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يهدف البحث إلى:

بناء بطارية اختبار بدنية للمرحلة االبتدائية بأعمار( )12-10سنة لمدينة الموصل والبحث استخدم

الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح والعالقات المتبادلة (االرتباطية) لمالئمتها وطبيعة البحث وأهدافه  ،وقد

شمل مجتمع البحث طالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12-10سنة لمدينة الموصل وتكونت عينة البناء

ألعاملي من ( )220طالب تم اختيارهم بالطريقة الجغرافية الطبقية العشوائية وبعد ذلك تمت عملية جمع البيانات
متغير بدنيا ،إذ تم ترشيهم باالعتماد على المصادر العلمية وعرضهم على المختصصين .
ا
باالعتماد على ()21

وقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية (الوسط الحسابي  ،واالنحراف المعياري  ،والنسبة المئوية  ،ومعامل
االلتواء  ،ومعامل االرتباط البسيط (بيرسون)  ،والتحليل ألعاملي بطريقة المكونات األساسية) .
وعولجت البيانات عن طريق استخدام النظام الحاسوبي (.)SPSS

وقد اجرى الباحث التحليل ألعاملي وخلص التحليل ألعاملي إلى (ستة) عوامل تم قبول أربعة منها وفقا لشروط
قبول العامل وهي العامل األول والثاني والرابع والخامس.

وقد أطلق عليها مسميات ورشحت لها اختبارات والتي مثلت البطارية البدنية وكما يأتي:

العامل األول

القابلية البدنية باختبار ركض-مشي 600متر.

العامل الثاني

القوة الرشيقة باختبار رمي كرة طبية من الوقوف

العامل الرابع

الرشاقة

باختبار الجري المتعرج.

العامل الخامس

السرعة

متر.
باختبار عدو  25ا

وقد توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها :

 -استخدام متغيرات البطارية المستخلصة في التعرف إلى المستوى البدني لتالميذ المرحلة االبتدائية لغرض التقويم

أو االنتقاء.
الكلمات المفتاحية ( :بطارية  ،اختبار ،المرحلة االبتدائية  ،بطارية اختبارات  ،اختبارات بدنية)
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Building a physical test battery for primary
school students aged 10-12 years for the city of Mosul
Ashraf Majid Hamid

Faculty of Light University / Department of Physical Education
The research aims at:

Building physical test battery (10-12 years) for the city of Mosul the
researcher used the descriptive method in the method of surveying and
interrelationships for their suitability and the nature of the research and its
objectives. The research community included primary school students aged (10-12)
years for the city of Mosul. The sample consisted of (220) students, The data

collection process was then based on (21) physical variables as they were based on
scientific sources and presented to specialists
The researcher used the statistical methods (arithmetic mean - standard deviation percentage - torsion coefficient - simple correlation coefficient (Pearson) - the
)factor analysis of the basic components method

Data were processed by using the SPSS system
The researcher conducted a factor analysis and concluded the factor analysis into
six factors, four of which were accepted according to the conditions of acceptance of
the worker, the first, second, fourth and fifth factors

It has been named and nominated for tests which represented the physical battery
as follows:
The first factor is the physical accessibility of the 600 meter run-walk test
The second factor is the graceful force of testing a medical ball from standing
The fourth factor is the fitness test of winding running
Factor fifth speed test enemy 25 meters
The researcher has reached the following recommendations: - Using batteryderived variables to identify the physical level of primary school students for the
purpose of evaluation or selection.

Keywords: (battery, test, primary stage, battery tests, physical tests)
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 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة واهمية البحث

إن الدراسات والبحوث العلمية في المجال الرياضي تقدم األسس المهمة لتحقيقق االنجقاتات الرياضقية

العالية عن طريق استنادها إلى الحقائق العلمية.لذا فإن األسلوب العلمي هقو أسقا

وصقول الناشقئين إلقى

أعلى المستويات عند بلوغهم سن البطولة.

إن اهتم ققام المجتمع ققات المختلف ققة بالم ارح ققل العمري ققة م ققن( )12-10س ققنة ي ققأتي بس ققب تمثيله ققا نقط ققة

انطالق الفرد بشكل عقام فقي مختلقل المجقاالت الرياضقية وتعتبقر هقذل المرحلقة العمريقة مهمقة فقي المجقال

الرياضي والفرد في هذل المرحلة يكون لديه الحيوية والنشاط واللهفة لممارسة النشقاط الرياضقي بشقكل عقام
وبذلك يحتاج بان يكون ذا صحة جيدة سقواء مقن حيقث امقتالل اللياققة البدنيقة كاسقتعداد يرهقل الفقرد للقيقام

بواجباته الحركية على أكمل وجه  ،أو من حيث امتالل الجسم المناسقب والتناسقق الجسقمي وهقو احقد أهقم
األهداف التي يرمي إليها النشاط المدرسي ودرو

التربية الرياضية .

إن التعرف القى طبيعقة مسقتوى الطالقب فقي اللياققة البدنيقة يعقد احقد أساسقيات مهقام المربقي الرياضقي

وان طبيعقة هققذا التعققرف اليقتم إال مققن خققالل إجقراء اختبققارات خاصققة بعناصقر اللياقققة البدنيققة وان خالصققة
الموضوع وأهميته تكمن في إيجقاد بطاريقة اختبقار بدنيقة لطقالب الد ارسقة االبتدائيقة بأعمقار( )12-10سقنة
تحوي في طياتها اختبارات بدنية تمثل من خالل عواملها ملخصا لهذل االختبارات العديدة.
 2-1مشكلة البحث

إن وجققود اختبققارات كثي قرة لقيققا

عناصققر اللياقققة البدنيققة ي ققع المققدر فققي حي قرة مققن أم قرل ( أيهققا

يخت ار) وهي مشكلة ما تالت قائمة على الرغم من وفرة الدراسات في هقذا الموضقوع  ،الن العديقد منهقا لقم

يهققتم بهققذل المرحلققة العمريققة وه ققي أعمققار مققن ( )12-10سققنة  ،ف ققال ع ققن ذلققك فققان عققدم تققوفر هك ققذا

دراسات يكون سببا في عدم اكتشاف المواهب الرياضية والتي تعد من أهداف در التربيقة الرياضقية التقي
يطمح لها الجميع  ،مقن اجقل ذلقك ارتقأى الباحقث تققديم حقل لهقذل المشقكلة مقن خقالل بنقاء بطاريقة اختبقار

بدنية لتالميذ الدراسة االبتدائية بأعمار ( )12-10سنة.
 3-1هدف البحث

 1-3-1بناء بطارية اختبار بدنية لطالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12-10سنة.
 4-1مجاالت البحث

 1-4-1المجال البشري:تالميذ المرحلة االبتدائية بأعمار( )12-10سنة لمركز مدينة الموصل
 2-4-1المجال المكاني:ساحات المدار االبتدائية المختارة لعينة البحث
 3-4-1المجال الزماني:للمدة من  2018/9/2لغاية 2018/11/15
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 -2الدراسات السابقة
 1-2دراسة (لعيسى وآخران )2011

(بنققاء بطاريققة اختبققارات (بققدن – وظيفيققة) لطققالب المرحلققة المتوسققطة بأعمققار ( )15- 13سققنة فققي مدينققة

الموصل.
هدفت الدراسة إلى:

بناء بطارية اختبارات(بدن -وظيفية) للمرحلة المتوسطة بأعمار()15 -13سنة في مدينة الموصل .

وتكونت عينة البناء ألعاملي من ( )201طالب تم سحبهم باألسلوب الطبقي العشقوائي وبعقد ذلقك تمقت

قر منهققا بققدني و( )7متغي قرات وظيفيققة إذ ت قم
قر )25(،متغيق ا
عمليققة جمققع البيانققات باالعتمققاد علققى ()32متغيق ا
ترشيحهم باالعتماد على المصادر العلمية وعرضهم على المختصين .

وقد استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية (التحليل ألعاملي بطريقة المكونات األساسية) .
وخلققص التحليققل ألعققاملي إلققى عش قرة عوامققل تققم قبققول سققتة منهققا وفقققا لشققروط قبققول العامققل وقققد أطلققق

عليها مسميات ورشحت لها اختبارات والتي مثلت بطارية (البدن – وظيفية) وكما يأتي-:

متر
 -اختبار ركض-مشي  600ا

عامل مطاولة الجهاتين الدوري والتنفسي

_ اختبار الوثب إلى اإلمام من الثبات

عامل القدرة الع لية للرجلين

_ اختبار عدد مرات التنفس

عامل القابلية البدن وظيفية

متر
_ اختبار عدو  40ا

عامل السرعة االنتقالية

_ اختبار الجري االرتدادي

عامل الثراء البدني

_ اختبار القفز العمودي

عامل القوة االنفجارية

(العيسى وآخران )2011 ،

 -3أجراءت البحث
 1-3منهج البحث  :استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتها
وطبيعة البحث

 2-3مجتمع البحث وعينته :تكون مجتمع البحث تالميذ المدار االبتدائية في مركز مدينة الموصل

،وتكونت عينة الدراسة من ( )220تلميذا تم اختيارهم بالطريقة الجغرافية الطبقية العشوائية.
جدول ()1

يبين عينة البناء ألعاملي في المدارس المختارة
المنطقة

المدارس المختارة

الساحل
األيسر

الجامعة للبنين

55

الزيتون للبنين

55

الساحل

الوليد للبنين

55

اإليمان

55

األيمن
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 3-3وسائل جمع البيانات  :من اجل الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة المتعلقة بموضوع
البحث تم استخدام الوسائل اآلتية:

-استمارة االستبيان :قام الباحث وبعد اإلطالع علقى المصقادر الخاصقة بموضقوع البحقث بإعقداد اسقتمارة

استبيان خاصة بالمتغيرات البدنية  ،وتقم عرضقها علقى عقدد مقن السقادة ذوي الخبقرة واالختصقا

(ملحقق

رقققم  ، )1وتققم تحديققد المتغي قرات التققي حصققلت علققى نسققبة اتفققاق ( ، )%75إذ يققذكربلوم إلققى انققه (يمكققن
االعتمققاد علققى موافقققة آراء الخب قراء بنسققبة( ) %75فققأكثر فققي مثققل هققذا النققوع مققن الصققدق )والجققدول ()2

يبين ذلك.

جدول ()2
يبين نسب االتفاق حول متغيرات اللياقة البدنية للطالب بأعمار()12-10سنة

ت

متغيرات اللياقة البدنية

التكرار

النسبة

1

التحمل الدوري التنفسي

9

%100

2

القوة القصوى

3

%33،3

3

السرعة االنتقالية

9

%100

4

تحمل القوة

2

%22،2

5

القوة االنفجارية

8

%88،8

6

القوة المميزة بالسرعة

8

%88،8

7

سرعة رد الفعل

1

%11،1

8

تحمل السرعة

3

%33،3

9

الرشاقة

9

%100

10

المرونة

8

%88،8

11

الدقة

4

%44،4

12

التواتن

5

%55،5

المئوية

 -االختبارات البدنية :بعقد إن تقم اختيقار المتغيقرات البدنيقة ققام الباحقث باختيقار االختبقارات الخاصقة بهقذل

المتغيقرات ووضققعها فققي اسققتمارة اسققتبيان وتققم عرضققها علققى ذوي الخبقرة واالختصققا

 )1وتم تحديد االختبارات البدنية من خالل نسبة االتفاق وكما مبين في الجدول (.)3
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جدول ()3

النسبة المئوية لالختبارات المرشحة
متغيرات
اللياقة البدنية

التحمل الدوري
التنفسي

السرعة االنتقالية

القوة المميزة
بالسرعة

القوة االنفجارية

الرشاقة

المرونة

االختبارات

التكرار

النسبة
المئوية
%22،2
%100
%88،8

ركض ( )2دقيقة.
ركض -مشي ()300م حول مربع.
ركض -مشي ()400م حول مربع.

2
9
8

ركض -مشي ()540م حول مربع.

6

%66،6

ركض -مشي ()600م حول مربع.

8

%8،88

عدو ()20م من الوقوف.
عدو ()25م من الوقوف.

9
9

%100
%100

عدو ()30م من الوقوف.
عدو ()40م من الوقوف.
الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.
من وضع جلوس القرفصاء الوثب لإلمام()10ثا.
من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.
من الوقوف ثني الركبتين ( )15ثا.

8
4
8
4
8
2

%88،8
%44،4
%88،8
%44،4
%88،8
%22،2

السحب على العقلة لمدة ( )10ثا.
الجلوس من الرقود ( )10ثا
رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الوقوف.
رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الجلوس الطويل.

5
8
9
8

%55،5
%88،8
%100
%88،8

رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الجلوس على كرسي.

9

%100

الوثب الى االمام من الثبات.

8

%88،8

القفز العمودي الى االعلى.

9

%100

الوثبة الثالثية.
الجري المكوكي لالبعاد المختلفة
الجري المتعرج

8
4
8

%88،8
%4،44
%88،8

االنبطاح المائل من الوقوف( )10ثا.
الجري االرتدادي.

3
8

%33،3
%88،8

بارو للرشاقة

9

%100

جلوس الرجل الموازي.
رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

2
8

%22،2
%88،8

ثني مشط القدم.
ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف.
ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل .

1
9
8

%1،11
%100
%88،8
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 4-3األجهزة واألدوات المستخدمة:
استتتتتخدم الباحتتتتث مايتتتتأتي( :س ققاعة إيق ققاف ،مس ققطرة مدرج ققة ،شق قريط ي ققا  ،كرس ققي وحق قزام ،كق قرة طبي ققة
تنة()1كغم ،مسطبة مرونة).
 5-3التجربة االستطالعية:

قام الباحث بإجراء تجربة استطالعية علقى عينقة مكونقة مقن ( )12تلميقذا اختيقروا بطريققة عشقوائية وبواققع

( )4تالميذ من كل مرحلة من اجل االطمئنان على ما يأتي:
إمكانية العينة تطبيق االختباراتإمكانية فريق العمل المساعد صالحية األدوات واألجهزة 6-3المعامالت العلمية لالختبارات:

عل ققى ال ققرغم م ققن وض ققوو االختب ققارات وكثق قرة اس ققتخدامها عل ققى عين ققات مش ققابهة لعين ققة البح ققث  ،رغ ققب

الباحث ولزيادة التأكد من صالحية االختبارات المختارة من إجراء المعامالت العلمية وكما يأتي:
 1-6-3صدق االختبارات:

استخدم الباحقث مرشقر الثبقات القذي يطلقق عليقة الصقدق القذاتي لالختبقارات اذ يشقير(باهي " )1999،فقي
حالققة تعققين الثبققات بدقققة يمكققن االعتمققاد علققى الصققدق فققي حسققاب صققدق االختبار"(بققاهي )58، 1999،
والجدول ( ) 4يبين ذلك .
 2-6-3ثبات االختبارات:

عنققد إج قراء التجربققة االسققتطالعية تبققين صققالحية االختبققارات ومالئمققة األدوات وإمكانيققة فريققق العمققل

المسققاعد ولهققذا تققم اعتمققاد هققذل التجربققة كقيققا

أول لحسققاب ثبققات االختبققارات بطريقققة اإلعققادة وتققم إعققادة

االختبارات بعد أسبوع وتبين إن االختبارات كافة تتمتع بدرجة ثبات عالية والجدول ( )4يبين ذلك .
 3-6-3موضوعية االختبارات:

تم الحصول على الموضوعية من خالل درجة االتفاق بين محكمين *والجدول () 4يبين ذلك.

6-3التنفيذ النهائي لتجربة البحث:

بعد إيجاد المعامالت العلمية لمتغيرات البحث والتحقق منها ،قام الباحث بتجربة البحث الرئيسقية حيقث تقم

تطبيق ( )21اختبار بدني .
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الجدول ()4

يبين األسس العلمية لالختبارات
الثبات

الصدق الذاتي

الموضوعية

ت
1

اختبار ركض -مشي ()300م حول مربع.

0،88

0،93

0،86

2

اختبار ركض -مشي ()400م حول مربع.

0،91

0،95

0،84

3

اختبار ركض -مشي ()600م حول مربع.

0،87

0،93

0،81

4

اختبار عدو ()20م من الوقوف.

0،94

0،96

0،87

5

اختبار عدو ()25م من الوقوف.

0،95

0،97

0،93

6

اختبار عدو ()30م من الوقوف.

0،75

0،86

0،86

7

اختبار الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

0،74

0،86

0،91

8

اختبار من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

87،0

0،93

0،83

9

اختبار رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الوقوف.

0،90

0،95

0،92

10

اختبار الجلوس من الرقود ()10ثا

0,93

0،96

0،91

11

رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الجلوس الطويل.

0،86

0،92

0،95

12

رمي كرة طبية زنة ()1كغم من الجلوس على كرسي.

0،92

0،95

0،96

13

اختبار الوثب الى االمام من الثبات.

0،96

0،97

0،89

14

اختبار القفز العمودي الى االعلى.

0،89

0،94

0،90

15

اختبار الوثبة الثالثية.

0،93

0،96

0،94

16

اختبار الجري المتعرج

0،98

0،98

0،81

17

اختبار الجري االرتدادي.

0،90

0،94

0،94

0،86

0،92

0،83

19

اختبار رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

0،87

0،93

0،86

20

اختبار ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف.

0،91

0،95

0،90

21

اختبار ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل .

0،86

0،92

0،92

18

اسم االختبار

اختبار بارو للرشاقة

يجق ق ق ققب إن تكق ق ق ققون معق ق ق ققامالت الثبق ق ق ققات اكبق ق ق ققر مق ق ق ققن(  )0،70للمتغي ق ق ق قرات المرسق ق ق ققخة للتحليق ق ق ققل ألعق ق ق ققاملي

(حسانين)100،1983،

 8-3التنفيذ النهائي لتجربة البحث:

بعد إيجاد المعامالت العلمية لمتغيرات البحث والتحقق منها ،قام الباحث بتجربة البحث الرئيسقية حيقث تقم
تطبيق ( )21اختبار بدني وهي:

(عالوي ورضوان)210، 1989،

*اختبار ركض – مشي ()300م حول مربع

(عالوي ورضوان)179 ،2001،

*اختبار ركض – مشي ()400م حول مربع
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(عالوي ورضوان)210 ،1987،

*اختبار ركض – مشي ()600م حول مربع
*اختبار عدو ()20م من الوقوف

(عبد الجبار وبسطويسي)363 ،1987،

*اختبار عدو ()30م من الوقوف

(حسن وآخران)372 ،1983،

(أبو دولة)25 ،1987،

*اختبار عدو ()25م من الوقوف

(عبد الجبار وبسطويسي)363 ،1987،

*اختبار الحجل على رجل واحدة()10

*اختبار ثني الذراعين من وضع االستناد األمامي ()10
*اختبار الجلو

من وضع الرقود()10ثا

(حسانين)201 ،1987،

*اختبار رمي كرة طبية تنة ()1كغم من الوقوف
*اختبار رمي كرة طبية تنة ()1كغم من الجلو

*اختبار رمي كرة طبية تنة ()1كغم من الجلو

(حسانين)236 ،2004،

(حمودات وجاسم )172 -17، 1987 ،
الطويل

على كرسي

*اختبار الوثب إلى األمام من الثبات

(عثمان)136 ،1990،

(عالوي ورضوان)78 ،2001،

(عالوي ورضوان)73 ،2001،

*اختبار القفز العمودي إلى األعلى
*اختبار الوثبة الثالثية

) حسانين)199 ،1987،

*اختبار الجري بين الشواخص

(الخولي وراتب)401 ،1982،

*اختبار الجري المرتد

(حسانين)369 ،1995،أ

(عالوي ورضوان)302 ،1989،

*اختبار بارو للرشاقة
*اختبار ثني الجذع الى االسفل من وضع الوقوف
*اختبار ثني الجذع الى االمام من وضع الجلو

(فرحات)235 ،2001،أ

الطويل

*اختبار رفع الذراعين عاليا من االنبطاو

(حسانين )265، 2001 ،

(عالوي ورضوان)291 ،2001،

(عالوي ورضوان)347، 1989،

 8-3الوستتتائل االحصتتتائية :عولجققت البيانققات إحصققائيا باس ققتخدام الحقيبققة اإلحصققائية

( )spssوتققم

اس ققتخدام القق قوانين اآلتي ققة( :الوس ققط الحس ققابي،االنحراف المعي ققاري ،النس ققبة المئوي ققة،معامل االلتواء،معام ققل

االرتباط البسيط،التحليل ألعاملي).
 – 4عرض النتائج ومناقشتها:

بعد استحصال البيانات الخام لمتغيرات الدراسة والتي تمثلت باالختبارات البدنية تم معالجتها احصائيا

ابتداءا بالوصل االحصائي المتسلسل للوصول إلى النتائج النهائية الخاصة بالتحليل ألعاملي وكما يأتي:
 1-4عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء لمتغيرات الدراسة

من خالل الجدول ( )5يتبين إن جميع األوساط الحسابية كافة للمتغيرات جميعها تجاوتت

االنحرافات المعيارية لها وهذا يثبت إن المتغيرات مالئمة للعينة وصالحة إلدخالها ضمن المصفوفة

االرتباطية المعدة للتحليل ألعاملي وهي نتيجة طمأنت الباحث مبك ار حول إن معامالت االرتباط ستكون

مستقيمة بين المتغيرات (فرج )70 ،1980 ،ف ال عن ذلك فإن الجدول يبين بأن يم معامالت االلتواء

لم تتجاوت يمها ( )1أي إن االختبارات المستخدمة تميزت باالعتدال إذ تذكر المصادر اإلحصائية
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بأن القياسات تعد موتعة توتيعا طبيعيا ومرهله للدخول في المعالجات اإلحصائية إذا أقتربت يمة
معامل االلتواء بين (( )1التكريتي والعبيدي ،)165 ،1999 ،وفي مثل هكذا حالة فإن االختبارات

المستخدمة في الدراسة مناسبة للعينة (النمر)107 ،1991 ،

دول ( )5األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء لمتغيرات الدراسة
رمز

وحدة

س

ع

معامل
االلتواء

7،99

0،99
0،17

المتغير

االختبار

القياس

1

ركض -مشي ()300م حول مربع.

ثانية

79،69

2

ركض -مشي ()400م حول مربع.

ثانية

135،6

19،03

3

ركض -مشي ()600م حول مربع.

ثانية

201،1

18،08

0،25

4

عدو ()20م من الوقوف.

ثانية

3،896

0،44

0،15-

5

عدو ()25م من الوقوف.

ثانية

4،72

0،36

0،33

6

عدو ()30م من الوقوف.

ثانية

5،66

0،41

0،09-

7

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

متر

32،46

4،73

0،53-

8

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

تكرار

11،01

2،50

0،89

9

رمي كرة طبية من الوقوف.

متر

5،16

1،12

0،44

10

الجلوس من الرقود ()10ثا

تكرار

7،90

1،48

0،42

11

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

متر

2،16

0،57

0،48

12

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

متر

2،90

0،76

0،84

13

الوثب الى االمام من الثبات.

سم

1،49

0،14

0،46

14

القفز العمودي الى االعلى.

سم

24،92

4،62

0،21

15

الوثبة الثالثية.

سم

4،31

0،79

0،10-

ثانية

4،67

0،52

0،81

17

الجري االرتدادي.

ثانية

5،72

0،49

0،69

18

بارو للرشاقة

ثانية

7،73

0،56

0،53

19

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

سم

32،50

2،79

0،54-

سم

15،49

2،36

0،79

سم

16،52

2،49

0،68

16

20
21

الجري المتعرج

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف
ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

 2-4مصفوفة االرتباطات البينية :بعد االطمئنان على صالحية الدرجات الخام الختبارات الدراسة قام
الباحث باستخراج معامالت االرتباط لهذل المصفوفة والتي تعد الخطوة األولى لبداية التحليل ألعاملي ،

إذ إن أسلوب التحليل ألعاملي يقوم اساسا على معامالت االرتباط بين المتغيرات أي انه يعتمد في
إظهار كل من تلك المتغيرات على أسا

عالقة أي متغير بالمتغيرات األخرى .
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وبعد االنتهاء من هذل المرحلة والتي تعد احدى مراحل التحليل ألعاملي والمراحل التي تليها ذهبنا مباشرة
إلى العوامل التي تم قبولها وتفسير هذل العوامل وذلك وفقا ل وابط نشر البحث وعدد صفحاته.
 1-3-4تفسير العامل األول :قام الباحث باالستنارة بشروط قبول العوامل وتفسيرها وتم ترتيب تشبعات

المتغيرات الخاصة بكل عامل تناتليا وذلك إلي او الصورة وتسهيل مهمة فهمها ،والجدول ( )6يبين
الترتيب التناتلي لتشبعات متغيرات الدراسة على العامل األول بعد التدوير وبلغ عدد االختبارات ثمانية
اختبارات التي تشبعت بقيم دالة ( )0.40فأكثر وبنسبة ( )%38.09من مجموع االختبارات المرشحة
للتحليل كما وبلغت نسبة التباين ألعاملي المفسر ()%34.59

جدول ( )6يوضح الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل األول
المتغير

رقم المتغير

التشبع

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,848

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,84

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,797

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,792

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,785-

الوثب الى االمام من الثبات.

13

0,75

بارو للرشاقة

18

0,432

ثني الجذع لإلمام من الجلوس الطويل

21

0,432-

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,346-

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,273-

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,253-

القفز العمودي الى االعلى.

14

0,235

الجري االرتدادي.

17

0,231-

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,202-

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

19

0,2-

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

0,196-

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,19-

الجري المتعرج

16

0,14

20

0,04-

الوثبة الثالثية.

15

0,021-

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,021-

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف
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مققن الجققدول ( )6يتبققين إن اختبققارات ركققض -مشققي ()600م حققول مربققع وركققض -مشققي()400م
حققول مربققع و رمققي ك قرة طبيققة مققن الجلققو

علققى كرسققي و ركققض -مشققي ()300م حققول مربققع و عققدو

()20م مققن الوقققوف والوثققب الققى االمققام مققن الثبققات و بققارو للرشققاقة و ثنققي الجققذع لممققام مققن الجلققو

الطويقل ققد تشقبعت علقى هقذا العامقل ونظق ار لشقمولية المتغيقرات المشقبعة وألكثقر مقن عنصقر بقدني  ،عليقه
فققيمكن تسققمية هققذا العامققل بعامققل القابليققة البدنيققة  ،والكققل يعققرف إن اللياقققة البدنيققة الشققاملة تحققوي علققى

عناصر اللياقة البدنية والمتمثلة بالمطاولة والقوة والسرعة وهذا ما تجسد فقي هقذا العامقل  ،ونظق ار لحصقول
اختبار ركض_ مشي  600متر على أعلى تشبع فانه سيمثل هذا العامل في البطارية.
 2-3-4تفسير العامل الثاني

يوضح الجدول ( ) 7الترتيب التناتلي لتشبعات متغيرات الدراسة على العامل الثاني بعد التدوير وبلغ عدد
االختبارات التي تشبعت بقيم دالة ( )0.40فأكثر سبعة اختبارات وبنسبة ( )%33.33من مجموع
االختبارات المرشحة للتحليل وكذلك بلغت نسبة التباين ألعاملي المفسر (.)%10.69

يتبين من الجدول ( )7إن اختبارات رمي كرة طبية من الوقوف رمي كرة طبية من الجلو

الطويل

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا الجري االرتدادي الحجل ألقصى مسافة في ( )10ثا عدو

()30م من الوقوف بارو للرشاقة قد تشبعت على هذا العامل  ،ويتبين إن الصفة الغالبة هي القوة
وأوجهها ف ال عن الرشاقة فاختبارات رمي الكرة الطبية لقيا
والحجل لمدة ( )10ثوان لقيا

القوة االنفجارية واختباري االستناد

متر هو لقيا
القوة المميزة بالسرعة وان اختبار عدو ( )30ا

االنتقالية وللقوة عالقة ارتباط قوية معه  ،إما االختبارين اآلخرين فكانا لقيا

السرعة

الرشاقة  ،ولكل ما ذكر

يمكن تسمية العامل بعامل القوة الرشيقة .

إن ظهور هكذا عامل يعني إن القوة الع لية لها حصة كبيرة في اللياقة البدنية وهذا ما تركدل

المصادر من إن القوة احد أهم العناصر وتذهب هذل المصادر إلى إن القوة أهمها صفة ويذكر محمد إن
القوة تحتل المرتبة األولى بين ترتيب القدرات البدنية في معظم األنشطة الرياضية"( .محمد،1997،

 )245ونظ ار لحصول اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف على أعلى تشبع عليه فانه سيمثل هذا
العامل في بطارية االختبار.
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جدول ()7

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الثاني
المتغير

رقم المتغير

التشبع

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,856

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

0,828

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,753

الجري االرتدادي.

17

0,735

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,722

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,502

بارو للرشاقة

18

0,464-

الوثب لإلمام من الثبات.

13

0,382-

الجري المتعرج

16

0,348-

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,277-

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

19

0,248-

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,22-

ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

21

0,213

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,204-

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,204

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,141

20

0,125

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,1

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,055-

الوثبة الثالثية.

15

0,033

القفز العمودي الى االعلى.

14

0,027

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف

 3-3-4تفسير العامل الثالث :يوضح الجدول ( )8الترتيب التناتلي لتشبعات متغيرات الدراسة
على العامل الثالث بعد التدوير وبلغ عدد االختبارات التي تشبعت بقيم دالة ( )0.40فأكثر اختبارين

فقط وبنسبة ( )%9.52من مجموع االختبارات المرشحة للتحليل كما وبلغت نسبة التباين ألعاملي المفسر

( )%8.06ونظ ار لعدم تحقق شروط قبول العامل فقد تم إهماله.
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بناء بطارية اختبار بدنية لطالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12- 10سنة لمدينة الموصل
جدول ()8

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الثالث
رقم المتغير

التشبع

المتغير

20

0,865

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

19

0,811

القفز العمودي الى االعلى.

14

0,363

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,295

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,226

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,143-

ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

21

0,143

الجري االرتدادي.

17

0,134-

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,128-

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

0,126

الوثب الى االمام من الثبات.

13

0,111-

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,104-

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,088-

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,081

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,08

بارو للرشاقة

18

0,069-

الوثبة الثالثية.

15

0,049

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,045

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,031-

الجري المتعرج

16

0,027-

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,01

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف

 4-3-4تفسير العامل الرابع

يبين الجدول ( ) 9الترتيب التناتلي لتشبعات متغيرات الدراسة على العامل الرابع  ،وبلغ عدد

االختبارات التي تشبعت بقيم دالة ( )0.40فأكثر ثالثة اختبارات وبنسبة ( )%14.28من مجموع
االختبارات المرشحة للتحليل ،كما وبلغت نسبة التباين ألعاملي المفسر (.)%7.72

85

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )71

بناء بطارية اختبار بدنية لطالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12- 10سنة لمدينة الموصل
جدول ()9
يبين الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الرابع
رقم المتغير

التشبع

المتغير
الجري المتعرج

16

0,695

الوثبة الثالثية.

15

0,688

بارو للرشاقة

18

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,505
0,296-

ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

21

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,3
0,27-

القفز العمودي الى االعلى.

14

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

19

0,196
0,163-

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,134-

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,129

20

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,116
0,114-

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,114-

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,11

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

الوثب الى االمام من الثبات.
الجري االرتدادي.

13

0,081
0,07-

17

0,049-

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,044

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,038

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,029

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,006

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف

يتبققين مققن الجققدول ( )9إن اختبققارات الجققري المتعققرج والوثبققة الثالثيققة وبققارو للرشققاقة قققد تشققبعت

علققى هققذا العامققل والمالحققه علققى هققذل االختبققارات أنهققا تقققيس صققفة الرشققاقة وبخاصققة األول والثالققث إمققا
اختبار الوثبة الثالثية فعلى الرغم من انه لقيا

القوة المميزة بالسرعة ولكن صفة رشاقة الحركقة لهقا نسقبه

مساهمه فيه ولهذا يمكن تسمية هقذا العامقل بعامقل الرشقاقة  ،والكقل يعقرف مقا لعنصقر الرشقاقة مقن أهميقة

فققي اللياقققة البدنيققة ودورهققا القرئيس فققي عمليققة تعلققم أداء الحركققات الرياضققية ف ققال عققن قققدرتها فققي تغييققر
أوضاع الجسم وحسب متطلبات الموقل األدائي وفي هذا يذكر (حسين) بأنها "القدرة على إتققان حركقات
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التوافق المعقد والسرعة في تعلم األداء الحركي وتطقويرل واسقتخدام فقن األداء الحركقي علقى وفقق متطلبقات
الموقل القذي يتغيقر بسقرعة ودققة والققدرة علقى إعقادة تشقكيل األداء تبعقا لهقذا الموققل السقريع " (حسقين ،

 )616 ، 1998ونظ ق ق ار لحصق ققول اختبق ققار الجق ققري المتعق ققرج علق ققى أعلق ققى تشق ققبع فانق ققه سق ققيمثل العامق ققل فق ققي
البطارية.
 5-3-4تفسير العامل الخامس
()10
الجدول
يبين

الترتيب

التناتلي

لتشبعات

متغيرات

الدراسة

على العامل الخامس بعد التدوير وبلغ عدد االختبارات التي تشبعقت بقيم دالة ( )0.40ثالثة اختبارت

وبنسبة ( ) %14.28من مجموع االختبارات المرشحة للتحليل كما وبلغت نسبة التباين المفسر

()%5.52

ويتبين من الجدول ( )10إن اختبارات عدو ()25م من الوقوف و الوثبة الثالثية و عدو ()30م من

الوقوف قد تشبعت على العامل والمالحظ على هذه االختبارات أنها تقيس السرعة االنتقالية من خالل
االختبارين األول والثالث إما االختبار الثاني فيقيس القوة المميزة بالسرعة وهاتين الصفتين ( السرعة

والقوة ) متالتمتان ولهما معامالت ارتباط قوية ولهذا فيمكن تسمية هذا العامل بعامل السرعة  ،وتعد

السرعة إحدى أهم مكونات اللياقة البدنية
و تعققد السققرعة واحققدة مققن الصققفات البدنيققة المهمققة والمتطلققب ال ققروري أليققة لعبققة ،إذ تسققاعد

الالعب على األداء بأقصى سرعة ممكنة  ،ممقا تظهقر التفقوق علقى الخصقوم وفقي جميقع المجقاالت كافقة

 ،كما وتعد مطلبا اساسيا من متطلبات األداء الجيد (محمد )25 ،2004،
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بناء بطارية اختبار بدنية لطالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12- 10سنة لمدينة الموصل
جدول ()10

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل الخامس
المتغير

رقم المتغير

التشبع

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,887

الوثبة الثالثية.

15

0,54-

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,419-

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,206

القفز العمودي لألعلى.

14

0,192-

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,185

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,182

بارو للرشاقة

18

0,145

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,114

رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

19

0,114

ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

21

0,113

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,106-

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,104

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,099

16

0,093

الجري االرتدادي.

17

0,082-

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

0,079-

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,064

الوثب الى االمام من الثبات.

13

0,044-

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,033-

20

0,002-

الجري المتعرج

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف

 6-3-4تفسير العامل السادس
يبين

على العامل الساد

الجدول

()11

الترتيب

التناتلي

لتشبعات

متغيرات

الدراسة

بعد التدوير وبلغ عدد االختبارات التي تشبعقت بقيم دالة ( ).040اختبارين

وبنسبة ( ) %9.52من مجموع االختبارات المرشحة للتحليل كما بلغت نسبة التباين المفسر ()%4.87
ونظ ار لعدم تحقق شروط قبول العامل فقد تم إهماله.
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بناء بطارية اختبار بدنية لطالب المرحلة االبتدائية بأعمار ( )12- 10سنة لمدينة الموصل
جدول ()11

يبين الترتيب التنازلي لتشبعات االختبارات بالعامل السادس
المتغير

رقم المتغير

التشبع

الجلوس من الرقود ()10ثا

10

0,719

القفز العمودي الى االعلى.

14

0,615

ثني الجذع الى االمام من الجلوس الطويل

21

0,327-

الجري االرتدادي.

17

0,182

من االستناد األمامي ثني الذراعين ( )10ثا.

8

0,157-

عدو ()30م من الوقوف.

6

0,151-

رمي كرة طبية من الجلوس على كرسي.

12

0,145

رمي كرة طبية من الجلوس الطويل.

11

0,122

16

0,118-

الحجل ألقصى مسافة في ()10ثا.

7

0,114-

الوثبة الثالثية.

15

0,1

عدو ()25م من الوقوف.

5

0,079

بارو للرشاقة

18

0,076

ركض -مشي ()300م حول مربع.

1

0,071-

رمي كرة طبية من الوقوف.

9

0,06

عدو ()20م من الوقوف.

4

0,05

ركض -مشي ()400م حول مربع.

2

0,035-

الوثب الى االمام من الثبات.

13

0,032-

ركض -مشي ()600م حول مربع.

3

0,02-

20

0,008-

19

0,007

الجري المتعرج

ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف
رفع الذراعين عاليا من االنبطاح.

 4-4البطارية المستخلصة :بناءا على ما تم عرضه من نتائج التحليل ألعاملي فإن بطارية االختبار

المستحصلة ووفقا لشروط قبول العامل تكونت من االختبارات أدنال:

العامل األول مثله اختبار ركض -مشي ()600م حول مربع .
العامل الثاني مثله اختبار رمي كرة طبية من الوقوف .

العامل الرابع مثله اختبار الجري المتعرج .

متر.
العامل الخامس مثله اختبار عدو ( )25ا
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وللتأكد من استقاللية المتغيرات قام الباحث بعرض معامالت االرتباط بين االختبارات التي
مثلت البطارية (جدول  )12وتبين أنها ضعيفة  ،وهذا دليل على إن كل اختبار يقيس ظاهرة ال يقيسها

االختبار األخر وهذا ما يركدل (حسانين.)314 ،1995 ،

جدول ()12

يبين قيم معامالت االرتباط بين اختبارات البطارية
رقم المتغير

االختبارات

3

9

16

5

3

ركض – مشي  600متر

-

0,115 -

0,104

0,111

9

رمي كرة طبية من الوقوف

-

-

0,091-

0,101 -

16

الجري المتعرج

-

-

-

0,117

5

متر
عدو  25ا

-

-

-

-

-5االستنتاجات والتوصيات:
1-5االستنتاجات:

)اختبار ستة عوامل  ،تم قبول
ا
 1-1-5اظهر التحليل ألعاملي باستخدام التدوير المتعامد الذي اجري على (21
أربعة منها في ضوء الشروط الموضوعة لقبول العوامل.
 2-1-5من خالل تشبعات المتغيرات على العوامل التي تم قبولها وتفسيرها،تسمح بإطالق األسماء اآلتية عليها :
العوامل

أسماء العوامل

العامل األول

عامل القابلية البدنية

العامل الثاني

عامل القوة الرشيقة

العامل الرابع

عامل الرشاقة

العامل الخامس

عامل السرعة

 3-1-5تم استخال

بطارية اللياقة البدنية في ضوء العوامل المقبولة وهي:
االختبارات التي تمثل العامل

العوامل

اختبار ركض-مشي 600متر

تمثل العامل األول

رمي كرة طبية من الوقوف

متثل العامل الثاني

اختبار الجري المتعرج

تمثل العامل الرابع

متر
اختبار عدو  25ا

تمثل العامل الخامس

 4-1-5اختبارات البطارية المختارة تميزت بالنقاوة  ،إذ إن معامالت االرتباط بينها صفرية.
 2 - 5التوصيات

 1-2-5اس ققتخدام متغيق قرات البطاري ققة المستخلص ققة ف ققي التع ققرف ال ققى المس ققتوى الب ققدني لتالمي ققذ المرحل ققة
االبتدائية لغرض التقويم أو االنتقاء .
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 المصادر العربية واألجنبية: .1أبو دولة،محمد سالم(:)1987بناء بطارية اختبار لقيا

المهارات األساسية بكرة القدم للطالب

المتقدمين لدائرة التربية الرياضية بمحافظة اليرمول،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية

الرياضية للبنين،جامعة الزقاتيق.

 .2ألديري  ،علي ( : )1999طرق تدريس التربية الرياضية في المرحلة األساسية(التربية الحركية)
 ،مرسسة حمادة للدراسات الجامعية  ،دار الكندي  ،للنشر والتوتيع ،جامعة اليرمول.

 .3ايليا ،خنا سادة بولص :)1991( ،دراسة احصائية لمتغيرات السمنة وبرنامج عالجها في معهد
بحوث التغذية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .4باهي ،مصطفى حسين (: ) 1999المعامالت العلمية والعملية بين النظرية والتطبيق (الثبات
،الصدق ،الموضوعية ،المعايير ) ،مركز الكتاب ،القاهرة

 .5بسطويسي ،احمد ( :)1999أسس ونظريات التدريب الرياضي دار الفكر العربي،القاهرة .

 .6بلوم و آخرون (  : ) 1983تقييم الطالب ألتجمعي والتكويني  ،ترجمة محمد أمين المفتي
و آخرون  ،دار ما كجرو هيل  ،القاهرة.

 .7التكريتي،وديع ياسين والعبيدي،حسن محمد(:)1999التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب
في بحوث التربية الرياضية ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل.
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النفس الرياضي،ط،1دار الفنار العربي،القاهرة.

.24عالوي،محمد حسن ورضوان ،محمد نصر الدين(:)1989اختبارات األداء الحركي ،ط،2دار
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