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 ملخص البحث
 عنوان البحث

 انتقاء طالبات املدارس الرياضية وفقا لبعض القدرات البدنية واجلسمية اخلاصة ملسابقات العاب القوى 
 اعداد الباحث 

 أمحد محدي عبد اخلالق شرشر 
 جامعة مدينة السادات  –كلية الرتبية الرياضية  –مدرس مساعد بقسم العاب القوى 

 اشراف 

 أ.د/ وائل السيد قنديل -----أ.د / عزة حممد عبد احلميد العمري     -----أ.د/ بكر حممد سالم   

 : ومشكلة البحثمقدمة  .1

العاب القوى شغل بال إن انتقاء العناصر الموهوبة والمناسبة لكل مسابقة من مسابقات 
العديد من المدربين والمختصين بهذه المسابقات ، وأن اعتماد انتقاء العبي العاب القوى على الخبرة 
الذاتية للمدربين حال دون الوصول إلى النتائج الرياضية المرجوة ، كذلك أدى إلى ضياع الكثير من 

، وحيث أن مسابقات العاب القوى تتميز الوقت والجهد والمال مع أشخاص غير مناسبين لمسابقاتهم 
بتنوع مسابقاتها ما بين عدو ووثب ورمي، وكل تصنيف من هذه التصنيفات الثالث يتطلب أداء بدنى 

 .ى وحركي معين باإلضافة الى مواصفات جسمية وبيولوجية مختلفة عن األخر 
الرياضية تعتمد ان عملية االنتقاء الزالت حتى اآلن وبخاصة داخل المدارس  الباحثويري 

 للمدربين على الطرق األولية لالنتقاء والتي تعتمد على الشكل العام من خالل الخبرة الشخصية
 وبالتالي قد تؤدى ذلك في بعض األحيان الى عدم حدوث تطور.  

 اطالعه وللبنات بمحافظة المنوفية كمدرب بالمدرسة الرياضية  الباحثعمل خالل ومن 
الئحة النظام انه لم تنص  وجدالنظام الداخلي بالمدارس الرياضية ،  والئحةعلى نظام وطبيعة العمل 

على وجود اختبارات للقدرات البدنية الخاصة كأساس لالنتقاء داخل المدارس الرياضية  الداخلي
فقط بوجود اختبارات  والتوجيه الى اللعبة والنشاط المناسب لقدرات الطالبات البدنية والجسمية ، واكتفت

حيث يتم االكتفاء ، للمدارس وحتى هذه االختبارات غير مقننة بطريقة علمية  للمتقدماتقدرات عامة 
دون الخضوع لقواعد علمية في االنتقاء والتصنيف الى الرياضات المتاحة وجه نظر المدربين ب

 هنالنشاط الرياضي المناسب لقدرات ومستويات معيارية يتم على أساسها انتقاء وتوجيه الطالبات الى
ميول الطالبة نحو ممارسة النشاط المحبب لها ورغبتها في التدريب  باإلضافة الى، البدنية والجسمية 

 مع مدرب معين ، وبذلك لم يتم تحقيق الهدف الذي انشأت من أجله المدارس الرياضية .

  اىل:البحث  البحث: يهدفهدف  .2
كأسمممممممممممممماس النتقاء طالبات الصممممممممممممممف األول  وجسمممممممممممممممية عامةبناء بطارية اختبار بدنية :  2/1

 االعدادي داخل المدارس اإلعدادية الرياضية لممارسة رياضة العاب القوى.
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 -تصمممنيف من تصمممنيفات العاب القوى  العدو لكلبدنية وجسممممية  بناء بطاريات خاصمممة:  2/2
 الرمي(. -الوثب-الجري 

 من التحليل العاملي المسممممتخلصممممةمعيارية لالختبارات البدنية والجسمممممية  درجاتوضممممع :  2/3
 كدالة لالنتقاء داخل المدارس الرياضية.

 البحث  تساؤالت .3
الصممممممممممممممف األول  النتقاء طالباتوجسمممممممممممممممية عامة بطارية اختبار بدنية  بناءهل يمكن :  3/1

 القوى؟العاب  رياضةالمدارس اإلعدادية الرياضية لممارسة  االعدادي داخل
تصنيف من تصنيفات العاب القوى  بدنية وجسمية لكل بناء بطاريات خاصةهل يمكن :  3/2

 ؟الرمي(-الوثب-الجري  - العدو
المسممتخلصممة من التحليل معيارية لالختبارات البدنية والجسمممية  درجاتهل يمكن وضممع :  3/3

 الرياضية؟ كدالة لالنتقاء داخل المدارس العاملي 
 إجراءات البحث  .4

  : املنهج 4/1

 باألسلوب المسحي وذلك لطبيعة وهدف البحث  الوصفي المنهج استخدم الباحث

  : العينة 4/2

مدارس رياضممممممممممممممية 10مدارس من إجمالي  7بواقع  العمديةتم اختيار عينة البحث بالطريقة 
-الفيوم –بورسعيد -الشرقية  –مدارس )المنوفية طالبة من  175حيث بلع تعداد العينة 

 بنى سويف(  –القاهرة  –اإلسكندرية 

 أدوات مجع البيانات :   4/3

 األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث :  4/3/1
 ورقة وقلم لتسجيل البيانات  -
 " ياباني كاسيو( ماركة " stop watchساعة إيقاف   -
 وتسجيل البيانات BMIالب توب لحساب كتلة الجسم  -
 الوزن  و جهاز ريستاميتر لقياس الطول  -
 شريط قياس متر لحساب المسافات  -
 م( لحساب القياسات الجسمية  االطوال والمحيطات( 1.50شريط قياس طوله   -
 ( أقماع صغيرة 10عدد   -
 ( أطباق  10عدد   -
 جهاز ديناموميتر لقياس قوة عضالت الرجلين والظهر -
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 اس قوة القبضةجهاز المانوميتر لقي -
 بوصة 24احبال قطنية بطول  3عدد  -
 مسطرة مدرجة 2عدد  -
 مقعد سويدي 1عدد  -
 مرتبة اسفنجية 3عدد  -
 وطباشير ابيض لتحديد العالمات ومناطق البدء –جير ابيض  -
 سم60( عارضة خشبية طولها 2عدد   -
 ك 2كرة طبية وزن  2عدد  -
 ك 4كرة طبية وزن  2عدد  -
 )كرة هوكي(كرة ناعمة  3عدد  -
 ( مكعبات بدء منخفض 3عدد   -
 ( حواجز 6عدد   -
 " fox 40( صفارة ماركة " 1عدد   -

وذلك جلمع القياسات واملتغريات قيد البحث )متغريات النمو يف  استمارة تسجيل البيانات:  4/3/2
 القياسات اجلسمية(  –االختبارات البدنية  -الطول والوزن ومؤشر كتلة اجلسم 

 حتديد وذلك الستطالع اراء اخلرباء حول  واالستبيان اإللكرتونيالورقية  االستبياناستمارات :  4/3/3
 العناصر البدنية الخاصة لكل تصنيف من تصنيفات رياضة العاب القوى  -
 لعناصر البدنية لكل تصنيف بااالختبارات البدنية الخاصة  -
 القياسات الجسمية الخاصة لكل تصنيف من تصنيفات رياضة العاب القوى  -

على  توزيعه تم google drive استبيان الكتروني عبر تصميم بفكرة الباحثتوجه  حيث •
السادة الخبراء من داخل مصر ومن خارج مصر عبر روابط تم ارسالها عبر البريد اإللكتروني 

 الشخصي. 
 الدراسة االستطالعية على العينة االستطالعية  .5

بعدما تم تحديد االختبارات والقياسات عن طريق اراء السادة الخبراء من خالل  الباحثقام 
دراسة استطالعية على عينة من داخل  بإجراءاالستبيان الورقي واالستبيان اإللكتروني، قام 

من مدى صدق وثبات االختبارات  للتأكداألساسية وذلك مجتمع البحث ومن خارج العينة 
من مدى مالئمة هذه االختبارات  للتأكدوكذلك المستخدمة من اجل بناء بطاريات االنتقاء 

 وقد تم استخدام المعامالت اإلحصائية التالية:  سنة، 14 – 12للمرحلة السنية للفتيات من 
إيجاد الربيع األعلى : تم استخدام صدق المقارنة الطرفية عن طريق لحساب الصدق -1

والربيع األدنى وإيجاد داللة الفروق بينهما عن طريق أحد بدائل اختبارات داللة الفروق 
 ( مان وتني. zاإلحصائية اختبار  
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تم استخدام طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه وذلك من خالل إيجاد  لحساب الثبات: -2
 بيرسون( معامل االرتباط البسيط بينهما  معامل ارتباط 

 تطبيق االختبارات على العينة األساسية قيد البحث  .6
بعد ما تم تحديد االختبارات البدنية والقياسات الجسمية لكل تصنيف من تصنيفات العاب 

ها تطبيق االختبارات بوضع خطة تطبيق القياسات على المدارس المنوط ب الباحثالقوى قام 
 م27/4/2016م الى 13/3/2016في الفترة من  يوم 28والقياسات وذلك لمدة 

 املعاجلة اإلحصائية  .7

 المتوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري  -
 أكبر قيمة واقل قيمة  -
 معامل االلتواء  -
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -
 ( لمان وتني  إليجاد داللة الفروق بين مجموعتين غير متجانستين( z اختبار  -
 التحليل العاملي  -

 االستخالصات .8

في ضوء هدف البحث وفروضه وفى حدود عينة البحث واستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية 
من أجل التوصل الى بطاريات متخصصة إلنتقاء وتصنيف الطالبات ، نتائج الوما أشارت إليه 

بية لممارسة مسابقات العاب القوى داخل المدارس اإلعدادية الرياضية للبنات بجمهورية مصر العر 
 حيث تم التوصل الى: 

  األول:الفرض نتائج :  1 / 8

بطارية اختبار بدني عامة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات العاب القوى تم التوصل الى :  8/1/1
 كما بدني،اختبار  14عوامل تشبع عليهم  4قبول حيث تم  الرياضية،داخل المدارس 

على كل  اتشبعاختبار عن طريق استخالص اعلى بطارية مصغرة  الى الباحث توصل
  -عامل من العوامل األربعة وهم :

 ث 30الجلوس من الرقود اختبار  السريعة:العامل األول القوة المتحركة  •
 م من البدء الطائر 30العامل الثاني السرعة االنتقالية القصوى : اختبار عدو  •
 تكرار مكوكي 12ياردة ×  25اختبار عدو  الرشاقة:سرعة  الثالث تحملالعامل  •
 قوة عضالت الرجلين   الديناموميتر(اختبار  للجسم:العامة  الرابع القوةالعامل  •
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بطارية قياس جسمي عامة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات العاب تم التوصل الى :  8/1/2
استخالص  مصغرة تمكما تم التوصل الى بطارية جسمية  الرياضية،القوى داخل المدارس 

 -: كالتاليعوامل تم اختيار اعلى تشبع لكل قياس على العوامل وهم  3

 السفلي الطرف طولقياس الجسم:  أطوال :األول  العامل •
 الكتف محيط:  الجسمواتساعات  محيطات : الثاني العامل •
 الساعد محيط:  الجسمأطراف  محيطات : الثالث عاملال •

   -الفرض الثاني :نتائج :  2/  8

 تم التوصل الى بطاريات خاصة بدنية لكل تصنيف من تصنيفات العاب القوى وهي :  -1

 3بطارية اختبار بدني خاصة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات الجري، حيث تم قبول : 8/2/1
كما تم التوصل الى بطارية مصغرة النتقاء العبي  بدني،اختبار  11عوامل تشبع عليهم 

   -كالتالي:عوامل وهى  3اختبارات على  3الجري تتمثل في 
 العالي البدء من متر 50 عدو االنتقالية : اختبار السرعة تحملالعامل األول  •
 ث 30 الرقود من الجلوس للجسم : اختبار العامة القوةالعامل الثاني  •
   4.5 × 3 بارو الرشاقة : اختبار تحملالعامل الثالث  •

 3بطارية اختبار بدني خاصة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات العدو، حيث تم قبول :  8/2/2
، كما تم التوصل الى بطارية مصغرة النتقاء العبي  اختبار بدني 10عوامل تشبع عليهم 

   -عوامل وهى كالتالي : 3اختبارات على  3العدو تتمثل في 
 الطائر البدء من متر 20 عدو القصوى : اختبار السرعةمل األول العا •
 المرقمة الدوائر التوافق : اختبارالعامل الثاني  •
 أسفل أماما الجذع ثني المرونة : اختبارالعامل الثالث  •

 3بطارية اختبار بدني خاصة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات الوثب، حيث تم قبول :  8/2/3
، كما تم التوصل الى بطارية مصغرة النتقاء العبي  اختبار بدني 10عوامل تشبع عليهم 

  -عوامل وهى كالتالي : 3اختبارات على  3الوثب تتمثل في 
 االنتقالية الحركية للسرعة نيلسون  اختبار االنتقالية:الفعل  رد قدرةالعامل األول  •
 المتعامدة بالطريقة عارضة على الوقوف اختبار الحركي:التوافق العامل الثاني  •
 الديناميكي للتوازن  المعدل باس اختبار الديناميكى:قدرة التوازن العامل الثالث  •
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 3بطارية اختبار بدني خاصة النتقاء الطالبات لممارسة مسابقات الرمي، حيث تم قبول :  8/2/4
، كما تم التوصل الى بطارية مصغرة النتقاء العبي  بدني،اختبار  10عوامل تشبع عليهم 

  -عوامل وهى كالتالي : 3اختبارات على  3الرمي تتمثل في 
 الطولية بالطريقة عارضة على الوقوف اختبار التوازن:قدرة العامل األول  •
 المعدل المائل االنبطاح من الذارعين ثنى اختبار الذراعين:قدرة تحمل العامل الثاني  •
 4.5 × 3 بارو اختبار الرشاقة:قدرة تحمل العامل الثالث  •

 

لم يتوصل الباحث من خالل التحليل العاملي للقياسات الجسمية الى بطاريات خاصة جسمية  -2
  القوى.لكل تصنيف من تصنيفات العاب 

   -الثالث: الفرض نتائج :  8/3
 العامليالبدنية والجسمية المستخلصة من التحليل  لالختبارات معياريةتم التوصل الى درجات  -

 مسابقات العاب القوى  ةلممارسوذلك النتقاء طالبات المدارس الرياضية 
 

 التوصيات اهم  .9
  -من خالل ما تم التوصل اليه الباحث من استنتاجات يوصي الباحث بما يلى : •

اعتماد بطاريات االنتقاء البدنية والجسمية المستخلصة من ٍقَبل مستشار مادة التربية  .1
الرياضية بوزارة التربية والتعليم من أجل إنتقاء طالبات المدارس الرياضية بجمهورية 

 مصر العربية لممارسة مسابقات العاب القوى 
الرياضية للبنات من اجل  تبنى هذه االختبارات وتعميمها والعمل بها في جميع المدارس .2

االنتقاء والتصنيف في رياضة العاب القوى من ٍقَبل مكتب مستشار مادة التربية الرياضية 
 بوزارة التربية والتعليم 

والعمل  من نتائج هذه الدراسة ألعاب القوى بالمدارس الرياضية دربيمضرورة استفادة  .3
  لهم.ويم الحالة البدنية بها من اجل انتقاء الطالبات وتصنيفهم ومتابعة وتق

والجسمي في  االختبار البدنيات ضرورة استخدام الدرجات المعيارية لوحدات بطاري .4
داخل المدارس  للطالباتالنتقاء والمتابعة والتقويم للوقوف على المستوى الحقيقي ا

  الرياضية 
 


