,78 11,51 تكرار  السحب عمى العقمة  -18

ثني ومد الذراعين من وضع االستناد االمامي حتى   -31
 1,88 1,863 3,22 25,3 3,111 25,2 تكرار  التعب 

 1,86 1,83 5,16 27,7 4,37 24,4 تكرار  ثني ومد الرجمين من الركبتين بالقفز حتى استنفاذ الجهد   -31
 1,82 1,76 3,17 175,2 4,71 172,2 ثانية  متر  1111كض  -33
 1,85 1,83 3,38 328,3 2,18 327,5 ثانية  متر  1411ركض   -32
 1,81 1,73 5,31 212,7 6,24 213,4 ثانية  متر  3111ركض  -33
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 التجربة األساسية )النهائية( 0-6
( مععععن خعععالل إيجععععاد 33يععععة صعععالحية االختبعععارات )بععععد أن أكعععدت التجربتععععان االسعععتطالعيتان األولعععى والثان

بعالتطبيق النهعا ي لالختبعارات لممعدة معن  تبارات لعينة البحعث , قعام الباحعثالمعامالت العممية ومال مة االخ
( أيام لكل نعادي رياضعي وبععد أن تعم اسعتبعاد عينعة التجعارب 4وبواقع ) 33/1/3113ولغاية  1/1/3113

 االستطالعية وكما يأتي :
( ثععوان  11متععر وثنععي ومععد الععذراعين )شععناو( مععن االنبطععاح الما ععل )31ركععض  تبللارات اليللوم األول :* اخ

 .  متر (  1111), ركض ( متر 211( وركض )3x11والقفز العمودي والجري المكوكي )
( ثععوان والوثععب 11( متععر والجمععوس مععن الرقععود مععع مععد الععرجمين )21ركععض )* اختبللارات اليللوم الثللاني : 

 .متر  1411ركض و  ,متر (311)(كغم من الجموس و ركض 2مي كرة طبية )العريض ور 
(كغعم معن الوقعوف وجعري الزكعزاك بعين 2ورمعي كعرة طبيعة ) ,متعر(  31ركعض)  * اختبارات اليوم الثالث :

 .  السحب عمى العقمة و ,  (م343الحواجز باألرقام والركض بالمواجه والظهر لمسافة)
ركععض و ,  ( ععرام بععذراع واحععدة711و  والقععدرة العموديععة  ورمععي كععرة طبيععة)بععار  * اختبللارات اليللوم الرابللع :

 .  متر  (3111)
حتععى التعععب , ثععالث وثبععات  األمععاميثنععي ومععد الععذراعين مععن وضععع االسععتناد : *اختبللارات اليللوم الخللامس

 ثني ومد الرجمين من الركبتين حتى استنفاذ الجهد . , بالقدمين من الثبات
 الوسائل ا حصائية 0-0

 الوسا ل اإلحصا ية اآلتية: استخدم الباحث
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري لموسط الحسابي ومعامل االلتواء لبيرسون ومعامل 

( Hottelling componentsاالرتباط البسيط والتحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية لهوتمن  )
 باستخدام التدوير المتعامد.

 ( .Spssت البيانات إحصا يا باستخدام النظام اإلحصا ي) وعولج
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -4
 بطارية المياقة البدنية  4-5
 الوصف ا حصائي الختبارات عناصر المياقة البدنية  4-5-5

ختبععارات ( ممععا يؤكععد مال مععة اال2( أن جميععع قععيم معععامالت االلتععواء كانععت واقعععة بععين ) 3يتضعع  مععن الجععدول )
لمععدخول فععي مصععفوفة االرتباطععات المرشععحة لمتحميععل الععععاممي ويعنععي أيضععا مناسععبة صعععوبة االختبععارات لعينعععة 

                    البحعععععث  " إذ يععععععد االختبعععععار مناسعععععبا  إذ تعععععوزع توزيععععععا طبيعيعععععا عمعععععى أن ال تشعععععكل المتغيعععععرات التعععععواء" شعععععديدا "                              
( ونالحععظ أن قععيم األوسععاط الحسعععابية لممتغيععرات جميعهععا تتجععاوز االنحععراف المعيعععاري 641,  3111)عععالم , 

وهععذا يثبععت مال مععة متغيععرات البحععث لمعينععة وصععالحيتها لفدخععال ضععمن المصععفوفة االرتباطيععة المعععدة لمتحميععل 
 العاممي. 

 نة المنتخبة لمتحميل العاممي.( مما يؤكد مناسبة حجم العي1كما أن قيم الخطأ المعياري منخفضة) اقل من 
 (61,1871)فرج,                 
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 (1الجدول )
 الوصف ا حصائي الختبارات المياقة البدنية يبين  

وحدة  اسم االختبار ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
معامل  المنوال المعياري

 االلتواء
الخطأ 
 المعياري

 1,17 1,3- 42,74 1,33 42,21 ثانيه متر 211ركض  -1
 1,33 1,31 53 1,63 53,6 ثانيه متر 311ركض  -3
 1,15 1,11 57,14 1,33 57,38 ثانيه متر 343الركض بالمواجه والظهر لمسافة  -2
 1,13 1,3- 33,71 1,833 33,33 ثانية بارو -3
 1,13 1,33 31,84 1,13 33,33 ثانيه جري الزكزاك بين الحواجز باألرقام -4
 1,15 1,22 7,84 1,37 8,11 ثانيه ( م11 × 3كوكي)الجري الم -5

ثني ومد الذراعين )شناو( من وضع  -6
 1,18 1,21 12 1,656 12,32 تكرار ( ثا11االنبطاح الما ل)

 1,12 1,51 - 12 1,12 13,27 تكرار ( ثا11الجموس من الرقود مع مد الرجمين ) -7
 1,15 1,17 6 1,34 6,17 متر ثالث وثبات بالقدمين من الثبات -8
 1,11 1,7 3,31 1,17 3,35 ثانيه متر 31ركض  -11
 1,12 1,84 - 2,81 1,33 2,58 ثانيه متر 21ركض  -11
 1,12 1,2 - 3,88 1,32 3,57 ثانيه متر 31ركض  -13
 1,7 1,3 51 4,86 51,3 سم القفز العمودي -12
 1,13 1,3 - 3,41 1,17 3,35 سم القفز العريض -13
 1,26 1,52 - 331 11,5 322,2 قدم/رطل رة العمودية )الشغل(القد -14
 1,16 1,13 - 6 1,44 5,88 متر ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) -15
 1,14 1,1 11 1,26 11,3 متر ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) -16
 1,34 1,62 23 1,8 24,3 متر (  رام بذراع واحدة711رمي كرة الطبية ) -17
 1,34 1,31 11 1,83 11,66 تكرار  السحب عمى العقمة  -18

ثني ومد الذراعين من وضع االستناد  -31
 1,46 1,31 21 3,33 21,67 تكرار  األمامي حتى التعب

ثني ومد الرجمين من الركبتين بالقفز حتى  -31
 استنفاذ الجهد

 تكرار
 28,14 3,77 26 1.33 1,52 

 1,45 1,27- 178 3,23 176,27 زمن متر 1111ركض  -33
 1,31 1,21 328 2,31 331,36 زمن متر 1411ركض  -32
 1,56 1,86- 218 4,15 213,16 زمن مترا 3111ركض   -33
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 مصفوفة االرتباطات البينية الختبارات المياقة البدنية  4-5-1
( ارتباطعا  موجبعا 143( لم تحسب الخاليا القطرية منهعا )365بم  عدد االرتباطات البينية لممصفوفة )

( 5( منهعععا ) 1,11( )8( ارتباطعععا سعععالبا فيمعععا بمغعععت االرتباطعععات الدالعععة معنويعععا عنعععد مسعععتوال داللعععة )132و)
 ( معنويا سالبا.2معنويا موجبا و)

( ارتباطعا معنويععا 14( منهعا ) 1,14( )35فعي حيعث بمغعت االرتباطعات الدالعة معنويععا عنعد مسعتوال )
 سالبا .( ارتباطا معنويا 11موجبا و)

 الختبارات عناصر المياقة البدنية: لعاممي االتحميل  4-5-0
 :   الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع لمعوامل 4-5-0-5

 قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع  (يبين 4الجدول )
 التباين المتجمع نسبة التباين  قيم الجذور الكامنة  ت
1 3.637 11.256 11.256 
3 3.438 11.531 31.877 
2 3.325 8.214 21.212 
3 1.766 6.733 28.134 
4 1.736 6.584 35.731 
5 1.451 5.413 42.233 
6 1.241 4.532 47.835 
7 1.213 4.355 53.313 
8 1.151 3.315 57.737 
11  1,844 2.868 63.716 
11  1.777 2.611 65.416 
13  1.734 2.431 71.137 
12  1.675 2.363 72.213 
13  1.541 3.618 75.111 
14  1.466 3.312 77.313 
15  1.431 3.154 81.468 
16  1.355 1.831 83.418 
17  1.315 1.623 83.343 
18  1.234 1.326 84.581 
31  1.234 1.243 86.132 
31  1.356 1.111 87.143 
33  1.181 1.681 87.834 
32  1.167  1.631 88.575 
33  1.164  1.213 111.111 

                                                 
 33=  مجموع الجذور الكامنة 
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( يبععين أن قععيم الجععذور الكامنععة التععي تزيععد عععن الواحععد الصععحي  أو تسععاويه عععددها سععت قععيم, وهععذا 3)رقععم الجععدول 
 (324 , 1871يعطي مؤشرا  عمى عدد العوامل المستخمصة والمقبولة في هذ  الدراسة. )فرج,

 ( فععععععععععي حععععععععععين 1.151 -3.637  المتغيععععععععععرات بععععععععععين )وقععععععععععد تراوحععععععععععت قععععععععععيم الجععععععععععذور الكامنععععععععععة لهععععععععععذ
 %( 57.737%( وفسعععععععععععععععععرت معععععععععععععععععا قيمتعععععععععععععععععه )3.315-11.256أن نسعععععععععععععععععبة التبعععععععععععععععععاين تراوحعععععععععععععععععت بعععععععععععععععععين )

 .المتجمعمن التباين 
 الختبارات عناصر المياقة البدنية لعاممي أمتحميل لالحل األولي  3-1-2-3

 : قبل التدوير()
 ختبارات عناصر المياقة البدنية ال مصفوفة العوامل قبل التدويريبين (1الجدول )

 ت

 اؾعواؿل

 اؾشقوع
 اؾعاؿل  اؾعاؿل اؾثاـي اؾعاؿل األول

 اؾثاؾث
 اؾعاؿل 

 اؾرابع
 اؾعاؿل 

 اخلاؿس
اؾعاؿل 

 اؾعاؿل اؾثاؿن اؾعاؿل اؾسابع  اؾسادس
اؾعاؿل 

 اؾتادع

1 -,01,0 ,0100 ,0101 ,0000 ,0010 -,00,0 ,01,0 -,000, ,0,1, ,000,,0 
0 ,000, -,0000 -,0,10 ,0,,, -,0,0, -,010, ,0,10 -,0000 ,0,,1 ,0000,,1 
, ,0,0, -,001, ,00,, ,0110 -,0,1, -,0,00 -,00,0 -,0000 -,0,01 ,00000,0 
, ,0100 ,0110 ,00,0 ,0,0, -,01,0 ,0,,, ,01,0 ,0,0, ,0,10 ,000,00 
0 ,0000 ,0,00 ,0,00 ,010, ,0100 -,0000 ,0,00 -,0,,1 -,0,0, ,0000000 
0 ,0,,, ,0,10 -,00,, -,0,,0 -,0,1, ,0,00 -,0,10 ,0,,, ,0000 ,00,,000 
0 ,0,,0 -,00,0 -,0,01 ,0,,0 ,0,,0 -,0,,0 ,0,,0 ,001, ,0,10 ,00,,000 
0 -,0110 -,0,,0 -,0,1, ,0,0, -,00,0 -,0,,0 ,0,0, ,0100 ,0000 ,00,0,0, 
0 ,0,01 -,0,,1 ,01,0 -,01,0 ,0,10 ,010, ,0,00 ,0010 ,011, ,0000010 
1, -,0,00 ,0,00 -,0000 ,0001 ,00,, ,0,,0 -,0,,, ,0,,0 ,0,0, ,00,0000 
11 ,0,10 ,0000 ,0,00 ,0000 -,0,10 ,0,0, -,0100 ,0,00 -,0,,0 ,00,0,0, 
10 ,0,0, ,0000 -,0,0, ,0100 ,0100 ,000, -,0,,0 ,0,00 ,0,0, ,00000,0 
1, -,0,00 ,0001 -,0,00 ,00,0 ,0,10 ,0,,0 ,0000 ,0,,, ,0,,, ,001,,01 
1, -,000, -,0010 ,01,, ,0,,0 -,01,0 ,0,00 -,0100 -,0,,, ,0,,, ,0000001 
10 ,0,00 -,00,0 ,0,0, -,0,00 -,0100 ,000, ,0,,0 ,0,00 -,0,00 ,0001,01 
10 ,0,1, ,0,,, -,0101 -,0,0, ,00,0 ,0,,0 -,0,,0 -,0100 ,0110 ,0000000 
10 -,1,1, ,0,00 ,0,0, ,00,, ,0,0, -,011, -,0,00 ,01,, -,0,,0 ,0000000 
10 ,0,0, ,01,, -,0,01 -,0100 ,0,,0 -,0,00 ,001, -,0010 ,0,,0 ,00000,0 
10 -,0,,, ,00,0 ,0100 -,0,,0 -,0,10 ,0,0, ,0,,0 -,01,0 -,000, ,00,,,,, 

0, ,000, -,0,00 -,0,00 ,0,1, ,0100 ,0,00 -,0,0, -,000, -,000, ,0000,,1 

01 -,0,,0 ,000, ,0,0, -,0,10 ,0,10 -,0,00 -,0,00 ,0,,0 ,0,0, ,00000,0 

00 ,0000 ,0,00 -,0010 ,01,0 ,0110 -,0,00 -,01,, ,000, -,0,,1 ,00,0,00 

0, ,0,00 -,01,, ,000, -,0,,, ,0110 ,0,,0 -,0,00 -,0000 -,0,,, ,000,0,1 

0, ,0,0, -,0000 -,0,11 -,0,,, ,0101 -,0010 -,0,10 ,000, ,00,1 ,00,0000 

* 00000 000,0 000,0 10000 100,0 1000, 10,,0 10,11 10,00 10001000 
** 110,00,, 1,000,00 00,1,00 00000,0 0000,000 000,00 0000,,00 00,000,0 ,0,100,0 0000, 

 * الجذر الكامن
 لعاممي المفسر الذي يشير إلى أهمية العامل.اتباين ** نسبة ال
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( باستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتمن  4تم تحميل مصفوفة االرتباطات تحميال  عامميا  الجدول ) 
(hotling principle components التي تعد من أفضل الطرا ق المستخدمة في التحميل ألعاممي )
(Herman,1960,27,)  تقبمها لمحك بوتمتاز 

( وهو محك يوقف استخالص العوامل التي يقل جذرها Gutman( الذي اقترحه )H-Kaisarهنري كايزر )
 (155 , 1871الكامن عن الواحد الصحي .  )رضوان,

(, وهي نتا   مباشرة لمتحميل وبما أن 4عوامل كما في الجدول )تسعة وقد خمص التحميل العاممي إلى 
قد تختمف باختالف الطريقة فنتوصل إليها من تحميل إلى أخر تؤدي بنا إلى عوامل معينة  الحمول المباشرة التي

 (137 , 1871لمستخدمة.)فرج,ا
 تكتفي بهذ   الأنها لعاممي اكما أن المالحظ عمى البحوث التي تستخدم التحميل  

لذلك , (154 , 1885,)حيدر (333, 1881لعاممي البسيط.)سيد,ابناء الالخطوة وذلك من اجل التوصل إلى 
 .العوامل رسوف يعمد إلى تدوي

 الختبارات عناصر المياقة البدنية الحل النها ي لمتحميل العاممي  3-1-2-2
 : )بعد التدوير المتعامد(

 (6الجدول )
 الختبارات عناصر المياقة البدنية  يبين مصفوفة العوامل بعد التدوير

 ت

 العوامل

 الشيوع
 العامل التاسع العامل الثامن العامل السابع  لسادساالعامل  العامل الخامس الرابع العامل العامل الثالث الثاني العامل العامل األول

1 1,154 1,131 -1,151 1,316 1,121 1,335 -1,541 1,145 -1,141 1,57126 
3 1,181 1,233 1,551 -1,121 -1,317 1,186 -1,331 1,166 1,123 1,575111 
2 1,121 1,131 1,353 1,134 -1,571 1,116 -1,113 1,128 -1,183 1,474438 
3 1,388 1,214 -1,114 1,246 -1,116 1,112 1,152 1,371 1,164 1,58147 
4 1,113 1,134 -1,133 -1,133 -1,131 1,748 1,113 1,111 1,131 1,664575 
5 1,441 -1,145 -1,154 -1,132 -1,184 -1,318 -1,136 1,112 1,138 1,512534 
6 -1,373 1,332 1,488 -1,132 1,321 1,171 1,181 1,111 1,162 1.523636 
7 -1,114 -1,166 1,135 1,163 1,151 -1,116 1,114 1,718 -1,156 1,638182 
8 1,111 1,163 1,367 1,187 1,123 1,341 1,373 1,331 1,432 1,455416 
1
1 1,111 1,187 1,373 -1,184 1,453 -1,156 -1,315 1,186 -1,352 1,513383 

1
1 1,781 1,161 -1,121 -1,131 1,122 1,111 1,144 1,115 1,318 1,736133 

1
3 1,773 -1,143 -1,118 -1,171 1,114 1,121 -1,124 1,154 1,166 1,736718 

1
2 1,186 -1,125 1,151 1,131 1,683 1,114 1,118 -1,131 -1,323 1,613281 

1
3 -1,355 1,361 -1,154 1,225 1,132 -1,237 1,328 1,146 -1,216 1,443371 

1
4 1,114 -1,137 -1,128 1,353 -1,114 1,146 1,716 1,131 1,161 1,661331 

1
5 1,148 -1,561 -1,146 1,181 1,386 -1,136 1,128 -1,177 1,331 1,543555 
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 ت

 العوامل

 الشيوع
 العامل التاسع العامل الثامن العامل السابع  لسادساالعامل  العامل الخامس الرابع العامل العامل الثالث الثاني العامل العامل األول

1
6 1,125 1,628 1,154 -1,113 -1,116 1,323 -1,116 -1,122 1,157 1,548737 

1
7 1,162 -1,618 1,161 -1,135 1,142 1,383 -1,152 -1,112 1,315 1,633813 

1
8 1,151 -1,161 -1,557 1,122 1,123 1,328 1,144 -1,313 -1,253 1,621323 

3
1 1,116 -1,136 1,636 1,178 1,144 1,114 1,144 -1,333 -1,323 1,563331 

3
1 -1,135 1,378 -1,313 1,133 1,161 1,174 -1,386 -1,125 1,113 1,468438 

3
3 1,215 1,158 -1,118 -1,732 1,133 1,155 1,113 -1,111 1,157 1,718164 

3
2 1,358 1,178 1,133 1,434 -1,266 1,362 1,172 -1,187 1,173 1,583621 

3
3 -1,145 -1,181 1,113 1,715 1,136 -1,132 1,112 -1,182 -1,161 1,618568 

* 3,26536
1 3,381826 3,334227 3,31531 1,838673 1,571116 1,427427 1,347731 1,883533 15,41756 

*
* 8,81112 8,434461 8,36333 8,183433 7,133182 6,111333 5,311565 4,33416 3,125117 57,72 

 * الجذر الكامن
 لعاممي المفسر الذي يشير إلى أهمية العامل.ا** نسبة التباين 

( الذي يمثل نتا   التدوير المتعامد بطريقة تعظيم التبعاين, نالحعظ التغيعر فعي قعيم 5ل )من الجدو  
 تسععععةععععن التحميعععل  تذ نتجعععإ التشعععبعات لممتغيعععرات عمعععى العوامعععل نتيجعععة إععععادة توزيعععع التبعععاين المشعععترك,

 %(.57,72مجموعة العوامل ) هاعوامل عمما  أن نسبة التباين الكمي التي فسرت
 :   ير العواملشروط تفس 3-1-3

 اعتمد الباحث في تفسير العوامل الشروط االتية:
األقعل, ويعتمعد تفسعير العوامعل فعي هعذا البحعث فعي يقبل العامعل العذي يتشعبع عميعه ثالثعة اختبعارات دالعة  -

 (.1.41عمى التشبعات التي تساوي أو تزيد عن )
عمععى أسععاس العامععل الععدال هععو  ,لععةاعتمععاد محععك )هنععري كععايزر( لتحديععد عععدد العوامععل المستخمصععة الدا -

 األقل.في العامل الذي يساوي جذر  الكامن واحدا  صحيحا  
 عناصر المياقة البدنية المستخمصة : تفسير عوامل  3-1-3-1
 :   تفسير العامل األول بعد التدوير المتعامد 3-1-3-1-1
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 متعامديبين تشبعات االختبارات بالعامل األول بعد التدوير ال (0الجدول )
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.812 متر 21ركض  11
 1.736 متر  31ركض  13
 1.435 ( م11×3الجري المكوكي ) 5

( المتغيرات التي تشبعت عمى العامل األول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة 6يبين الجدول ) 
(1.41) إذ بم  عددها ثالثةفأكثر , 

%( من مجموع االختبارات المرشحة لمتحميل. وقد بمغت النسبة الم وية 13.4)نسبة باختبارات أي 
( وفي ضوء الترتيب التنازلي لتشبعات متغيرات العامل 8,81112لمتباين ألعاممي المفسر لهذا العامل )

( 11) يناألول فانه يمكن تسمية هذا العامل )عامل السرعة االنتقالية ( ويصدق ذلك عمى االختبار 
( والذي يمثل احد االختبارات 5يمثالن السرعة فيما تشبع عمى العامل أيضا اختبار )المذين  (13و)

 المرشحة عن الرشاقة  
الركض السريع لقطع مسافة االختبار مع مالحظة هي ن الصفة المميزة لهذا العامل إ

السرعة االنتقالية  ( والمذان يمثالن3( و)1( , أما تشبع اختباري )5خصوصية تغيير االتجا  الختبار )
فان ذلك يعود إلى طبيعة تكوين صفة الرشاقة التي تعد صفة طا فية تشمل في تركيبها عمى العديد من 
عناصر المياقة البدنية التي تعد من مقومات تحقيق المستوال الجيد, "فالرشاقة عنصر مركب يتكون من 

 , 1878, لتوافق". )عالوي ورضوانعدة عناصر منها السرعة والقدرة العضمية وسرعة رد الفعل وا
366.) 

شغاله  وتظهر حاجة العب كرة اليد إلى السرعة االنتقالية من خالل حركاته داخل حدود الممعب واا
أثناء الهجوم السريع قبل أن يتخذ الفريق الخصم الموقف الدفاعي في ال الكرة بالمكان المناسب الستق

منطقة السرعة االنتقالية التي تمكنه من الرجوع إلى بحاجة إلى الالالعب المناسب, وكذلك يكون 
قد حقق أعمى تشبع لذا فانه ( متر 21ولكون اختبارركض) الدفاعية ألداء واجباته عندما يفقد فريقه الكرة,

 يعد من االختبارات المرشحة لتمثيل هذا العامل في بطارية المياقة البدنية. 
 :   وير المتعامدتفسير العامل الثاني بعد التد 3-1-3-1-3

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الثاني بعد التدوير المتعامد  (8الجدول )
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.628 ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) 16
 1.618 - (  رام بذراع واحدة711رمي كرة الطبية ) 17
 1,561- ( كغم من الجموس2رمي كرة الطبية ) 15

( المتغيرات التي تشبعت عمى العامل األول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة 7يبين الجدول ) 
(1.41) اختبارات ثالثة ,إذ بم  عددهافأكثر 
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%( من مجموع االختبارات المرشحة لمتحميل. وقد بمغعت النسعبة الم ويعة لمتبعاين الععاممي 13.4نسبة )بأي 
وفععي ضععوء الترتيععب التنععازلي لتشععبعات متغيععرات العامععل الثععاني فانععه ( 8,434461المفسععر لهععذا العامععل )

 يمكن تسمية هذا العامل )عامل القوة االنفجارية لمذراعين ( . 
وان الصععفة المميععزة لهععذ  االختبععارات هععو بععذل أقصععى قععوة بأسععرع مععا يمكععن ضععد األداة المقذوفععة , 

الختبعار الخعاص بعاألطراف السعفمى ويصعدق ذلعك داء فيها لمرة واحعدة, فيمعا تععدال ذلعك إلعى تشعبع اأألوان 
حيععث ان أهععم مععا يميععز هععذ  االختبععارات هععي القععدرة عمععى إخععراج ( ,15( و)17( و)16عمععى االختبععارات )

القععوة الممزوجععة بالسععرعة فععي شععكل متفجععر وهععذا يعتمععد عمععى بععذل اقصععى حععد مععن الجهععد فععي فعععل واحععد 
باحعععث أن خصوصعععية هعععذا العامعععل تتركعععز فعععي ويعععرال ال متفجعععر يتطمعععب مجهعععود مفعععاج  وبأقصعععى سعععرعة  

األطراف العميا, والبد من اإلشارة بأننا حين نتكمم عن القوة في كرة اليد فإننا  البا  معا نقصعد القعوة السعريعة 
لطبيععععة المعبعععة, ويتفعععق معظعععم الععععاممين فعععي مجعععال اإلععععداد البعععدني عمعععى أن صعععفة القعععوة واحعععدة معععن أهعععم 

انعععه ال يمكعععن تطعععوير مسعععافة الرمعععي معععا لعععم تتطعععور القعععوة العضعععمية إلعععى  ويمكعععن اإلشعععارةالصعععفات البدنيعععة 
لمذراعين والجذع والرجمين, وان حصل تطور في القوة الخاصة فانعه تطعور نسعبي قياسعا  بعالتطوير الخعاص 
المبنععي عمععى التطععور العععام لمقععوة وال تخمععو أيععة لعبعععة أو فعاليععة رياضععية مععن احععد أنععواع القععوة التععي تشعععكل 

ولكعون (, 38-36 , 1875 ,الحجعار )التكريتي و , اسيا أو مساعدا  في زيادة االنجاز الرياضيعنصرا  أس
قعد حقعق أعمعى تشعبع لعذا فانعه يععد معن االختبعارات المرشعحة لتمثيعل  ( كغعم, 2) زنة رمي كرة طبيةاختبار 

 .هذا العامل في بطارية المياقة البدنية
 :   المتعامدتفسير العامل الثالث بعد التدوير  3-1-3-1-2

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الثالث بعد التدوير المتعامد (9الجدول )
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.636 ثني ومد الذراعين من وضع االستناد األمامي حتى التعب 31
 1,551 متر 311ركض  3
 1,557- السحب عمى العقمة 18
 1,488 ( ثا11ضع االنبطاح الما ل)ثني ومد الذراعين )شناو( من و  6

 ( المتغيعععرات التعععي تشعععبعت عمعععى العامعععل الثالعععث باسعععتخدام التعععدوير المتعامعععد )8يبعععين الجعععدول) 
%( مععن مجمععوع االختبععارات المرشععحة 15.55نسععبة )باختبععارات أي  أربعععة , إذ بمعع  عععددها فععأكثر (1.41

( وفعي ضعوء الترتيعب 8.36333لمفسعر لهعذا العامعل )لعاممي االمتحميل , وقد بمغت النسبة الم وية لمتباين 
(  مطاولعة القعوة لمعذراعين التنازلي لتشبعات متغيرات العامل الثالعث فانعه يمكعن تسعمية هعذا العامعل )عامعل 

  . 
ضد وزن الجسعم معن خعالل  تكعرار االختبعار ولحعد وان الصفة المميزة لهذ  االختبارات هو بذل أقصى قوة 

ات تعتمد في جوهرها عمى مطاولة القوة وهي تظهر بشعكل واضع  فعي قعوة عضعالت التعب  وهذ  االختبار 
( متععر هعو مععا 311, كمعا أن تشعبع اختبععار ركعض ), العذراعين ععن طريععق تحمعل وزن الجسععم لمعدة معينععة 

يميز األداء بشدة عالية نسبيا وألطول مدة وهو ما يمثل عنصر مطاولة السرعة  وتعرف عمعى أنهعا " قعدرة 
 (  51, 3111مى المحافظة عمى سرعته ال أطول مدة زمنية ممكنة ".    )ألربضي , الالعب ع
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ويعمل الالعب هنا تحت وطأة األداء السريع وهذا ما نجد  فعي مباريعات كعرة اليعد معن خعالل العذهاب فعي  
ذراعين معععن وضعععع االسعععتناد ثنعععي ومعععد العععولكعععون , عمميعععات الهجعععوم واالرتعععداد السعععريع فعععي عمميعععات العععدفاع

قععد حقععق أعمععى تشععبع لععذا فانععه يعععد مععن االختبععارات المرشععحة لتمثيععل هععذا العامععل فععي مععامي حتععى التعععب األ
 بطارية المياقة البدنية .

 ابع بعد التدوير المتعامد :لر تفسير العامل ا4-5-4-5-4
 (11الجدول )

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الرابع بعد التدوير المتعامد
 التشبع ختباراسم اال رقم االختبار

 1.715 3111ركض  33
 1.732 - متر  1111ركض  33
 1,434 متر  1411ركض  32

( المتغيععععرات التععععي تشععععبعت عمععععى العامععععل الثالععععث باسععععتخدام التععععدوير 11يبععععين الجععععدول) 
%( مععن مجمععوع االختبععارات 13.4نسععبة )بإذ بمعع  عععددها ثالثععة اختبععارات أي , فععأكثر ( 1.41المتعامععد )

( وفععي 8.183433لعععاممي المفسععر لهععذا العامععل )اتحميععل , وقععد بمغععت النسععبة الم ويععة لمتبععاين المرشععحة لم
ضععوء الترتيععب التنععازلي لتشععبعات متغيععرات العامععل الرابععع فانععه يمكععن تسععمية هععذا العامععل )عامععل مطاولععة 

ة ممكنعة وذلعك الجهازين الدوري التنفسي(  وان الصفة المميزة لهذ  االختبارات هي تعمل العمل الطول فتر 
يعتمد عمى كفاءة الجهازين الدوري التنفسعي لالععب معن خعالل كفاءتعه فعي االختبعار وتظهعر حاجعة الععب 

من خالل مواجهة الجهد البدني والوظيفي الذي  يواجعه الالععب فعي المبعاراة المطاولة  عنصر كرة اليد إلى
هبعوط مسعتوال  إذ إنطعوال زمعن المبعاراة .من عمميات الهجوم والدفاع ولفترة طويمة نسبيا  األداءمن تحمل 

مسععابقات األلعععاب التععي يتميععز أدا هععا بالسععرعة  وتعععد الالعععب فععي المبععاراة , أداءالمطاولععة يععؤثر سععمبا عمععى 
وتغييععر االتجععا  مععع التوقععف والبععدء مععن أهععم األنشععطة التععي تتطمععب مسععتوال عععالي مععن مطاولععة الجهععازين 

متععر قععد حقعععق  (3111)ولكعععون اختبععار ركععض (   331, 1878الععدوري والتنفسععي )عععالوي , ورضععوان ,
 لذا فانه يعد من االختبارات المرشحة لتمثيل هذا العامل في بطارية المياقة البدنية .تشبع  أعمى

 :   بعد التدوير المتعامدالخامس تفسير العامل  3-1-3-1-4
 (11الجدول )

 تعامديبين تشبعات االختبارات بالعامل الثاني بعد التدوير الم 
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.683 القفز العمودي 12
 1.571 - متر343الركض بالمواجهة والظهر لمسافة  2
 1.453 متر  31ركض  11

( المتغيرات التي تشبعت عمى العامل األول باستخدام التدوير المتعامد وبقيمة 11يبين الجدول ) 
(1.41) اختبارات ثالثة ,إذ بم  عددهافأكثر 
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%( من مجموع االختبارات المرشحة لمتحميعل. وقعد بمغعت النسعبة الم ويعة لمتبعاين الععاممي 13.4نسبة )بأي 
( وفععي ضععوء الترتيعععب التنععازلي لتشععبعات متغيعععرات العامععل األول فانعععه 7,133182المفسععر لهععذا العامعععل )

يمثععل الععذي  (12عمععى اختبععار ) يمكعن تسععمية هععذا العامععل )عامعل القععوة االنفجاريععة لمععرجمين ( ويصععدق ذلعك
( والععذي يمثععل اختبععار مطاولععة السععرعة 2القععوة االنفجاريععة لمععرجمين فيمععا تشععبع عمععى العامععل أيضععا اختبععار )

( الععذي يمثععل اختبععار السععرعة االنتقاليععة , ومععن المالحععظ أن 11وتشععبع أيضععا عمععى هععذا العامععل اختبععار )
بقععوة  وتحمععل األداء تمتععاز التشععبعات عمععى هععذا العامععل  التععي حققععت أعمععىجميعهععا متغيعرات المياقععة البدنيععة 

والصععفة المميعزة لهععذ  االختبععارات هعي بععذل أقصعى قععوة بأسععرع معا يمكععن لمتغمعب عمععى مقاومععة وزن وسعرعته 
أو االتجعععا  الحركعععي, كمعععا نالحعععظ اخعععتالف إشعععارة التشعععبع  ةالجسعععم معععع االخعععتالف فعععي العضعععالت العاممععع

 ( وهذا يعود إلى طبيعة األداء األفضل عمى هذا االختبار.2) الختبار الركض بالمواجهة والظهر
ن معظععم وقععت المباريععات إذ إوال يخفععى عمينععا مععا لمقععوة االنفجاريععة مععن أهميععة فععي لعبععة كععرة اليععد, 

بعمميعععات القفعععز المتكعععرر سعععواء فعععي حعععاالت العععدفاع وتكعععوين حعععا ط الصعععد ضعععد هجمعععات الخصعععم أم يمتعععاز 
أثنعععاء التصعععويب وفعععي هعععذا الصعععدد فعععان فعععي لألعمعععى أم لألمعععام األعمعععى  أمعمميعععات الهجعععوم والقفعععز لألمعععام 

ولكععون اختبععار القفععز العمععودي قععد حقععق أعمععى  المععدربين يولععون عنايععة كبيععرة فععي تععدريباتهم لعمميععات القفععز
 لذا فانه يعد من االختبارات المرشحة لتمثيل هذا العامل في بطارية المياقة البدنية. ,  تشبع

 ير العامل السادس بعد التدوير المتعامد : تفس 3-2-3-1-5
 (13الجدول )

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل السادس بعد التدوير المتعامد
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.731 القدرة العمودية لموثب )الشغل( 14
 ير المتعامععد )( المتغيععرات التععي تشععبعت عمععى العامععل الثالععث باسععتخدام التععدو 13يبععين الجععدول) 

 %( مععن مجمععوع االختبععارات المرشععحة لمتحميععل .15,3أي بنسععبة ) , إذ بمعع  عععددها اختبععارفععأكثر (1.41
ولكون هذا العامعل ال يتفعق معع الشعروط الموضعوعة لمقبعول وبمعا انعه لعم يحقعق الععدد المطمعوب لالختبعارات 

 المنشودة.بطارية ال المتشبعة وفقا  لمتدوير المتعامد لذا تم إهماله وعدم تمثيمه في
 تفسير العامل السابع بعد التدوير المتعامد : 3-2-3-1-6

 (12الجدول )  
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل السابع بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار رقم االختبار
 1.716 القدرة العمودية )الشغل ( 14
 1,541- متر  211ركض  1

 ( 1.41المتغيععرات التععي تشععبعت عمععى العامععل الثالععث باسععتخدام التععدوير المتعامععد )( 12يبععين الجععدول )
ولكعون هعذا  %( من مجموع االختبعارات المرشعحة لمتحميعل .15,3إذ بم  عددها اختبار أي بنسبة ) ,فأكثر

ة العامععل ال يتفععق مععع الشععروط الموضععوعة لمقبععول وبمععا انععه لععم يحقععق العععدد المطمععوب لالختبععارات المتشععبع
 المنشودة.بطارية اللذا تم إهماله وعدم تمثيمه في  , وفقا  لمتدوير المتعامد
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 تفسير العامل الثامن  بعد التدوير المتعامد : 3-2-3-1-7
 (13الجدول )  

 يبين تشبعات االختبارات بالعامل الثامن بعد التدوير المتعامد
 التشبع اسم االختبار رقم االختبار

 1.718 ( ثا11ع مد الرجمين )الجموس من الرقود م 7
 ( 1.41( المتغيععرات التععي تشععبعت عمععى العامععل الثالععث باسععتخدام التععدوير المتعامععد )13يبععين الجععدول )

%( معععن مجمعععوع االختبعععارات المرشعععحة لمتحميعععل , 7.22نسعععبة )ب, إذ بمععع  ععععددها اختبعععار واحعععد أي فعععأكثر
ل وبمعا انعه لعم يحقعق الععدد المطمعوب لالختبعارات ولكون هذا العامعل ال يتفعق معع الشعروط الموضعوعة لمقبعو 

 المنشودة.بطارية الالمتشبعة وفقا  لمتدوير المتعامد لذا تم إهماله وعدم تمثيمه في 
 تفسير العامل التاسع بعد التدوير المتعامد : 3-2-3-1-8

 (14الجدول )  
 يبين تشبعات االختبارات بالعامل التاسع بعد التدوير المتعامد

 التشبع اسم االختبار ختباررقم اال
 1.432 ثالث وثبات بالقدمين من الثبات  8

 ( 1.41( المتغيععرات التععي تشععبعت عمععى العامععل الثالععث باسععتخدام التععدوير المتعامععد )14يبععين الجععدول )
%( معععن مجمعععوع االختبعععارات المرشعععحة لمتحميعععل , 7.22نسعععبة )ب, إذ بمععع  ععععددها اختبعععار واحعععد أي فعععأكثر

العامعل ال يتفعق معع الشعروط الموضعوعة لمقبعول وبمعا انعه لعم يحقعق الععدد المطمعوب لالختبعارات  ولكون هذا
 المنشودة.بطارية الالمتشبعة وفقا  لمتدوير المتعامد لذا تم إهماله وعدم تمثيمه في 

 البطارية المستخمصة : 3-4
ومعن اقعة البدنيعة المي تم ترشي  وحعدات االختبعار التعي حققعت أعمعى تشعبعات مشعاهدة عمعى عوامعل

فر, وفععي ثععم فأنهععا تعععد وحععدات نقيععة كععون تشععبعاتها عمععى العوامععل األخععرال  يععر جوهريععة وتقتععرب مععن الصعع
أن تفسر هذ  االختبارات قدرا  كافيا  من التباين المتمثل بنعوع الشعيوع العذي يمثعل  الوقت نفسه راعى الباحث

 ( تبين ذلك .16( و )15جداول)والتفسير األداء لكل اختبار في ضوء العوامل المستخمصة 
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 المياقة البدنية الخاصة(يبين الوحدات المرشحة عن عوامل بطارية 15الجدول )
رؼم 

اؾعاؿ

 ل
رؼم  ادم اؾعاؿل

 ادم االختبار االختبار
 اؾتشبع عؾى اؾعواؿل

 اؾشقـوع
1 0 , , 0 0 0 0 0 

 0.847 209ح0 016ح0 055ح0 0.000 0.033 040ح0- 030ح0- 0.071 0.890 ؿرت  300رؽض  11 اؾسرعة االـتؼاؾقة  1

اؾؼوة االـػجارقة  2

 0.659 068ح0 133ح0- 117ح0- 232ح0 0.017- 0.014- 065ح0 0.739 0.136 ؽغم  3رؿي ؽرة ربقة  17 ذراعني ؾؾ

 20 ؿطاوؾة اؾؼوة 3
ثين وؿد اؾذراعني ؿن 

وضع االدتـاد األؿاؿي 

  حتى اؾتعب
 0.672 232ح0- 222ح0- 155ح0 0.005 055ح0 0.089 0.727 127ح0- 0.007

ؿطاوؾة اجلازقن  4

- ؿرت 2000رؽض  24  اؾدوري اؾتـػسي

 0.709 071ح0- 093,- 013ح0 043ح0- 0.127 0.816 0.012 0.090- 0.056

االـػجارقة اؾؼوة  5

 0.714 234ح0- 121ح0- 090ح0 0.015 0.794 0.020 060ح0 036ح0- 097ح0  اؾؼػز اؾعؿودي 13 ؾؾرجؾني 

 المستخمصةالمياقة البدنية (يبين االرتباطات البينية الختبارات بطارية 16الجدول )
 50 14 11 50 55 االختبارات رقم االختبار

 1,312 1,165- 1,134- 1.138 1 متر 011ركض  55
 1,134- 1.123- 1,137- 1  كغم 0رمي كرة طبية  50

ثني ومد الذراعين من وضع  11
 1,153 1,144- 1   تناد األمامي حتى التعباالس

 1,341- 1    متر 1111ركض  33
 1     القفز العمودي 12
 االستنتاجات والتوصيات : – 1
 االستنتاجات : 5 – 1

العامعل الثعاني عامعل القعوة االنفجاريعة و أوال :تم قبول خمسة عوامعل وهعي )العامعل األول عامعل السعرعة االنتقاليعة , 
العامعععل و , مطاولعععة الجهعععازين العععدوري التنفسعععيالعامعععل الرابعععع و , مطاولعععة القعععوة العامعععل الثالعععث عامعععل و , ذراعين لمععع

 ( االنفجارية لمرجمينالخامس عامل القوة 
 ثانيا  : العوامل المستخمصة لمبطارية هي :

 (متر . 211اختبار ركض)  -أ 
 . كغم (2زنة ) رمي كرة طبيةاختبار  -ب 

 .ومد الذراعين من وضع االستناد األمامي حتى التعب  ثنياختبار  –ج      
 . متر  (3111)ركض اختبار  –د      
 . القفز العمودي اختبار   - هل    
 التوصيات والمقترحات : 1-1

أوال :اسععتخدام بطاريععة المياقععة البدنيععة فععي االختبععارات العمميععة لمعرفععة فاعميععة البرنععام  التععدريبي فععي نهايععة اإلعععداد 
 ني الخاص ألندية كرة اليد العراقية .البد

 ثانيا : إجراء دراسات عمى ف ات عمرية مختمفة من الشباب والمتقدمين والنساء .
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 ادرللللللالمص
, دار قياسللها-تنميتهللا –عناصللرها  –المياقللة البدنيللة ( : 1873األبحععر , محمععد عععاطف وعبععد اهلل , محمععد سعععد ) .1

 اإلصالح, السعودية .
,دار الفكعر العربعي  ا عداد البدني في كرة القلدم–كرة القدم بين النظرية والتطبيق (: 1878خران )إسماعيل ,طه ,وآ .2

 ,القاهرة .
مركعز الكتعاب لمنشععر,  1, طرباعيلة كلرة اليللد الحديثلة(: 3111اسعماعيل,كمال عبعد الحميعد وحسعانين, محمععد صعبحي) .3

 القاهرة .
, دار الفكعر العربعي, القعاهرة  األعداد البلدني لمنسلاء(: 1875) التكريتي, وديع ياسين, الحجار, ياسين طه محمد عمي .4

. 
دار الفكععر  ,3,طفللي التربيللة البدنيللة والمقللاييسطللرق بنللاء وتقنللين االختبللارات (: 1873محمععد صععبحي ) نين,احسعع .5

 بي, القاهرة .ر الع
 ربي, القاهرة ., دار الفكر الع3,ط1,جالتقويم والقياس في التربية البدنية(: 1876حسانين, محمد صبحي ) .6
, دار الفكععر العربععي, 2ط, 1, جالقيللاس والتقللويم فللي التربيللة البدنيللة والرياضللة(: 1884نين, محمععد صععبحي )احسعع .7

 القاهرة .
,دار الفكععر العربععي 2,ط3,ج القيللاس والتقللويم فللي التربيللة البدنيللة والرياضللية( : 1885حسععانين ,محمععد صععبحي ) .8

 القاهرة .
دار الفكععر العربععي,  4, ط 3, جقيللاس والتقللويم فللي التربيللة الرياضللية والبدنيللةال(: 3112حسععانين, محمععد صععبحي ) .9

 القاهرة .
التلللدريب العضلللمي األزتلللوني فلللي مجلللال الفعاليلللات (: 1868حسعععين, قاسعععم حسعععن, وبسطويسعععي, احمعععد بسطويسعععي ) .11

 , بغداد .الرياضية
دنيلللة لطلللالب المرحملللة الثانويلللة تحميلللل الصلللدق الختبلللارات مشلللروع المياقلللة الب(: 1885حيعععدر, ععععادل عبعععد الحمعععيم ) .11

 , مجمة نظريات وتطبيقات كمية التربية الرياضية لمبنين, اإلسكندرية .بالمحافظة الغربية
اثر مناهج التدريب مقترح في بعلض الصلفات البدنيلة الخاصلة ومسلتوى (: 3116الراشدي, نغم مؤيد محمد يعونس ) .12

, رسالة ماجستير  ير منشورة, كميعة التربيعة الرياضعية, ناستكاألداء المهاري في الحركات األرضية لدى ناشئات الجم
 جامعة الموصل . 

 , دا رة المطبوعات والنشر, عمان .1, طنيالتدريب الرياضي لمقرن الواحد والعشر (: 3111ألربضي, كمال جميل ) .13
 عاملللللللللللللل الدرجلللللللللللللة العميلللللللللللللا فلللللللللللللي القلللللللللللللدرة الحركيلللللللللللللة (: 1871رضعععععععععععععوان, محمعععععععععععععد نصعععععععععععععر العععععععععععععدين ) .14

 مجمة دراسات وبحوث, المجمد الثالث, العدد األول, جامعة حموان . ,الرياضية( )في مجال التربية
  بنللللللللللللللاء بطاريلللللللللللللة اختبلللللللللللللارات مهاريللللللللللللللة فلللللللللللللي كلللللللللللللرة السللللللللللللللمة(: 1881سعععععععععععععيد, معععععععععععععدحت صعععععععععععععال  ) .15

 , مجمة عموم وفنون الرياضية, المجمد الثالث, العدد األول والثاني, القاهرة.(دراسة عامميه)
,منشعأة  دليلل القياسلات الجسلمية واختبلارات االداء الحركلي ( :1884محمد جابر )شحاته ,محمد ابراهيم ,و بريقع ,  .16

 المعارف ,االسكندرية . 
, االختبارات ومبادئ ا حصاء في المجال الرياضلي(: 1876عبد الجبار, قيس ناجي وبسطويسي, احمد يسطويسي ) .17

 مطابع التعميم العالي .
 دار الفكر العربي, القاهرة.  ,ب )األسس الفسيولوجية (التدري(: 1886عبد الفتاح, أبو العال احمد ) .18
فسليولوجيا ومورفولوجيلا الرياضلة وطلرق القيلاس (:1886عبد الفتاح ,ابعو الععال  احمعد ,وحسعانين ,محمعد صعبحي ) .19

 ,دار الفكر العربي ,القاهرة . 1, طوالتقويم
, دار الفكعر العربعي,  ربويلة واالجتماعيلةتحميل بيانات البحوث النفسلية والت( : 3111عالم , صالح الدين محمعود ) .21

 القاهرة .
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اختبللارات األداء الحركللي فللي التربيللة الرياضللية ( : 1876عععالوي , محمععد حسععن , ورضععوان , محمععد نصععر الععدين ) .21
 ,دار الفكر العربي .1,ج

ي, , دار الفكعععر العربععع3, طداء الحركلللياختبلللارات األ(: 1878ععععالوي, محمعععد حسعععن ورضعععوان, محمعععد نصعععر العععدين ) .22
 القاهرة .

 , مكتبة االنجمو المصرية لمطبع والنشر القاهرة .التحميل العاممي في العموم السموكية(: 1871فرج , صفوت ) .23
, مطعابع التعمعيم 3,ج موسوعة القياسات واالختبلارات ملي التربيلة البدنيلة والرياضلية( : 1878مجيد ,ريسان خريبط) .24

 العالي, جامعة البصرة .
 , مطابع وزارة التربية, بغداد .نظريات التعمم والتطور الحركي(: 3111ن)محجوب, وجيه, وآخرا .25
دراسة عاممية لمقدرات الحركية الخاصة بالعبلي الدرجلة  ( :1885محمد , زوزو حامد الحسب وحسن, فتحية عمي ) .26

كمية التربية الرياضعة  , بحث منشور في المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية العدد الحادي عشر, األولى بكرة اليد
 لمبنات , جامعة اإلسكندرية .

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

 المالحق
(1الممحق )  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة الموصل     

 كمية التربية الرياضية
 

 استمارة استبيانم/ 
 ............................................ المحترماألستاذ الفاضل ........

إجراء البحث الموسوم )التحميل العاممي لعناصر المياقعة البدنيعة لالعبعي أنديعة دوري يروم الباحث 
 النخبة بكرة اليد(.

بالمس  الشعامل لععدد معن المصعادر العمميعة المختصعة بكعرة اليعد والقيعاس والتقعويم  وقد قام الباحث
 عناصر المياقة البدنية واالختبارات المال مة لها. لتحديد

  -يرجى من سيادتكم بيان رأيكم في:
 _ عناصر المياقة البدنية لالعبي كرة اليد.

 _ مال مة االختبارات المقترحة لعناصر المياقة البدنية لالعبي كرة اليد.
 _ إضافة أي عنصر آخر ترونه مناسبا .

 ن عناصر المياقة البدنية._ إضافة إلى اختبار ألي عنصر م
 ولكم جزيل الشكر والتقدير....

 
 
 
 

 الباحث
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 المقترحات االختبارات عناصر المياقة البدنية ت

  متر 211ركض  مطاولة السرعة -5
  متر 311ركض 

  متر343الركض بالمواجهة والظهر لمسافة 
  أي اختبار آخر ترونه مناسبا  

  بارو الرشاقة -1
  بين الحواجز باألرقام جري الزكزاك

  الجري المكوكي
  أي اختبار آخر ترونه مناسبا  

ثني ومد الذراعين )شناو( من االنبطاح الما ل  القوة المميزة بالسرعة -0
 ثا(11لمدة )

 

  ثا(11الجموس من الرقود مع مد الرجمين )
  اختبار ثالث وثبات بالقدمين من الثبات

  رونه مناسبا  أي اختبار آخر ت
  متر(  31ركض ) السرعة االنتقالية -4

  متر(21ركض )
  متر(31ركض )

  أي اختبار آخر ترونه مناسبا  
  اختبار القفز العمودي من الثبات القوة االنفجارية لمرجمين -1

  الوثب العريض من الثبات
  اختبار القدرة العمودية )الشغل(

  رونه مناسبا  أي اختبار آخر ت
  كغم( من الجموس2رمي كرة طبية ) القوة االنفجارية لمذراعين -6

  رمي كرة طبية من فوق الرأس
   م( ألبعد مسافة711رمي كرة طبية )

  أي اختبار آخر ترونه مناسبا  
  السحب عمى العقمة  مطاولة القوة  -6
ثني ومد الذراعين من وضع االستناد االمامي  

 تى التعب حتىالتعب التعببالتعب ح
 

ثني ومد الرجمين من الركبتين بالقفز حتى استنفاذ  
 الجهد

 
  متر  1111ركض  مطاولة الجهازين الدوري التنفسي 
  متر 1411ركض  
  متر 3111ركض  
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 (1المحمق )
 اختبارات عناصر المياقة البدينة 

 اتها:القوة االنفجارية لمذراعين  واختبار  -أ
 (506, 5991)عثمان ,                     . كغم ( من الجموس 0رمي الكرة الطبية ) - 5 
 (401, 5980وبسطويسي, )عبد الجبار  كغم( من فوق الرأس.  0اختبار رمي الكرة الطبية ) - 1
 ( 006, 5980ن,ا)حسن وآخر             بعد مسافة . ( غم أل811اختبار رمي كرة طبية زنة ) -0

 القوة االنفجارية لمرجمين واختباراتها : -ب 
 ( 110-111,  5980ن,اوآخر  )حسن  اختبار القفز العمودي من الثبات.             - 5
 (411 -099, 5991)حسانين,  اختبار الوثب العريض من الثبات .             - 1
 (95-89,  5989ضوان,ور ,)عالوي   اختبار القدرة العمودية لموثب )الشغل( .       - 0
 السرعة االنتقالية واختباراتها :  -ج
 ( 060, 5980)عبد الجبار وبسطويسي , متر.                    11اختبار ركض  - 5
 ( 001, 5980ن ,ا)حسن وآخر     متر .  01اختبار ركض  -1
 ( 060, 5980وبسطويسي,  متر.                    )عبد الجبار 41اختبار ركض  -0
 مطاولة السرعة واختباراتها : -د
 (151,  5989)عالوي ورضوان,  متر .                    011اختبار  ركض  - 5
 (151,  5989)عالوي ورضوان, .                متر  411اختبار ركض  -1
 ( 111-11, 5981)مرسي ,  م .               111الركض بالمواجهة والظهر ولمسافة  . - 0
 الرشاقة واختباراتها  : -هع 
 (069-068, 5991)حسانين,  اختبار بارو .                                 - 5 
 (066-061, 5991اختبار جري الزكزاك بين الحواجز )باألرقام(  .                )حسانين, - 1
 (001-069,  5991, )حسانين           م . 51×4اختبار الجري المكوكي  - 0
 القوة المميزة بالسرعة واختباراتها : -و
 (ثا .51( من وضع االنبطاح المائل في )شناواختبار ثني ومد الذراعين ) - 5

 ( 040, 5980, وبسطويسي )عبد الجبار
 (115, 5890) حسانين ,  ثا( .51)مع مد الرجمين اختبار الجموس من الرقود  - 1
 (599,  5980)حسانين ,    .   ثالث وثبات بالقدمين من الثباتاختبار  - 0
 
 
 مطاولة القوة واختباراتها  -ز
 ( 88 – 80, 1115)إسماعيل ,وحسانين ,                          السحب عمى العقمة -5
 ( 69 – 5991868,)شحاته ,و بريقع ضع االستناد االمامي حتى التعب ثني ومد الذراعين من و  -1
 (   241, 1876عبد الجبار,وبسطويسي ,) بالقفز حتى استنفاذ الجهد ثني ومد الرجمين من الركبتين -0
 
 مطاولة الجهازين الدوري التنفسي واختباراتها  –ح 
  متر 1111ركض  – 5
  متر 1411ركض  -1
 ( 001, 5991)حسانين ,محمد صبحي ,                              متر 3111ركض  – 0
 


