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  المتقدمین لطالب ا الصدق العاملي لالختبارات المهاریة المقترحة في اختیار
  التربیة الریاضیة جامعة الموصلفي كلیةللقبول 

  
  ٢  عبد الكریم غزال المعماريإیثارد .م.أ      ١ د عبد الكریم قاسم غزال الجوادي.م.أ

  ٣ ولید خالد رجب الحمدانيد .م.أ
 )٢٠٠٩تموز  ٢٦ القبول ..............  ....٢٠٠٩حزیران  ١٦االستالم (

  الملخص
  

 مـن خـالل معرفـة یـأتي أنواعهـا علـى اخـتالف واأللعابالقدرة على  اختیار األفراد المناسبین للنشاط الریاضي إن    
 ومـدى صـالحیتهم لنـشاط األفـراد الـذي یبنـى علیـه اختیـار األسـاس من خالل تطبیق وتنفیذ االختبـارات فهـي األداءمستوى 

 الفرقیـــة فـــي ســـبیل األلعـــاب االختبـــارات المهاریـــة لـــبعض أفـــضلمعـــین وعلیـــه فـــان هـــذه الدراســـة ترمـــي إلـــى التوصـــل إلـــى 
  .  المتقدمین للقبول إلى كلیة التربیة الریاضیة أفضلالحصول على 

  :وقد هدفت الدراسة إلى ما یأتي 
 –لطـالب المرحلـة األولـى فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة  ) كرة القدم-كرة الطائرة-كرة السلة( بناء بطاریات اختبار لأللعاب -

  .جامعة الموصل 
وقــد تنــاول اإلطــار النظــري مقدمــة عــن أهمیــة االختبــارات وتــصنیفاتها واألســس العلمیــة لالختبــار الجیــد وبطاریــة االختبــار 

 العوامـل المـؤثرة فـي وأخیـرااب   وصدق اختبارات المهارات في األلعـألعامليوأسالیب قیاس المهارات في األلعاب والتحلیل 
  .هذا باإلضافة إلى ثالث دراسات مشابهة لهذه الدراسة ، صدق االختبارات

 تجــارب وأجریــت العالقــات المتبادلــة بأســلوب إجــراءات البحــث فقــد اســتخدم الباحــث فــي اإلجــراءات المــنهج الوصــفي أمــا
ة وصدق وثبات وموضوعیة كـل اختبـار مـن االختبـارات استطالعیة للحصول على األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاری

التي رشحت للقبول والبالغة ست وثالثون اختبارا والمطبقة علـى عینـة البحـث البالغـة اثنـان وسـبعون طالبـا یمثلـون المرحلـة 
ا فـي لعبـة كـرة  عـشر اختبـار أربعـة الثالثة وبواقع األلعاباألولى في كلیة التربیة الریاضیة وقد قسمت هذه االختبارات على 

 وثالثـة عـشر واإلرسـالالسلة وللمهارات التصویب والتمریر والمحاورة وتسعة اختبارات للعبة لكرة الطائرة ولمهارتي التمریـر 
اختبارا للعبة كرة القدم توزعـت علـى ثـالث مهـارات هـي التـصویب ، الدحرجـة ، الـسیطرة علـى الكـرة وقـد تـم االعتمـاد علـى 

  . كل على حدة األلعابلكل لعبة من  و عاملیهثالث تحلیالت 
  :  آالتیة اإلحصائیةوقد استخدم الباحث الوسائل 

ـــسیط  ـــاط الب ـــاري، معامـــل االرتب ـــة، الوســـط الحـــسابي، االنحـــراف المعی ـــسبة المئوی ـــواء ، الدرجـــة )بیرســـون(الن ، معامـــل االلت
   .كلیزرنج على محك  هوتلألسلوب بطریقة المكونات األساسیة وفقا ألعاملي ، التحلیل Zالمعیاریة 

 إلــى مجموعــة عوامــل مقبولــة مثلــت ســت منهــا لعبــة كــرة الــسلة األلعــابوقــد خلــصت التحلــیالت العاملیــة ولكــل لعبــة مــن 
وقــد اعتمــد فــي قبــول التــشبع لالختبــار علــى العامــل وبواقــع . وعــامالن للعبــة الكــرة الطــائرة وخمــسة عوامــل للعبــة كــرة القــدم 

  : شتها وفقا لشروط قبول العامل تم التوصل إلى العوامل آالتیة مع مسمیاتها  وبعد عرض النتائج ومناق٣٠±
  

                                           
 .العراق/ جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لعاب الفرقیةفرع األ  ١
 .العراق/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/فرع األلعاب الفردیة  ٢
 .العراق/جامعة الموصل /یة كلیة التربیة الریاض/ مدیریة التربیة الریاضیة والفنیة  ٣
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   لعبة كرة السلة-
  ) م١٢دقة التمریر على مستطیالت مسافة (دقة وسرعة التمریر والتصویب ورشح له اختبار :العامل األول
  )التصویب األمامي(التصویب والمحاورة ورشح له اختبار:العامل الثاني

  )م ١٠.٥التمریر بید واحدة من األعلى على دوائر مسافة (دقة وسرعة التمریر والمحاورة ورشح له اختبار:ثالثالعامل ال
  )التمریر بالدفع (قدرة التنوع في استخدام المهارات ورشح له اختبار:العامل الرابع

  )التصویب من الوثب ( مختلفة ورشح له اختبارأوضاعقدرة التصویب في :العامل الخامس
  ) شواخص ٦المحاورة بالكرة ذهابا وٕایابا بین (رشاقة المحاورة ودقة التصویب ورشح له اختبار: العامل السادس-٦
   لعبة كرة الطائرة -

  )التمریر من األعلى على الحائط (قدرة توصیل الكرة ورشح له اختبار:العامل األول
  )اإلرسال من األعلى ومن األسفل ( ورشح له اختبار والتمریر من األعلى ومن األسفلاإلرسال دقة :العامل الثاني-٢
  لعبة كرة القدم - 

  ) ثانیة ٣٠السیطرة على الكرة خالل (التحكم في استخدام الكرة ورشح له اختبار:العامل األول
  ) شواخص٣الدحرجة بالكرة ذهابا وٕایابا بین (الدحرجة ورشح له اختبار : العامل الثاني 
  )السیطرة على الكرة بجمیع أجزاء الجسم عدا الیدین محاولتین (خدام الكرة ورشح له اختباربراعة است: العامل الثالث
  ) .السیطرة على الكرة ثالث محاوالت (السیطرة على الكرة والتصویب ورشح له اختبار: العامل الرابع 

  ) . كنة  فترة ممألطولالسیطرة على الكرة (البراعة المهاریة ورشح له اختبار : العامل الخامس
وقـــد أوصـــى الباحـــث عـــدة توصـــیات هـــي اســـتخدام البطاریـــات الثالثـــة فـــي تقـــویم دوري للطـــالب لمعرفـــة مـــستویات طـــالب 

كمـا اقتـرح الباحـث ،المرحلة األولـى باإلضـافة إلـى االسترشـاد بالبطاریـات المستخلـصة كمؤشـر للقبـول فـي اختیـار الطـالب 
  .نب البدني فضال عن استخراج معاییر للبطاریات الثالثة إجراء دراسة كاملة لأللعاب باإلضافة إلى الجا

  
Design Certain Test Batteries of Certain Athletic Activities for the Students of the 

First Academic Year in College Of Physical Education, 
University of Mosul 

Asst. Prof. Dr. Abdul Kareem K. Al-Jawadi , Asst Prof. Dr. Ethar A. Ghazal  
Asst. Prof. Dr. Waleed K. Al-Hamdani  

ABSTRACT  
 
The ability to select individuals fit for sport activities is fulfilled conducting some 

tests to know the level of performances of these individuals. This study aims at reaching the 
best skill tests of some teams games in order to get the best candidates at the college of 
physical education it aims at:  
_ Building test batteries of basketball , volleyball and soccer for the student of the first 
academic year in college of physical education .  
The theoretical part implied the importance of tests, their classification the scientific bases 
of a good test , test  batteries , method of athletic skills measurement , factorial Analysis , 
validity of athletic skills test , and factors influencing the validity of  tests . 
The description approach has been applied, Explorative tests have been conducted to get the 
means standard deviations, and the validity, reliability and objective of each test of the 36 
teats applied on the sample of this research which consisted 72 first year student at the 
college of physical education. Theses tests have been divided in to three games: 14 tests for 
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basketball, 9 for volleyball, 13 for football. Three factorial analysis have been conducted for 
each game. Statistical means have been used.  
The factorial analysis for each game have been concluded some factors: 6 for basketball, 2 
for volleyball, and 5 for football.  

 
  : التعریف بالبحث-١
   :  البحثأهمیةو المقدمة ١-١

 أســالیب جنــب مــع التقــدم الــذي حــدث فــي إلــىیكـشف لنــا تطــور القیــاس فــي التربیــة الریاضــیة انــه كــان یـسیر جنبــا 
 مكانتهــا إلــىالبحــث العلمــي كمــا ظهــر انــه مــالزم للتطــورات التــي حــدثت للتربیــة الریاضــیة والتــي وصــلت بهــا فــي النهایــة 

 الكترونیـة حدیثـة للقیـاس و كـادت ان تختفـي االختبـارات وأدوات أجهـزةظهرت اختبـارات بدنیـة وحركیـة مقننـة و  فقد المهمة
 فـــي المجـــال الریاضـــي لقیـــاس العدیـــد مـــن القـــدرات العامـــة والخاصـــة أیـــضاوتـــستخدم االختبـــارات .االجتهادیـــة والتقدیریـــة 

ــــه فــــضًال عــــناالتجاهــــات والتحــــصیل وكــــذلك قیــــاس القــــدرات والجوانــــب النفــــسیة كــــالمیول و   تحقیــــق أن إذ التقــــویم والتوجی
 تعطــي دالالت ایجابیــة أنهــاالمــستویات العالیــة یتطلــب االنتقــاء الجیــد فــان الحاجــة الســتخدام نتــائج االختبــارات مهمــة حیــث 

تعتمـد و .)٤٠-٣٩ ، ٢٠٠١فرحـات ، ( النفسیة أو المهاریة أو البدنیة أو الحركیة أوعن الحالة العامة للفرد سواء الوظیفیة 
 واضــح كأســاس األلعــاب القبــول للطــالب علــى االختبــارات البدنیــة والمهاریــة ولمختلــف  بــرامج كلیــات التربیــة الریاضــیة فــي

.  البــدني والمهــاري للطــالب األدائــي فعالــة لتقــویم المــستوى أدوات تعــد هــذه االختبــارات علــى اختالفهــا وتباینهــا إذللقبــول ، 
والتـي یطلـق  سلیمةالـعلمیـة ال أألسـسبیق هذه االختبارات كان ال بد أن تقوم هذه االختبـارات علـى ولكي یتم استخدام أو تط

 الجــودة وتتفــق معظــم المــصادر علــى أن صــدق االختبــار یعــد المحــك األهــم لجــودة االختبــارات الرتباطــه )محكــات(علیهــا 
ویـشیر العـاملون فـي  "أكـد منـه قبـل اسـتخدامه صـدق كـل اختبـار والتإثبـات لذا كـان مـن الـضروري األخرى العلمیة باألسس

 أســلوب الــصدق المتداولــة وهــو یعتمــد علــى أنــواع أفــضلمجــال االختبــار والقیــاس ویجمعــون علــى أن الــصدق العــاملي هــو 
  ) .٩١ ، ١٩٩٥، حسانین ("ألعاملي متقدم في التحلیل إحصائي

 كــرة (ن االختبــارات المهاریــة فــي ألعــاب البحــث فــي تحلیــل الــصدق العــاملي ألكبــر عــدد مــأهمیــةومــن هنــا تتجلــى 
 االختبــارات الــصادقة والتــي یمكــن اســتخدامها الختیــار المتقــدمین للقبــول فــي إلــى للوصــول )الكــرة الطــائرة كــرة الــسلة، ،القــدم

  .كلیات التربیة الریاضیة
   :  مشكلة البحث٢-١

 االختبــارات والمقــاییس أنــواع لأفــض یــتم عــن طریــق اســتخدام إن درجــات االختیــار یمكــن أفــضل إلــى الوصــول إن
 إلــى نلجــأ أن یجـب فإننــا ولتحقیــق هـذا الهــدف وٕامكانیـاتهم قــابلیتهم ســوف نــتمكن مـن اختیــار الطـالب وتحدیــد فإننـا ومـن ثــم

اســتخدام اختبــارات تمتلــك مــن المواصــفات العلمیــة مــا یجعلهــا فعالــة بمــا یتــضمنه مــن صــدق وثبــات وموضــوعیة ومالئمــة، 
 فـي ضـوئه اإلفـراد جملة هذه الشروط فان استخالصـها وتطبیقهـا علـى عینـة إلىاالختبارات قد خضعت وعندما تكون هذه "

 یتمیــزون بقــدرات أفــراد ســوف تــنمكن مــن الحــصول علــى أننــا أي األخــر نقــرر قبــول الــبعض واســتبعاد الــبعض أننــستطیع 
ـــذین یمتلكـــون  ااألفـــراد ممـــا یـــسهل علینـــا معرفـــة اآلخـــرینواســـتعدادات معینـــة غیـــر متـــوفرة فـــي  ـــشاط إمكانیـــةل  ممارســـة الن

 هــــذه الــــشروط إذ تتفــــاوت هـــــذه أولویعــــد تـــــوفر الــــصدق فــــي هــــذه االختبـــــارات .)١٩٨٨،٤٣عالوي،رضــــوان،("الریاضــــي
 ممـا یقلـل ، تحـدیثإلـى معاییرهـا باتـت قدیمـة وتحتـاج أن أو غیر مطبقة أو غیـر مقننـة أو أجنبیة إما ااالختبارات في كونه
هـل أن االختبـارات المـستخدمة تقـیس ،  عن تساؤالت منهـااإلجابةمن هنا برزت مشكلة البحث في ، میةهذا من قیمتها العل

الظواهر التي وضعت من أجلها وماهي درجـات الـصدق التـي تتـصف بهـا االختبـارات المـستخدمة والمقترحـة فـي و الصفات 
  ).الكرة الطائرة، كرة السلة ،كرة القدم( ألعاب

   :  هدف البحث٣-١
 فــي ) كــرة القــدم ، كــرة الطــائرة،كــرة الــسلة( التعــرف علــى الــصدق العــاملي لالختبــارات المهاریــة المقترحــة أللعــاب ١-٣-١

  .  جامعة الموصل -في كلیة التربیة الریاضیةالمتقدمین للقبول لطالب اختیار ا
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 ٧٧

   :  مجاالت البحث٤-١
   .٢٠٠٣-٢٠٠٢ الدراسيوسمللمطالب كلیة التربیة الریاضیة المقبولین : المجال البشري١-٤-١
   .١٨/٣/٢٠٠٣ ولغایة ٨/٢/٢٠٠٣من  ابتدأ:ألزماني المجال ٢-٤-١
  .جامعة الموصلوقاعات كلیة التربیة الریاضیة في ب عمال: المجال المكاني٣-٤-١
   :  الدراسات النظریة والبحوث المشابهة-٢
   :  الدراسات النظریة١-٢
 تجریبیـــة لتحدیـــد صـــدق االختبـــارات وأدوات القیـــاس فـــي المجـــال قطرائـــتوجـــد عـــدة   : الـــصدق وطـــرق حـــسابه١-١-٢

الریاضي وتتوقـف هـذه الطـرق علـى نـوع الـصدق وطبیعـة البیانـات التـي یـتم الحـصول علیهـا مـن أدوات القیـاس 
  : لتقدیر الصدق وهي طرائق ثالث ١٩٧٤المختلفة وقد حددت الجمعیة األمریكیة لعلم النفس عام 

  شمل الصدق التنبؤي والصدق التالزمي الصدق المرتبط بمحك وی
  صدق المحتوى والمضمون 

  صدق التكوین الفرضي 
   : تقسیم آخر ألنواع الصدق وكاألتيأعطيوقد 

  الصدق الوصفي ویشمل الصدق الفرضي والصدق السطحي والصدق المنطقي 
  ).٣٤، ١٩٨٤،األبحر( ویشمل الصدق الذاتي والصدق التجریبي والصدق العاملي اإلحصائيالصدق 

  : خطوات حساب الصدق العاملي ٢-١-٢
 . مع مالحظة عدم المبالغة في كثرة هذه المكونات األساسیةتحدید المكونات  . ١
 .تقل عن ثالثة اختبارات   كل مكون ویفضل أن القیاساختیار االختبارات الصادقة في  . ٢
 . هذه االختبارات بتطبیقها استطالعیا ةوموضوعیحساب ثبات  . ٣
  .األفرادبارات على عینة تطبیق االخت . ٤
  تتوزع اعتدالیا األفرادحساب معامال االلتواء لكل اختبار للتأكد من أن نتائج  . ٥
 تحلیــل هــذه المــصفوفة عاملیــا ومــن ثــمحــساب معــامالت االرتبــاط بــین االختبــارات ثــم وضــعها فــي مــصفوفة االرتبــاط  . ٦

 المـــستخدمة ودرجــــة تـــشبع االختبـــار بالعوامــــل  مـــن اختبـــار مــــن االختبـــاراتأكثــــر التــــي یـــشترك بهـــا العوامـــللتحدیـــد 
 )٣٤٨، ١٩٨٨،رضوان ، عالوي(.المشتركة

  :وللصدق العاملي ممیزات 
 .یعد من أفضل أنواع الصدق . ١
 . الصدق إیجادشكل متطور من أشكال  . ٢
ختبـارات  تلـك االاقـوي الكـشف عـن إلـى كبیرة في تحلیـل عـدد كبیـر مـن االختبـارات تحلـیالً  علمیـًا دقیقـا یـؤدي أهمیةله  . ٣

 )١٨، ٢٠٠٣كریم، (وأصدقها بالنسبة ألي میزان 
فرهـــا عنـــد القیـــام بقیـــاس ا معـــاییر الجـــودة الـــالزم تو أولیعـــد الـــصدق  : األلعـــابصـــدق اختبـــارات المهـــارات فـــي  ٣-١-٢

 مــن أن إذ الفعلــي للمهــارة المقیــسة بــاألداء فــصدقه فــي قیــاس مهــارة معینــة یمــدنا بقــدرة عــل التنبــؤ األلعــابالمهــارات فــي 
 أثنــاء المهــارة أداء یــؤدي المهــارة بــشكل جیــد فــي االختبــار المــستخدم یعطینــا تــصورا حــول قابلیتــه الجیــدة فــي أنیــستطیع 

 انـــه مـــن الـــضروري عـــدم اســـتخدام االختبـــار فـــي غیـــر أســـاس تحقیـــق هـــذه الفائـــدة مـــن الـــصدق تقـــوم علـــى إنالمباریـــات، 
 جــــدیرة باالهتمــــام فقــــد نجــــد ان بعــــض البــــاحثین أخــــرىحظــــة  التــــي وضــــع مــــن اجلهــــا ، وثمــــة مالهــــداف األأو األغـــراض

 خـاطئ فلـیس مـن الـصحیح أمـر تتعلق بالمعارف والخطط والمعلومـات وهـذا أبعادلقیاس ) أدائي(یستخدمون اختبار حركي 
ج  یعطـي نتـائأنالحكم على المستوى المهاري في لعبة معینة من خـالل اختبـار كتـابي یبـین المعلومـات فهـو اختبـار یمكـن 

كـذلك اسـتخدام اختبـار واحـد لقیـاس مجموعـة مهـارات . بمدلوالت خاصة ولكنه لیس وسیلة لقیـاس مهـارة معینـة فـي لعبـة مـا
 یقـیس إن اإلرسـالحركیة قد یضعف من صدقه في قیاس المهارات فلیس من الـضروري االختبـار الـذي یقـیس الـسرعة فـي 

رة القـدم قـد یعطینـا درجـات عالیـة فـي قیـاس مهـارة التمریـر ولكنـه ال  اختبار التمریر فـي كـإن كذلك أیضا اإلرسالالدقة في 
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 ٧٨

 الخـاص الـذي نـشتقه منـه هـذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة األدائـيیجب ان یعد محك شمولي في القیـاس فهـو محكـوم بـالموقف 
ب وبالوقـت نفـسه  فان اختبارات المهارات قد تقیس خصائص مهاریة تتزایـد مـع تقـدم العمـر الزمنـي والممارسـة والتـدریأخرى
 یتمـایز االختبـار مـع تمـایز كـل هـذه إن هذه الزیادة بالنمو والنضج وظروف البیئة التي قنن علیها االختبار والصحیح تتأثر

 تتزایـد مـع هـذه العوامـل فـان االختبـار سـوف یكـون صـادقا فـي حـدود أن لم تـتمكن إذاالمؤثرات وعلیه فان درجات االختبار 
 فاالختبـار الـصادق فـي قیـاس القـدرة المهاریـة فـي األخـرى فهو فعال بـالتطبیق علـى فئـة دون ن ثموم أخرىفئة معینة دون 

-١٠٣ ، ١٩٨٧عـــالوي ، رضـــوان ، (. قیـــاس القـــدرة نفــسها للمتقـــدمینكــرة الـــسلة لالعبـــین المبتــدئین ال یكـــون صـــادقا فــي
 إلـى یـصل المختبـر أو الالعـب أنا  درجة صدق وثبات المهارات الحركیة یقصد بهـأن إلى) ١٩٧٩(ویشیر خاطر ،)١٠٥

 الغـــرض المنـــشود مـــن تنفیـــذ الالعـــب أو المختبـــر تحقیـــق الجیــد لـــألداء النتیجـــة الحتمیـــة إن بحیـــث األداءدرجــة عالیـــة مـــن 
                       )١٧٧ ، ١٩٧٩خاطر ، (.للمهارة 

   : الدراسات المشابهة٢-٢
 دراسـة إلـىهـدف البحـث  "االستجابة االنفعالیة في الریاضـةحلیل الصدق لمقیاس ت") ١٩٩٧فاضل ، (دراسة -١-٢-٢

صــدق التكــوین الفرضــي لمقیــاس االســتجابة االنفعالیــة فــي الریاضــة وذلــك علــى عینــة مــن العبــي الفــرق القومیــة المــصریة 
 اختیــارهم ریاضــیا تــم) ٩٦(وكانــت عینــة البحــث قوامهــا . ، الهــوكي رة الــسلة، كــرة الیــد، كــرة القــدم، كــرة الطــائرةلریاضــات كــ

العبــًا ) ١٥(العبــًأ لكــرة القــدم و ) ٢٦(العبــًا لكــرة الیــد و ) ١٥(العبــًا لریاضــة كــرة الــسلة و ) ١٥(بالطریقــة العمدیــة مثلــوا 
تتكـو . وقـد اسـتخدم مقیـاس االسـتجابة االنفعالیـة فـي الریاضـة الـذي وضـعه تومـاس أ. العبـًا للهـوكي ) ٢٥(لكرة الطائرة و 

عبــارة ) ٤٢(ویتكــون المقیــاس مــن ) ١٩٧٨( محمــد حــسن عــالوي، محمــد العربــي شــمعون  مــن  كــلواعــد صــورته بالعربیــة
 ، الحاسـیة وضـبط التـوتر ، اإلصـرارالرغبـة ، : سـمات منفـصلة وهـي ) ٧(تتیح الفرصة لالعب التعبیر عـن اتجاهاتـه فـي 

 یــضعها بطریقــة ایجابیــة عبــارات ثــالث منهــا) ٦(والثقــة والمــسؤولیة الشخــصیة ، والــضبط الــذاتي حیــث یخــص كــل ســمة 
 باسـتخدام صـدق المحتـوى والثـاني باسـتخدام األول العربیـة بطـریقین إلـى صـدق المقیـاس أیجـادوثالث بطریقة سلبیة وقد تم 

العبــًا ) ٤٥(ى والثـاني علـى األولــریاضــیًا مـن العبـي الدرجـة ) ٤٥( علـى األولصـدق التمـایز بـین الجماعــات حیـث طبـق 
ولغـرض تطبیـق . ى األولـ المجموعـة ولمـصلحة معنویـة الفـروق إلـى النتـائج أشـارتى وقـد األولمن مستوى اقل من الدرجة 

، )كـایزر( لهـوتلنج السـتخالص العوامـل تبعـا لمحـك األساسـیةالمقیاس استخدم التحلیـل العـاملي باسـتخدام طریقـة المكونـات 
 ± العامـل وقـد تـشبعت بداللـة تفـسیریة وفـق شـروط قبـولعلـى عوامـل ) ٧(عـامال متعامـد تـم قبـول ) ١١(تم اسـتخالص اذ 
 صـدق التكـوین الفرضـي إلـىالمقبولـة وهـذا یـشیر ) ٧  (أل من العوامل أكثر كما ان معظمها قد تشبع بداللة أو أكثر ف٣٠

 ضـعف نقـاء هـذه المكونـات إلـىكما ان هناك مفردات تشبعت بداللة على عاملین مقبـولین وهـذا یـشیر . لمفردات المقیاس 
 .  
تحلیل الصدق الختبارات مـشروع اللیاقـة البدنیـة لطـالب المرحلـة الثانویـة محافظـة “ ")١٩٩٦حیدر ، (دراسة  ٢-٢-٢

 معرفة صدق اختبـارات مـشروع اللیاقـة البدنیـة لطـالب المرحلـة الثانویـة بمحافظـة الغربیـة ، كمـا إلىهدفت الدراسة " الغربیة
 البـدني لطـالب المرحلـة الثانویـة وقـد تـم األداء لهـا صـالحیة تقـویم  تحدید مجموعـة اختبـارات بدنیـة یكـونإلىسعت الدراسة 

طالـب ثـم اختیـارهم فـي ) ٣٠٠( المـسح لمالئمتـه وطبیعـة البحـث ، وشـملت عینـة البحـث بأسـلوباستخدام المنهج الوصـفي 
وقـد  . طالب من كل صف دراسـي) ١٠(طالب من كل مدرسة و ) ٣٠(مدارس بواقع ) ١٠( الطبقي العشوائي لـ األسلوب

 وذلـــك بعـــد التـــدویر )كـــایزر( بأســـلوب لهـــوتلنج األساســـیةاســـتخدم الباحـــث التحلیـــل العـــاملي لالختبـــارات بطریقـــة المكونـــات 
) ٣( یتـــشبع علیـــه أنعوامـــل واشـــترط فـــي تحدیـــد هویـــة العامـــل ) ٨(للعوامـــل وقـــد اســـتخلص البحـــث )  المائـــل-المتعامـــد (

 ومــن ثــم تــشبعات علــى هــذه العوامــل أعلــىثلــت البطاریــة لالختبــارات ذات  وقــد م٣٠ ±وبقیمــة   األقــلاختبــارات دالــة علــى 
  : عوامل فقط وهذه االختبارات هي ) ٦(فان عدد العوامل المقبولة لتشبعات االختبارات علیها هي 

  .متر من البدء الطائر ) ٣٠(العدو  -
  .ثني الذراعین من االنبطاح العمیق المائل  -
  .ربع متر حول م) ٦٠٠(جري ومشي  -
  .ثانیة ) ٣٠(الجلوس من الرقود في  -
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 ٧٩

  .الجري المتعرج  -
وهـذا یـشیر ) ٦ (أل علـى العوامـل أكثـر هـذه االختبـارات قـد تـشبعت علـى عامـل أو إن. مـن الوقـوف  مـامثني الجـذع لأل -

  .  صحة ترشیح االختبارات قید البحثإلى
  :  إجراءات البحث-٣
  .لمالئمة وطبیعة البحث) المتداخلة( دراسة العالقات المتبادلة بأسلوبصفي لمنهج الو ام ااستخدتم : منهج البحث ١-٣
 – العینــة التــي تتقــدم للقبــول –وبــالنظر إلــى عــدم القــدرة فــي الحــصول علــى عینــة أساســیة   : مجتمــع البحــث وعینتــه٢-٣

بعـد لخبـرات یمكـن أن تكـون مـؤثرة  األولـى والـذین لـم یتعرضـوا للسنة الدراسیةلذلك فأنه یمكن االستعانة بالطالب المقبولین 
 ، وبالتــالي ألعــامليالتحلیــل  أداة فــي بنــاء   اختبــارات هــذه العینــةكــونتفــي تغیــر الــسلوك الحركــي الخــاص بهــذه األلعــاب ، ل

 مجتمـع البحـث طـالب وبهـذا یكـون.ة الریاضـیة بی المتقدمین للقبول في كلیة التر اختیارتكون مؤشرًا یمكن االستعانة به في 
 أمـاطالبـا ) ١٠١( والبـالغ عـددهم ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الدراسـي للموسـمى كلیة التربیـة الریاضـیة بجامعـة الموصـل األوللة المرح

تــم اختیــارهم بالطریقــة العمدیـة وقــد تــم اســتبعاد %)٧١,٢٩(  یمثلــون نــسبة مئویــة قـدرهاطالبـا) ٧٢(عینـة البحــث فقــد شــملت 
  ).طالبات،  العبي منتخبات،راسبین(  طالبًا والذین لم یكملوا االختبارات)٢٩(
المقابلــة الشخــصیة كوســائل للوصــول  ، المحتــوىلتحلیــ ،االســتبیان ،تــم اســتخدام االختبــارات :  وســائل جمــع البیانــات٣-٣

   .لبیانات البحث
سلة، الـكـرة ( الریاضـیة لأللعـاب األساسـیةمن اجل تحدیـد المهـارات  : لأللعاب واختباراتها األساسیة تحدید المهارات ٤-٣

فقد تم االستعانة باستمارات االختبارات المهاریة المعتمدة بنظام القبـول الخـاص بـالطالب المتقـدمین ) قدمالطائرة، كرة الكرة 
 األلعـاب وتـم تحدیـد االختبـارات الخاصـة  لهـذهاألساسـیةتـم تحدیـد المهـارات اذ  للقبول في كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي القطـر

   :بها وهي
   -: اختبار وهي)١٩( مهارات واختباراتها ث ثاللعبة كرة السلة

  اختبارات)٧( التمریرمهارة ، اختبارات)٥( مهارة المحاورة، اختبارات )٧( التصویب ة مهار 
  -:اختبار وهي)١٢( مهارتین واختباراتهاكرة الطائرة   لعبة
  اختبارات)٧( اإلرسال ةمهار  ، اختبارات)٥( التمریر ةمهار 

  :اختبار وهي) ١٦(هارات واختباراتها ثالثة مالقدم   لعبة كرة
  .اختبارات )٦() تنطیط الكرة( السیطرة على الكرة ةمهار  ، اختبارات)٥( الدحرجة ةمهار  ،اختبارات)٥( التصویب ةمهار 

 علـــى مجموعــــة ها عرضـــتـــم فقــــد واختباراتـــه ولغـــرض التعـــرف علـــى مــــدى تمثیـــل هـــذه المهـــارات لأللعــــاب الخاصـــة بهـــا 
، حـصولها علـى نـسب االتفـاق المطلوبـةتـم حـذف قـسمًا منهـا لعـدم  االستبیان اتوبعد جمع استمار  )٢، ١ملحق(المختصین

  .اختبار) ١٤(اختبارات ولعبة كرة القدم )٩(اختبار ولعبة الطائرة ) ١٤(وبذلك تصبح اختبارات لعبة كرة السلة 
المواصــفات  إلــى وعلمیــة للوصــول إداریــة أهمیــة عــدة تجــارب اســتطالعیة ذات إجــراءتــم  : الســتطالعیة  التجــارب٥-٣

 تنظیمیـة تتعلـق بأسـلوب تطبیـق مجموعـة االختبـارات أهـدافالعلمیة لالختبـارات مـن صـدق وثبـات وموضـوعیة فـضال عـن 
   ذلكیبین) ١(رقم  والجدول اآلخر عن وأسبقیتهاوتسلسلها 

  
  
  
  
  
  

  ت العلمیة لالختبارات المرشحة للتحلیل  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمعامالاألوساط یبین )١(رقم جدول ال
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 الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة والثبــات والــصدق والموضــوعیة األوســاط یبــینوالــذي ) ١(رقــم مــن النظــر للجــدول 
 لعـدم حـصوله علـى درجـة لعبـة كـرة القـدم فما فوق وهو احد اختبارات ٥٠ باستبعاد اختبار السیطرة على الكرة الباحثونقام 

 أصــبحوبهــذا ، )٠.٥٠٩(بــار رجــة ثبــات هــذا االخت بلغــت دإذالثبــات الالزمــة لالختبــار المقبــول لغــرض دخولــه فــي التحلیــل 
اختبـارات لكـرة ) ٩(اختبارًا لكـرة الـسلة و ) ١٤(اختبار مهاري منها ) ٣٦(عدد االختبارات التي استوفت المعامالت العلمیة 

  .اختبارًا بكرة القدم ) ١٣(الطائرة و 
  : المعامالت العلمیة لالختبارات المهاریة المرشحة للتحلیل العاملي ٦-٣

   : اآلتیةاستخراج المعامالت العلمیة لالختبارات بالصیغة  بونقام الباحث
 تطبیقه على عینـة البحـث االسـتطالعیة وتـم وٕاعادةتم استخراج معامل ثبات االختبار عن طریق تطبیق االختبار : الثبات 

   . أكثرف) ٠.٧٠( معامل االرتباط الذي یحصل على اعتماد قیمة
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المـدى الـذي یقـیس بموجبـه  ""إلـىة من الصدق منها الصدق الظاهري الـذي یـشیر  مختلفأنواع وناستخدم الباحث :  الصدق
 الـصدق بحكـم التعریـف إلـىوالـصدق المنطقـي الـذي یـشیر ، ) Montonys , J , 1978, 26" .(االختبار ما وضع لقیاسـه

 وا لجــأون البــاحثأن فــضًال عــن. )١٨٧ ، ١٩٩٥حــسانین ، . ( الموقــف للموقــف أو الفئــة ومــدى تمثیلــه تمثــیال ســلیما لــذلك
  ). ١٩٢ ، ١٩٩٥حسانین ، ( لمعامل الثبات ألتربیعي الصدق الذاتي والذي یستخرج من الجذر إلى

لواحـدة فـي  معامل االرتباط بین درجتي محكمـین ألداء للعینـة اإیجاد معامل الموضوعیة عن طریق إیجادتم :  الموضوعیة
  .أالوقت نفسه وكل على حد

اختبارًا مهاریـًا علـى عینـة الطـالب ) ٣٦( تم تطبیق االختبارات المهاریة والبالغة :  الختبارات البحث التنفیذ النهائي٧-٣ 
 التنفیـذ النهـائي إلنجـاح أمـور جملـة ونكلیة التربیة الریاضیة وقد راعى الباحثفي ى األول للسنة الدراسیةطالبًا ) ٧٢(البالغة 

 االختبـار وعمــل نمــوذج أداءتوضــیح طریقــة   كافیـة،إحمــاء فتــرة إعطـاءات، مراعـاة توزیــع االختبــار (  منهــاالختبـارات البحــث
  .)لكل اختبار

:  المعالجـــات اإلحـــصائیة اآلتیـــةإلیجـــاد) SPSS (اإلحـــصائیة تـــم اســـتخدام حزمـــة البـــرامج : المعالجـــات اإلحـــصائیة ٨-٣
 الدرجـة المعیاریـة ، معامـل االلتـواء، ونمعامل االرتباط البـسیط بیرسـ، االنحراف المعیاري ،الوسط الحسابي، النسبة المئویة

Z ، ــة التــدویر المتعامــد بأســلوب فاریمــاكس لكــایزر،  لهــوتلنجاألساســیة بطریقــة المكونــات ألعــاملياســتخدام التحلیــل ، معادل
 معالجـة إعـادةومـن الجـدیر بالـذكر انـه تـم للتـشبعات علـى العوامـل المستخلـصة،  المعیاریة األخطاءبیرت وبانكس لحساب 

   .ياألولللتحلیل % ١٠٠ وجاءت النتائج مطابقة اإلحصائي من مرة للتأكد من صحة العمل أكثریانات الب
   : عرض ومناقشة النتائج-٤
  : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها للعبة كرة السلة ١-٤
    : لالختبارات المهاریة بكرة السلةاإلحصائي الوصف ١- ١-٤

  بیة واالنحرافات المعیاریة والمنوال  ومعامل االلتواء لالختبارات المهاریة بكرة السلة الحسااألوساطیبین )٢(رقم جدول ال

    
 


  

 
       
       
       
       
 






      
       
       
       
 




      
  

     
       
       
       
 







      
   

 الحـسابیة هـي اكبـر مـن االنحرافـات المعیاریـة وهـو مـا یعطـي األوسـاط معظـم قـیم أننالحظ ) ٢(رقم من الجدول 
ي  ظهـور الوسـط الحـسابي اكبـر مـن االنحـراف المعیـار أن "إلـى) ٢٠٠٠المعمـاري ،(  یؤكد اذمؤشرًا واضحًا النتظام العینة 

 مـن الجـدول ذاتـه انـه تـم اسـتخدام معامـل یتبـینكمـا )  ٧٠ ، ٢٠٠٠المعمـاري ، ". (یعد مؤشـرًا مهمـًا النتظـام عینـة البحـث
 قـیم االلتـواء لالختبـارات قـد تراوحـت أن نالحـظ إذ) ٣ ±( بقـیم تتـراوح بـین )  مالئمة االختبار لعمر وجـنس العینـة(االلتواء 
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وقـد ارتـأى ) ١.١٦٥( كانت قیمة معامل االلتـواء فیـه إذ) التصویب الجانبي(هو اختبار باستثناء اختبار واحد ) ١ ±( بین 
 واقـع ضـمن حـدود األحـوال لم یتطرف بشكل كبیر عن باقي االختبارات وهو فـي كـل ألنه ضمن االختبارات أخذه ونالباحث

یـدل ) ٣ ±( تـي تنحـصر فـي حـدود  القـیم الإن ""إلى) ٢٠٠٠عالوي و رضوان ،(التمثیل الصحیح لالختبارات حیث یشیر 
 زادت عـــــن ذلـــــك أو نقـــــصت فـــــان معنـــــى ذلـــــك وجـــــود عیـــــب فـــــي االختبـــــارات إذا أمـــــا تتـــــوزع توزیعـــــا طبیعیـــــا أنهـــــاعلـــــى 

 تكـون االختبـارات التـي أنمـن الـضروري "" انـه إلى) ١٩٨٠(كما یؤكد فرج،)١٥١ ،٢٠٠٠عالوي و رضوان،".(المستخدمة
العـاملي بدرجـة ومـستوى واحـد مـن الـصعوبة فالتفـاوت واالخـتالف الكبیـرین بـین بعـضها  التحلیـل إلـى إلدخالهـایتم اختیارهـا 

  .)٧٠ ، ١٩٨٠فرج ، ( " البعض سوف یقلل من االرتباطات بینها
   مصفوفة االرتباطات البینیة لالختبارات المهاریة بكرة السلة ٢-١-٤

  هاریة بكرة السلة  مصفوفة االرتباطات البینیة لالختبارات المیبین )٣(رقم جدول ال
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

  )٢-ن(ودرجة حریة ) ٠.٠٥( معنویة عند مستوى) ٠.٢٣٢(الجدولیة ) ر(قیمة * 
امالت  نقــوم بخطــوة حــساب معــأن التحلیــل العــاملي ال بــد إلــى نــصل أنلكــي نــستطیع ) ١٩٨٩المنــسي ، ( یــشیر 

 ارتباطیــه مــصفوفة إطــار توضــع النتــائج التــي نحــصل علیهــا فــي ومــن ثــماالرتبــاط بــین االختبــارات الموضــوعة قیــد البحــث 
 درجـات االختبـارات التـي تـم أن"إلـى) ١٩٧٩حـسانین ،( ویـشیر، )٤٠٨ ، ١٩٨٩المنـسي ، (تصلح لهذا النوع مـن التحلیـل 

 التحلیــل العــاملي یتــدرج مــن درجــات إلــى الوصــول إنفانــه یمكــن القــول  حــدوث هــذا االرتبــاط وبالتــالي إلــى أدتمعاملتهــا 
، )٤٠٨ ، ١٩٧٩حــسانین ، "" ( معــامالت االرتبــاط ثــم العوامــل ثــم االنتهــاء بالقــدرات العامــة المستخلــصةإلــىاالختبــارات 

 إحـصائیة معالجـة ىإلـ الدرجات التي تم استخالصها من االختبارات التي جرى تنفیذها قد تعرضـت أنومن الجدیر بالذكر 
 أوكــان الهــدف منهــا توحیــد وحــدة القیــاس المــستخدمة وذلــك الن االختبــارات تنوعــت فــي قیاســاتها مــن قیــاس للــزمن الكلــي 

 توحیـد وحـدة القیـاس المـستخدمة باسـتخدام الدرجـة إلـى عدد التكرارات ولذلك كانـت هنـاك حاجـة إلىمجموع الدرجات الكلي 
  لى المصفوفات الثالث وهو ما انطبق ع) Z(المعیاریة 

  : الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعوامل ٣-١-٤
   الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع لعوامل االختبارات المهاریة بكرة السلة یبین)٤(رقم جدول 
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   اإلحصائیة نسعى لتقدیر قیمها ةأساسی الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع تعد مفاهیم إن
  
  
  

بلغــت ) ١(الســتخالص العوامــل وهــذه المفــاهیم تــرتبط بعــضها بــبعض ، ونالحــظ ان قیمــة الجــذر الكــامن للعامــل 
وقـد بلـغ مجمـوع قـیم الجـذور ، ا تتشبع بقیمة العوامل تنازلیا وهكذ) ١.٠٣٧(بلغت ) ٦(في حین نجد ان العامل ) ١.٩٤٠(

مـن مجمـوع ) ٦٢.٠٣٩(فـسرت هـذه العوامـل مـا قیمتـه ) ٨.٦٨٦(ولة والتي تزید عن الواحـد الـصحیح الكامنة للعوامل المقب
نــسب  أمــام انــه كلمــا كنــا إلــى تــشیر فإنهــا نــسبة التبــاین أمــا، %)١٠٠(والــذي یمثــل نــسبة ) ١٤.٠٠٠(قــیم الجــذور البالغــة 

نجـد ) ١( العامـل ففـي العامـل أهمیـةعـاییر لتقـدیر  ماآلن وان كانت ال تتوفر حتى أهمیة أكثر لأمام عواممرتفعة كلما كنا 
 رقــم بــأدنى التبــاین المتجمــع فهــو یبــدأ أمــا، )٧.٤٠٧ (أصــبح) ٦( العامــل أنفــي حــین ) ١٣.٨٥٥( نــسبة التبــاین كانــت أن

 قیمــة نــسبة التبــاین للعامــل الثــاني لیــصبح التبــاین المتجمــع إلیهــاثــم یــضاف ) ١٣.٨٥٥( المتمثــل فــي األولیحــوزه العامــل 
وبـشكل عـام فـان ، )١٥٠-١٤١ ، ١٩٨٠فـرج ، %) . (١٠٠( قیمة تـشكل نـسبة أعلى إلىوهكذا حتى یصل ) ٢٥.٨٦٤(

) ٧(رقــم  الجــدول إلــى تزیــد جــذورها الكامنــة علــى الواحــد الــصحیح وبــالنظر أوالعوامــل المقبولــة هــي العوامــل التــي تــساوي 
   .د الصحیحعوامل تجاوزت قیم جذورها الكامنة الواح) ٦( هناك أننالحظ 

  : ي للتحلیل العاملي قبل التدویراألول الحل ٤- ١-٤
   مصفوفة العوامل قبل التدویر لالختبارات المهاریة بكرة السلة یبین )٥(رقم جدول 

         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

والتـي ) لهـوتلنج( األساسـیةتدویرًا متعامدًا حیث استخدمت طریقة المكونـات ) ٥(رقم تم تدویر العوامل في الجدول 
وقــد اســتخدم محــك ) ٧٠ ، ١٩٦٧ســلطان ، ( تبــاین ارتبــاطي أقــصى إلــى استخالصــها فــضًال عــنتعطــي تــشبعات دقیقــة 

 فــان هــذا ومــن ثــمجــم التبــاین الــذي یعبــر عنــه العامــل  هــذا المحــك یعتمــد علــى حأن ""إذ الــذي اقترحــه جوتمــان  )كــایزر(
، ) ٢٤٤ ، ١٩٨٠فــرج ، "" (المحــك یتوقــف عــن اســتخالص العوامــل التــي یكــون جــذرها الكــامن اقــل مــن الواحــد الــصحیح

عوامـل كانـت حـصیلة نتـائج مباشـرة للتحلیـل وبمـا ان هـذه النتـائج ال ) ٦(ومن مالحظة الجـدول نجـد انـه قـد تـم اسـتخالص 
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 ٨٤

 التــدویر إجــراء إلــى ون المرجعــي للباحــث وال تكــون بــصیغة تؤهلهــا للتفــسیر الــدقیق علیــه ســوف یلجــأ البــاحثإلطــاراتخــدم 
  . النتائج المعبرة عن حقیقة االرتباطات في التحلیل أفضلالمتعامد للعوامل الستخالص 

  
  : الحل النهائي للتحلیل العاملي بعد التدویر٥- ١-٤

   مصفوفة العوامل بعد التدویر لالختبارات المهاریة بكرة السلة یبین )٦(رقم جدول 
          

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    التشبع المقبول على العامل****        المفسرألعاملينسبة التباین * **      النسبیة للعاملهمیةاأل**     الجذر الكامن *        
 درجـات الكفـاءة فـي أعلـى إلـى الحـصول إلـى نـسعى إنمـا استخدام النتائج التي نحصل علیها بعـد التـدویر إلىوعندما نمیل 

 تـساعد أنهـاباحـث فـضال علـى  المرجعـي للاإلطـار یخـدم إنمـاانتقاء النتائج فالـذي نحـصل علیـه بعـد التـدویر مـن نتـائج هـو 
 نــسبة التــشبع تختلــف ونــسبة إن مــن العوامــل قبــل التــدویر كمــا أفــضل وبــشكل أســهلالباحــث علــى تفــسیر العوامــل بــصورة 
 ١٤٠  ،١٩٦٧سـلطان ، ( تركیبة المصفوفة بعـد التـدویر تكـون ابـسط أن فضًال عنالتباین المفسر لكل عامل یختلف هذا 

وفقـا لـشروط قبـول العامـل منهـا  )٥(  تـم قبـولعوامـل) ٦( التحلیـل تمخـض عـن أننجـد ) ٦(رقـم ومن مالحظة الجدول .) 
 األول العامـل كـاألتياختلفت في ارتباطات متغیراتها عما كـان موجـود قبـل التـدویر فقـد بلغـت قـیم الجـذور الكامنـة للعوامـل 

 أنبینمـا نجـد ) ١.٥١٦(من للعامـل الثالـث في حین بلغت قیمة الجـذر الكـا) ١.٥٢٢( العامل الثاني فقد بلغ أما) ١.٥٤٥(
 نجــد وأخیـرا) ١.٣٨٤( العامـل الخــامس فقـد بلغـت قیمـة الجــذر الكـامن لـه أمـا) ١.٤٥٦(قیمـة الجـذر الكـامن للعامــل الرابـع 

وقــد بلغــت مجمــوع الجــذور الكامنــة للعوامــل المقبولــة جمیعهــا ) ١.٢٦٢( العامــل الــسادس بلغــت قیمــة الجــذر الكــامن لــه إن
 علــــى األول النــــسبیة للعامــــل فقــــد حــــاز العامــــل همیــــةوفیمــــا یتعلــــق باأل. وهــــو مــــا یمثــــل مجمــــوع قــــیم الــــشیوع ) ٨.٦٨٦(
) ١٦.٧٦٢( العامـل الرابـع فقـد حـصل علـى أمـا) ١٧.٤٥٣(والعامـل الثالـث ) ١٧.٥٢٢(والعامل الثـاني علـى ) ١٧.٧٨٧(

 النــسبیة للعامــل الــسادس همیــة كانــت قیمــة األوأخیــرا) ١٥.٩٣٣( النــسبیة للعامــل الخــامس همیــةفــي حــین بلغــت قیمــة األ
، ١٠.٨٧١ ، ١١.٠٣٥: (وفیمــــا یتعلــــق بنــــسبة التبــــاین العــــاملي المفــــسر للعوامــــل فقــــد كانــــت علــــى التــــوالي ) ١٤.٥٢٩(

٩.٠١٤ ، ٩.٨٨٥ ، ١٠.٤ ، ١٠.٨٢٨ . (  
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 ٨٥

ل العاملي كان وفقا  قبول العوامل التي خلصت من التحلیإن:والصدق العاملي لالختبار شروط قبول العامل ٦- ١-٤
   :اآلتیةللشروط 

  .اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر في تفسیر النتائج وبعد ترتیب تشبعات متغیراتها على العوامل تنازلیا  . ١
  . وذلك وفق محك كایزرأكثرقبول العوامل التي تساوي جذرها الكامن الواحد الصحیح ف . ٢
  ) ٢٥٧ ، ١٩٩٧محمد ،  . (األقل على قبول العوامل التي تشبعت بثالث اختبارات دالة . ٣
 بیرت وبانكس وذلك للتعرف على قیمة الحد األدنى للتشبع المقبول على العوامل وهي ♣اعتماد معادلة  . ٤

  ١خ= خ ت       
ـــدة واالختالفـــات فـــي ) ثیرســـتون(اعتمـــاد تعلیمـــات  . ٥ ـــواحي الفری ـــي تتـــضمن االقتـــصاد فـــي الوصـــف العـــاملي والن والت

  . التشبعات للعوامل
 المعروفـة والعوامـل المستخلـصة اإلكلینیكیـة تعلیمات كاتل التي تتضمن تقبل العوامـل التـي تتفـق مـع الحقـائق إتباع . ٦

  )١٩٨٢،١٣٧حسانین ، .(  العامة والتوزیعات العاملیة السابقة السیكولوجیةفي دراسات سابقة والتوقعات 
دنـــى فـــأكثر للتـــشبع المقبـــول وعلـــى العوامـــل اعتمـــاد الـــصدق العـــاملي لالختبـــار عنـــد حـــصوله علـــى قیمـــة الحـــد األ . ٧

   .المقبولة فقط
 لالختبــارات ألعــاملي والــصدق ألعــاملي هــذه الــشروط تــم االســتعانة بهــا فــي تفــسیر نتــائج التحلیــل أن إلــى اإلشــارةوال بــد مــن 

  ) .كرة السلة ، كرة الطائرة ، كرة القدم( الثالثة لأللعاب المهاریة
خالصـة حـصول صفوفة العوامـل بعـد التـدویر لالختبـارات المهاریـة بكـرة الـسلة یتـضح لنـا والخـاص بمـ) ٦(رقـم من الجدول 

ـــى العوامـــل ـــشبعها المقبـــول عل ـــة االختبـــارات المعتمـــدة فـــي التحلیـــل العـــاملي علـــى الـــصدق العـــاملي حـــسب نـــسب ت   المقبول
  :وكاالتي 
   ٠.٨١٣تشبع مقبول على العامل الرابع  التمریر بالدفعاختبار 
  ٠.٨١٣ األول تشبع مقبول على العامل م) ١٢(ة التمریر على مستطیالت دقاختبار 
  ٠.٦٣٠ تشبع مقبول على العامل الثالث  التمریر إلى حائطاختبار 
  ٠.٦١٢ األولتشبع مقبول على العامل   حائط االرتداداختبار
  ٠.٧٠٧ل الثالث  تشبع مقبول على العامم)١٠.٥( على دوائر مسافة أعلى التمریر بید واحدة من اختبار
  ٠.٧٠٣ تشبع مقبول على العامل الثاني   شواخص٤ بین وٕایاباالمحاورة بالكرة ذهابا اختبار 
  ٠.٦٢٤تشبع مقبول على العامل الخامس   شواخص منتهیة بالتصویب٣المحاورة بالكرة بین اختبار 
  ٠.٥٧٥- الثالثتشبع مقبول على العامل  المحاورة بالكرة بخط مستقیم حول شاخص واحد اختبار 
  ٠.٧١١الخامس  تشبع مقبول على العامل  التصویب من الوثباختبار 
 وتـشبع مقبـول علـى العامـل ٠.٣٨٧  األولتـشبع مقبـول علـى العامـل  ثانیـة ) ٣٠( الـسلة لمـدة أسفل التصویب من اختبار
  ٠.٤٥٦ وتشبع مقبول على العامل الرابع ٠.٥١٥الثاني 
  ٠.٧٨٧قبول على العامل الثاني  تشبع ماألمامي التصویب اختبار 
   ٠.٣٩٠ وتشبع مقبول على العامل الرابع ٠.٣١٩ األولبع مقبول على العامل تش التصویب الجانبياختبار 
   ٠.٤٥٥ وتشبع مقبول على العامل الخامس ٠.٤٣٦تشبع مقبول على العامل الرابع  الرمیة الحرة اختبار 

 نــسبة تبــاین عــاملي مفــسر قــدره وأظهــرتبــارات علــى العوامــل كانــت مقبولــة  جمیــع تــشبعات هــذه االختأنوالجــدیر بالــذكر 
 وهي قیمة جیدة لتفسیر مهارات التمریر والمحاورة والتصویب في لعبة كرة السلة وبهـذا تـصبح جمیـع اختبـارات )٦٢.٠٣٣(

                                           
یمكـن الحـصول علیـه مـن جـداول (الخطأ المعیاري لمعامل االرتباط للعینة التي حلل ارتباطها عاملیـًا = ١الخطأ المعیاري للتشبع على العامل   خ = خ ت ♣

تمثـل رقـم العامـل المـستخلص فـي المـصفوفة =  رعـدد متغیـرات المـصفوفة  = ن)   التشبعات للعوامل باالستعانة بحجم العینـة وعـدد متغیـرا ت المـصفوفة 
 )١٥١ ، ١٩٨٠فرج، (العاملیة 

  )ر-١+ن/( ن
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 ٨٦

  االختبــارات تــصلحبــذلك  و خصشــوا) ٦(  باســتثناء اختبــار المحــاورة بــالكرة ذهابــا وٕایابــا بــینملیــاً العبــة كــرة الــسلة صــادقة ع
  .لقیاس المهارة الخاصة بها 

  
  : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها للعبة الكرة الطائرة ٢-٤
  : لالختبارات المهاریة بالكرة الطائرة اإلحصائي الوصف ١-٢-٤

  
  ختبارات المهاریة بالكرة الطائرة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمنوال ومعامل االلتواء لالاألوساط  یبین)٧(رقم جدول 


   

 

 


  

 
        
        
        
  




      
        
        
        
        
  




      
المعیاریـــة الناتجـــة  الحـــسابیة اكبـــر مـــن قـــیم االنحرافـــات األوســـاط قـــیم إننالحـــظ ) ٧ (رقـــم مـــن خـــالل الجـــدول 

 بالنسبة لمعامل االلتواء فان جمیع قیم معامل االلتـواء لالختبـارات كانـت واقعـة أما،  ارات وهو ما یؤكد انتظام العینةلالختب
  .  مناسبة لعینة البحث وٕانهاوهو ما یؤكد توزیعها توزیعا طبیعیا ) ٣+(بین 

  
  :یة بكرة الطائرة  مصفوفة االرتباطات البینیة لالختبارات المهار ٢-٢-٤

  مصفوفة االرتباطات البینیة لالختبارات المهاریة بكرة الطائرة یبین  )٨(رقم جدول 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          

عند مستوى ) ٠.٣٠٢(الجدولیة ) ر(قیمة )** ٢-ن(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى معنیة )٠.٢٣٢(الجدولیة )ر(قیمة •
   الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعوامل ٣-٢-٤) .٢-ن (ودرجة حریة ) ٠.٠١(معنیة 

  
   الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع لالختبارات المهاریة بكرة الطائرة یبین )٩ (رقم جدول 

    
١.     

                                           
  ٥.٤٤٧ مجموع الجذور الكامنة للعوامل المقبولة **    . ٨.٩٩٩:  مجموع الجذور الكامنة *
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 ٨٧

٢.     
٣.     
٤.     
٥.     
٦.     
٧.     
٨.     
٩.     

ـــىل النظـــر مـــن خـــال ـــیم جـــذورها  الكامنـــة الواحـــد ) ٤( هنـــاك أننالحـــظ ) ٩ (رقـــم  الجـــدول إل عوامـــل تجـــاوزت ق
مــن ) ٦٠.٥٦(وفــسرت هــذه العوامــل مــا قیمتــه ) ٥.٤٤٧( بلــغ مجمــوع قــیم الجــذور الكامنــة للعوامــل المقبولــة اذالــصحیح 

 إنفــي حــین ) ١.٦٨٨(ل علــى قیمــة  حــصاألول العامــل أن نالحــظ إذ% .١٠٠مجمــوع قــیم الجــذور الكامنــة الــذي یمثــل 
 ١٨.٧٥٩( فیمـا یتعلـق بنـسبة التبـاین للعوامـل المقبولـة فقـد انحـسرت مـا بـین أما) ١.٠٢٦(العامل الرابع حصل على قیمة 

 العامـــل الرابـــع إلــى) ١٨.٧٥٩ (األولتنازلیــا فـــي حــین بلغـــت قیمـــة التبــاین المتجمـــع تــصاعدیا مـــن العامـــل ) ١١.٤٠٥ -
  ) ٦٠.٥٣٠(البالغ 

  : ي للتحلیل العاملي قبل التدویر األول الحل ٤-٢-٤
  یوضح مصفوفة العوامل قبل التدویر لالختبارات المهاریة بكرة الطائرة )١٠(رقم جدول ال

   
    

     
     
     
     
     

     
     
     
     

  
 
   : الحل النهائي للتحلیل العاملي بعد التدویر ٥-٢-٤ 
  
  
  

  
  بعد التدویر لالختبارات المهاریة لكرة الطائرة مصفوفة العوامل یبین )١١(رقم جدول 
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   التشبع المقبول على العامل****  .نسبة التباین العاملي المفسر  ***  . النسبیة للعامل همیةاأل **  . الجذر الكامن *             
عوامــل ) ٤ (إلــىوبعــد التـدویر المتعامــد علــى مــصفوفة العوامـل یظهــر لنــا انــه تـم التوصــل ) ١١(رقــم مـن الجــدول 
 ، فـي اإلرسـال والعامـل الثـاني الـذي یمثـل مهـارة أعلـى الـذي یمثـل مهـارة التمریـر مـن األولا العامـل قبل منها عاملین وهمـ

 العـاملین الثالــث والرابـع لعـدم اســتیفائهما الـشروط الخاصـة بقبـول العامــل وقـد مثلـت قیمــة الجـذر الكـامن للعامــل أهمـلحـین 
 مجمـوع قـیم الجـذور الكامنـة أنعلمـا ) ١.٤٨(عامـل الثـاني في حـین بلغـت قیمـة الجـذر الكـامن لل) ١.٦١( ما مقداره األول

ویظهر مـن الجـدول ) .٥.٤٥( مجموع قیم الشیوع للعوامل بلغت إنفي حین ) ٣.٠٩( والثاني بلغت األولللعوامل المقبولة 
) ١.٤٨(ني ، العامـل الثـا) ١.٦١ (األولالعامـل :  قیم الجذور الكامنة للعوامـل كانـت حـسب تسلـسلها وكـاالتيإن)١١(رقم 

 النــسبیة لكــل عامــل فقــد كانــت علــى التــوالي همیــة فیمــا یتعلــق باألأمــا) ١.١١(، العامــل الرابــع ) ١.٢٥(، العامــل الثالــث 
وفیمـا . للعامـل الرابـع ) ٢٠.٣٦(للعامـل الثالـث ، و ) ٢٢.٩٣(للعامل الثـاني ، و ) ٢٧.١٥( ، و األولللعامل ) ٢٩.٥٤(

 أمـا) ١٦.٤٤٤(فـي حـین كانـت للعامـل الثـاني ) ١٧.٨٨٩ (األولقـد بلغـت القیمـة للعامـل یتعلق بالتباین العـاملي المفـسر ف
ومــن الجــدول نفــسه ) .١٢.٣٣٣( بلغــت نــسبة التبــاین  العــاملي المفــسر وأخیــرا) ١٣.٨٨٩(العامــل الثالــث فقــد بلغــت قیمتــه 

تــضح لنــا خالصــة حــصول االختبــارات  یالطــائرة والخــاص بمــصفوفة العوامــل بعــد التــدویر لالختبــارات المهاریــة بكــرة ) ١١(
  :وكاالتي المقبولة المعتمدة في التحلیل العاملي على الصدق العاملي حسب نسب تشبعها المقبول على العوامل 

 وتــشبع مقبــول علــى العامــل الثــاني ٠.٦٨٠ األول تــشبع مقبــول علــى العامــل التمریــر مــن األعلــى علــى حــائطاختبــار  •
٠.٣١٢  

  ٠.٧٣٨-تشبع مقبول على العامل الثاني  على حائط فلاألسالتمریر من اختبار  •
  ٠.٤٧٣- األولشبع مقبول على العامل  ت بالذراعیناألسفل ومن باألصابعالتمریر من األعلى اختبار  •
وتـــشبع مقبـــول علـــى العامـــل ٠.٤٢٥ األول تـــشبع مقبـــول علـــى العامـــل األســـفل مـــن األعلـــى أو مـــن اإلرســـالاختبـــار  •

  ٠.٤٤٧-الثاني
  ٠.٧٥١تشبع مقبول على العامل الثاني  األسفل من األعلى ومن سالاإلر اختبار  •
  ٠.٦٣٧ – األولتشبع مقبول على العامل  الطویل اإلرسالاختبار  •
 ٠.٥١٦  األول تشبع مقبول على العامل  للنقاط الصعبة اإلرسالاختبار  •

 وأظهــرت) ٧(و)٢(ثناء اختبــار باســتوالجــدیر بالــذكر ان جمیــع تــشبعات هــذه االختبــارات علــى العوامــل كانــت مقبولــة 
 وبهـذا فـي لعبـة الكـرة الطـائرة واإلرسال وهي قیمة جیدة لتفسیر مهارتي  التمریر )٦٠.٥٥٥(نسبة تباین عاملي مفسر قدره 

  ٠ملیًا وتصلح لقیاس المهارة الخاصة بهااصادقة ع المقبولة الكرة الطائرة تصبح اختبارات لعبة 
  :قشتها للعبة كرة القدم  عرض النتائج وتحلیلها ومنا٣-٤
  : لالختبارات المهاریة بكرة القدم اإلحصائي الوصف ١-٣-٤

   الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمنوال ومعامل االلتواء لالختبارات المهاریة بكرة القدماألوساط )١٢(رقم جدول 
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 الحـسابیة قـد تجـاوزت االنحرافـات المعیاریـة لالختبـارات وهـو األوسـاط جمیع قـیم إننالحظ ) ١٢(قم ر من الجدول 

وكـذلك الحـال بالنـسبة .  انتظـام العینـة الخاضـعة للتحلیـل أیضاما یؤكد صالحیة ومالئمة االختبارات للتحلیل وهو ما یؤكد 
  ) ٣ ±(لمعامل االلتواء لالختبارات حیث كان ضمن 

   :فة االرتباطات البینیة لالختبارات المهاریة بكرة القدم مصفو ٢-٣-٤
   مصفوفة االرتباطات البینیة لالختبارات المهاریة بكرة القدمیبین )١٣(رقم جدول ال

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  ) .٢-ن(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى معنویة ) ٠.٢٣٢(الجدولیة ) ر(قیمة * 
) ٣٩ (إلـىمعامـل ارتبـاط عـدا الخالیـا القطریـة وقـد صـنفت ) ٧٨(نالحـظ انـه یحتـوي علـى ) ١٣(رقم من الجدول 

ارتباطات موجبة وسالبة وبلغـت قیمـة االرتباطـات ) ٣(ارتباطًا سالبًا، بلغت االرتباطات الدالة معنویا ) ٣٩(ارتباطًا موجبًا و
فــي حــین بلغــت عــدد االرتباطــات الــسالبة الدالــة ) ٠.٠٥(ارتبــاط موجــب عنــد مــستوى معنویــة ) ٢(الموجبــة الدالــة معنویــا 

ارتباطـًا غیــر ) ٧٥( االرتباطـات الغیـر معنویـة فقـد كانـت أمـا.  المـستوى نفـسه مـن المعنویـة ارتبـاط سـالب عنـد) ١(معنویـا 
  . معنوي 
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   الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعوامل ٣-٣-٤
  

   الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع لالختبارات المهاریة بكرة القدم یبین )١٤(رقم جدول 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
عوامــل ) ٥( قــیم الجــذور الكامنــة قــد تــدرجت بــشكل تنــازلي وان أننجــد ) ١٤(رقــم  الجــدول إلــىمــن خــالل النظــر 

وفـــسرت هـــذه ) ٧.١٤٠(ة لهـــذه العوامـــل وقـــد كانــت قـــیم الجـــذور الكامنـــ، زادت قــیم جـــذورها الكامنـــة عـــن الواحـــد الـــصحیح 
 نسبة التباین للعوامـل المقبولـة أما% .١٠٠من مجموع قیم الجذور الكامنة الذي یمثل نسبة %) ٥٤.٩٢(العوامل ما قیمته 
للعامل الخامس في حین بلغت قیمـة التبـاین المتجمـع تـصاعدیا ) ٨,٦٨٦ (إلى األولللعامل ) ١٢.٩٨٠(فقد كانت ما بین 

  ) .٥٤.٩٢١( العامل الخامس إلى) ١٢.٩٨٠ (األول من العامل
  
  
  
  
  
  
  

  ي للتحلیل العاملي قبل التدویر األول الحل ٤-٣-٤
   مصفوفة العوامل قبل التدویر لالختبارات المهاریة لكرة القدم یبین)١٥(رقم جدول 

   
     

      
      
      

                                           
   . ١٣.٠٠٠:  مجموع الجذور الكامنة *

    .٧.١٤٠:  مجموع الجذور الكامنة للعوامل المقبولة **

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...... يفاملتقدمني للقبول لطالب ا الصدق العاملي لالختبارات املهارية املقرتحة يف اختيار 
 

 ٩١

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  : الحل النهائي للتحلیل العاملي بعد التدویر ٥- ٣-٤
  الختبارات المهاریة لكرة القدم مصفوفة العوامل بعد التدویر ل یبین)١٦(رقم جدول 

         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

   التشبع المقبول على العامل  ****    نسبة التباین العاملي المفسر** *     النسبیة للعامل همیةاأل**     الجذر الكامن*            
عوامــل ) ٥ (إلــى التــدویر المتعامــد تــم التوصــل إجــراء مــصفوفة العوامــل بعــد یبــینوالــذي ) ١٦(مــن خــالل الجــدول 

) ١.٤٢٩( و األولللعامـل ) ١.٥٥٨(من مالحظة الجذور الكامنة للعوامل المقبولة نجد انهـا كانـت بنـسبة و ، قبلت جمیعها
للعامل الخامس شكلت مـا مجموعـه ) ١.٣٥٨ (وأخیراللعامل الرابع ) ١.٣٦٦(للعامل الثالث و ) ١.٤٢٨(للعامل الثاني و 

 النـــسبیة لكـــل عامـــل فقـــد كانـــت علـــى التـــوالي همیـــة األأمـــا.مـــن مجمـــوع قـــیم الجـــذور الكامنـــة للعوامـــل المقبولـــة ) ٧.١٤٠(
فــي حــین بلغــت قیمــة التبــاین العــاملي المفــسر للعوامــل ) . ١٩.٠١٩ - ١٩.١٣١ -٢٠.٠٠٠ - ٢٠.٠١٤ - ٢١.٨٢٠(

 لنــا خالصــة یبــین ) ١٦(رقــم مــن الجــدول ، )١٠.٤٤٦ - ١٠.٥٠٧ - ١٠.٩٨٤ - ١٠.٩٩٢ -١١٩٨٤(علــى التــوالي 
ـــارات المعتمـــدة ـــى العوامـــل حـــصول االختب ـــشبعها المقبـــول عل   فـــي التحلیـــل العـــاملي علـــى الـــصدق العـــاملي حـــسب نـــسب ت

  :وكاالتيالمقبولة 
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-تـشبع مقبـول علـى العامـل الثـاني و ٠.٢٦٦ - تشبع مقبول على العامل األول األربعالتصویب على المستطیالت اختبار 
 األولتـشبع مقبـول علـى العامـل  ب علـى المرمـىدقـة التـصویاختبـار ،  ٠.٤٩٤ وتشبع مقبول على العامل الثالث ٠.٣٩٨
 تــشبع  متــر١٢التــصویب القریــب علــى ثــالث دوائــر مــسافة اختبــار  ،٠.٥٧٥ وتــشبع مقبــول علــى العامــل الثالــث ٠.٤٠٤

تــشبع مقبــول علــى  التــصویب علــى هــدف كــرة القــدم بداخلــه هــدف كــرة یــد اختبــار  ،٠.٥١٣ -مقبــول علــى العامــل الرابــع 
اختبـار  ،٠.٤٤١ وتشبع مقبول على العامـل الـسادس ٠.٤٩٥- وتشبع مقبول على العامل الخامس ٠.٣٨٤العامل الثالث 

 فتــرة ألطــولالــسیطرة علــى الكــرة اختبــار  ،٠.٦٧٦  األول تــشبع مقبــول علــى العامــل  ثانیــة ٣٠الــسیطرة علــى الكــرة خــالل 
 الجـسم عـدا الیـدین أجزاءة على الكرة بجمیع السیطر اختبار  ، ٠.٧٥٦تشبع مقبول على العامل الخامس ممكنة داخل دائرة 

تـشبع مقبـول علـى ) ثـالث محـاوالت(الـسیطرة علـى الكـرة اختبـار ، ٠.٧٤٩ -الثالـث  تشبع مقبـول علـى العامـل )محاولتین(
اختبـــار ،  ٠.٦٤٢ األول تـــشبع مقبـــول علـــى العامـــل الـــسیطرة علـــى الكـــرة خـــالل دقیقـــة اختبـــار  ،٠.٧٦٥العامـــل الرابـــع 

الدحرجــة بــالكرة ذهابــا اختبــار  ،٠.٧١٤تــشبع مقبــول علــى العامــل الخــامس  شــواخص ٥ بــین وٕایابــالكرة ذهابــا الدحرجــة بــا
 شــواخص ٨ بــین وٕایابــاالدحرجــة بــالكرة ذهابــا  اختبــار ،٠.٧٥٠ تــشبع مقبــول علــى العامــل الثــاني  شــواخص ٣ بــین وٕایابــا

بع مقبول علـى العامـل تش شواخص ٦ بین وٕایابا ذهابا الدحرجة بالكرةاختبار ، ٠.٦٤١-   األولتشبع مقبول على العامل 
 نـسبة تبـاین وأظهـرت جمیع تشبعات هذه االختبـارات علـى العوامـل كانـت مقبولـة إنالجدیر بالذكر  ومن  ،٠.٧٠٣ الثاني 

 التــصویب والدحرجــة والــسیطرة علــى الكــرة فــي لعبــة كــرة وهــي قیمــة جیــدة لتفــسیر مهــارات) ٥٤.٩١٣(عــاملي مفــسر قــدره 
لح لقیـاس ملیـًا وتـصا صـادقة عالقـدموبهـذا تـصبح جمیـع اختبـارات لعبـة كـرة لقدم على الـرغم مـن تعـدد مهـارات هـذه اللعبـة ا

  .المهارة الخاصة بها
  :  االستنتاجات والتوصیات٥
  :   االستنتاجات١-٥

 إلـى تـم التوصـل لأللعـابمن خـالل تحلیـل الجـداول الخاصـة بمـصفوفة العوامـل بعـد التـدویر لالختبـارات المهاریـة 
  االستنتاجات اآلتیة

  :  االستنتاجات الخاصة بلعبة كرة السلة ١-١-٥
 إلــىتــم التوصـل اختبـار ) ١٤(العـاملي لالختبــارات المهاریـة الخاصـة بلعبــة كـرة الــسلة والبالغـة تحلیــل المـن خـالل 
المقبولـة  العوامـل المقبولـة علـى هال تـشبعاتحصول اختباراتها علـى الـصدق العـاملي مـن خـالو منها ) ٥(ستة عوامل  قبلت 

:  
  :  نتاجات الخاصة بلعبة كرة الطائرة االست٢-١-٥

تــم التوصــل  اتاختبــار ) ٩(والبالغــة الكــرة الطــائرة العــاملي لالختبــارات المهاریــة الخاصــة بلعبــة تحلیــل المــن خــالل 
 علـى خـالل تـشبعاتها المقبولـةملي مـن حـصول اختباراتهـا علـى الـصدق العـا و  والثاني األول العامل  عوامل  قبلأربعة إلى
  .مل المقبولةاالعو 
   :  االستنتاجات الخاصة بلعبة كرة القدم٣-١-٥

 إلــىتــم التوصــل اختبــار ) ١٣(العــاملي لالختبــارات المهاریــة الخاصــة بلعبــة كــرة القــدم والبالغــة تحلیــل المــن خــالل 
 علـــى العوامـــل خـــالل تـــشبعاتها المقبولـــةي مـــن حـــصول اختباراتهـــا علـــى الـــصدق العـــامل و   عوامـــل  قبلـــت جمیعهـــاخمـــسة
  .المقبولة
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 ٩٣

  : التوصیات ٢-٥ 
  ) كرة السلة، كرة الطائرة ، كرة القدم ٠االختبارات المهاریة الخاصة بألعاب استخدام 

 لتـوفر شـروط  كلیـة التربیـة الریاضـیةإلـى كمؤشـر للقبـول عنـد اختیـار الطـالب المتقـدمین  من التحلیـل العـاملي المستخلصة
  لصدق العاملي والثبات والموضوعیة والتوزیع االعتدالي فیها ا

   : واألجنبیةالمصادر العربیة 
  : المصادر العربیة 

 قیاسـها ، - تنمیتهـا - عناصـرها -اللیاقة البدنیة ) : ١٩٨٤( ، محمد عاطف وعبد اهللا ، محمد سعد األبحر •
  .  ، السعودیة اإلصالحدار 

، دار الفكـر العربـي ، ١ ، ج١لقیاس والتقویم في التربیـة الریاضـیة ، طا) : ١٩٧٩(حسانین ، محمد صبحي  •
 .القاهرة

الطـرق ( طـرق بنـاء و تقنـین االختبـارات والمقـاییس فـي التربیـة البدنیـة  ) : ١٩٨٢( حسانین، محمد صـبحي  •
  . ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ١، ط ) العاملیة 

 ، دار الفكــر ٣، ط١یم فــي التربیــة البدنیــة الریاضــیة ، جالقیــاس والتقــو ) : ١٩٩٥(حــسانین ، محمــد صــبحي  •
  . العربي ، القاهرة 

تحلیـل الـصدق الختبـار مـشروع اللیاقـة البدنیـة لطـالب المرحلـة الثانویـة ) : ١٩٩٦(حیدر ، عادل عبد الحلیم  •
عــــة  ، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، جام٢٦، محافظـــة الغربیــــة ، بحــــث منــــشور ، نظریــــات وتطبیقـــات ، العــــدد 

   . اإلسكندریة
القیاس في المجـال الریاضـي ، مطـابع جریـدة الـسفیر ) : ١٩٧٨(خاطر ، احمد محمد و البیك ، علي فهمي  •

   . اإلسكندریة، 
  . المباراة والتدریب في كرة القدم ، دار المعارف ، القاهرة ) : ١٩٧٩(خاطر ، احمد فهمي  •
ـــــــــــــــــدین محمـــــــــــــــــد  •    ، دار المعـــــــــــــــــارف ، ١ ، ط، التحلیـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــاملي) ١٩٦٧(ســـــــــــــــــلطان ، عمـــــــــــــــــاد ال

  . مصر 
 ، دار الفكـر ٢ الحركـي ، طاألداءاختبـارات ) : ١٩٨٧(عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین  •

  . العربي ، القاهرة 
القیــاس فــي التربیــة الریاضــیة وعلــم الــنفس ) : ١٩٨٨(عــالوي ، محمــد حــسن ورضــوان ، محمــد نــصر الــدین  •

  . ربي ، القاهرة  ، دار الفكر الع٢الریاضي ، ط
القیــاس فــي التربیــة الریاضــیة وعلــم الــنفس ) : ٢٠٠٠(عــالوي ، محمــد حــسن ورضــوان ، محمــد نــصر الــدین  •

  . الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
  . التحلیل العاملي في العلوم السلوكیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ) : ١٩٨٠(فرج ، صفوت  •
  . القیاس والختبار في التربیة الریاضیة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ) : ٢٠٠١(فرحات ، لیلى السید  •
تــصمیم االختبــارات المهاریــة المركبــة كجــزء مــن بطاریــة اختبــار الالعبــین ) : ٢٠٠٣(كــریم ، شــاخوان مجیــد  •

  .  ربیل أ دكتوراه غیر منشورة ، جامعة صالح الدین ،أطروحةربیل ، أالشباب بكرة القدم في مدینة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...... يفاملتقدمني للقبول لطالب ا الصدق العاملي لالختبارات املهارية املقرتحة يف اختيار 
 

 ٩٤

دراسـات ( فـي كـرة المـاء األساسـیةبناء بطاریـة اختبـارات المهـارات ) : ١٩٩٧(محمد ، محمد مصدق محمود  •
 ، جامعـة حلـوان األول، المؤتمر العلمـي الـدولي ، المجلـة العلمیـة للتربیـة البدنیـة الریاضـیة ، المجلـد ) عاملیه

 .  
 فـي لعبـة كـرة التـنس لطـالب األساسـیةلمهارات بناء بطاریة اختبار ا) : ٢٠٠٠( عبد الكریم إیثارالمعماري ،  •

  . توراه غیر منشورة ، جامعة الموصل دكأطروحةكلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل ، 
 والقیاس في التربیة وعلـم الـنفس ، دار المعرفـة الجامعـة ، اإلحصاء) : ١٩٨٩(المنسي ، محمود عبد الحلیم  •

   . اإلسكندریة
• Montys. J. Henry (1978): an Introduction to measurement in physical education,  

   الثالثةولأللعاب المهارات أهم المختصین في بیان رأیهم حول بأسماءقائمة )١(الملحق 
  : المختصین في لعبة كرة السلة   . أ

  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د هاشم احمد سلیمان.م.أ   .١
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    إسماعیلریاض احمد . د.م   .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    إسماعیلزهیر یحیى . د.م.م   .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   خالد محمود عزیز. م.م   .٤
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ولید ذنون یونس . م.م   .٥
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ام محمد رضا عص. م.م   .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   مؤید عبد الرزاق حسو . م.م   .٧

  : المختصین في لعبة الكرة الطائرة   . ب
  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د ودیع یاسین التكریتي .أ .١
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ن الحساويعارف محس. د.م.أ .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   هاشم احمد سلیمان . د.م.أ .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   خالد عبد المجید عبد الخطیب. د.م.أ .٤
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    ألبنالیث محمد داود . د.م.أ .٥
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    ألبناخالد محمد داود . د.م .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   احمد حامد احمد السویدي. د.م .٧
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ولید ذنون یونس . م.م .٨
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ولید غانم ذنون البدراني. م.م .٩

  : المختصین في لعبة كرة القدم . ج
  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د لؤي غانم الصمیدعي .أ .١
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   زهیر قاسم الخشاب . د.م.أ .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   محمد خضر اسمر . د.م.أ .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   رغام جاسم محمد ض. د.م.أ .٤
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   مكي محمود حسین الراوي . د.م .٥
   جامعة الموصل- األساسیةكلیة التربیة   معتز ذنون یونس . د.م .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   سبهان محمود الزهیري . د.م .٧

 
  

   الثالثةولأللعاب االختبارات المهاریة أهم المختصین في بیان رأیهم حول بأسماءقائمة  )٢(الملحق 
  : المختصین في لعبة كرة السلة   . أ

  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د هاشم احمد سلیمان.م.أ   .١
   الموصل جامعة-كلیة التربیة الریاضیة    إسماعیلریاض احمد . د.م   .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    إسماعیلزهیر یحیى . د.م.م   .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   خالد محمود عزیز. م.م   .٤
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   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ولید ذنون یونس . م.م   .٥
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   عصام محمد رضا . م.م   .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   مؤید عبد الرزاق حسو . م.م   .٧

  : المختصین في لعبة الكرة الطائرة   . ب
  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د ودیع یاسین التكریتي .أ .١
  ل جامعة الموص-كلیة التربیة الریاضیة   خالد عبد المجید عبد الخطیب. د.م.أ .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   لیث محمد داود البنا . د.م.أ .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   خالد محمد داود البنا . د.م .٤
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   احمد حامد احمد السویدي. د.م .٥
  لموصل جامعة ا-كلیة التربیة الریاضیة   ولید ذنون یونس . م.م .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ولید غانم ذنون البدراني. م.م .٧

  :المختصین في لعبة كرة القدم . ج
  الكلیة و الجامعة  االسم  ت
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   د لؤي غانم الصمیدعي .أ .١
  ل جامعة الموص-كلیة التربیة الریاضیة   زهیر قاسم الخشاب . د.م.أ .٢
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   محمد خضر اسمر . د.م.أ .٣
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   ضرغام جاسم محمد . د.م.أ .٤
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   مكي محمود حسین الراوي . د.م .٥
   جامعة الموصل-كلیة التربیة االساسیة   معتز ذنون یونس . د.م .٦
   جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة   سبهان محمود الزهیري . د.م .٧
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