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  ملخص 

ذات  ي لتلمي اس األداء الحرك ة لقي ارات حركي ة اختب اء مجموع ى بن ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ
تويات معيار دنيا، ووضع مس ية ال ة األساس انالمرحل تخدم الباحث ة المستخلصة، واس ة للبطاري  ي

ذه الدراسة باسالمنھج الوصفي لمال ة ھ ه لطبيع ة  تخدامئمت درة الحركي ات الق د مكون المسح لتحدي
درة(ي ھو وازن الق ق، الت رعة التواف ة، الس اقة، المرون ة البحث و) الرش راد عين دد اف غ ع د بل ق
ة من ) ٤٠٠( ى  ٦(تلميذة تم اختيارھم بالطريقة العشوائية الطبقي ل ) سنوات ٩إل واستخدم التحلي

ية لھو ات األساس ة المكون تخدام طريق املي باس ل الع د والمائ دوير المتعام من الت ـنج وتتض تل
ة  ة المعدل ة المعياري تخدمة الدرج تويات معياري T.Score) ت(واس ع مس ة لوض ة للبطاري

ى وھي  افتراضيةإلى أربعة عوامل المستخلصة، وقد توصل الباحثان  من عوامل الدرجة األول
اقة ل األول( الرش ق )العام وازن والتواف اني(، الت ل الث ث(رعة ، الس)العام ل الثال درة ، )العام الق

ويم  االختباراتبطارية  باستخدام، وأوصى الباحثان )العامل الرابع( اس والتق المستخلصة في القي
ؤ و ه والتنب تخداموالتصنيف والتوجي ة  اس درات الحركي ات الق ي وضع درج ة ف ايير البطاري مع

  .    لمجتمع البحث
 
Abstract 

The major purpose of this study was to construct test battery to 
assess overall motor ability and performance of female students at lower 
basic stage in order to establish norms and standards to the first three 
grades (1st, 2nd and 3rd grades). The sample of the study was (N=400) 
female students, chosen by using stratified random sample, and ranging 



  ٣٠٨٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وعربي المغربي

  ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

in age from (6-9) years. The results of the study revealed the followings: 
The factor analysis technique which was utilized on the (18) motor 
ability tests clarified that, there were four major components (factors) 
appeared to be most important. The first factor was agility (measured by 
zigzag run). The second factor was composed of both balance and 
coordination (measured by one foot stand on the parallel bar). The third 
factor was speed (measured by 30-meters-dash run). The fourth factor 
was muscular power (measured by stand long jump for longer distance). 
The researcher recommended that the achieved test battery and its 
standardization for female school pupils motor ability would help in the 
processes of measurement and evaluation in physical education, as well 
as serve in classification, guidance, and predicate 

  
  مقدمة البحث وأھميته

ة، فمن الضروري  ن من الفاعلي ا يمك ا بأقصى م ؤدي وظيفتھ ة أن ت ة التربي د لعملي إذا أري
ة، ذه العملي ل ھ دم  للمربي الذي يتولى مث ق بمدى تق ى معلومات تتعل أن يعرف كيف يحصل عل

     .)١٩٩٠عبدالكريم، ( تالميذه 

ويم يتطلب  ة، والتق ة التعلمي ة التعليمي ه العملي والقياس والتقويم يعد األساس الذي ترتكز علي
تلزم  ك يس ق ذل ى يتحق وعات، وحت خاص أو الموض ياء أو األش ة األش ى قيم م عل دار الحك إص

ايير تخدام المع ي السن  اس ابھي ف راد متش ن األف ر م دد كبي تويات لع واع المس د أفضل أن ي تع الت
  ). ١٩٩٥شبر، (والجنس والقدرة 

يم والقاعدة  ى للتعل زة األول يم األساسي الركي ة التعل ى في مرحل وتعد الصفوف الثالثة األول
ية  القالرئيس ى المرحل لالنط ة  ةإل ذه المرحل ي ھ يم ف د التعل رى ويع ة األخ ر التعليمي ن أخط م

ائمين  اء الق ى أعب ه فالمھمات التي تلقي عل ذ تلعب دوراً وعلي ة للتلمي درات الحركي ة الق إن معرف
ة  يلة لتنمي د وس ة والتي تع ار األنشطة الرياضية المختلف اد الختي ه واإلرش ة التوجي ھاماً في عملي

  ).١٩٨٤حسن ومحمود، (قدرات األطفال وتنمية الحركات البدنية والمھارات األساسية 

ان  فقد الحظ الباحثان من خالل مسح األدب التربوي، أن نصيب ما قدم للمرحلة األساسية ك
ى شكل موحد يصف مضمون  دة استھدفت الوصول إل محدوداً على الرغم من وجود جھود عدي

ة درات الحركي طة . الق ع األنش ي جمي دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ة ف درة الحركي ة الق وألھمي
ية، وك ث الرياض ة بالبح ذه الدراس اول ھ ة أن تتن أت الباحث د ارت وبين، فق اء الموھ لوب النتق أس
  .واالستقصاء
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  مشكلة البحث

ام  دار أحك ا إلص ة لھ تويات معياري ع مس ة، ووض ة والحركي ارات المھاري اء االختب ان بن
ة ألن ذا  موضوعية على األداء الحركي للتلميذات في المرحلة األساسية الدنيا، يعد حجر الزاوي ھ

ى تعّرف مدى النضج الحركي  ة الرياضية عل م التربي درة معل الموضوع يعول عليه كثيراً في ق
الي  تمكن بالت ل، لي رد بشكل متكام ين بتطور الف ة المتعلقت للمتعلمين من الناحيتين البدنية والمھاري

ع من أ. من تقويم أدائه حسب األصول التقويمية التربوية ة مبحث كما وأن مشكلة الدراسة تنب ھمي
التربية الرياضية المدرسية بجوانبه البدنية والمھارية للتلميذ في ھذه المرحلة، والتي تسھم بشكل 
ه، وإعداده إعداداً  ي تحيط ب ى التكيف مع الظروف الت ه عل مباشر في صقل شخصيته ومقدرت

ب ع الجوان ي جمي اً ف ة، إضافة إل. متزن ة والمھاري ارات البدني درة االختب ا وأن ن ود كم ة وج ى قل
ذه  ذات ھ ة لتلمي درة الحركي ق بالق ا يتعل المستويات المعيارية على الصعيدين المحلي والعربي فيم
اءة والبراعة  ى مدى الكف م عل المرحلة السنية، والتي بدورھا تسھل مھمة المدرس في إصدار حك

ان ألن يالحركية للمتعلمين في تلك الم دافع للباحث ة ال ذه المشكلة في تصدى لرحلة، كانت بمنزل ھ
ة بالبحث واالستقصاء ذه الدراس ة . ھ ارات حركي ى اختب ي التوصل إل ة ف كلة الدراس ن مش وتكم

د في جعل مدرس )بدنية، مھارية( دنيا تفي ة األساسية ال ة للمرحل ، ومن ثم بناء مستويات معياري
ة الموضوعية،  ق األھداف المنھجي ي تحقي ة ف داراً وكفاي ر اقت ة الرياضية أكث ا التربي ئإذ إنھ  تھي

م الحركي مع  ة أدائھ ذھم ومقارن ى مستوى تالمي الفرصة لمدرسي التربية الرياضية لإلطالع عل
المعايير الموجودة بين ايديھم، وبذا يسھل على مدرسي التربية الرياضية القيام بعملھم على الوجه 

ة،  ذلك يعزز أداء األكمل، حيث يستطيعون تقويم أداء المتعلمين وفق معايير موضوعية ومقنن وب
ي  ة الت المتعلمين األوفر حظاً، ويصحح أداء المتعلمين األقل حظاً، ويتم توجيھھم وتشجيعھم باآللي

  :وتنبع أھمية ھذه الدراسة من اآلتي. يراھا المدرس مناسبة

ة  .١ فوف الثالث ة للص ة العمري ذات المرحل ع تلمي ب م ة تتناس ة مقنن ارات حركي وفير اختب ت
  .ات معيارية لھااألولى، ووضع مستوي

ى الصعيدين  .٢ اك عل انال يوجد ھن م الباحث ي، وحسب عل ي والعرب ، دراسات وبحوث المحل
تھدفة  ة المس ة العمري ذه الفئ ع ھ يما م ة واالستقصاء، وال س ذا الموضوع بالدراس تناولت ھ

  .حقه وأعطته

ة الرياضية  .٣ ذه يؤمل أن تكون نتائج ھذه الدراسة ذات فائدة لھدف تطوير مبحث التربي في ھ
 .المرحلة العمرية

  
  أھداف البحث

  تھدف ھذه الدراسة إلى

دنيا  .١ ة األساسية ال اني (بناء بطارية اختبار لقياس األاداء الحركي لتلميذات المرحل األول والث
  ).والثالث األساسي
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  ).األول والثاني والثالث األساسي(وضع مستويات معيارية للبطارية المستخلصة للصفوف  .٢
  

  سابقةالدراسات ال

دراسة ھدفت الى بناء بطارية اختبار لقياس اللياقة الحركية لتالميذ ) ١٩٩٤(أجرى أبو زيد 
ن  نية م ة الس أداة ) ١٢-٩(المرحل حية ك ة المس نھج الوصفي بالطريق تخدم الباحث الم نة، واس س

ة العشوا) ٥٠(لجمع البيانات وأجريت الدراسة على عينة قوامھا  ارھم بالطريق ئية، تلميذه تم اختي
ة  ت المعالج ائيةوتم د اإلحص دوير المتعام م الت ن ث املي، وم ل الع تخدام التحلي لت . باس وتوص

ة  ل الدرج تخالص عوام ى اس ة إل ىالدراس ل األول ن أفض ي م ة ھ دات اآلتي ت أن الوح ، وبين
ائط، االنبطاح : (المقاييس وھي ام الح ذراعين من الوقوف أم رد ال ي وف التوازن على القدمين، ثن

س  ع لم رجلين م ع ال ة ورف دو ٢٠الرقب ري ٥٠ث، ع ي وج ي  ٤٠٠م، مش ب الثالث ر، الوث مت
  ).بالقدمين

ة  ة ) ١٩٩٣(أما دراسة خليف ة حركي ارات بدني ة اختب ى بطاري ى التوصل ال والتي ھدفت ال
ين  ن ب وائية م ة العش ث بالطريق ة البح ار عين م اختب املي، وت ل الع وء التحلي ي ض ة ف مستخلص

ي  دئين ف ئين المبت ة الناش م العين غ حج مار، وبل دان والمض ابقات المي م ) ١١٠(مس ئين، وت ناش
املي ل الع تخدمت بعض طرق التحلي ة واس ة البيني تخراج المصفوفة االرتباطي واستخلصت . اس

ار عدو  ة اختب ة األمور اآلتي ة والمتمثل ر ) ٣٠(الدراسة مجموعة اختبارات ذات تشبعات عالي مت
ا ة ) ٥٠(ن من الحركة، اختبار الجري في المك رة الطبي ع الك ار دف ة، اختب م ١(ثاني ، الحجل )كغ

افة  ر، الجري الزجزاجي) ٢٠(لمس ودي، مشي  -مت ب العم افة، الوث د مس نس ألبع رة ت ي ك رم
  .م)١٥٠(مشي  -متر ) ٤٠٠(وجري 

ة ) ١٩٩١(أجرى نصر  رات الحركي د المتغي ردراسة ھدفت الى تحدي درة  األكث ا بالق ارتباط
واستخدام الباحث  اإلعداديةتلميذاً من تالميذ المرحلة ) ١٦٤(عينة البحث  على الوثب، وبلغ حجم

ى . االختبارات لقياس المتغيرات املي ال ل الع عوامل  ستةوقد توصل في ضوء استخراج التحلي
ى الوثب(ھي  . مرونة مفصل واحد، السرعة، التوافق، والمرونة الحركية، والتوازن، والقدرة عل

ائج أ رت النت ا أظھ يكم ب ھ ى الوث درة عل اً بالق رات ارتباط ر المتغي ة، : (ن أكث السرعة االنتقالي
  ).الرشاقة، التوافق الكلي

دور  غير ومن رت الص ة) ١٩٩١(وأج ة  دراس درات البدني املي للق ل ع راء تحلي دفت إج ھ
ي العامة لتالميذ المدرسة اإلعدادية الرياضية باإلسكندرية، وكذلك التحليل العاملي لالختبارات الت

م  غ حج د بل ة، وق بته للدراس نھج المسحي لمناس ان الم تخدمت الباحثت ة، واس درات البدني يس الق تق
ة ة ) ١٢٠( العين ن الدرج املي م ل الع تخدم التحلي وائية، واس ة العش ارھم بالطريق م اختي ذاً ت تلمي

ا وتوصلت الباحثـتان إلى أن القدرات المستخلصة والتي تم . اإلحصائيةاألولى في المعالجة  قبولھ
ة، : (ھي ة الديناميكي بطن، المرون وة عضالت ال ة، ق ه للجسم، السرعة االنتقالي القوة الفعلية العام

  ).القوة المتحركه للذراعين، الجلد العضلي والقوة، القوة االنفجاريه
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ة ) ١٩٩٥(كما أجرى الياسري  ة البدني ار اللياق ة اختب ين بطاري اء وتقن ى بن دراسة ھدفت ال
ة البحث النتقاء الناش ا، وبلغت عني ايير الخاصة بھ اء المع ين ) ٢٢٥(ئين، وبن ة التقن ذاً وعين تلمي

تخدماً ) ٣٥٢٨( ات مس ع البيان أداة لجم ارات ك تخدم الباحث االختب ذ واس دنيا ) ٢٣(تلمي ار ب اختب
ل تخالص العوام املي الس ل الع ي. والتحلي تقلة وھ ل مس ة عوام ى أربع د توصل الباحث إل : وق

  ).ازن، السرعة، عامل البطاريةالمرونة، التو(
  

  فروض البحث

دھا في  .١ االختبارات المرشحة لقياس مكونات القدرة الحركية تتجمع حول عوامل يمكن تحدي
  .اإلطار المرجعي وھي الرشاقة، المرونة، السرعة، التوافق، التوازن، القدرة

  .البطارية المستخلصة تتضمن عدداً من الوحدات يماثل العوامل المرشحة .٢

ة الخاصة  البطارية المستخلصة تساعد الباحثان .٣ درة الحركي ة للق اييس معياري على وضع مق
  .بالمرحلة األساسية الدنيا

ة  .٤ فوف المرحل ن ص ل صف م ي ك ة ف درة الحركي ي الق ذات ف ط أداء التلمي ف متوس يختل
  .األساسية الدنيا

  
  إجراءات البحث

  . ھذا البحث وصفي ، لمالئمته طبيعةاستخدم المنھج ال: منھج البحث

اشتمل مجتمع البحث على تلميذات المرحلة األساسية الدنيا للصفوف الثالثة : مجتمع البحث
  .األساسي في محافظة عمان العاصمة) ، الثاني، الثالثاألول( األولى

  

  عينات البحث

ة الدراسة االستطالعية .١ ى :  عين تطالعية عل ة االس ة الدراس تملت عين ن ) ٣٠(اش ذة م تلمي
ذات ع  تلمي دنيا بواق ية ال ة األساس ف ) ١٠(المرحل ل ص ن ك ذات م اني، (تلمي األول، الث
  .األساسي) والثالث

ة البحث .٢ ى   :عين ة عل دنيا ) ٤٠٠(أجريت الدراس ية ال ة األساس ذات المرحل ن تلمي ذة م تلمي
ى  ة العشوائية ) ١١(بمحافظة عمان موزعين عل ة بالطريق ية، وانتخبت العين مدرسة أساس

  .ف األول والثاني والثالث األساسي، وكانت عينة البحث ھي عينة المعاييرالطبقية للصفو
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  أدوات البحث

ة  استخدم الباحثان ة الخاصة بالمرحل درة الحركي المسح كأداة لجمع البيانات عن مكونات الق
نية األساسية الدنيا، وتم ترشيح ثالثة اختبارات لكل مكون مشترط أن تكون مناسبة للمرح ة الس ل

انوقابل تخدم الباحث اس واس ل  ة للقي اعھا للتحلي ات إلخض ع البيان بة لجم أداة مناس ارات ك االختب
  :العاملي واستخدمت االختبارات اآلتية

  .الجري المكوكي  .٢          .الجري المتعرج  .١

  .ثني الجذع لألمام من الجلوس الطويل  .٤            .الخطو الجانبي  .٣

  .ن االنبطاحم ذع خلفاثني الج  .٦          .تحديد اتساع الكتفين  .٥

  .متراً ) ٣٠(العدو   .٨          .متراً ) ٢٥(العدو   .٧

  .لرمي واللقفا  .١٠    .ثانية) ١٠(الجري في المكان مدة   .٩

  .لنقر على المسطحاتا  .١٢          .لدوائر الحركيةا  .١١

ً (الوقوف بالقدم   .١٤            .الشكل المثمن  .١٣   .على العارضة) طوليا

  .العموديالوثب   .١٦    .لى مكعبالوقوف بمشط القدم ع  .١٥

  .الوثب الطويل من الثبات  .١٨          .رمي الكرة لمسافة  .١٧
  

  الدراسة االستطالعية األولى

  أھداف الدراسة االستطالعية األولى

يم  .١ ي التنظ ذول ف د المب ث الوقت والجھ ن حي ارات المرشحة م بة االختي ى مناس التعرف عل
  .يزين لالختباراتواإلدارة والتسجيل، ومدى مناسبة المتم

  .التعرف على مدى مناسبة االختبارات في قياس العوامل االفتراضية للبحث .٢

  .تحقيق أھداف البحث، وذلك بمعرفة الصعوبات التي يمكن أن تظھر أثناء التطبيق .٣

إلى  ١٣/٣/١٩٩٩وطبقت االختبارات على مالعب مدرسة اإلسراء األساسية في الفترة من 
  .ج الدراسة االستطالعية على مناسبة االختبارات لمجتمع البحث، وأظھرت نتائ١٥/٣/١٩٩٩

  الدراسة االستطالعية الثانية

ار  ة االختب ھدفت ھذه الدراسة إلى استخالص معامل الثبات لالختبارات المرشحة عن طريق
  .T. R Testوإعادة االختبار 
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ي الفت ى ف تطالعية األول ة االس ة الدراس س عين ى نف ارات عل ت االختب ن وطبق رة م
  .٢١/٣/١٩٩٩إلى  ١٦/٣/١٩٩٩

م  اط ) ١(والجدول رق ة ومعامل االرتب ات المعياري ابية واالنحراف يوضح المتوسطات الحس
  .ومعامل االلتواء للقياسين األول والثاني

  صدق االختبارات

  .على الصدق العاملي باإلضافة إلى صدق المحتوى اعتمد الباحثان

  نة البحثعلى عي لالختباراتالتطبيق النھائي 

على عينة البحث  ١٠/٥/١٩٩٩ – ٥/٤/١٩٩٩أجريت الدراسة في الفترة الواقعة من 
  .تلميذة من تلميذات المرحلة األساسية الدنيا في محافظة عمان ) ٤٠٠(المكونة من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت الثبات وااللتواء للتطبيقين :  )١(جدول 
  .ياالول والثان

قم
لر
ا

  االختبارات  
  التطبيق الثاني  التطبيق األول

معامل 
  االرتباط

معامل 
متوسط   االلتواء

  حسابي
  انحراف 
  معياري

  متوسط
  حسابي

  انحراف
  معياري

الجري   .١
  المكوكي

٠.٣٥٩  ٠.٧٨٣  ١.٣٥٥  ١٣.٧٧٩  ١.١٤٧  ١٣.٦٥٣  

الجري   .٢
  المتعرج

٠.٤٤٨  ٠.٩٧٧  ٠.٣١٥  ٣.٢٦٣  ٠.٣٢٣  ٣.٢٥٢  

 ٠.٤٦١-  ٠.٨٠٣  ١.١٨٤  ٤.٩٠٠  ١.٠٥٠  ٥.٠٠٠  الجانبي الخطو  .٣
ثني الجذع  .٤

لألمام من 
الجلوس 
 الطويل

١.١٦٢-  ٠.٩٨٦  ١٠.٠٧١  ٤١.٥٣٣  ٩.٤٧٥  ٤٠.٧٣٣ 

تحديد اتساع   .٥
  الكتفين

٠.١٨٢  ٠.٧٤٣  ١١.٥٧٦  ٣٢.٣٣٣  ١٠.٥٩٨  ٣١.٥٠٠  

ثني الجذع   .٦
خلفاً من 
  االنبطاح

٠.٣٣٣  ٠.٦٥٢  ٣.١٢٤  ٢٦.٦٠٠  ٤.١٧٢  ٢٥.٩٦٦  
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  )١(تابع جدول رقم … 

قم
لر
ا

  االختبارات  
  التطبيق الثاني  التطبيق األول

معامل 
  االرتباط

معامل 
متوسط   االلتواء

  حسابي
  انحراف 
  معياري

  متوسط
  حسابي

  انحراف
  معياري

) ٢٥(العدو   .٧
  متراً 

٠.٧٧٨  ٠.٦٧٥  ٠.٦٦٤  ٦.٨٩٧  ٠.٥٤٧  ٦.٢٣٩  

) ٣٠(العدو   .٨
  متراً 

١.٠٠٤  ٠.٧٩٧  ٠.٩٢٤  ٧.٧٦٧  ٠.٧٠٣  ٨.٠٦٤  

الجري في   .٩
المكان مدة 

  ث) ١٥(

٠.١٧٥  ٠.٨٩٧  ٤.٥٣٧  ١٦.٩٦٦  ٣.٨٦٠  ١٦.٧٠٠  

  ٠.٣٧٥  ٠.٨٥٠  ٥.٣٥٧  ٢٢.٣٠٠  ٤.٢٤٨  ٢١.٧٦٦  الرمي واللقف  .١٠
الدوائر   .١١

  المرقمة
١.٤٨٥  ٠.٨٠٨  ٥.٤٣٧  ١٤.٦٦٣  ٤.٦٧٥  ١٤.٦٠٧  

النقر على   .١٢
  المسطحات

٠.٤٩٠  ٠.٧٢٥  ٨.١٢٦  ٤٣.٤٣٣  ٧.٦٥٩  ٤١.١٣٣  

  ٠.٧٧٨  ٠.٨٩٧  ٢.٤٤٢  ٤.٣٦٦  ٢.٥٣٧  ٤.٣٣٣  الشكل المثمن  .١٣
الوقوف بالقدم   .١٤

طوليا على 
  العارضة

١.٨٤١  ٠.٩٠٨  ١٠.٧٧٢  ٩.٢٤٨  ٧.٩٣٣  ٨.٩١٨  

الوقوف بمشط   .١٥
القدم على 

  مكعب

٠.٨٨٥  ٠.٩٥٢  ١١.٨٥٣  ١٥.٩٣٢  ١٣.٠٩٠  ١٨.٣١٢  

  ٠.٠٣٨  ٠.٨٦٨  ٦.٣٩٧  ٢٤.٦٣٣  ٥.٨٩٥  ٢٥.٠٠٠ الوثب العمودي  .١٦
رمي الكرة   .١٧

  لمسافة
٠.٣١١  ٠.٩٦٣  ٢.٦٩٦  ٩.٢٣٨  ٢.٩٠٣  ٩.٠٩٨  

الوثب الطويل   .١٨
  من الثبات

٠.٢٨٥-  ٠.٩٥٥  ١٦.٧٥٧  ١٠٩.٨٦٦  ١٧.٠١٩  ١١١.٧٠٠ 

م  دول رق ن الج ين ) ١(يالحظ م ا ب ة انحصرت م ات عالي ل ثب ت معام ارات حقق أن االختب
د. ) ,٩٨٦الى   ٠.٦٥٢( ى صالحيتھا ) ٠.٠١(مستوى  وجميعھا دالة إحصائياً عن دل عل ذا ي وھ

  .للتحليل
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  عرض النتائج ومناقشتھا

امج  ة باستخدام برن ة األردني تم معالجة البيانات اإلحصائية في مركز الحاسوب في الجامع
SAS وتضمنت خطة التحليل اإلحصائي ما يأتي:  

امالت الثب  .١ ة ومع ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس امالت اس ات ومع
  .االلتواء لالختبارات المرشحة للتحليل

  :التحليل العاملي من الدرجة األولى ويتضمن  .٢

  .مصفوفة معامالت االرتباطات البينية  .أ

  .التحليل العاملي  .ب

  .مصفوفة العوامل قبل التدوير  .جـ

  .مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد  .د

  .مائلمصفوفة العوامل بعد التدوير ال  .ھـ

  .مصفوفة ارتباطات العوامل  .و

  .مناقشة النتائج  .ز

  .استخالص وحدات البطارية في ضوء عوامل الدرجة األولى  .ح

  .وضع مستويات معيارية في ضوء البطارية المستخلصة  .ط

  :اإلحصائية لإلجراءاتوفيما يأتي عرض مفصل 

  التحليل العاملي من الدرجة األولى

  طات البينيةفوفة معامالت االرتبامص  .أ

ة ـات البينيـى االرتباطـول علـي الحصـف Row Scoresام ـات الخـت الدرجـاستخدم
Inter Correlation ة بيرسون ة عشرة باستخدام معادل وبدراسة مصفوفة . لالختبارات الثماني

م  ي الجدول رق واردة ف ة ال ا تتضمن ) ١٠(االرتباطات البيني اط، ) ١٥٣(يالحظ أنھ معامل ارتب
  .معامل ارتباط في االتجاه السالب) ٧٨(معامل ارتباط في االتجاه الموجب و) ٧٥(منھا 

ا ) ١٥(فھي ) ٠.٠٥(أما بالنسبة لعدد معامالت االرتباط الدالة عند مستوى  ) ٨(معامل منھ
اط) ٧(معامل في االتجاه الموجب و امالت االرتب  معامل في االتجاه السالب، في حين بلغ عدد مع

اه الموجب و) ٤٦(، منھا معامل) ٨٧) (٠.٠١(وى الدالة عند مست معامل ) ٤١(معامل في االتج
ين . اختباراً ) ٥١(وقد بلغت المعامالت غير الدالة . في االتجاه السالب وكانت أعلى االرتباطات ب

م وھو اختبار الجري المتعرج) ٢(قم معامل ر ار رق دو ) ٧(، واختب ار الع راً، ) ٢٥(وھو اختب مت
  ).٠.٩٣٤(معامل االرتباط بينھما  حيث بلغت قيمة
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  .مصفوفة العوامل الستة قبل التدوير:  )٣(جدول 

ار
ختب
اال

  

  اسم االختبار

  الـتـشـبـعات

  العامل  الشيوع
  األول 

  العامل 
  الثاني

  العامل
  الثالث 

  العامل 
  الرابع

  العامل
  الخامس

  العامل
  السادس

  ٠.٦٥٤  ٠.٠٧٦-  ٠.٢١٤  ٠.٠١٧-  ٠.٣٣٤  ٠.٥٩٦-  ٠.٣٦٦-  الجري المكوكي  .١

  ٠.٩٢٠  ٠.٠٠٦-  ٠.٠٥٦  ٠.١٣٧  ٠.٥٢١  ٠.٥٢٥  ٠.٥٩١-  الجري الزجزاجي  .٢

-  ٠.٣٢٠  ٠.٦٣٧-  ٠.٥١٥  ٠.١٠٤  الخطو الجانبي  .٣
٠.١٤٦  

-٠.٨٢٤  ٠.١٢٧  

ثني الجذع لألمام   .٤
  من الجلوس الطويل

٠.٦٦٩  ٠.٦٢٨  ٠.٠٥٨  ٠.٢٩٨  ٠.٠٣٥-  ٠.٢٤٩-  ٠.٣٤٤  

-  ٠.٥٣٢-  ٠.٠٣٠  ٠.٢٢٢  ٢٩٨-  تحديد اتساع الكتفين  .٥
٠.٣٤٩  

٠.٥٥٧  ٠.١٠٩  

ثني الجذع خلفاً من  .٦
  االنبطاح

٠.٥١٧  ٠.٢٧٠  ٠.١٧٠  ٠.٤١٩  ٠.٣١٨  ٠.٠٣٢-  ٠.٣٧٠  

  ٠.٩٠٩  ٠.٠٥٩  ٠.٠٥٧  ٠.١١٩  ٠.٤٩٠  ٠.٤٦٣  ٠.٦٥٨-  متراً) ٢٥(العدو   .٧

-  ٠.١٤٨  ٠.٧٣٠-  ٠.١٣١  ٠.٤٣١  متراً) ٣٠(العدو   .٨
٠.٠٨٤  

٠.٧٦٦  ٠.٠٣٢  

في المكان الجري   .٩
  ث) ١٥(مدة 

٠.٥١٨  ٠.٣٣٧-  ٠.٣٤٠  ٠.٣٦٩  ٠.٠٤٦  ٠.١٥٥-  ٠.٣٥٤  

-  ٠.٠٦٠-  ٠.٢٨٥  ٠.٣٢٨  ٠.٥٢٧  الرمي واللقف .١٠
٠.٢٠٠  

-٠.٥١١  ٠.٠٠١  

  ٠.٤٨٤  ٠.٠٨١-  ٠.١٩٦  ٠.٢٢٠  ٠.٤٣٦-  ٠.٠٢٧  ٠.٤٤٥-  الدوائر المرقمة .١١

النقر على  .١٢
  المسطحات

٠.١٨٩-  ٠.١٨٨  ٠.٠٦٣-  ٠.٥٢٦  -
٠.٠٩٢  

-٠.٤٤٥  ٠.٢٩٠  

  ٠.٧٤٩  ٠.٠٥٨  ٠.٠٣٧  ٠.٢٤٨  ٠.١٨٢  ٠.٤٣٨  ٦٧٦-  الشكل المثمن .١٣

الوقوف بالقدم  .١٤
) ً على ) طوليا

  العارضة

٠.٧٣٣  ٠.٠٢٧  ٠.٥١٧  ٠.٢٧٠-  ٠.١٧٠-  ٠.٤٧٨  ٠.٣٦٦  

الوقوف بالقدم على  .١٥
  مكعب

٠.٧٦١  ٠.٠٦٠  ٠.٥٢٥  ٠.٣٦٩-  ٠.٠٦٨-  ٠.٤٨٧  ٠.٣١٩  

-  ٠.٣٤٠  ٠.٢٤٧  ٠.٢٢٧  ٠.٣٩٤  الوثب العمودي .١٦
٠.١٧٤  

٠.٦٣٢  ٠.٤٦٦  

-  ٠.١٤٣  ٠.٠٧١  ٠.٢٨٢  ٠.٥٠١  رمي الكرة لمسافة  .١٧
٠.٢١٢  

٠.٥٠١  ٠.٣١٤  

الوثب الطويل من  .١٨
  الثبات

٠.٠٧٢  ٠.٠٣٥  ٠.٣٦٦  ٠.٦١٥  -
٠.١٥٥  

٠.٥٤٥  ٠.٠٣٨  

  ١١.٧٠٢  ١.٠٣٧  ١.٠٨٣  ١.٣٤٥  ٢.١١٢  ٢.٣٠٤  ٣.٨١٩  الجذر الكامن  

  ٦٥  ٦  ٦  ٧  ١٢  ١٣  ٢١  من التباين%   



 ......" لـبناء بطارية اختبار لقياس األداء الحركي "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٨٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  .مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد:  )٤(جدول 

 رقم
 االختبار

  اسم االختبار
  الـتـشـبـعات

العامل   الشيوع
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

  ٠.٩٣٣  ٠.١١٢-  ٠.٠٦٤-  ٠.٠٢٢-  ٠.٩٥٧  الجري الزجزاجي  .٢
  ٠.٩١٩  ٠.١٧٦-  ٠.٠٣٧-  ٠.١٠١-  ٠.٩٣٥  متراً) ٢٥(العدو   .٧
  ٠.٥٩٨  ٠.١٦٥-  ٠.٢٥٠  ٠.١٢٧-  ٠.٧٠١  الشكل المثمن  .١٣
الوقوف بالقدم  .١٤

) ً على ) طوليا
 العارضة

-٠.٣٥٥  ٠.٠٨٢-  ٠.٠٢٤-  ٠.٥٨٤  ٠.٠٧٦  

الوقوف بمشط القدم   .١٥
  على مكعب

-٠.٣٥٥  ٠.١٣٣-  ٠.١٠٠-  ٠.٥٧٢  ٠.٠٢٢  

الوثب الطويل من   .١٨
  الثبات

-٠.٤٣٥  ٠.٣٦٧  ٠.١٠١-  ٠.٥٢٩  ٠.٠٩٧  

  ٠.٣٤٩  ٠.٢٩٣  ٠.٢٦٧-  ٠.٤٣٩  ٠.٠٠٢-  الرمي واللقف  .١٠
  ٠.٢٦٤  ٠.٣٣٧  ٠.٠٨١-  ٠.٣٧٤  ٠.٠٦٣-  رمي الكرة لمسافة   .١٧
  ٠.٤٧٢  ٠.١٢٢-  ٠.٢٤٧  ٠.٦٢٨-  ٠.٠٢٤  الجري المكوكي  .١
  ٠.٧٠٣  ٣٩٤-  ٠.٧٨١  ٠.٠٧٩-  ٠.٠٠٨-  متراً) ٣٠(العدو   .٨
  ٠.٦٩٦  ٠.١٥٣  ٠.٦٩٨  ٠.٤٣١  ٠.٠٠١-  الخطو الجانبي  .٣
  ٠.٢٧٦  ٠.٢٠٨-  ٠.٤٣٦  ٠.١٨٧-  ٠.٠٨٦  الدوائر المرقمة  .١١
النقر على   .١٢

  المسطحات
-٠.٢٣٦  ٠.٢٢١  ٠.٣٠١-  ٠.٢٢٢  ٠.٢٢٣  

ثني الجذع خلفاً من  .٦
  االنبطاح

-٠.٢١٧  ٠.٤٢٣  ٠.١٨٩-  ٠.٠٥٣  ٠.٠١٧  

  ٠.٢٤٣  ٠.٤٢١  ٠.١٠٩-  ٠.٢٢٨  ٠.٠٥٣  الوثب العمودي  .١٦
الجري في المكان   .٩

  ث) ١٥(مدة 
-٠.١٥٣  ٠.٣٥١  ٠.٠٥٨-  ٠.٠١١  ٠.١٦٠  

ثني الجذع لألمام   .٤
  من الجلوس الطويل

-٠.١٤٥  ٠.٢٩٩  ٠.٠٤٤-  ٠.٠٢٨-  ٠.٢٣١  

  ٠.١٧٧  ٠.٣٦٦-  ٠.٠١٣-  ٠.٠٦٧  ٠.١٧١  تحديد اتساع الكتفين  .٥
  ٧.٥٢٦  ١.٣٤٧  ١.٦٥٩  ٢.٠٤١  ٢.٤٧٣  الجذر الكامن  
  %٤١  %٧  %٩  %١١  %١٤  من التباين%   

  



  ٣٠٩٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وعربي المغربي

  ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عوامل بعد التدوير المائلمصفوفة ال:  )٥(جدول 

 رقم
 االختبار

  اسم االختبار
  الـتـشـبـع

  الشيوع
  العامل الرابع  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول

  ٠.٩٣٣  ٠.١٩١-  ٠.٠٣١-  ٠.١٠٥-  ٠.٩٦٢ الجري الزجزاجي  .٢

  ٠.٩١٨  ٠.٢٧٢-  ٠.٠٠١  ٠.١٩٥-  ٠.٩٥٤  متراً) ٢٥(العدو   .٧

  ٠.٦١١  ٠.٢٧٣-  ٠.٢٧٩  ٠.٢١٠-  ٠.٧٢٦  الشكل المثمن  .١٣

الوقوف بمشط   .١٥
  القدم على مكعب

-٠.٣٥٦  ٠.٠٣٩  ٠.٠٥٥-  ٠.٥٤١  ٠.٠٣٧  

الوقوف بالقدم  .١٤
) ً على ) طوليا

 العارضة

-٠.٣٥٥  ٠.٠٨٩  ٠.٠١٢  ٠.٥٦٤  ٠.٠٩٦  

الوثب الطويل من   .١٨
  الثبات

-٠.٤٣٥  ٠.٥١٢  ٠.١٢٢-  ٠.٥٩٥  ٠.١٧١  

  ٠.٣٥١  ٠.٤٢٢  ٠.٢٧٩-  ٠.٤٩١  ٠.٠٦٧-  الرمي واللقف  .١٠

رمي الكرة   .١٧
  لمسافة

-٠.٢٦٣  ٠.٤٣٦  ٠.١٠٥-  ٠.٤٣٤  ٠.١٢٦  

  ٠.٤٧٢  ٠.٢٦٨  ٠.٢٥٩-  ٠.٦٣٣-  ٠.٠٦٨  الجري المكوكي  .١

  ٠.٧٠٣  ٠.٣٦٧-  ٠.٨٠٦  ٠.١٥٣-  ٠.٠٤٤  متراً) ٣٠(العدو   .٨

  ٠.٦٩٦  ٠.٢٠٥  ٠.٦٩٤  ٠.٤٣٠  ٠.٠٣٣-  الخطو الجانبي  .٣

  ٠.٢٨١  ٠.٢٩٤-  ٠.٤٥٠  ٠.٢٣٩-  ٠.١٢٧  الدوائر المرقمة  .١١

النقر على   .١٢
  المسطحات

-٠.٢٣٥  ٠.٣١٠  ٠.٣١٩-  ٠.٢٨١  ٠.٢٦٤  

٦.  ً ثني الجذع خلفا
 من االنبطاح

-٠.٢١٧  ٠.٤٣٥  ٠.٢٣٧-  ٠.١٣٥  ٠.٠٧٦  

  ٠.٢٤٤  ٠.٤٦٩  ٠.١٤٧-  ٠.٢٩٩  ٠.٠١٤-  الوثب العمودي  .١٦

الجري في المكان   .٩
  ث) ١٥(مدة 

-٠.١٥٣  ٠.٣٥٦  ٠.١٠٤-  ٠.٠٨٦  ٠.٢٠٤  

ثني الجذع لألمام  .٤
من الجلوس 

 الطويل

-٠.١٤٥  ٠.٣٠١  ٠.٠٨٦-  ٠.٠٤٤  ٠.٢٦٥  

تحديد اتساع  .٥
 الكتفين

٠.١٧١  ٠.٣٤٤-  ٠.٠٤١  ٠.٠١٢-  ٠.٢١٢  

  ٨.٨٢٢  ٢.٠٠١  ١.٧٨٧  ٢.٣٥٢  ٢.٦٨٠  الجذر الكامن  

  %٤٩  %١١  %١٠  %١٣  %١٥  من التباين%   



 ......" لـبناء بطارية اختبار لقياس األداء الحركي "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

والجذر الكامن ) ٠.٣ (تقل عن العوامل المستخلصة بعد حذف التشبعات التي :  )٦(جدول 
  .ونسبة التباين التي يسھم بھا كل عامل وقيم الشيوع

 رقم
  االختبار

  اسم االختبار
  الـتـشـبـع

العامل   الشيوع
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

  ٠.٩٢٥        ٠.٩٦٢  الجري الزجزاجي  -٢
  ٠.٩١٠        ٠.٩٥٤  متراً) ٢٥(العدو   -٧
  ٠.٥٢٧        ٠.٧٢٦  الشكل المثمن  -١٣
الوقوف بمشط القدم على   -١٥

  مكعب
  ٠.٢٩٢      ٠.٥٤١  

ً(الوقوف بالقدم   -١٤ ) طوليا
  على العارضة

  ٠.٣١٨      ٠.٥٦٤  

  ٠.٦١٦  ٠.٥١٢    ٠.٥٩٥    الوثب الطويل من الثبات  -١٨
  ٠.٤٨١  ٠.٤٢٢    ٠.٤٩١    الرمي واللقف  -١٠
  ٠.٣٧٨  ٠.٤٣٦    ٠.٤٣٤    رمي الكرة لمسافة   -١٧
  ٠.٤٠٠      ٦٣٣-    الجري المكوكي  -١
  ٠.٧٨٤ ٠.٣٦٧-  ٠.٨٠٦      متراً) ٣٠(العدو   -٨
  ٠.٦٦٦    ٠.٦٩٤  ٠.٤٣٠    الخطو الجانبي  -٣
  ٠.٢٠١    ٠.٤٥٠      الدوائر المرقمة  -١١
  ٠.١٩٧  ٠.٣١٠  ٠.٣١٩-      النقر على المسطحات  -١٢
ثني الجذع خلفاً من  -٦

  االنبطاح
      ٠.١٨٩  ٠.٤٣٥  

  ٠.٣١٦  ٠.٤٦٩    ٠.٣١٠    عموديالوثب ال  -١٦
الجري في المكان مدة   -٩

  ث) ١٥(
      ٠.١٣٠  ٠.٣٦١  

ثني الجذع لألمام من   -٤
  الجلوس الطويل

      ٠.٠٩٠  ٠.٣٠١  

  ٠.١١٨ ٠.٣٤٤-        تحديد اتساع الكتفين  -٥
  ٧.٥٢  ١.٦٠٩  ١.٤٣٥  ٢.٠٧٦  ٢.٣٦٣  الجذر الكامن  
  ٤١.٥٥  ٨.٩٣  ٧.٩٧  ١١.٥٣  ١٣.١٢  من التباين%   

  



  ٣٠٩٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وعربي المغربي

  ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سير العامل األولتف

  .متغيرات العامل األول:  )٧(جدول 

  التدوير المائل  التدوير المتعامد

  التشبع  اسم المتغير  رقم المتغير  التشبع  اسم المتغير رقم المتغير

  ٠.٩٦٢  الجري الزجزاجي  -٢  ٠.٩٥٧  الجري الزجزاجي  -٢

  ٠.٩٥٤  متراً ) ٢٥(العدو   -٧  ٠.٩٣٥  متراً ) ٢٥(العدو   -٧

  ٠.٧٢٦  الشكل المثمن  -١٣  ٠.٧٠١  ل المثمنالشك  -١٣

المتغيرات التي تشبع على العامل األول، باستخدام نوعي التدوير ) ١٧(يوضح الجدول رقم 
  .المتعامد والمائل

د  ذي حدده بع ة ال اً لمستوى الدالل ذا العامل وفق ى ھ بلغ عدد االختبارات الدالة والمشبعة عل
ل عن  ي تق ى  ٣+ حذف التشبعات الت د  عل دوير المتعام ذا العامل باستخدام الت ارات ) ٣(ھ اختب

  .ومثلھا في التدوير المائل وھي جميعھا في االتجاه الموجب

ري  ار الج بع اختب ة تش ر الباحث ون ) ٢٥(وتفس اط مك راً الرتب ل، نظ ذا العام ى ھ راً عل مت
زة ب اراً للسرعة الممي ي اختب اقة تعن اه وأن الرشاقة باختبار السرعة، باعتبارات الرش ر االتج تغيي

  .كال االختبارين يقاس بالزمن

ذا  ى ھ ديناميكي عل وازن ال يس الت ذي يفترض أن يق ثمن وال ويعود تشعب اختبار الشكل الم
زين  راد المتمي العامل من وجھة نظر الباحثة إلى أبرز شروط ھذا االختبار والذي يتطلب من األف

از األمر ال درة السيطرة أداء دورة كاملة دون السقوط عن الجھ ذي يتطلب سرعة أداء لضبط ق
  .على االتزان الذي يستغرقھا المختبر في تطبيق االختبار

ا رى الباحث ة وي ارات الدال ا أن أفضل االختب اقة، كم و الرش ل ھ ذا العام مية لھ ن أفضل تس
ارات ) ٢(لقياسه وتمثيله في البطارية المنشودة ھو اختبار رقم  ى اختب ه أعل الجري المتعرج كون

  . .تشبعاً على ھذا العامل 
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  تفسير العامل الثاني

  .متغيرات العامل الثاني:  )٨(جدول 
  التدوير المائل  التدوير المتعامد

رقم 
  المتغير

  الشيوع  اسم المتغير
رقم 
  المتغير

  الشيوع  اسم المتغير

-  الجري المكوكي  -١
٠.٦٢٩  

  ٠.٦٣٣-  الجري المكوكي  -١

١٤-  ً ا دم طولي وف بالق الوق
  لعارضةعلى ا

ن   -١٨  ٠.٥٨٤ ل م ب الطوي الوث
  الثبات

٠.٥٩٥  

دم   -١٥ ط الق وف بمش الوق
  على مكعب

اً   -١٤  ٠.٥٧٢ دم طولي وف بالق الوق
  على العارضة

٠.٥٦٤  

دم   -١٥  ٠.٥٢٩ الوثب الطويل من الثبات  -١٨ ط الق وف بمش الوق
  على مكعب

٠.٥٤١  

  ٠.٤٩١  الرمي واللقف  -١٠  ٠.٤٣٩  الرمي واللقف  -١٠
  ٠.٤٣٤  رمي الكرة لمسافة  -١٧  ٠.٤٣١  لجانبيالخطو ا  -٣
  ٠.٤٣٠  الخطو الجانبي  -٣  ٠.٣٧٤  رمي الكرة لمسافة  -١٧

دوير ) ٨(يوضح الجدول رقم  وعي الت المتغيرات التي تشبعت على العامل األول باستخدام ن
  .المتعامد والمائل

اً لمستوى الد ذا العامل وفق ى ھ د بلغ عدد االختبارات الدالة والمشبعة عل ذي حدده بع ة ال الل
ل عن  ي تق بعات الت د ) ٠.٣ (حذف التش دوير المتعام تخدام الت ي ) ٧(باس ا ف ارات، ومثلھ اختب

، ١٧، ١٠، ١٥، ١٤، ١٨(التدوير المائل وھذا العامل ثنائي التكوين، حيث ترتبط به االختبارات 
  .في االتجاه السالب) ١(في االتجاه الموجب واختبار رقم ) ٣

، ١٥، ١٤، ١٨(فراد الذين يحققون درجات عالية على اختبارات ذوات األرقام ويبدو أن األ
ل(في االتجاه الموجب يحققون نفس الدرجات في االتجاه السالب ) ٣، ١٧، ١٠ اً أق ، ونظراً )زمن

ار  م اختي د ت درة، فق ل الق ى عام اني عل ار الث اقة واالختب ل الرش ى عام ار األول عل بع االختب لتش
ه االختبار الثال ث وھو اختبار الوقوف بالقدم طولياً على العارضة ليمثل البطارية، حيث يالحظ أن

از،  دة االرتك ييق قاع روف تض ت ظ وازن تح فة الت ى ص دان عل اران يعتم ه اختب بع علي د تش ق
از العضلي العصبي في  والتفسير الحركي لھذا العامل يدل على قدرة الفرد على التحكم في الجھ

ات، ويالح ذا العامحالة الثب ى ھ ار التوافق عل د رأى ظ تشبع الختب ائج فق ارب النت ل، ونتيجة لتق
ار  الباحثان ه ھو اختب ار يمثل ق، وأن أفضل اختب وازن والتواف أن تطلق على ھذا العامل عامل الت

  .الوقوف بالقدم طولياً على العارضة ألنه حقق أعلى تشبع على ھذا العامل
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  ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفسير العامل الثالث

  .تغيرات العامل الثالثم:  )٩(جدول 
  التدوير المائل  التدوير المتعامد

رقم 
رقم   التشبع  اسم المتغير  المتغير

  التشبع  اسم المتغير  المتغير

  ٠.٨٠٦  متراً ) ٣٠(العدو   -٨  ٠.٧٨١  متراً) ٣٠(العدو   -٨
  ٠.٦٩٤  الخطو الجانبي  -٣  ٠.٦٩٨  الخطو الجانبي  -٣
  ٠.٤٥٠  المرقمةالدوائر   -١١  ٠.٤٣٦  الدوائر المرقمة  -١١
  ٠.٣١٩-  النقر على المسطحات  -١٢  ٠.٣٠١-  النقر على المسطحات  -١٢

م  دول رق وعي ) ١٩(يوضح الج تخدام ن ث باس ل الثال ى العام بعت عل ي تش رات الت المتغي
  .التودوير المتعامد والمائل

ذي حدد ة ال اً لمستوى الدالل ذا العامل وفق ى ھ د بلغ عدد االختبارات الدالة والمشبعة عل ه بع
ن  ل ع ي تق بعات الت ذف التش د ) ٠.٣(ح دوير المتعام تخدام الت ي ) ٤(باس ا ف ارات، ومثلھ اختب

  .التدوير المائل

ام  ارات ذوات األرق ه اختب ) ١١، ٣، ٨(ويبدو أن ھذا العامل ثنائي التكوين، حيث تشبع علي
م  اه السالب و) ١٢(في االتجاه الموجب، بينما تشبع عليه اختبار رق ذا في االتج زة لھ السمة الممي

ن، حيث  ل زمن ممك افة محددة في أق تقيم بھدف قطع مس العامل ھو الجري السريع في خط مس
افة "ھذا النوع من السرعة بكونه ) ١٩٩٦(يعرف ھارا نقالً عن حسانين  ى مس محاولة التغلب عل
  ".محددة في أقصر زمن ممكن

دو وأفضل تسمية لھذا العامل ھو السرعة وأفضل اختبار يمث ار الع ة ھو اختب ه في البطاري ل
  متراً، نظراً لتحققه أعلى التشبعات على ھذا العامل) ٣٠(

  تفسير العامل الرابع

  .متغيرات العامل الرابع:  )١٠(جدول 
  التدوير المائل  التدوير المتعامد

رقم 
  المتغير

  التشبع  اسم المتغير
رقم 
  المتغير

  التشبع  اسم المتغير

٦-  ً من ثني الجذع خلفا
  االنبطاح

ن   -١٨  ٠.٤٢٣ ل م ب الطوي الوث
  الثبات

٠.٥١٢  

  ٠.٤٦٩  الوثب العمودي  -١٦  ٠.٤٢١  الوثب العمودي  -١٦
ن   -١٨ ل م ب الطوي الوث

  الثبات
  ٠.٤٣٦  رمي الكرة لمسافة  -١٧  ٠.٣٣٧



 ......" لـبناء بطارية اختبار لقياس األداء الحركي "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  التدوير المائل  التدوير المتعامد
رقم 
  المتغير

  التشبع  اسم المتغير
رقم 
  المتغير

  التشبع  اسم المتغير

اع   -٥ د اتس تحدي
  الكتفين

-
٠.٣٣٦  

ن   -٦ اً م ذع خلف ي الج ثن
  االنبطاح

٠.٤٣٥  

ان   -٩ ي المك ري ف الج
  ث )١٥( مدة

  ٠.٤٢٢  الرمي واللقف  -١٠  ٠.٣٥١

  ٠.٣٦٧-  متراً ) ٣٠(العدو   -٨  ٠.٣٣٧  رمي الكرة لمسافة  -١٧
دة  -٩       ان م ي المك ري ف  الج

  ث )١٥(
٠.٣٥٦  

  ٠.٣٤٤-  تحديد اتساع الكتفين  -٥      
  ٠.٣١٠  النقر على المسطحات  -١٢      
ن   -٤       ام م ذع لألم ي الج ثن

  الجلوس الطويل
٠.٣٠١  

دوير ) ١٠(قم يوضح الجدول ر وعي الت المتغيرات التي تشبعت على ھذا العامل باستخدام ن
  .المتعامد والمائل

ذي حدده حذف  ة ال بلغ عدد االختبارات الدالة والمشبعة على ھذا العامل وفقاً لمستوى الدالل
دوير ) ١٠(اختبارات في التدوير المتعامد و) ٦) (١.٣+(التشبعات التي تقل عن  اختبارات في الت

  .المائل

ام  ارات ذوات األرق ه االختب وين، حيث ارتبطت ب ائي التك ذا العامل ثن ومن المالحظ أن ھ
ارات ) ٤، ١٢، ٩، ١، ٦، ٧، ١٦، ١٨( ه االختب بط ب اه الموجب، في حين ارت ) ٥، ٨(في االتج

ة  ون درجات عالي ذين يحقق راد ال ادة في "في االتجاه السالب، ويبدو من ھذه التشبعات أن األف زي
افةا ھا " لمس درجات نفس ون نفس ال اه الموجب يحقق ي االتج ل ف ذا العام ى ھ ل"عل اً أق ي " زمن ف

  .االتجاه السالب

وأھم ما يميز ھذا االختبارات ھي القدرة على إخراج القوة المميزة بالسرعة في شكل متفجر 
وداً في لحظة معينة وھذا يعتمد على بذل أقصى حد من الطاقة في فعل واحد متفجر يتطلب م جھ

رجلين في الجري  ذراعين في الرمي أم استخدام عضالت ال مفاجئاً سواء باستخدام عضالت ال
  .والوثب

ذا العامل ھو عامل  درة(وفي ضوء ما سبق، فإن أفضل تسمية لھ ارات ) الق وأفضل االختب
م  ى تش) ١٨(لتمثيله في البطارية المنشودة ھو اختبار رق ات، إذ حقق أعل ل والثب بع الوثب الطوي

  .على ھذا العامل
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  ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على العوامل المتعامدة  العوامل المستخلصة واالختبارات الممثلة لھا وتشبعاتھا:  )١١(دول ج
  .والمائلة
رقم 
  العامل

  اسم العامل
رقم 
  االختبار

  اسم االختبار
  التشبع

  مائل  متعامد
  ٠.٩٦٢  ٠.٩٥٧  الجري الزجزاجي  -٢  الرشاقة  -١
ىال  -١٤  التوازن والتوافق  -٢ اً عل دم طولي وف بالق وق

  العارضة
٠.٥٦٤  ٠.٥٨٤  

  ٠.٨٠٦  ٠.٧٨١  متراً  ٣٠العدو   -٨  السرعة  -٣
  ٠.٥١٢  ٠.٣٦٧  الوثب الطويل في الثبات  -١٨  القدرة  -٤

  .تشبعات وحدات البطارية على العوامل المستخلصة في ضوء نتائج التدوير المائل: )١٢(جدول 
رقم 
  االختبار

 العوامل
  اسم االختبار

  شبعات على العواملالت
٤  ٣  ٢  ١  

  ٠.١٩١-  ٠.٠٣١-  ٠.١٠٥-  *٠.٩٦٢  الجري الزجزاجي  -٢
ى  -١٤ اً عل دم طولي وف بالق الوق

  العارضة
٠.٠٨٩  ٠.٠١٢  *٠.٥٦٤  ٠.٠٩٦  

  ٠.٣٦٧-  *٠.٨٠٦  ٠.١٥٣-  ٠.٠٤٤  متراً) ٣٠(العدو   -٨
  *٠.٥١٢  ٠.١٢٢-  ٠.٥٩٥  ٠.١٧١-  الوثب الطويل من الثبات  ١٨
  

  االستنتاجات

ائج التحليف اق البحث توصل البحثي ضوء نت املي، وضمن نط تنتاجات  ل الع ى االس إل
  :اآلتية

ة الخاصة  .١ درات الحركي اس الق املي لقي ل الع حة للتحلي ارات المرش ة االختب ت مجموع أثبت
وافر معامل  اء العلمي المناسب لت بتلميذات المرحلة األساسية الدنيا صالحيتھا من حيث البن

ات والصدق( ة، حيث  )الثب ر االعتدالي ات غي وب التوزيع ن عي ا م ار، وخلوھ ين االختب لتقن
  .وھذا يؤكد مالئمة االختبارات لعينة البحث. يقترب معامل االلتواء لكل منھا من الصفر

ى  .٢ ذي أجري عل املي ال ل الع ى ) ١٨(توصل التحلي تة عوامل افتراضية إل يس س راً تق متغي
وھذه نتيجة مناسبة لتحديد مكونات القدرة الخاصة أربعة عوامل من عوامل الدرجة األولى، 

روض  ن ف رض األول م ع الغ ق م تنتاج يتف ذا االس دنيا، وھ ية ال ة األساس ذات المرحل لتلمي
  .البحث
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وتلينج عن .٣ ة ھ املي بطريق ة عوامل افتراضية كشفت نتائج التحليل الع فسرھا . وجود أربع
ان ى  الباحث ة عل ارات المستخلص بعات االختب ي ضوء تش اقة ف ي الرش و اآلت ل (النح العام
  ).العامل الرابع(، القدرة )العامل الثالث(، السرعة )العامل الثاني(، التوازن والتوافق )األول

دوير  .٤ وعي الت ل(أدى التحليل العاملي باستخدام ن د والمائ ى استخالص مجموعة ) المتعام إل
: األساسية الدنيا مكونة منمن االختبارات الخاصة لقياس القدرة الحركية الخاصة بالمرحلة 

ى العارضة، وعدو  اً عل دم طولي راً والوثب ) ٣٠(اختبار جري الزجزاج، والوقوف بالق مت
  .الطويل من الثبات

  .كشفت الدراسة عن وجود عامل مركب، وھو عامل التوازن والتوافق .٥

اط لعنصر  .٦ ل كشفت عن االرتب لم تكشف الدراسة عن وجود عامل خاص لقياس المرونة، ب
  .وھذا يعني أن عنصر المرونة ال يظھر بصورة مستقلة في ھذا المجال. لمرونة بالقدرةا

ة  .٧ ة ال تتكون من صفة عام درة الحركي ى أن الق تشير العوامل المستخلصة في ھذا البحث إل
درة  ى صفة الق ل عل ووحيدة، ومن ثم فإن أي وحدة اختبار ال يمكن أن تعطي أو تقدم أي دلي

وھذا االستخالص يتمشى مع . األمر بطارية اختبار لتحقيق ھذا الغرض الحركية؛ إذ يستلزم
  .الدراسات العاملية السابقة، كما يتفق مع الفرض األول من فروض البحث

ة في  .٨ ة المقبول داً من العوامل األربع إن وحدات البطارية المختارة تمثل كل منھا عامالً واح
راوح مدى ھذا البحث، فقد اختيرت على أساس أنھا تمثل أ على تشبعات على عواملھا؛ إذ تت

اني من فروض ) ٠.٩٦٢(إلى ) ٠.٥١٢(تشبعاتھا من  وھذا االستخالص يحقق الفرض الث
  .البحث

ة  .٩ ة للمرحل ة الخاص درات الحركي اً لوصف الق ل مقياس ة تمث ة المستخلص ل األربع العوام
  .األساسية الدنيا

ة المست .١٠ ارات البطاري ة الختب داول معياري اء ج م بن ا ت ن تعميمھ ذا البحث يمك ن ھ خلصة م
  .ويحقق ھذا االستخالص الفرض الثالث من فروض البحث. واستخدامھا

ة  .١١ درة الحركي ي الق ذات ف ط أداء التلمي ايير أن متوس اء المع ق بن ن طري ة ع فت الدراس كش
ويحقق ھذا االستخالص الفرض . يختلف في كل صف من صفوف المرحلة األساسية الدنيا

  .البحث الرابع من فروض
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  التوصيات

ي أجريت  ة الت ي حدود العين ا البحث ف ي انتھى إليھ تنتاجات الت ات واالس ى البيان تناداً إل اس
  :بما يأتي ، وفي ظل الظروف التي اجري فيھا يوصي الباحثانعليھا أدواته

ؤ  .١ ه والتنب نيف والتوجي ويم والتص اس والتق ي القي ة ف ار المستخلص ة االختب تخدام بطاري اس
  .لبحثلمجتمع ا

  .استخدام معايير البطارية المستخلصة في وضع درجات للقدرات الحركية لمجتمع البحث .٢

ة  .٣ ة مختلف ات عمري ى فئ ذ، وعل ھا للتالمي ة نفس اجراء بحوث عاملية مماثله على الفئة العمري
  .لتحديد أھم العوامل الداخلة في مكونات القدرة الحركية. للجنسين

ا إعادة تحليل عنصر المرونة في ض .٤ دار ارتباطھ ا للتثبت من مق ر من متغيراتھ وء عدد أكب
ال  رات الحتم اك مؤش دنيا، فھن ية ال ة األساس ذات المرحل ة لتلمي درة الحركي ات الق بمكون

 ً   .ظھوره في تحليالت مماثلة أكثر عمقا

ية،  .٥ طة الرياض رامج لألنش ع الب د وض ة عن ة المستخلص درة الحركي ر الق ام بعناص االھتم
  .في جميع المھارات الرياضيةواختيار الناشئين 

  
  ةاألجنبيمراجع والمصادر باللغة العربية وال

 د و زي راھيم ،اب ة " .)١٩٩٤( .اب ذ المرحل ة لتالمي ة الحركي اس اللياق ار لقي ه اختب اء بطاري بن
  .٢٥-٧ .)١(٦ .مجلة الرياضة علوم وفنون ".سنة بمحافظة بورسعيد) ١٢-٩(السنية من 

 ة " .)١٩٨٤( .مي حسينحل ،محمودو. احمد ماھر ،حسن ة البدني بناء بطارية اختبارات للياق
ر ة قط ة بدول ة االبتدائي ع ."للمرحل ة للجمي ؤتمر الرياض ين  .م ية للبن ة الرياض ة التربي كلي

  .٥٢-٣٨ .جامعة حلوان .بالقاھرة

 ي .٢ط .التحليل العاملي للقدرات البدنية ).١٩٩٦( .محمد صبحي ،حسانين  .دار الفكر العرب
   .القاھرة

 ةالتقويم وال .)١٩٩٥( .محمد صبحي ،حسانين ة البدني دار الفكر . ٢ط .٢ج .قياس في التربي
   .العربي

 دار الفكر العربي .١ط .نموذج الكفاية البدنية ).١٩٨٥( .محمد صبحي ،حسانين.  
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 ى " .)١٩٩٣( .ابراھيم عبد ربه ،خليفة استخدام بعض طرق التحليل العاملي في التعرف عل
وم  ."نية والحركية النتقاء الموھوبين في مسابقات الميدان والمضمارالمحددات البد مجلة عل

  .٤٩-٢١. القاھره .كلية التربية الرياضية للبنات. يناير ).١(٥ .وفنون الرياضة

 ولي ور ،الخ ين ان بو .ام ل ،رات امه كام ل .)١٩٩٤( .اس ة للطف ة الحركي دار  .٣ط .التربي
   .العربي .الفكر

 بر راھيم ،ش ود اب ات " ).١٩٩٥( .محم دو لطالب ابقات الع ة لمس تويات معياري ع مس وض
رين ة البح ية بجامع ة الرياض الوريوس التربي ة ."بك دولي للرياض ؤتمر ال ة  .الم جامع

  .٢٥٦-٢٢٣ .اإلسكندرية

 دار الفكر العربي .٢ط .النمو الحركي .)١٩٩٤( .اسامة كامل ،راتب.  

 دور ،الصغير ا من ه، يوسفو .مھ ذ التح" .)١٩٩١( .ھال ة لتالمي درات البدني املي للق ل الع لي
كندريه ية باالس ة الرياض ة االعدادي ات ."المدرس ات وتطبيق ة  .)٩( .نظري ة التربي كلي

  .٢٠١-١٧٧. االسكندرية.جامعة حلوان .الرياضية للبنين

 داره المعارف .التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضة. )١٩٩٠(. عفاف ،عبد الكريم.  

 زع ،المصطفى درات الحسية " .)١٩٩٧( .بد العزي ال-الرياضة والق دى االطف ة ل  ."الحركي
االت استعراضية عودية للطب الرياضي .مق دورة الس عودية .ال ة الس ة العربي نة  .المملك الس
  .١٥-١٤ص .االولى العدد الثاني

 دار الفكر العربي. التحليل العاملي في العلوم السلوكية. )١٩٨٠(. صفوت ،فرج .  

 ى " .)١٩٩١( .امي ابراھيمس ،نصر درة عل دراسة عاملية للمتغيرات الحركية المرتبطة بالق
ه ة االعدادي ذ المرحل دى تالمي ب ل ات ."الوث ات وتطبيق ة الرياضية  .)٩( .نظري ة التربي كلي

  .٥٣-٣٦ .اإلسكندرية .جامعة حلوان .للبنين
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