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 ملخص البحث

 هدف البحث

في   طيب  الم لةية الناةةيةتبار المهارات االساسيةة بري ا الةيا خابية بخبناء بطارية ا    

 .جامعة ببح الاين/  بةة ال ياضةةكةةة الت

 فرض البحث 

لةييا اا العمامييف االفت اضييةة بتهييات بمهييارات التطييميا مالطبطبيية مالمنامليية ليي ل      

 .يفت ض البالا الهطمل عةى بطارية بضم ثبث ملاات لقةاس العمامف االفت اضةة

ة البها، كما استخاام البها المنهج المبف  باالسةم  االربباط  لمبئمة مطبةع    

السنة جامعة ببح الاين / مبم بهايا مجتمع البها بطب  كةةة الت بةة ال ياضةة

طالبا ( 00)، أما عةنة البها فقا شمةت 1023-1021لةممسم الاراس   الاراسةة الناةةة

 .بم اختةارهم بالط يقة العشمائةة من جمةع الشعا

ختبييارات لةمهييارات االساسييةة، ثبييات كمييا بييم بهايييا المهييارات االساسييةة مب شيية  اال    

االختبييارات مبييااها اليي اب  اضييافة الييى التج بيية ال ئةسيية فضييب عيين اسييتخاام المسييائف 

 .االلطائةة المناسبة

- :وفي النهاية توصل الباحث الى االستنتاجات االتية

اً اختبيارا مهاريي( 21)التهةةف العامة  باستخاام التامي  المتعاميا الي ا اجي ا عةيى : امال

يمنةما العمامف االفت اضيةة الينبث ارهي  اربعية عماميف بيم ابيمل ثيبث منهيا في  ضيمء 

 .الش مط الممضمعة لقبمل العامف

 التطميا العامف االمل -



 الطبطبة العامف الناة  -

 المناملة العامف النالا -

 طييب امريين التمبييف الييى بطارييية اختبييار المهييارات االساسييةة بريي ا الةييا خابيية ب: ثاةةيياً 

 جامعة ببح الاين مه / ف  كةةة الت بةة ال ياضةة الم لةة الناةةة

 اختبار اما التطميا من االربراز -

 الطبطبة بابجاه متع ج -

 .التم ي  بااة مس عة -

Research Summary 

Building the basic skills test battery reel hand private students 

of the second year In the Faculty of Physical Education / 

University of Salahaddin. 

 

M. Mudhafar Anwar Amen 

Find goal Building battery skills basic reel hand especially with 

the second year students in the Faculty of Physical Education / 

University of Salahaddin. 

 Find imposedwhere the default is determined by factors 

correction and Tabtab of the skills and handling it is supposed to 

get a battery researcher includes three units to measure the default 

factors. 

Use the search Relational-style descriptive approach to fit the 

nature of the research, as the research community have been 

identified students of the Faculty of Physical Education / 



University of Salahaddin second year of studies for the 2012-2013 

academic season, The research sample was included (60) students 

were randomly selected from all the people. 

The basic skills were identified and the nomination of basic skills 

tests, stability tests and sincerity in addition to experience self-

President as well as the use of appropriate statistical methods.In 

the end, the researcher reached the following conclusions: - 

First: factor analysis using orthogonal rotation, which was 

conducted on (12) a Mharria test representing the three default 

factors showed four factors, three of which were accepted in light 

of the conditions laid down to accept the worker. 

 The first factor correction 

- Second factor Tabtab  

- The third factor Handling 

Second: possible to reach a basic skills test battery reel hand 

especially with the second year students in the Faculty of Physical 

Education / University of Salahaddin it:- 

- Test the strength of the correction pivot 

- Tabtab off curvy 

- Accurately and scrolling speed. 

 

 

 



 الباب االول

 :التعريف بالبحث-1

 :المقدمة وأهمية البحث1-1

اا االختبار مالقةاس مسائف عةمةة بساعا ف  المبمل إليى التقيميم الطيهة  مبالتيال       

 ال ياضةة ل ا فاا القائمةن عةى عمةةة التقميم هيم  الفعالةاتستمى االتاء ف  مختةف رفع م

بأمس الهاجة إليى بطيمي  مرفيع كفياءا اتمات القةياس منلي  الا اسياس كيف عمةةية سيماء 

كاةت اختةار أم مفاضةة ةاجهية بيةن مجممعية مين المختبي ين بسيتنا عةيى بيمف  الشي مط 

ئف القةياس ، بيف اا بيمف  منيف بةي  الشي مط يعني  بقةةيف ماالسس العةمةية الااةقية في  مسيا

مباارك االخطاء مالسةبةات ف  بة  المسائف مما يجعةها اتمات تاةقة بساعا القائمةن عةى 

العمةةيية ميين التمبييف إلييى اهيياافهم لةييا اا التقييميم باسييتخاام اتمات القةيياس الممضييمعةة 

مييا بخضييع لةتهةييص الشخطيي   مالعةمةيية بختةييف ةتائجيي  كةةييا عيين اسييتخاام مسييائف عيياتا

  .مال اب 

التي  يعيمل عةةهيا في  مع فية م كما مبعا االختبارات الممضمعةة من أهم مسائف التقيمي   

المسييتمى اليي اهن لدفيي ات فيي  المجييال ال ياضيي ، فضييب عيين مع فيية مسييتمى الييتعةم أم 

ف هيي ه التطييمر بعييا ب ةييامج بيياريب  أم بعةةميي ، ليي ل  بمجيي  العةميياء لةتفيينن فيي  ايجييات منيي

رمةييات امييا بالنسييبة لةعنابيي  أم المالمسييائف ميين خييبل بنيياء مليياات االختبييار مبقنةنهييا، 

المنف تا مالت  يمرن اةاسها من خبل ملاا اختبار مالاا، أما الظيماه  الم كبية كالةةااية 

الباةةة أم المهارات االساسةة لةقعالةات ال ياضيةة كري ا القيام أم السيةة ام كي ا الةيا فاةهيا 

 ةياتمختطي  بقيةس مجممعية مرم اج ما ةطةق عةة  بطارية االختبار مالت  ه  بشرفبهت

الظياه ا الم كبيية، ملقييا ازتات االهتمييام فيي  بنياء بطاريييات االختبييار المهارييية التيي  بقييةس 

مهارات فعةةة معةنة كر ا الةا مالت  ه  مهمر بهننا ه ا، ل ل  رهي ت البطارييات التي  

أميا عةيى ( 1021الهايياا )أم الشا  ( 1002المزا )لناشئةن ان بهتم بالفئات العم ية م

بعةا الرةةات االكاتيمةة مالمقطمت كةةات الت بةة ال ياضةة، فبزال المارسما يعمياما 



الى القةاس ال اب  من خبل الارجة الت  يمنهها المارس لةطالا من خبل أتائ  لةمهاراا 

خييبل المهاضيي ا ممييا يرمةيي  المييارس ميين المطةمبيية أثنيياء االمتهيياا أم اثنيياء ممارسييت  

اةطباع عن الطالا، ل ل  بب ز الهاجة اليجات االختبارات الممضمعةة الت  بشرف في   

متسامية لةجمةع من خبل بملةا الظ مف، مةظ اً لرما البالا الا باريسية  مياتا كي ا 

مسيةةة التي  يمرين المهارات االساسةة ل ل  اخا عةى عابق  االهتمام بايجات منف ه ه ال-الةا

 .اا بستفات منها كةةة الت بةة ال ياضةة، ممن هللا التمفةق

 :مشكلة البحث 1-2

اا المبييمل إلييى افضييف ترجييات االختةييار يمريين اا يييتم عيين ط يييق اسييتخاام افضييف 

اةييماع االختبييارات مالمقييايةس مبالتييال  فاةنييا سييمف ةييتمرن ميين اختةييار الطييب  مبهايييا 

تهقةق ه ا الهاف فاةنا يجا اا ةةجأ إلى استخاام اختبيارات بمتةي  اابةةابهم مامراةةابهم مل

ميين الممابييفات العةمةيية مييا يجعةهييا فعاليية بمييا يتضييمن  ميين بييا  مثبييات مممضييمعةة 

معنيياما برييما هيي ه االختبييارات اييا خضييعت إلييى جمةيية هيي ه الشيي مط فيياا "ممبئميية  ، 

ةقيي ر ابييمل الييبع  استخببييها مبطبةقهييا عةييى عةنيية االفيي ات فيي  ضييمئ  ةسييتطةع اا 

ماستبعات البع  االخ  أا اةنا سمف بينمرن مين الهطيمل عةيى افي ات يتمةيصما بقيارات 

ماسييتعااتات معةنيية مةيي  متييمف ا فيي  االخيي ين ممييا يسييهف عةةنييا مع فيية االفيي ات اليي ين 

 (33،  2811عبما ، رضماا ، " )يمتةرما امراةةة ممارسة النشاط ال ياض 

ف  المجال الةاض  مالتمجي  ةهيم القةياس الممضيمع ، مبميا من خبل ل كة القةاس      

اا افضف مسائف القةاس ه  الت  برما مبنةة مفق طبةعة المجتمع ال ا بطبق عةة ، لي ل  

بتهات مشرةة البها ف  عام مجمت بطارية اختبيار لةمهيارات االساسيةة بري ا الةيا خابية 

 .امعة ببح الاينج/ ف  كةةة الت بةة ال ياضةة طب  الم لةة الناةةةب

 :هدف البحث 1-3

طيب  الم لةية بر ا الةا خابة ب الهجممةة المهارات االساسةة اتاء تبارخبناء بطارية ا-

 .جامعة ببح الاين/ ف  كةةة الت بةة ال ياضةة الناةةة



 :فرض البحث 1-3

لةييا اا العمامييف االفت اضييةة بتهييات بمهييارات التطييميا مالطبطبيية مالمنامليية لييي ل  -

 . ض البالا الهطمل عةى بطارية بضم ثبث ملاات لقةاس العمامف االفت اضةةيفت

 :مجاالت البحث 1-4

 جامعة ببح الاين / ف  كةةة الت بةة ال ياضةة طب  الم لةة الناةةة :المجال البشري

 10/1/1023 ملغاية 10/2/1023الماا من  :المجال الزمكاني

 .جامعة ببح الاين/ ة الت بةة ال ياضةةالقاعة الااخةةة لرةة :المجال المكاني

 

 الباب الثاني

 :الدراسات النظرية والبحوث المشابهة -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :بطارية االختبار 2-1-1

بعيي ف بطاريييية االختبييار باةهيييا مجممعيية مييين االختبييارات المقننييية عةييى االشيييخا      

ا يقطيا بالبطاريية الةاةيا اختبياراا أةفسهم، ممعاية ها مشتقة بط يقة بسم  بالمقارةة، ما

 (.323-2880لساةةن، )ام اكن  أعطةا لنفس االشخا  سماء اننا ام لم يقننا معا 

الم كبة الت  اليمرن التعبة  عنها باختبار مالا لي ا  الظماه اا بطارية االختبار بمنف     

ريص عةيى ةيالةتةن يستمجا االستعاةة بالبطاريات مخطمات بناءها، مالبناء ف  لقةقتي  ي ب

رئةسةتةن هماا الخطمات الت  يجا ابباعها عنا بناء ملياا االختبيار، مكةفةية الي بن بيةن 

ملاات االختبارات المختةفة ف  هةئة بطاريية اختبيار، اا عمةةية الي بن بهتياج اليى بيمف  

 :عات من الش مط الماجا م اعابها ف  البطارية، ممن ضمن ه ه الش مط

ملاات ( 2-3)مرن من الملاات، ميفضف اا يق   ه ا العات من بتضمن ااف عات ماا -

 .فقن



اا برما معامبت االربباط الااخةةية بيةن الملياات اايف ميايمرن مين معيامبت االرببياط -

( 331-328، 1000عييبما مرضييماا، )المهسييمبة بييةن المليياات التج يبةيية المختةفيية، 

ةم  التهةةيف العيالم  الي ا يسيتخام عةى اا االسيةم  االمنيف لبنياء البطارييات يتمنيف باسي

معييييامبت االربباطييييات بييييةن المتغةيييي ات المختةفيييية مبهةةهييييا السترشيييياف العمامييييف)
()

 ،

العامة
()

، مالطائفةة
()

، الت  ب بن ه ه المتغة ات بعضها بالبع  فهم عمةةة بطنةف 

 لةبةاةييات ال امةيية التيي  لطييف عةةهييا البالييا ميين االختبييارات عةييى مفييق ااييف عييات ميين

 (.233-321، 2880لساةةن، ( )القارات المؤث ا

 :المهارات االساسية بكرة اليد 2-1-2

التيي  بقسييةم المهييارات االساسييةة بريي ا الةييا الييى مهييارات  ييي ها الرنةيي  ميين المنظيي ين    

أبييم زيييا مالشييافع ، ( )38-21، 2811الخةيياط ممييصال، )ممهييارات تفاعةيية   هجممةيية 

 (.02-32، 2881عمتا، ( )1-20، 1001

معنا النظ  ف  أتبةات القةاس ةجا اا اكن هاا ي كص عةى اةاس المهيارات الهجممةية،      

امال من طبطبة مبم ي  مبطميا، مالبالا ي ى باا ةمعةة المتعةةمةن مين عةنية البهيا 

بسييتمجا االخيي  بهييا االبجيياه ميين لةييا طبةعيية الميينهج مكييما الطييب  خييام لييم يتع ضييما 

 .لخب ات سابقة

  :سات المشابهةالدرا 2-2

  2112دراسة الحديدي  2-2-1

 (مهارية لالعبي كرة اليد الشباب للمنطقة الشمالية-بناء بطارية اختبار بدنية)

                                                 
() تكوين افتراضي يستنتج من جراء عمليات التحليل العالني لعالقات الترابط بين عدد من المتغيرات او : العامل

 (.764ب، 6991حسانين، )االختبارات المتعلقة باحدى الوظائف 
() يعبر عن وجود ظاهرة عامة تدخل في جميع المتغيرات الخاضعة للبحث في مجال معين: العامل العام. 
( )سيعبر عن وجود ظاهرة مشتركة بين طائفة من المتغيرات بحيث التمتد هذه الظاهرة، لتحتوي : العامل الطائفي

-15، 6991حسانين، )جميع المتغيرات فتصبح عامال عاما وال تضيق في نطاقها على ظاهرة واحدة فتصبح اولة 
17.) 

 



مهارية لبعب  ك ا الةيا -بهايا العمامف االبناء بطارية اختبار باةةة: مهافت الاراسة الى

ا خمسيية اةاييية، فةمييا العييا يمنةييم( 202)الشييبا  لةمنطقيية الشييمالةة، عةييى عةنيية امامهييا 

اختبيار مهيارا، فةميا ( 22)اختبارا باةةا ممهاريا منها ( 38)برمةت متغة ات البها من 

بييم اسييتخاام المسيين الهسيياب  ماالةهيي اف المعةييارا ممعامييف االلتييماء ممعامييف االرببيياط 

رشااة )البسةن مالتهةةف العامة  كمسائ الطائةة، ماا بم التمبف الى سبعة عمامف ه  

 كات الافاعةة، س عة مرشااة الطبطبة، القما العضيةةة، القابةةية اله كةية المهاريية، الته

 (.رشااة مم مةة التطميا، المطاملة العضةةة، الم مةة اله كةة

 :2112دراسة الوزن  2-2-2

االتساق لعوامل اللياقة البدنية الخاصة وعوامل بطاريةة المهةارات االساسةية للنانة ين )

 (بكرة اليد

بناء بطاريت  اختبار المهارات االساسةة مالةةااة الباةةة الخابية : فت الاراسة الىمممها

( 00)عةى عةنية امامهيا ( مهارية-باا)لةناشئةن بر ا الةا، فضب عن بناء بطارية اختبار 

اختبييارا ( 30)العييا يمنةييما اةاييية المنطقيية الشييمالةة، فةمييا برمةييت متغةيي ات البهييا ميين 

اختبار مهارا، يمنةما مهارات الطبطبية، التم يي ، التطيميا، ( 21)باةةا ممهاريا منها 

الته ك الافاع ، فةما بم استخاام المسن الهساب  ماالةه اف المعةارا ممعامف االلتيماء 

ممعامييف االرببيياط البسييةن مالتهةةييف العييامة  كمسييائف الطييائةة، مفةمييا يخيي  بطارييية 

عاميف ايما التطيميا )ى خمسة عمامف ه  االختبار لةمهارات االساسةة فقا بم التمبف ال

 (.الق يا، الطبطبة، التم ي  مالتطميا، الته ك الافاع ، مبم ي  الر ا

 

 الباب الثالث

 :اجراءات البحث -3

 : منهج البحث 3-1

 .استخاام البها المنهج المبف  باالسةم  االربباط  لمبئمة مطبةعة البها    



 : البحثوعينته مجتمع ال 3-2

السينة جامعية بيبح الياين / بهاييا مجتميع البهيا بطيب  كةةية الت بةية ال ياضيةة بم     

طالبيا ( 00)، أما عةنة البها فقا شيمةت 1023-1021لةممسم الاراس  الاراسةة الناةةة 

 .بم اختةارهم بالط يقة العشمائةة من جمةع الشعا

 :في البحث ةالمستخدمواالدوات وسائل ال 3-3

 علوماتوسائل جمع الم 1- 3-3

 المطاتر العالمةة الع بةة ماالجنبةة 

 االختبارات مالمقايةس 

 في البحث المستخدمةاالدوات  2- 3-3

 ش ين اةاس مت ا.  

 - شماخ  ماعبم. 

 - ك ات يا ااةمةةة. 

 - ساعات بماةت. 

 :تحديد متغيرات البحث 3-4

 :تحديد المهارات االساسية 3-4-1

 ض مسبقا لخب ات سيابقة بري ا الةيا لي ل  ااتطي  بالنظ  لظ مف العةنة كمةها لم بتع    

البها عةى المهارات االساسةة من مناملة مطبطبة مبطميا، مايا بيم عي ض نلي  عةيى 

مجممعة من المختطةن
()

 .، من خبل استبةاا ممج ، مالة ين اا ما نل 

 

                                                 
() يتكون السادة المختصين من: 

 .كلية التربية الرياضية/ ط، طرائق تدريس كرة اليد، جامعة الموصلضياء قاسم الخيا. د.أ -
 .كلية التربية الرياضية/ عبدالكريم قاسم غزال، قياس وتقويم كرة اليد، جامعة الموصل. د.أ -
 .كلية التربية الرياضية/ بزار علي جوكل، فسلجة تدريب كرة اليد، جامعة صالح الدين. د. م -
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 :ترنيح االختبارات للمهارات االساسية  3-4-2

مبئميية لةمهييارات االساسييةة بريي ا الةييا فقييا اييام لغيي ض الهطييمل عةييى االختبييارات ال    

البالييا بالمسيي  الشييامف لةعايييا ميين المطيياتر مالبهييمث العةمةيية الخابيية بيي ل  ممنهييا 

عيييمتا ( )2880الجيييماتا ( )2811الخةييياط مميييصال ( )2810عباالهمةيييا، ملسييياةةن )

الهاييياا ( )1001الييمزاا ( )2880ابيي اهةم ( )2811الةجهييمف مبةماةييارات ( )1003

مبييم التمبييف الييى عييات ميين االختبييارات المبئميية لقةيياس المهييارات االساسييةة ( 1021

اختبييار، ( 21)ممضييمع البخييا، مبييم ب شيية  أربعيية اختبييارات لرييف مهييارا لةرييما العييات 

 يبةن االختبارات المختارا( 2)مالجامل 

 (1)الجدول 

 المهارات االساسية واختباراتها

 االختبارات المهارات االساسية

 ةالطبطب

 م(12)الطبطبة في خط مستقيم  -

 (دورة واحدة)الطبطبة بطريقة باور  -

 المنتصف-9-6)الطبطبة بالذهاب والعودة  -

 المناولة

 التمرير بدقة وسرعة -

 دقة المناولة الطويلة -

 التمرير بدقة من الحركة -

 التوافق وسرعة التمرير -

 التصويب

 قوة التصويب القريب من الحركة -

 تصويب القريب بالقفز لالمامقوة ال -

 قوة التصويب من االرتكاز -

 م(9)دقة التصويب من خلف خط  -

 

 

 



 :ثبات االختبارات وصدقها الذاتي 3-2

طالييا ( 22)ماج يييت التج بيية عةييى ( إعيياتا االختبييار-االختبييار)بييم اسييتخاام ط يقيية     

الشيعا، مايا اجي ا  ممزعةن عةيى كافية طب  الم لةة الناةةةيمنةما عةنة عشمائةة من 

( 1)بقابييف زمنيي  اييارا  11/2/1021 ملغاييية 2/1023/ 10هيي ه التج بيية لةفتيي ا ميين  

 .ايام

فما فيم  لعاميف النبيات لةيا ان شي ط المتغةي ات ( 0710)مبم اعتمات ترجة االربباط     

 (.200، 2811لساةةن، )الم بشهة لةتهةةف العالم  اا برما نات معامف ثبات م بفع 

هطييمل عةييى بييا   االختبييار ميين خييبل الطييا  اليي اب  بايجييات جيي ر النبييات كمييا بييم ال

 .يبةن نل ( 1)مالجامل ( 03، 2888باه ، )

 (2)الجدول 

 معامل الثبات والصدق الذاتي الختبارات المهارات االساسية

 الطا  ال اب  معامف النبات االختبارات                       ت

 0،10 0،13 م(22)الطبطبة ف  خن مستقةم  2

 0،12 0،13 الطبطبة المستم ا ف  ابجاه متع ج 1

 0،11 0،18 (المنتطف-8-0)الطبطبة بال ها  مالعمتا  3

 0،80 0،12 (تمرا مالاا)الطبطبة بط يقة بامر  3

 0،18 0،10 التم ي  بااة مس عة 2

 0،11 0،11 تاة المناملة الطميةة 0

 0،80 0،12 التم ي  بااة من اله كة 1

 0،11 0،11 التمافق مس عة التمة  1

 0،80 0،12 اما التطميا الق يا من اله كة 8

 0،10 0،12 اما التطميا من االربراز 20

 0،82 0،13 اما التطميا الق يا بالقفص لبمام 22

 0،80 0،12 م(8)تاة التطميا من خةف خن  21



 (:النهائية)التجربة االساسية  3-6

لةة االختبيييارات مبضيييمنها لةشييي مط العةمةييية ممبئمتهيييا لعةنييية بعيييا التأكيييا مييين بيييب    

الاراسيية، اييام البالييا مبمسيياعاا ف يييق عمييف بالتج بيية االساسييةة بعييا التضيية  لجمةييع 

اختبيارات ( 3)متطةبات اجي اء االختبيارات، مبيم اج ائهيا عةيى مياار اربعية اييام، بماايع 

را من المهارات النبث، مايا اج ييت لةةمم المالا لةشمف كةَةَسا يمم اختبار مالا لرف مها

 (.1)مفق التسةسف الم كمر ف  الجامل االختبارات 

 :الوسائل االحصائية 3-8

 المسن الهساب  -

 االةه اف المعةارا -

 المنمال -

 معامف االلتماء لبة سما -

 معامف االربباط البسةن -

 التهةةف العالم  بط يقة المرمةات االساسةة -

 SPSSاا اج ا التهةةف باستخاام ب ةامج الطائ  جاهص م               

 

 الباب الرابع

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها -4

الختبارات المهارات االساسةة بر ا  ج ما يتعةق بخطمات البناء العامة بضمنت النتائ     

 .ف  كةةة الت بةة ال ياضةة جامعة ببح الاين طب  الم لةة الناةةةالةا ل

 :االحصائيالوصف  4-1

ميتضمن لسا  المتمسن الهساب  ماالةه اف المعةارا ممعامف االلتماء الختبيارات     

مالمبلييا اا جمةييع اييةم ( 3)المهييارات االساسييةة الخاضييعة لةتهةةييف مكمييا فيي  الجييامل 



عييبما )مهيي ا يييال عةييى اةهييا ا يبيية ميين االعتيياال ( 2)معامييف االلتييماء بتيي امح بييةن 

 (.222، 1000مرضماا، 

 التحليل العاملي 4-2

( 3جيامل ) Correlation Matrixميتضمن، لسيا  مطيفمفة  االربباطيات البةنةية     

مايا اسيتخامت في  ( 301، 2818منسي ، )مه  الخطيما التي  يبياأ بهيا التهةةيف العيالم  

( 00)لسييا  االربباطيييات معاتلييية االرببييياط البسيييةن ان بضيييمنت مطيييفمفة االربباطيييات 

ارببياط ( 11)ارببياط ممجيا، م ( 33)منهيا ( ا الخبييا القط ييةليم بهسي)معامف اربباط 

اربباطيياً معنميييا عنييا ( 1)اربباطييا، منهييا ( 21)سييالا، مبةييد عييات االربباطييات المعنمييية 

مممييا يتقييام ةجييا اا ( 0،02)اربباطييا معنميييا عنييا مسييتمى ( 20)م ( 0،02)مسييتمى 

هنيياك بجمعييات بنبيي ء بمجييمت عمامييف مسييتقةة بسييتمجا االةتقييال الييى التهةةييف العييالم  

 .لةتمبف الةها مبهاياها بشرف تاةق

 قبل التدويرالتحليل العاملي  4-2-1

بم استخاام ط يقة المرمةات االساسيةة م مهي  هني ا كيايصر الي ا يمايف اسيتخب      

 (.220، 2810ف ج، ) رها الرامن عن المالا الطهة  العمامف الت  يقف ج

ةجيا اا هنياك اربعية عماميف بجيامزت ايةم جي مرها الرامنية الماليا ( 2)ممن الجيامل     

ميين اييةم التبيياين ( 1،183)الطييهة  مبةييد مجمييمع اييةم الجيي مر الرييامن لةعمامييف مييا اةمتيي  

 .المجتمع

مألجيف الهطيمل عةيى ( 0)امل ماا ةيتج عين التهةةيف اربعية مين عماميف كميا في  الجي    

اايي   الهةييمل لةبنيياء العييامة  البسييةن لجييأ البالييا الييى عمةةيية التييامي  منليي  ألةيي  يصيييف 

 (.120، 2810ف ج، )الغممض ال  يطالا التهةةف االمل 

 

 

 



 ( 3)الجدول 

 الوصف االحصائي لمتغيرات البحث

 المتغيرات ت
الوسط 

 الحسابي
 المنوال

االنحراف 

 المعياري
 اللتواءمعامل ا

 0،101 0،21 3،32 3،31 م(22)الطبطبة ف  خن مستقةم  2

 0،120 1،21 1،2 8،03 الطبطبة المستم ا ف  ابجاه متع ج 1

 0،121 1،32 21،2 23،28 (المنتطف-8-0)الطبطبة بال ها  مالعمتا  3

 0،011 1،22 22 22،00 (تمرا مالاا)الطبطبة بط يقة بامر  3

 0،332 3،13 21 21،33 التم ي  بااة مس عة 2

 0،321 3،21 22،3 20،18 تاة المناملة الطميةة 0

- 0،002 3،11 21 21،10 التم ي  بااة من اله كة 1

 0،130 1،18 21،1 28،31 التمافق مس عة التم ي  1

 0،382 3،31 23 23،01 اما التطميا الق يا من اله كة 8

 0،123 3،03 21 23،80 اما التطميا من االربراز 20

 0،110 1،11 22 21،12 اما التطميا الق يا بالقفص لبمام 22

 0،212 3،38 20 22،11 م(8)تاة التطميا من خةف خن  21

 

 

 

 

 

 



 (4)الجدول 

 مصفوفة االرتباطات البينية بين المتغيرات

 12 11 11 9 8 7 6 2 4 3 2 1 المتغيرات

  2 2،00 0،1

1 

0،1

8 

0،1

0 

0،21 0،01 -0،00 0،02 0،01 0،01 -0،22 -0،0

0 

  1   2،0

0 

0،3

3 

0،3

3 

0،02 -0،08 -0،23 -0،00 0،21 0،00 -0،23 -0،2

3 

  3   2،0

0 

0،3

8 

0،08 -0،01 -0،11 -0،23 -0،01 0،02 0،20 -0،0

2 

  3     2،0

0 

0،22 -0،022 -0،21 -0،00 0،20 0،22 0،03 0،0

8 

  2     2،00 0،12 0،10 0،21 0،33 0،22 -0720 -0،0

8 

  0      2،00 0،11 0،02 -0،01 0،02 0،02 -0،0

3 

  1       2،00 0،21 0،22 -0،22 0،20 0،0

1 

  1        2،00 0،02 0،30 0،12 0،0

1 

  8         2،00 0،01 0،10 -0،0

1 

  20          2،00 0،03 0،3

1 

  22           2،00 0،3

1 

  21            2،0

0 



 0،02معنما عنا مستمى 0،02 (0،12 )المستمى معنما عنا ( 0،31)

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الجدول 

 الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع للعوامل

 التباين المتجمع ةسبة التباين اةم الج مر الرامنة العمامف

2 1،112 28،033 28،033 

1 1،238 21،803 30،831 

3 2،001 23،388 20،331 

3 2،001 1،183 28،130 

2 0،831 1،103 01،003 

0 0،803 1،211 13،212 

1 0،131 0،111 10،121 

1 0،103 2،101 10،021 

8 0،001 2،022 82،013 



20 0،300 3،111 82،202 

22 0،318 3،132 81،101 

21 0،233 2،281 200،000 

   



 (6)جدول 

 مصفوفة العوامل قبل التدوير

 المتغة ات ت
 العمامف

 الشةمع
 ال ابع   النالا   الناة     االمل  

 0،333- 0،223 0،332 0،331- 0،328 م(22)الطبطبة ف  خن مستقةم  2

 0،203- 0،201 0،013 0،281- 0،301 الطبطبة المستم ا ف  ابجاه متع ج 1

-8-0)الطبطبيييية باليييي ها  مالعييييمتا  3

 (المنتطف
0،300 -0،030 0،230 -0،218 0،210 

 0،002- 0،212- 0،010 0،120- 0،133 (تمرا مالاا)بامر  الطبطبة بط يقة 3

 0،111 0،031 0،130- 0،221- 0،003 التم ي  بااة مس عة 2

 0،322 0،211 0،133- 0،132 0،100 تاة المناملة الطميةة 0

 0،302- 0،318 0،323- 0،121 0،302 التم ي  بااة من اله كة 1

 0،318- 0،221 0،333 0،031 0،123 التمافق مس عة التم ي  1

 0،232 0،313 0،210 0،123- 0،208 اما التطميا الق يا من اله كة 8

 0،112 0،231- 0،030 0،301 0،100 اما التطميا من االربراز 20

 0،131 0،032- 0،202 0،312 0،122 اما التطميا الق يا بالقفص لبمام 22

 0،230 0،218 0،138 0،331 0،202 م(8)تاة التطميا من خةف خن  21

 1،208 2،001 2،001 1،238 1،112 الج ر الرامن

 28،13 1،18 23،30 21،8 28،03 التباين العامة  المفس 

 



 (7)الجدول 

 مصفوفة العوامل بعد التدوير

 المتغة ات ت
 العمامف

 الشةمع
 ال ابع النالا الناة  االمل

 0،333 0،103 0،311 0،321 0،210 م(22)الطبطبة ف  خن مستقةم  2

 0،203- 0،031 0،018 0،103 0،038 الطبطبة المستم ا ف  ابجاه متع ج 1

3 
-8-0)الطبطبة بال ها  مالعمتا 

 (المنتطف
0،032 0،080 0،021 0،322 -0،210 

 0،002 0،001- 0،031 0،102 0،213 (تمرا مالاا)الطبطبة بط يقة بامر  3

 0،111 0،300 0،111- 0،231- 0،203 التم ي  بااة مس عة 2

 0،320 0،301 0،301- 0،310 0،082 تاة المناملة الطميةة 0

 0،302 0،022 0،020 0،102 0،208 التم ي  بااة من اله كة 1

 0،311 0،010 0،000 0،032 0،221 التمافق مس عة التم ي  1

 0،232- 0،201 0،081 0،282 0،008 اما التطميا الق يا من اله كة 8

 0،112 0،022- 0،013 0،282 0،832 طميا من االربرازاما الت 20

 0،131 0،231- 0،281- 0،088 0،111 اما التطميا الق يا بالقفص لبمام 22

 0،230 0،023 0،138 0،202 0،012 م(8)تاة التطميا من خةف خن  21

 1،208 2،121 2،223 1،221 1،210 الج ر الرامن

 28،13 20،33 21،83 21،02 21،12 التباين العامة  المفس 

 



 (1)الجامل 

 مطفمفة العمامف بعا التامي 

 المتغة ات ت
 العمامف

 ال ابع النالا الناة  االمل

الطبطبيييية فيييي  خيييين مسييييتقةم  2

 م(22)

     0،321     0،311      

الطبطبيية المسييتم ا فيي  ابجيياه  1

 متع ج

   0،103       

الطبطبيييية باليييي ها  مالعييييمتا  3

 (المنتطف-0-8)

   0،080       

تمرا )الطبطبة بط يقة بيامر  3

 (مالاا

     0،102     

    0،111       التم ي  بااة مس عة 2

    0،301       تاة المناملة الطميةة 0

 0،022       التم ي  بااة من اله كة 1

  0،010       التمافق مس عة التم ي  1

ايييما التطيييميا الق ييييا مييين  8

 اله كة

    0،081    

      0،832   اما التطميا من االربراز 20

اما التطيميا الق ييا بيالقفص  22

 لبمام

  0،111    

تاة التطميا مين خةيف خين  21

 م(8)

  0،012      



 :(الحل النهائي) التدوير المتعامد بعدالتحليل العاملي  4-2-2

لجييأ البالييا الييى عمةةيية ألجييف الهطييمل عةييى اايي   الهةييمل لةبنيياء العييامة  البسييةن     

مايا اسيتخامت ( 102، 2810في ج، )التامي  المتعاما الي ا يفتي ض اسيتقبلةة العماميف 

مايييا بةيييد لجيييم التبييياين العيييامة  ( 1)كميييا فييي  الجيييامل  varimaxط يقييية الفيييارمرس 

 %(.28،13)المستخة  ف  العمامف االربعة 

بةية است شياتا بمعياية  البنياء لقبمل العمامف مابي از اهمةتهيا فقيا بيم مضيع الشي مط اآ    

 :البسةطة

لقبمل العامف، ميعتما بفسة  العماميف في  " اعتمات بشبع ثبث اةاسات عةى االاف ش طا -

عةمياً بأةهيا بتجيامز القيةم ( 0،30)ه ه الاراسة عةيى التشيةعات التي  بسياما ام بصييا عين 

العشيييمائةة لةتشيييبعات
()

، 222فييي ج، ( )بييي ت مبييياةرس)، عةيييى العماميييف مفقيييا لمعاتلييية 

2810.) 

 .اال عةى عامف مالا" كبة ا"بشبعا (( المتغة )اليتشبع القةاس  -

مبناء عةى نل  ماست شاتا بمعاية  البناء البسةن بم ابيمل ثبثية عماميف فقين مين العماميف 

 :االربعة المستخةطة، مفةما يأب  بفسة  له ه العمامف

 :تفسير العامل االول 4-2-2-1

ال ا يمنف الت بةا التنازل  التشبعات المقبملة لةمهارات االساسيةة ( 1)من خبل الجامل 

%( 12)اختبيييارات بمنيييف ميييا ةسيييبت  ( 3)الم شيييهة لةتهةةيييف بالعاميييف االمل بةيييد عييياتها 

ميبييام اا ( 0،021)-(0،832)مب املييت بشييبعات االختبييارات عةييى هيي ا العامييف مييابةن 

ة، ميتفيق هي ا العاميف ميع مالطيف التطيميا ماا جمةيع التشيبعات ممجبي)ه ا العامف هم 

                                                 
() القيم العشوائية للتشبعات على العوامل 

 52,0العامل االول  -
 52,0العامل الثاني  -
 52,0العامل الثالث  -
 ,,52العامل الرابع  -



ايييما التطيييميا )ماسيييمةاه عاميييف ( 2881ميييصال )م ( 1002اليييمزاا )عةةييية كةَةَسيييا مييين 

 (.الق يا

اا الغ ض ال ئةس  من مهيارا مالقابةةيات هيم اتخيال البعيا لةري ا بنجياح في  الم ميى 

ةية مالباةةية متعمااً ف  نل  عةى الرنة  من القيارات مالقابةةيات ماهمهيا اابةةية البعيا الفن

عةييى اا مهييارا التطييميا بعييا ميين ( الخةيياط مالهةييال )ميؤكييا ( 82، 2880ابيي اهةم، )

المهيارات المهميية ماالساسييةة فيي  لعبية كيي ا الةييا بييف اا كةَةَسيا المهييارات مالخطيين بطييب  

 (.30، 1002الخةاط مالهةال ، )عايمة الفائاا انا لم بتمج ف  النهاية بالتطميا الناج  

اختبييار اييما التطييميا ميين االربريياز عةييى اعةييى بشييبع ليي ل  ي شيي  ميين مةظيي ا لهطييمل 

 .ضمن بطارية االختبار

 :تفسير العامل الثاني 4-2-2-2

اليي ا يمنييف التشييبعات المقبمليية لةمهييارات االساسييةة الم شييهة ( 1)ميين خييبل الجييامل     

ملييت مب ا%( 33،3)اختبييارات بمنييف مييا ةسييبت  ( 3)لةتهةةييف بالعامييف االمل بةييد عيياتها 

ميبيام اا هي ا العاميف ( 0،321)-(0،102)بشبعات االختبيارات عةيى هي ا العاميف ميابةن 

عةيى اا مهيارا الطبطبية ( "ابي اهةم)ماا جمةيع التشيبعات ممجبية، ميؤكيا ( الطبطبية)هم 

بسييتخام لرسييا مسييافة فيي  لاليية اةفيي ات المهيياجم بهييارس الم مييى لةييا يجييا اا ب اعييى 

، 2880ابي اهةم، " )ل اليى تائي ا الهياف لةتطيمياالس عة القطمى ف  الطبطبة لةمبم

223.) 

مي ى البالا اا المبتائةن ف  ه ه الةعبة يرن ما مين اتاء مهيارا الطبطبية مااللتفيار     

بالر ا، مةظ ا لهطمل اختبار الطبطبة بابجاه متع ج عةيى اعةيى بشيبع لي ل  ي شي  مين 

 .ضمن بطارية االختبار

 :تفسير العامل الثالث 4-2-2-3

اليي ا يمنييف الت بةييا التنييازل  التشييبعات المقبمليية لةمهييارات ( 1)ميين خييبل الجييامل     

اختبييارات بمنييف مييا ةسييبت  ( 3)االساسييةة الم شييهة لةتهةةييف بالعامييف االمل بةييد عيياتها 



( 0،3012)-(0،111)مب املت بشيبعات االختبيارات عةيى هي ا العاميف ميابةن %( 12)

ماا جمةيع التشيبعات ممجبي ، ميبيام هي ا العاميف اكني  ( التم ي )ميبام اا ه ا العامف هم 

بعقةاا من سابقة  منل  ألة  عامف طائف ، بشبع عةة  اختباراا عن التم يي  ماختبيار عين 

التطميا مآخ  عن الطبطبة، ميتشاب  اآتاء اله ك  إلى لا ما بةن التم ي  مالتطيميا 

اليمزاا )الي أا، مايا لطيف مربما اا اختبار التطميا الق يا من اله كة يخضيع لهي ا 

عةى عامف مشياب  ضيمن بطاريتي  عةيى منتخبيات الشيبا  ميع اخيتبف االختبيار ( 1002

 .الم ش 

اا الهيياف ميين التم ييي  هييم ةقييف الريي ا اليية المريياا المناسييا باايية مسيي عة مبالتييال      

رييياه  م )اسيييتغبلها كأاطييي  ط ييييق لةمبيييمل اليييى هييي ا الخطيييم مبهييي ا الطيييات يشييية  

ريياه  " )الف يييق الجةييا هييم اليي ا ينقييف الريي ا بسيي عة بييةن العبةيي "ى اا اليي( إسييماعةف

 (.13، 2818ماسماعةف، 

مةظ ا لهطمل اختبار التم ي  بااة مس عة عةى اعةى بشيبع لي ل  ي شي  مين ضيمن     

 .بطارية االختبار

 :تفسير العامل الرابع 4-2-2-4

بعات المقبمليية لةمهييارات اليي ا يمنييف الت بةييا التنييازل  التشيي( 1)ميين خييبل الجييامل     

اختبييياراا منيييف ميييا ةسيييبت  ( 1)االساسيييةة الم شيييهة لةتهةةيييف بالعاميييف االمل بةيييد عييياتها 

( 0،020)-(0،011)مب املت بشبعات االختبارات عةى ها العاميف ميابةن %( 20،00)

عيام بهقةيق شي مط )مةظ ا الى اا ه ا العامف لم يهقيق العيات االتةيى الختبيارات التشيبع 

 . ل  ي ى البالا اهمال  معام شممل  ف  بطارية االختبارل( القبمل

 

 

 

 



 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات -2

 :االستنتاجات 2-1

اختبيارا مهاريياً ( 21)التهةةف العامة  باستخاام التامي  المتعاميا الي ا اجي ا عةيى : امال

ث منهيا في  ضيمء يمنةما العمامف االفت اضيةة الينبث ارهي  اربعية عماميف بيم ابيمل ثيب

 .الش مط الممضمعة لقبمل العامف

 التطميا العامف االمل -

 الطبطبة العامف الناة  -

 المناملة العامف النالا -

طييب  امريين التمبييف الييى بطارييية اختبييار المهييارات االساسييةة بريي ا الةييا خابيية ب: ثاةةيياً 

 جامعة ببح الاين مه / ف  كةةة الت بةة ال ياضةة الم لةة الناةةة

 اختبار اما التطميا من االربراز -

 الطبطبة بابجاه متع ج -

 .التم ي  بااة مس عة -

 :التوصيات 2-2

ضيي مرا اسييتخاام البطارييية المهييارات االساسييةة بريي ا الةييا المستخةطيية فيي  التقييميم  -

 .جامعة ببح الاين/ الامرا لطب  السنة الاراسةة االملى ف  كةةة الت بةة ال ياضةة

ى بقنييةن هيي ه البطارييية عةييى طييب  كةةييات الت بةيية ال ياضييةة فيي  جامعييات العمييف عةيي -

 .ك تستاا الع ا 

 .بناء بطارية لةمهارات االساسةة بخ  الطالبات عةىالعمف  -

العاميف الناليا ( عامف الطبةعية)العامف الناة  ( عامف اما التطميا الق يا)العامف االمل 

( عامف التهي ك اليافاع )العامف ال ابع ( ةةعامف التم ي  مالتطميا مالته كات الافاع)

 (.عامف بم ي  الر ا)العامف الخامس 



 لمصادرا

االبسا  لعمامف الةةااة الباةةة الخابية معماميف (: 1002)المزاا، سعا باسم اسماعةف  -

بطارييية المهييارات االساسييةة لةناشييئةن بريي ا الةييا، اط مليية تكتييمراه مةيي  منشييمرا، كةةيية 

 .جامعة الممبف الت بةة ال ياضةة،

مهاريية لبعبي  -بناء بطارية اختبيار باةةية(: 1021)الهاياا، الما عباالمطةا لسن  -

ك ا الةا الشبا  لةمنطقة الشمالةة، رسالة ماجستة  مة  منشمرا، كةةة الت بةة ال ياضيةة، 

 .جامعة الممبف

، 1ياضيةة، جالقةاس مالتقميم ف  الت بةية الباةةية مال (: 2880)لساةةن، مهما ببه   -

 .، تار الفر  الع ب ، القاه ا3ط

القةييياس فييي  الت بةييية (: 1000)عيييبما، مهميييا لسييين مرضيييماا، مهميييا ةطييي الاين -

 .، تار الفر  الع ب ، القاه ا1ال ياضةة معةم النفس ال ياض ، ط

كييي ا الةيييا معنابييي ها االساسيييةة، اتارا المطبمعيييات (: 2881)عيييمتا، الميييا ع بييي   -

 . ، لةبةامالنش ، جامعة الفاب

كي ا الةيا، ماي يية تار الرتيا (: 02811الخةاط، ضةاء ااسم، ممصال، عباالر يم ااسم  -

 .لةطباعة مالنش  جامعة الممبف، الممبف

كيي ا الةييا، تار الرتييا (: 1002)الخةييتن، ضييةاء ااسييم، مالهةييال ، ةمفييف مهمييا مهمييمت  -

 .لةطباعة مالنش  جامعة الممبف، الممبف

بطبةقييات ( 1001)ين عبيياس، مالشييافع ، مييالت مهمييمت عبيياالعال ابييم زيييا، عمييات الييا -

 .، تار الرتا، القاه ا2ز بعةةم، باريبـ ط: الهجمم ف  ك ا الةا

بنيياء بطارييية اختبييار لةمهييارات الهجممةيية (: 2811)الجييماتا، عبيياالر يم ااسييم مييصال  -

اه مةيي  بريي ا الةييا لطييب  كةةيية العت بةيية ال ياضييةة بجامعيية الممبييف، اط مليية تكتييمر

 .منشمرا، كةةة الت بةة ال ياضةة، جامعة الممبف



( ب جمية)ك ا الةا لةناشئةن مببمي ا المياارس (: 2811)الةجهمف، جة ت، مبةماةارت  -

 .، تار الفر  الع ب ، القاه ا1كمال عباالهمةا، مزينا، فهم ، ط

 .قاه اك ا الةا لةجمةع، تار الفر  الع ب ، ال(: 2880)اب اهةم، منة  ج جةس  -

القةياس في  كي ا الةيا، تار الفري  (: 2810)عباالهمةيا، كميال ملسينةن، مهميا بيبه   -

 .الع ب ،القاه ا

ط   بناء مبقنيةن االختبيارات مالمعياية  في  الت بةية (: 2811)لساةةن، مهما ببه   -

 .، تار الفر  الع ب ، القاه ا1الباةةة، ط

ة بييةن النظ ييية مالتطبةييق، م كييص المعييامبت العةمةيي(: 2888)بيياه ، مطييطفى لسييةن  -

 .الرتا  لةطباعة مالنش ، القاه ا

التهةةييف العييامة  فيي  العةييمم السييةمكةة، تار الفريي  الع بيي ، (: 2810)فيي ج، بييفمت  -

 .القاه ا

كي ا الةيا، ماي يية تار الرتيا (: 2818)راه ، كمال عارف، ماسماعةف، سيعا مهسين  -

 .لةطباعة مالنش ، جامعة الممبف، الممبف

 


