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بناء بطارية اختبار النتقاء الناشئين في ألعاب القوى في قطاع غزة
Designing a Test Battery for Selecting Junior athletes for track
and field events in Gaza strip
نادر إسماعيل حالوة
جامعة األقصى-غزة
تاريخ االستالم

6102/5/3

تاريخ القبول

6102/2/62

ملخص:

يهدف البحث للتعرف على المتغيرات الجسمية والبدنية التي يتميز بها الناشئون في ألعاب

القوى ،ولتحقيق ذلك أجري البحث على عينة عشوائية قوامها ( )61العبا ناشئا من ناشئي ألعاب

القوى تتراوح أعمارهم ما بين ( )01 -05سنة ،واتبع الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية في

جمع البيانات ،وتم استخدام برنامج (  ) SPSSفي تحليل البيانات.

ومن خالل التحليل العاملي أظهرت النتائج أن االختبارات المرتبطة بالمكونات الجسمية

اختبار وتم استبعاد
ا
والبدنية تتكون من ( )01اختبار تمثلت في ( )3عوامل مقبولة تتضمن ()01

اختبارين ( ،)6وتم توزيع ال متغيرات المقبولة على ثالثة عوامل وهى العامل األول األطوال وقد تشبع

عليه ( )8متغيرات هي (الطول الكلي -طول الساق -طول الفخذ -الوزن -طول الساعد -طول
العضد) ويمثله (الطول الكلي).والعامل الثاني البدني وقد تشبع عليه ( )2متغيرات وهى (تحمل

عضلي51 -م عدو -تحمل عام -الوثب العمودي من الوقوف -رمى واستقبال الكرات -الوثب

العريض من الثبات -ثنى الجذع لألمام من الوقوف -الجري الزجزاجي بين الحواجز) ويمثله

( التحمل العضلي) .والعامل الثالث المحيطات وقد تشبع عليه ( )3متغيرات وهى (محيط البطن-
محيط الحوض -محيط الصدر) ويمثله (محيط البطن) .وقد أشارت عوامل الدرجة األولى
المستخلصة إلى أن وحدات بطارية االختبارات التالية تعتبر أفضل القياسات المرشحة لقياس العوامل

المقبولة في هذه الدراسة وهى (الطول الكلى  ،التحمل العضلي ،محيط البطن ).

Abstract :
The current research aims to identify body, physical and mental qualities
characterizing junior track and field athletes. The researcher used the
descriptive (survey) approach. Participants included (20) junior track and
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field athletes (15-17 years). Factor analysis indicated that (17) variables out
of (19) were accepted and only (2) were deleted. The accepted variables
were distributed on three factors. Eight variables were satirized on the first
– factor (represented by total height). These variables include: total height
leg length – thigh length – weight – forearm length – upper arm length). Six
variables were satirized on the second factor (represented by general
endurance). These include: muscular endurance – 50m running – general
endurance – vertical jump – ball throwing and receiving – wide jump – trunk
bending forward – zigzag running among cones). Three variables were
satirized on the third factor (represented by abdominal circumference).
These include: abdominal circumference – pelvic circumference – chest
circumference. This analysis indicated that the units of test battery were the
best measurements for the accepted factors (total height - general endurance
- abdominal circumference).
مقدمة البحث :
أصبحت عملية االنتقاء في المجال الرياضي تخضع لمعايير ومقاييس دقيقة لضمان حسن

االنتقاء وقد تعددت اآلراء واختلفت حول كيفية االنتقاء ومعاييره ،والتنبؤ بما يمكن أن يحققه من نتاائج
والعماار المناسااب والمتطلبااات البدنيااة التااي يجااب توافرهااا لكااي يصاال الالعااب إلااى المسااتويات العاليااة

والدور الكبير الذي تقوم به المقاييس األنثروبومترية واالختبارات البدنية والمهارية التاي يجاب االعتمااد

عليهااا فااي عمليااة االختبااار والم ارحاال التااي يجااب أن يماار بهااا كااي يصاال إلااي المسااتويات المطلوبااة،

ويعتباار وضااع المعااايير ومحااددات انتقاااء الناشاائين كبدايااة الممارسااة لألنشااطة الرياضااية المختلفااة ماان

أولى خطوات التفوق العلمي في مجال الرياضة إلى دراسة تلاك المتغيارات التاي تسااعد علاي اكتشااف

االستعدادات البدنية والجسمية طبقا للمراحل السنية المختلفاة حياث ياتم توجياه الباراعم ألناواع الرياضاة
التي تتالءم مع استعداداته وقدراته المتميزة ولذلك يمكن عن طريق االنتقااء التنباؤ بمادى تارثير عااملي

النمااو والتاادريب الرياضااي لتطااوير وتحسااين تلااك القاادرات بفاعليااة لتحقيااق أفضاال ا نجااازات فااي مجااال

النشاااط الرياضااي المختااار؛ إذ يااؤدي اكتشاااف الناشااه الموهااوب فااي بدايااة ممارسااة النشاااط الرياضااي
التخصصاي إلااي االقتصااد فااي كثيار ماان الوقاات والجهاد والمااال ،فاالبراعم الواعاادين يجاب رعااايتهم ماان

جميع النواحي البدنية والصحية واالجتماعية باعتبار أنهم ثروة قومية يجب الحفااظ عليهاا ،فهام الناواة

للفرق القومية وقد اهتمت معظم الدراسات التي أجريت في االنتقااء بالنسابة أللعااب القاوى بد ارساة أهام

المتغيارات التاي يجاب أن تكاون متاوفرة بالنسابة أللعااب القاوى فاي مختلاف األعماار( Wilmore & .
)Costill, 1994:8

ويمثل الناشئون في أي مجال من مجاالت األنشطة الرياضاية المختلفاة ومنهاا ألعااب القاوى ثاروة

بشارية يجااب اكتشااافها ورعايتهااا والحفاااظ عليهااا ،وقااد كاناات عمليااة اكتشاااف المتميازين ماان الناشاائين تخضااع
()46
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لألساااليب غياار العلميااة عباار م ارحاال طويلااة ماان التطااور الحضاااري لحياااة ا نسااان ،حيااث اعتمااد اكتشااافهم

علاى طاارق مختلفااة كالصاادفة والمالحظااة العااابرة والخبارة الشخصااية وغيرهااا ...الااخ .ومااع التطااور الحضاااري

وتقاادم العلااوم والفنااون والتكنولوجيااا وظهااور التخصصااات الدقيقااة ،أصاابحت األساااليب غياار العلميااة محاادودة
األث اار ف ااي عملي ااة االنتق اااء بص اافة عام ااة ،حي ااث اتجه اات جه ااود العلم اااء والب اااحثين ف ااي مختل ااف المج اااالت

والتخصصااات للبحااث عاان الوسااائل واألساااليب العلميااة الحديثااة والمقننااة والتااي تصاالي النتقاااء المتمي ازين فااي

مختلف األنشطة الرياضية مع التوجيه السليم والصحيي مان أجال االرتقااء بالمساتوى الرياضاي للوصاول بهام

إلى العالمية ( .شحاتة)66 :6113 ،

ويشير( الجبالي )0112 ،إلى أن ممارساة الرياضاة تبادأ فاي معظام األنشاطة الرياضاية فاي

األعمار من ( )01 – 01سنة وال يتحقق الوصول إلى المستويات العليا إال في الفتارة ماا باين (– 08

 )65ساانة أي بعااد مااا يقتاارب ماان ( )01 – 8ساانوات ،وهااذا يعنااى أن الفت ارة التااي تسااتغرقها عمليااات
النمااو هااي نفااس الفتارة التااي يخضااع فيهااا الناشااه لوحاادات التاادريب المختلفااة ماان حيااث الشاادة والتكارار
والتنااوع والاازمن وغيرهااا ماان الجوانااب األخاارى ،تحاادث تاارثير متبااادل بااين الجساام الااذي ينمااو وطبيعااة

عملية التدريب ونوعية النشاط الرياضي ،وتعاد هاذه المشاكلة مان أهام المشاكالت المعقادة التاي يعااني

منها كثير من الباحثين في المجال العلمي بصفة عامة وفى عملية االنتقاء بصفة خاصة ،وذلك مان
أجاال إمكانيااة التنبااؤ بمااا يمكاان أن يحققااه الناشااه مسااتقبال فااي الفتارة ماان ( )65 – 08ساانة وذلااك عاان

طريق تحديد ا مكاناات عناد تحدياد محاددات اختباار الناشاه مان سان ( )05 – 06سانة وكاذلك نظاام

التدريب المتبع طوال هذه المدة.
أهمية ومشكلة البحث :

مااع ت ازيااد ا نجااازات فااي األنشااطة الرياضااية المختلفااة ومنهااا ألعاااب القااوى وتسااجيل األرقااام

القياسية في مختلف المسابقات زادت اهتمامات الدول المتقدمة بانتقاء الناشائين وأصابحت مهمتهاا فاي

كيفية انتقاء الناشئين المناسبين لنوع النشاط الرياضي بهدف الوصول بهم إلى المستويات العليا .لاذلك

نجد أن االنتقاء الرياضاي لناشاه ذي قادرات مميازة يكاون وفقاا لناوع النشااط الرياضاي المماارس بصافة

عامة وأللعاب القوى بصفة خاصة ،حيث تهدف إلى محاولاة اختياار أفضال العناصار والصافوة مانهم

بهاادف الوصااول للمسااتويات الرقميااة العاليااة ،حيااث إن وصااول الناشااه للمسااتويات الرقميااة العاليااة ال
يعتمد فقط علاى تنفياذ البارامج التدريبياة الموضاوعة والمبنياة علاى أساس علمياة ساليمة ولكان رباط ذلاك

بالخصااائا الجساامية والقاادرات البدنيااة والساامات واالجتماعيااة وغيرهااا ماان الجوانااب األخاارى ،إذا إن

الخصائا والقدرات والسمات الفردية قد يمكن الوصول بها مع التوجيه الفني السليم واستخدام أسلوب
المتابعة من أجل تحقيق األهداف العامة لعملياة االنتقااء فضاال علاى التوجياه الساليم الصاحيي لالعاب

إلى نوع النشاط الرياضي المالئم والمتفق مع الخصائا المميزة له(.الباسطي)5 :0115،
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وحيث إن التعرف إلى القياسات الجسمية والبدنية لجسم الناشئين المتقدمين لممارسة ألعااب

القوى قد تفيد في انتقااء الناشائين مماا ياوفر الجهاد والوقات ،ومان هناا جااءت أهمياة االهتماام باالتعرف

على القياسات الجسمية والبدنية لناشئي ألعاب القاوى ،وفاى هاذا الصادد ياذكر (حساانين)11 :6113،

أن مااا يحاادد مااا ساابق يااتم ماان خااالل د ارسااة المقاااييس الكليااة للجساام كااالطول والااوزن والكتلااة والحجاام
والعضااالت والعظااام وماادى تناسااب وتناسااق جساام ناشاائي ألعاااب القااوى ،كمااا أن هااذه القياسااات لهااا

دالالتها الهامة في التنبؤ بما قد يحققاه الناشائين مان نتاائج مساتقبلية ،فا ن لكال نشااط رياضاي صافات
ومقاااييس تتناسااب مااع نوعيااة األداء وتختلااف ماان نشاااط إلااى رخاار ،فكلمااا ت اوافرت هااذه القياسااات فااي

المتقدمين كان ذلك داللة صحية على أن صاحبة هذه القياسات ذات كفاءة عالية في هذه النشاط .

وتش ااير نت ااائج د ارس ااة (حبي ااب  )082 :6111ان انتق اااء الناش اائين ف ااي الوس ااط المدرس ااي

يخضع لألساليب غير العلمية حيث اعتمادت علاى الصادفة والمالحظاة والخبارة الشخصاية وهاذا الناوع
مان التقاويم ال يعتمااد علاى معااايير ومساتويات ومحكااات باالمعنى ا حصااائي المفهاوم وبالتااالي هاو نااوع

اقرب الى التقويم الذاتي عنه الى التقويم الموضوعي كما سجل نقا واضي من حيث تدعيم األساتذة

والمادربين بمعاايير أو مساتويات معياريااة مقنناة علمياا يمكاان االساتناد عليهاا فااي عملياة انتقااء الناشاائين
في مختلف فعاليات ألعاب القوى.

ومما تقدم يرى الباحث إن انتقاء مجموعة من ناشئي ألعاب القوى يمكن من تنقاذ الخطاة

التدريبية المعدة لهام والوصاول إلاى أعلاى المساتويات الرياضايةومن هاذا المنطلاق جااءت فكارة الباحاث
إلى إجراء هذه الد ارساة ألهميتهاا فاي عملياة انتقااء ناشائي ألعااب القاوى ألهميتهاا فاي النهاوض برلعااب
القااوى ولتحقيااق أفضاال النتااائج علااى كافااة المسااتويات المحليااة والقاريااة والدوليااة واالولمبيااة ،فااي ضااوء

التخطاايط الفنااي السااليم ،فهااي تعماال علااى تااوفير الوقاات والجهااد والمااال لااذا كااان الزمااا علينااا أن تهااتم

بعمليات االنتقاء للناشئين من أجل الوصول إلى أعلى المستويات العليا محليا ودوليا .

وم اان خ ااالل عم اال الباح ااث ف ااي ت اادريب ألع اااب الق ااوى ،فق ااد الح ااظ التب اااين الكبي اار ب ااين

الناشائين فااي القياسااات الجسامية والبدنيااة  ،ممااا ياادل علاى أن عمليااة انتقاااء الناشائين فااي ألعاااب القااوى
تمثال صاعوبة شاديدة ،با ضاافة لعاادم وجاود وساائل االنتقااء ماان اختباارات ومقااييس تتناساب وتحقيااق

االنتقاااء الجيااد لناشاائي ألعاااب القااوى ،وهااذا ممااا دعااا الباحااث إلااى ضاارورة العماال علااى وضااع بطاريااة

اختبار (جسمية وبدنية) مما يساهم في عملية االنتقاء الناشئين فاي ألعااب القاوى والوصاول إلاى أعلاى

المستويات الرياضية الدولية.
هدف البحث :

يه اادف البح ااث إل ااى التع اارف إل ااى بطاري ااة االختب ااارات الجس اامية والبدني ااة الت ااي يتمي ااز به ااا

الناشئون في ألعاب القوى وذلك من خالل التعرف إلى :
()44
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االختبارات الجسمية ( االطوال والمحيطات) التي يتميز بها الناشئون في ألعاب القوى .

االختبارات البدنية التي يتميز بها الناشئون في ألعاب القوى .

تساؤالت البحث :


ما بطارية االختبار النتقاء الناشئين فى ألعاب القوى في قطاع غزة ؟

مصطلحات البحث :

االنتقاء Selection

أن االنتقاء الرياضي هو عملياة اختياار انساب العناصار مان باين الناشائين الرياضايين ممان

يتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي  (.طه )1 :6116 ،
حدود البحث :
الحد البشري :عينة عشوائية من ناشه ألعاب القوى.

الحد الزماني  :الفترة من (. )6105/00/61-1/61
الحد المكاني  :فلسطين – قطاع غزة – نادي اليرموك الرياضي .

الدراسات المرتبطة:

أوالً /الدراسات العربية :

 .0د ارسا ااة وهب ا ااة ( )6106ه ا اادفت للتع ا اارف عل ا ااى تحدي ا ااد مكون ا ااات البن ا اااء الجس ا ااماني " القياس ا ااات
األنثروبومترية ،تركيب الجسم ،نمط الجسم" لدى تالميذ المرحلاة ا عدادياة بناين بمحافظاة بناي

سويف ”العينة قيد الدراسة مجتمعة ،كل صف دراسي على حدة”.والتعرف على العالقة المتبادلاة

بااين مكونااات البناااء الجسااماني (القياسااات األنثروبومتريااة ،تركيااب الجساام  -نمااط الجساام) لاادى

تالميااذ المرحلااة ا عداديااة بنااين بمحافظااة بنااي سااويف وواتبااع الماانهج الوصاافي تنوعاات العينااات
المختارة في الدراسات لتشمل الم ارحال العمرياة المختلفاة لكاال الجنساين وكاذلك المنااطق الساكانية
المختلفااة وأصااحاب اللغااات المختلفااة وماان أهاام النتااائج للقياسااات االنثروبومتربااة وتركيااب الجساام

ونمط الجسم في ضوء المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتاواء للعيناة ككال فقاد

بلا ااو متوسا ااط الجسا اام ( ،)051.8متوسا ااط الا ااوزن ( ،)11.5متوسا ااط دليا اال بونا اادرال (،)13.35

متوسط سمك العضد (.)00.31

 .6دراسة العازمي ( )6118هدفت للتعرف على وضع أساس علماي للتعارف علاي بعاض القياساات
األنثروبومتريااة والبدنيااة للسااباحين الناشاائين بدولااة الكوياات واالكتشاااف المبكاار للموهااوبين وتاارهلهم

للمستويات العليا وتوجيه الناشئين إلي نوع السباحة طبقا لمواصفاتهم األنثروبومترية والفسيولوجية
والبدنيااة .تاام اسااتخدام الماانهج الوصاافي باألساالوب المسااحي لمالئمتااه لطبيعااة الد ارسااة حيااث تاام
اختي ا ا ااار العين ا ا ااة بالطريق ا ا ااة العمدي ا ا ااة وتكون ا ا اات عين ا ا ااة الد ارس ا ا ااة م ا ا اان ( )011س ا ا ااباح م ا ا ااوزعين
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كالتالي()11سباح تحت ( )06سنة و( )31سباح تحت ()01سنة و( )31سباح تحت( )02سانة
لمجموعة الساباحين مان تحات ( )06سانة إلاى تحات ( )02سانة وتام تطبياق قياساات انثربومترياة
وبدنيااة وأساافرت النتااائج عاان وجااود محااددات خاصااة بكاال مرحلااة يمكاان االنتقاااء ماان خاللهااا لكاال

مرحلة على حدة .

درسااة أبااو جناااح( )6118هاادفت للتعاارف علااى تحديااد المتغي ارات والقياسااات الخاصااة باالنتقاااء
 .3ا
األول ااى والت ااي تتمث اال ف ااي قياس ااات األنتربومتري ااة واختب ااارات بدني ااة (الخاص ااة بالرياض ااة الجمب اااز

وبعااض المهااارات األساسااية الطبيعيااة) ،اتبعاات الباحثااة فااي د ارسااتها الماانهج التجريبااي لمالءمتااه

لطبيعاة تلااك الد ارساة باسااتخدام (القيااس القبلاي – البيناي – البعاادي) علاى مجموعااة الد ارساة .وتاام
اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية على أطفاال بمديناة طارابلس (بريااض األطفاال) اشاتملت

علااى ( )1رياااض أطفااال ،قااد بلااو حجاام العينااة الكليااة فااي المرحلااة األولااى فااي القياسااات األوليااة

( )061طفل تتراوح أعمارهم من  2-5سنوات ،ومن أهم النتائج أن البرناامج التادريبي لاه تارثير
إيجابي على القياسات الجسمية والبدنية والمهارية في القياسات البعدية.

 .1د ارسااة :الجيوشااى ()6118هاادفت الااى بناااء بطاريااة انتقاااء أنثروبومتريااة فساايولوجية تساااهم فااي
انتقاااء العبااى متسااابقات المشااي الرياضااي  ،واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي علااى عينااة تاام
اختيارهاا بالطريقاة العمدياة مان متساابقات المشاي الرياضاي وتوصال الباحاث الاى أن خصاائا
التكااوين الجسااماني للفاارد الرياضااي يعتباار ماان األهميااة لتحقيااق الرياضااي فااي مختلااف األنشااطة

الرياضاية فالقياسااات الخاصاة بد ارسااة مكوناات الجساام ماان دهاون وعضااالت وعظاام ماان األهميااة

لكافااة األنشااطة الرياضااية الجماعيااة والفرديااة الماار الااذى أدى الااى اهتمااام كثياار ماان العلماااء الااى
البحااث فااي ايجاااد األنشااطة المختلفااة بااين القياسااات األنثروبومتريااة فااي األنشااطة الرياضااية حيااث

تعطى المكونات األساسية للجسم تحت ترثير ممارسة األنشطة الرياضاية امكانياة علاى العملياات

الوظيفيااة والمروفولوجيااه التااي تااتم فااي جساام االنسااان وقااد اتفااق العديااد ماان الخب اراء علااى ضاارورة
ت اوافر خصااائا بنيااه وجسااميه وفساايولوجية معينااه لكاال نشاااط وان معرفااة القاادرات البدنيااة للفاارد
تسهم بقدر وافر من توجيه لنوع النشااط الرياضاي الاذى يساتطع مان خاللاه احاراز افضال النتاائج

والوصول الى المستويات العالية وبتحليل األداء الفني لمسابقات ألعاب القوى الحاظ انهاا تتطلاب
صاافات بدنيااه وفساايولوجية خاصااه تميزهااا عاان غيرهااا ماان المسااابقات األخاارى وكااذلك مثاال هااذه

المتطلبات فيمن يمارسونها يمكن ان يتيي الفرصة في امكانية الوصول الى المستويات العالية.

 .5د ارسااة نعاايم( )6111هاادفت إلااى التعاارف علااى محااددات انتقاااء الناشاائين فااي رياضااة ك ارة الماااء

تحت  03سنة واشتمل مجتمع الدراسة على ناشه كرة الماء في المرحلة العمرياة تحات  03سانة
والمقياادون فااي سااجالت االتحاااد المصااري للسااباحة لموساام  6111/6112واتبااع الباحااث الماانهج

()41
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الوصفي لمالءمته لطبيعة هذه الد ارسة وتمثلت أهم النتائج في قبول خمسة عوامل هي :األطوال

(ارتفاااع الجساام) ،المحيطااات (محاايط الفخااذ) ،ساامك ثناي ااا الجلااد (ساامك ثنايااا الجلااد عنااد حاف ااة
البطن) ،القدرة (القدرة على الوثب في الماء) ،الكفاءة الفسيولوجية للرئتين (السعة الحيوياة) وعادم
قبااول المحااددات المهاريااة وذلااك لعاادم تحقيقااه شااروط قبااول العواماال ويوصااى الباحااث باسااتخدام

البطارية المستخلصة عند انتقاء ناشه كرة الماء.
ثانياً -الدراسات األجنبية :

 .2د ارسااة  :ساايلفا ورخاارون 6103( Silva et alم) ه ادفت الااى مقارنااة الساامات األنثروبومتريااة
ومتغيا ارات اللياق ااة البدني ااة ب ااين الما اراهقين المش اااركين ف ااى األلع اااب الجماعية ا ا واس ااتخدم الم اانهج

الوصفى على عيناة مكوناة مان  681العاب كارة سالة –  225العاب كارة قادم صااالت – 018

العااب ك ارة يااد –  688العااب ك ارة طااائرة فااى ساان ( 01-03ساانة)  ،وتوصاال الباحااث الااى أنااه
تختلااف الساامات األنثروبومتريااة ومتغي ارات اللياقااة البدنيااة حسااب طبيعااة كاال لعبااة  .كاناات أهاام

العناصاار المااؤثرة فااى لعبااة ك ارة الساالة هااى الطااول وفهاارس كتلااة الجساام والماادى الحركااى للااذراع

.1

والمرونة والقوة العضلية والقدرة االنفجارية والسرعة والتحمل الهوائى والرشاقة.

د ارس ااة  :جي ااانكوان 6103( Jianquanم) وه اادفت ال ااى التع اارف عل ااى أه اام الس اامات الواج ااب

توافرهااا فااي الناشاائين النتقااائهم للعااب ك ارة السلة ا واسااتخدم الماانهج الوصاافي لتحلياال مجموعااة ماان
الد ارسااات المرتبطااة بالساامات الواجااب توافرهااا فااي الناشاائين النتقااائهم  ،وكااذلك التعاارف علااى أراء

 611ماادرب ك ارة ساالة للناشاائين فااى تلااك الساامات  ،وتوصاال الباح اث الااى أنااه اتفقاات الد ارسااات

المحللة مع رراء المدربين على أن أهم السمات البدنية الواجب توافرها فى ناشه كرة السلة هى :

الطااول – الماادى الحركااى الجيااد للااذراعين – القااوة االنفجاريااة للساااقين – المرونااة – الرشاااقة –

السرعة – معدل استهالك عالى لألكسجين.

وفااى ضااوء الد ارسااات اتضااي للباحااث أن كاال الد ارسااات اسااتهدفت التعاارف علااي الس امات

األنثروبومترية ومتغيرات اللياقة البدنية لالعبين الممارسين لبعض االنشاطة الرياضاية األمار الاذي مان
خالله تم معرفاة الخصاائا البدنياة المميازة النتقااء الالعباين والتاي تعطاي داللاة واضاحة علاي وضاع

الالع ااب بالنس اابة للنش اااط التخصص ااي وتهي ااه الط اارق ليك ااون الالع ااب المتمي ااز ل ااذا فق ااد أك اادت نت ااائج
الد ارساات علاى أهمياة التعارف علاى المتغيارات الماؤثرة فاي انتقااء الالعاب فاى مختلاف الفئاات العمرياة

كرساااس النتقاااء الناشاائين  .كمااا أشااارت الد ارسااات بشااكل قاااطع إلااى ضاارورة تصااميم وتقنااين بطاريااات
اختبار متكاملة تغطى كافة المتغيرات واستخدامها كرساس علمي النتقاء الناشائين بصافة عاماة بصافة

خاصة المرتبطة بموضوع البحث الحالي.
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إجراءات البحث :
منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي متبعا األسلوب المسحي.

مجتمع البحث :

تكون مجتمع البحث من ناشئي ألعاب القوى من نادي اليرموك الرياضي المقيادين باالتحااد

الفلسا ا ا ااطيني أللعا ا ا اااب القا ا ا ااوى ،وبل ا ا ا او حجا ا ا اام مجتما ا ا ااع البحا ا ا ااث ( )31ناشا ا ا اائا خا ا ا ااالل الفت ا ا ا ارة ما ا ا اان

( 1/61الى . )6105/00/61
عينة البحث :

تاام اختيااار عينااة البحااث األساسااية بالطريقااة العش اوائية ماان ناشاائي ألعاااب القااوى وتت اراوح

أعمارهم ما بين  01 – 05سانة ،وقاد بلاو حجام عيناة البحاث االساساية ( )61ناشائا ،كماا تام اختياار

ع اادد ( )01ناش اائين م اان مجتم ااع البح ااث جا اراء الد ارس ااات االس ااتطالعية با ض ااافة إل ااى ع اادد ()01
العباين ألعااب القاوى كعيناة مميازة جاراء المعاامالت العلمياة لالختباارات قياد البحاث وهام مان مجتماع

البحث ومن خارج عينة البحث االساسية .
وسائل وأدوات جمع البيانات :

 -0استعان الباحث برحدث الم ارجاع العلمياة وحصار األبحااث والد ارساات الساابقة للتعارف علاى
أنسب القياسات التي يمكن تطبيقها على أفراد عينة الدراسة.

 -6استرشد الباحاث بااراء الخباراء فاي مجااالت مختلفاة (ألعااب القاوى وعلام التادريب الرياضاي)
وواجراء المقابلة الشخصية معهم كمصدر لجمع البيانات.

قام الباحث بتصميم استمارة الستطالع رأى الخبراء بغرض تحدياد أنساب المتغيارات البدنياة

والجساامية مرفااق ( ،)3ثاام تاام توزيااع االسااتمارة علااى عاادد ( )01خب اراء ،وقب ال الباحااث نساابة %81

فركثر من رأى الخبراء .

وقد راعى الباحث عند اختيار الخبير :



أن يكون عضو هيئة تدريس بالجامعات بكليات التربية الرياضية.

أن يكون حاصال على الدكتوراه في التربية الرياضية.

األجهزة المستخدمة في البحث :




()61
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جهاز الرستاميتر  Restameterلتحديد األطوال .مرفق ( .) 1

ساعة إيقاف  Stop watchلقياس زمن السرعة وزمن التحمل .

مقعد بدون ظهر مسطرة مقسمة مرنة لقياس مرونة العمود الفقري .
طباشير ولوحة خشبية مقسمة لقياس القوة المميزة بالسرعة .
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شريط قياس صلب  Measure tapeلقياس مسافة الوثب الطويل .



ميزان طبي  Measure Scaleلقياس الوزن ألقرب كجم .



جدول (  : ) 1النسبة المئوية آلراء الخبراء حول أهم القياسات لالختبارات الجسمية والبدنية
لناشئ ألعاب القوى
المتغيرات
 -0القياسات الجسمية

ن = 01
عدد الموافقين

النسبة المئوية %

األطوال واالوزان

01

%011

المحيطات

01

%011

01

%011

 -6المتغيرات البدنية

يتضي من جدول ( )0أن النسبة المئوية آلراء الخبراء في تحديد أهم القياسات الجسمية

والبدنية لناشئي ألعاب القوى بلغت  %011مما يدل ذلك على موضوعية االختبارات وصالحيتها

للتطبيق على عينة البحث .

وبناااء علااى النساابة المئويااة آلراء الخب اراء ومااا أشااار إلي اه ( حسااانين  ، 6113 ،حسااانين ،

 )6111تم تحديد االختبارات الخاصة بالبحث وهى كالتالي:
القياسات الجسمية :

األطوال :

-

الوزن

كجم

-

الطول الكلي

سم رستاميتر

-

طول الساعد

سم شريط قياس

طول الساق

سم شريط قياس

المحيطات :
-

طول العضد
طول الفخذ

طول القدم

سم شريط قياس

سم شريط قياس

سم شريط قياس

محيط الصدر

سم شريط قياس

محيط المقعدة

سم شريط قياس

محيط البطن

سم شريط قياس
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القياسات البدنية:
-

تحمل عام

-

رمى واستقبال الكرات

-

تحمل عضلي

-

ثنى الجذع لألمام من الوقوف

-

الجري الزجزاجي بين الحواجز

-

عدو  51متر

الوثب العمودي من الوقوف

الوثب العريض من الثبات
قدرة الذراعين

زمن ساعة ايقاف

أكبر عدد من المرات

عدد مرات كرة تنس
سم المقعد المدرج

ثانية ساعة إيقاف

ثانية ساعة إيقاف

سم شريط قياس

متر شريط قياس

أكبر عدد من المرات

المعامالت العلمية للقياسات الجسمية والبدنية :
الدراسات االستطالعية :

بعد اختيار أدوات وعينة البحاث قاام الباحاث بتطبياق جمياع أدوات البحاث اساتطالعيا علاى

عينة تتكون من ( )01ناشئين تم اختيارهم بطريقة عمدية عشوائية من مجتمع البحث ومان غيار عيناة
البح ااث األساس ااية وممثل ااة لمجتم ااع البح ااث ف ااي ( 6105/ 1/01ال ااي ) 6105/1/ 01وكان اات ه ااذه

التجربة تهدف إلى اآلتي :

 -0التعرف على مدى مناسبة االختبارات للمجتمع األصلي للبحث .

 -6التحقااق ماان ماادى صااالحية أدوات القياااس المقترحااة للتطبيااق ودقتهااا وسااالمتها ومناساابتها
لالستخدام وقد تم هذا ا جراء بصفة دورية قبل وأثناء تطبيق التجربة األساسية للبحث.

 -3معرفة أنسب ترتيب ألجراء االختبارات حتي ال يترثر نتيجة بعض اختبارات.

 -1التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث عناد تنفياذ التجرباة األساساية للبحاث للعمال
على التغلب عليها قبل التطبيق النهائي .

 -5حساااب معاماال ثبااات وصاادق االختبااارات قيااد البحااث التااي وقااع عليهااا االختيااار وذلااك عاان
طريق تطبيقها ثم إعادة تطبيقها مرة ثانية على نفس مجموعة الناشئين .

 -2تدريب المساعدين وهام مان العااملين بناادي اليرماوك الرياضاي ،علاى تنفياذ ووادارة القياساات
واالختبارات قيد البحث وبخاصة فيما يتصال باساتخدام األجهازة واألدوات والتساجيل النتاائج
فاي االساتمارات الخاصاة باذلك ،وقاد كشافت التجرباة االساتطالعية عان بعاض الصااعوبات
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وقد تم التغلب عليها وهى كالتالي :

صعوبة نقل األجهزة واألدوات ،وقد تم التغلب عليها باستخدام السيارات الخاصة.
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-

-

صاعوبة الحصااول علااى عاادد كاااف ماان األجهازة واألدوات وقااد تاام التغلااب علااى هااذه الصااعوبة
من خاالل اساتخدام اختباارات ال تتطلاب أجهازة غيار موجاود بقطااع غازة فاي فلساطين ،وذلاك

لضمان دقة القياسات قيد البحث.

عدم التزام بعض المساعدين.

التكلفة المادية الكبيرة للبحث لترجير األجهزة .

معامل الصدق لالختبارات :

يعتباار معاماال الصاادق ماان أهاام المعااايير التااي يجااب توافرهااا فااي االختبااار ولتحديااد معاماال

الصدق لالختبارات قام الباحث باستخدام صدق التمايز (بطريقة المجموعات المتضادة) ووايجااد الفارق
بين عدد ( )01ناشئين كعينة غير متميزة ،با ضاافة إلاى عادد ( )01العباين ألعااب القاوى مان نفاس
الن ااادي كعين ااة متميا ازة كم ااا ه ااو موض ااي بعين ااة البح ااث االس ااتطالعية ،وت اام حس اااب معام اال الص اادق

لالختبارات كما هو موضي في جدول ()6

جدول ( :)2داللة الفروق بين متوسطات المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة لالختبارات الجسمية
والبدنية لناشئ ألعاب القوى قيد البحث بعد تطبيقها استطالعيا لبيان معامل الصدق

ن = 0ن01 = 6

م

المتغيرات

وحدة القياس

المجموعة المميزة
ن=01
±ع
س

المجموعة الغير مميزة
ن=01
±ع
س

فروق
المتوسطات

0

الوزن

شهر/سنة

88.77

3..5

33.55

5.35

63.5.

6

الطول الكلي

سم

673..6

8..7

633.66

3...

58.38

6

طول العضد

سم

55.35

5.63

55..7

5.58

9.7.

9

طول الساعد

سم

55.88

5.35

55.38

5.69

66.38

5

طول الفخذ

سم

53.55

5.76

53.57

5.55

9.75

2

طول الساق

سم

57.8.

5.59

59.38

5.56

9.5.

7

طول القدم

سم

58.55

5.38

58.66

5..8

8.56

1

محيط الصدر

سم

99..5

..55

87.59

3.75

56.63

4

محيط البطن

سم

.5.56

5.3.

8..57

3.88

65.88

01

محيط الحوض

سم

688.65

..88

83.56

3..5

55.85

00

تحمل عام

ث

5.89

8.57

5.76

8.35

6.57

06

تحمل عضلي

عدد

98.88

..57

658.6.

8.53

59.5.
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قيمةمعامل
ايتا 6
الصدق
ت

56.
39.
58.
55.
89.
86.
99.
53.
89.
58.
89.

.
88.
9
75.
8
8..
7
89.
3
.3.
.
86.
3
.8.
8
83.
3
.3.
7
78.
.
.8.
9

8
75.
8
95.
8
78.
8
79.
8
76.
8
75.
8
75.
8
78.
8
76.
8
79.
8
75.
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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.89
06

رمى واستقبال الكرات

عدد

69.77

6.78

65.36

6.53

3.58

09

ثنى الجذع لألمام من
الوقوف

سم

5.35

8.85

5.6.

8.58

6.5.

05

51م عدو

ث

7.56

6.88

68..3

6.59

5.55

ث

66.58

6.83

65.8.

6.35

5.5.

سم

58.69

5..5

63.66

6.5.

3.87

م

6.38

8.58

8.88

8.56

8.78

عدد

7.59

6.87

..5.

8.75

5.85

02
07
01
04

الجري الزجزاجي بين
الحواجز
الوثب العمودي من
الوقوف
الوثب العريض من
الثبات
قدرة ذراعين

6..
7..
5..
55.
55.
88.
36.

.75
8
85.
5
38.
5
36.
3
.5.
3
.8.
7
87.
5
35.

.96
8
7..
8
83.
8
86.
8
89.
8
88.
8
77.
8
85.

8
8
8
8
8
8
8

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية 0.13 =1.15

مس ااتويات ق ااوة الت اااثير لمعام اال ايت ااا  :م اان صا افر ال ااى اق اال م اان  = 1.31ت اارثير ض ااعيف ،

من 1.31الى اقل من =1.51ترثير متوسط  ،من  1.51الى اعلى =ترثير قوى

يتضااي ماان جاادول ( )6وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية عنااد مسااتوى معنويااة  1.15بااين

متوسطي المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة لالختباارات الجسامية والبدنياة لناشاه ألعااب القاوى

.كما يتضي حصول جميع االختبارات على قوة تارثير ومعاامالت صادق عالياة األمار الاذي يشاير إلاى
صدق االختبارات قيد البحث .

معامل الثبات لالختبارات :

تم حساب معامل االرتباط بطريقة التطبيق ثم إعادة التطبياق وتام إجاراء التطبياق األول فاي

ي ااوم األربع اااء المواف ااق  6105 /1/05ث اام إع ااادة التطبي ااق بع ااد أس اابوع م اان التطبي ااق األول ف ااي ي ااوم

األربعاااء الموافااق  6105/ 1/ 66ثاام تاام حساااب معاماال االرتباااط بااين نتااائج التطبيقااين األول والثاااني
حيااث يعباار هااذا االرتباااط عاان معاماال الثبااات والجاادول التااالي يوضااي معااامالت الثبااات لالختبااارات

الجسمية والبدنية قيد البحث.

جدول ( :)3معامل االرتباط بين التطبيق االول والتطبيق الثاني في االختبارات الجسمية والبدنية لناشئ
ألعاب القوى قيد البحث بعد تطبيقها استطالعيا لبيان معامل الثبات

ن =61

م

المتغيرات

وحدة القياس

0
6
6

الوزن
الطول الكلي
طول العضد

شهر/سنة
سم
سم
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التطبيق االول

التطبيق الثانى

س

±ع

س

±ع

معامل
االرتباط

.5.63
688.5.
57..6

8.65
9.5.
5..5

.5.67
73.67
57..8

8.58
9.5.
3.83

8.96
6.88
8.93
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9
5
2
7
1
4
01
00
06
06
09
05
02
07
01
04

طول الساعد
طول الفخذ
طول الساق
طول القدم
محيط الصدر
محيط البطن
محيط الحوض
تحمل عام
تحمل عضلي
رمى واستقبال الكرات
ثنى الجذع لألمام من الوقوف
51م عدو
الجري الزجزاجي بين
الحواجز
الوثب العمودي من الوقوف
الوثب العريض من الثبات
قدرة ذراعين

سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
ث
عدد
عدد
سم
ث

57.53
58.58
55.65
55.88
79.88
.9.53
78.88
5.53
683.55
68.58
5.75
9.55

5.55
3.65
5..6
5.39
7.55
..8.
8.55
8.85
7.5.
5..8
8.7.
6.59

57.58
58.58
55.66
55.78
79.85
.9.58
78.78
5.59
68..38
68.88
5.98
9.58

5..5
3.58
5.78
5.88
7.53
..95
8.65
8.98
7..5
5.73
6.85
6..8

8.9.
8.93
8.95
8.98
8.98
8.95
8.95
8.79
8.7.
8.77
8.98
8.79

ث

65.87

6.8.

65.85

5.88

8.95

سم
م
عدد

68..3
6.68
8.57

5.65
8.58
6.5.

68.88
6.65
8.33

5.56
8..3
6.35

8.77
8.95
8.98

*قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية 1.11 = 1.15

يتضي من جدول( )3وجود ارتبااط ذو داللاة احصاائية باين التطبياق االول والتطبياق الثااني

(اعادة تطبيق االختبار) فى المتغيرات لادى عيناة التقناين عناد مساتوى معنوياة  1.15مماا يشاير الاى

ثبات االختبارات الجسمية والبدنية لناشه ألعاب القوى قيد البحث بعد تطبيقها استطالعيا .

الدراسة األساسية :

بع ا ااد أن قا ا ااام الباحا ا ااث بتحدي ا ااد أجه ا ا ازة القيا ا اااس وأدوات جم ا ااع البيانا ا ااات وواج ا ا اراء التجربا ا ااة

االسااتطالعية علااى عينااة ماان خااارج عينااة البحااث والتركااد ماان صااالحيتها ومناساابتها لعينااة البحااث قيااد

الد ارسا ا ااة ،قا ا ااام الباح ا ا ااث ب ا ا ا جراء التجربا ا ااة األساس ا ا ااية للبحا ا ااث ،وقوامها ا ااا ( )61ناش ا ا اائا ما ا اان ت ا ا اااريخ

 1/61وحتى  6105/ 00/61مجربا عدة خطوات وهي كالتالي :

 -0تطبيق الدراسة األساسية على عينة البحث بنادي اليرموك الرياضي .

 -6اجتماع الباحث مع الناشئين وأولياء األمور وتوضيي فكرة وأهمية البحث .

 -3تجمياع الناشائين فاي مكاان واساع فاي مضامار ألعااب القاوى بناادي اليرماوك لشارح وتوضايي
فكرة وأهمية البحث وكيفية أداء االختبارات والستيفاء بيانات الناشه .

 -1تقسيم المساعدين جراء االختبارات والمقاييس المختلفة (الجسمية والبدنية).

 -5تقس اايم الناش اائين إل ااي مجموع ااات وزع اات عل ااي المس اااعدين عل ااي أن يق ااوم الناش اائين بالب اادء
باالختبارات الجسمية حتي ال يؤثر أداء االختبارات البدنية علي نتيجة االختبارات.

 -2وتطبيق نظام التدوير بين المجموعات علي الناشئين علي أن يمر جميع الناشئين علي كال
مجموعات االختبارات والمقاييس .
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 -1تجميااع البيانااات فااي بطاقااات التسااجيل التااي تاام إعاادادها لهااذا الغاارض وتجميااع بيانااات كاال
مقياس واختبار لكل ناشه .

المعالجات اإلحصائية :

تم اخضااع البياناات للمعالجاات ا حصاائية بعاد وضاعها فاي ملاف  Excelوذلاك باساتخدام

برنامج  SPSSلإلحصاء الوصفي وفقا لما يلى :

 -المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،معامل االلتواء.

 -اختبار (ت) – معامل ايتا  -معامل االرتباط البسيط ( بيرسون )

 -التحليل العاملي المتعامد من الدرجة األولى بطريقة المكونات األساسية لهوتليينج .

عرض ومناقشة النتائج :

الوصف اإلحصائي لالختبارات الجسمية والبدنية المرشحة قيد البحث :

اسااتخلا الباحااث ماان الخطااوة االولااى لتحلياال للبيانااات االحصااائية األوليااة مااا يؤكااد الثقااة فااي هااذه

االختبااارات  ،وكااذلك مناساابتها ماان حيااث السااهولة والصااعوبة بالنساابة لعينااة البحااث وكااذلك اسااتقامة العالقااة بااين
االختب ا ااارات الخاض ا ااعة للتحلي ا اال الع ا اااملي( .)Baumgartner&Jackson1998:70-71وذل ا ااك كم ا ااا ه ا ااو

موض ااي بج اادول( )1حي ااث ق ااام الباح ااث با ا جراء التوص اايف ا حص ااائي لعين ااة البح ااث ف ااي المتغيا ارات الجس اامية

والبدنية قيد البحث.

جدول ( :)4التوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة في قياسات االختبارات الجسمية والبدنية لناشئ ألعاب القوى

ن = 61

م

المتغيرات

0
6
6
9
5
2
7
1
4
01
00
06
06
09
05
02
07

الوزن
الطول الكلي
طول العضد
طول الساعد
طول الفخذ
طول الساق
طول القدم
محيط الصدر
محيط البطن
محيط الحوض
تحمل عام
تحمل عضلي
رمى واستقبال الكرات
ثنى الجذع لألمام من الوقوف
51م عدو
الجري الزجزاجي بين الحواجز
الوثب العمودي من الوقوف
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وحدة القياس المتوسط الحسابي

شهر/سنة
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
ث
عدد
عدد
سم
ث
ث
سم

.5.88
6.7.58
57.58
58.75
55.59
55.65
55.85
98.83
85.58
97.93
5..5
685.55
6..33
5.87
7.7.
65.83
67..8

الوسيط

.8.88
6.8.88
59.88
57.88
56.88
55.88
53.88
98.88
86.88
688.88
5.38
688.88
67.88
5.88
7.58
65.88
67.88

االنحراف المعياري االتواء

66.5.
..35
6.8.
6..3
3.69
5.88
6.57
7.58
7.38
68.58
8..9
36.66
5.39
8..6
5.89
6.55
3.35

8.86
8..8
8.988.598.83
6.58
8.388.85
8.35
8.568.38
8.65
6.568.898.78
8.66
8.5.

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6104المجلد  ،01العدد 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/3

??? ???? ?? ????? ????? ?? ???????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????:

بناء بطارية اختبار النتقاء الناشئين في ألعاب القوى في قطاع غزة
وحدة القياس المتوسط الحسابي

م

المتغيرات

01
04

الوثب العريض من الثبات
قدرة ذراعين

م
عدد

6.89
8.79

الوسيط

االنحراف المعياري االتواء

6.83
8.38

8.57
8.55

8.53
5..7

يتضااي م اان ج اادول ( )1قيم ااة المتوس ااط الحسااابي واالنحا اراف المعي اااري والوس اايط وال ااتفلطي

ومعامل االلتواء لالختبارات الخاصة بعينة البحث  ،والخاضعة للتحليل العاملي وعددهم ( )01اختبار

 ،كمااا يتضااي ماان الجاادول أيضااا صااغر قيمااة االنح ارفااات فااي قياسااات االختبااارات الجساامية والبدنيااة

مقارنة بمتوسطاتها وهى تتضمن (عادد  1قياساات لألطاوال ،عادد  3قياساات للمحيطاات) ،وعادد 1

اختبا ار للمتغيرات البدنية ، ،حيث يدل ذلك على عادم وجاود تشاتت باين أفاراد عيناة البحاث  ،مماا يادل
على تماثل عيناة البحاث  ،كماا يتضاي أن معاامالت االلتاواء انحصارت ماا باين (  )3±مماا يادل علاى
أنهااا تقااع داخاال المنحااى االعتاادالي  ،حيااث أنااه كلمااا اقتاارب معاماال االلت اواء ماان الصاافر كااان التوزيااع

اعتداليا  ،مما يؤكد الثقة في هذه االختبارات  ،وكذلك مناسابتها مان حياث الساهولة والصاعوبة بالنسابة

لعينة البحاث  ، .حياث يشاير كال مان) ( ، )Baumgartner&Jackson1998:61فارج)11: 0110،

أنه كلما اقترب معامل االلتواء من الصفر كان التوزيع اعتداليا  ،مما يؤكد الثقة في هذه االختبارات ،
وك ااذ لك مناس اابتها م اان حي ااث الس ااهولة والص ااعوبة بالنس اابة لعين ااة البح ااث وك ااذلك اس ااتقامة العالق ااة ب ااين

االختبارات الخاضعة للتحليل العاملي .
التحليل العاملي من الدرجة األولى :
أ -مصفوفة االرتباطات البينية:

وتتضاامن الخطااوة التاليااة حساااب معااامالت االرتباااط بااين االختبااارات الجساامية والبدنيااة قيااد

البحااث والتااي تتكااون ماان ( )01اختبااار وقااد اسااتخدم الاادرجات الخااام  Row scoresفااي الحصااول
علااى االرتباطااات البينيااة

 Inter correlationلالختبااارات  ،ووضااعها فااي المصاافوفة االرتباطيااة

 Correlation Matrixوقااد اسااتخدم فااي حساااب هااذه االرتباطااات معادلااة بيرسااون للاادرجات الخااام ،

(خي اارى  ،)650، 0111حت ااى يمك اان تفس ااير مص اافوفة االختب ااارات واس ااتخالا العوام اال الت ااي تمث اال
بطارياة االختباارات البدنياة لناشاائي ألعااب القاوى قلاام الباحاث با جراء التحلياال العااملي باساتخدام طريقااة

المكونات االساسية لهتلونج يوضي جدول رقم ( )5مصفوفة االرتباطات البينية لالختبارات البدنياة قياد

البحث.
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جدول (  :) 5مصفوفة االرتباطات البينية بين االختبارات الجسمية والبدنية لناشئ ألعاب القوى قيد البحث

ن=58
م 0
0
6
6
9
5
2
7
1
4
01
00
06
06
09
05
02
07
01
04

6

6

9

5

2

7

1

4

01

00

06

06

09

05

02

07

01

04

8.879- 8.8.5 8.65.
8.8668.883
*8.375 *8.3.6 *8.896 *8.797 *8.3.7 *8..75
8.856
8.865
8.86. 8.853 8.867 8.853 8.865
8.857- 8.866 8.833 8.895 8.88.8.865
8.865
*8..85 *8..65 *8..95 *8..57 *8.5.5
8.886
8.85. 8.885
8.855 8.885
8.655 8.686 8.857- 8.835 8.885 8.883 8.855
8.885 8.86*8.557 8.557 *8..55 *8.397
8.853
8.853 8.865
8.8.5- 8.8.8 8.856 8.86. 8.8658.885
*8..65 *8.363 *8.875
8.865
8.868 8.859 8.888 8.858 8.866
8.85.- 8.8.9 8.88.
8.868.888 8.858.886
*8..78 *8..55
8.867
8.883
8.855
8.866 8.885
8.8858.855 8.8.8 8.88.8.856
8.883 8.88. 8.866 *8..36
8.865
8.885
8.866 8.888
8.869- 8.857 8.8.5- 8.8.5 8.8538.868.855
8.886 8.869 8.889 8.858 8.88.
8.858.8658.585 8.555 8.586 8.558 8.6.5 8.558 8.5.3
8.855
8.866
8.855- 8.885 8.8588.657 8.6.5 8.697 8.555 8.658 8.68
8.867
8.855- 8.885 8.86
8.57 8.5 8.5.5 8.557 8.695
8.867
8.8658.8868.6.. 8.6.5 8.69. 8.698
8.885
8.856
8.8588.8558.635 8.563 8.635
8.885
8.858
8.885 8.866 8.885
*8.337 *8.87
8.886
8.886
8.887*8.359
8.889
8.888
8.886- 8.863 8.8668.886
8.89. 8.857 *8.593
8.688 8.668
*8.5..

* قيمة ( ر ) الجدولية عند مستوى معنوية 8.555 = 8.83
يتضااي ماان جاادول ( )5مصاافوفة االرتباااط البينيااة بااين االختبااارات البدنيااة التااى طبقاات علااى
عينة البحث قبل التدوير  ،وذلك بعد استخدام الدرجات الخام للحصول على االرتبااط باين االختباارات

الجسمية والبدنية بعضها بابعض  ،حياث اساتخدم الباحاث معادلاة بيرساون للادرجات الخاام فاى حسااب

االرتباااط  ،واتضااي عاادم وجااود ارتباطااات صاافرية وأن عاادد معااامالت االرتباااط فااى المصاافوفة ()010

معامال منها ( )11معامل ارتباط موجب  ،وعدد معامالت االرتباط الموجبة الغير دالة ( ، )21وعادد
االرتباطااات الموجبااة الدالااة هااى( )65ارتباطااات عنااد مسااتوى  ، 1.15هااى( )5ارتباطااات وكااان أعلااى

ارتباط موجب مقداره ( )1.818وهو بين اختبار الاوزن واختباار طاول السااعد .كماا بلاو عادد االرتبااط

السالبة ( ، )11وهى جميعها ارتباطات سالبة غير دالة عند مستوى .1.15

()61

16

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،6104المجلد  ،01العدد 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/3

??? ???? ?? ????? ????? ?? ???????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????:

بناء بطارية اختبار النتقاء الناشئين في ألعاب القوى في قطاع غزة

مما سبق يتضي وجاود تجمعاات تنباه بظهاور عوامال مساتقلة عناد إجاراء التحليال العااملى،

وحيااث أن مصاافوفة االرتباطااات البينيااة ال تمثاال هاادفا فااي حااد ذاتهااا بالنساابة ألهااداف البحااث ،فقااد تاام

االنتقال مباشرة إلى التحليل العاملى.
ب -التحليل العاملى المباشر :

للوصااول إلااى البناااء العاااملى البساايط  Simple Structureتاام اسااتخدام طريقااة المكوناات

األساسااية لهااوتلينج  Hottelling Principal Componentsلتحلياال المصاافوفة عامليااا ،ويااذكر

( رض اوان  )022، 0181أن هااذه الطريقااة تتميااز برنهااا تسااتخلا أقصااى تباااين ارتباااطي للمصاافوفة
عااالوة علااى تقبلهااا لمحااك هناارى كااايزر  H. Kaiserلتحديااد العواماال ،وهااو محااك يوقااف اسااتخالا

العواماال التااى يقاال جااذرها الكااامن  Latent Rootعاان الواحااد الصااحيي .وجاادول رقاام ( )2يوضااي
مصفوفة العوامل المستخلصة قبل التدوير المتعامد .

جدول( :)6مصفوفة العوامل المستخلصة لالختبارات الجسمية والبدنية لناشئ ألعاب القوى قبل التدوير المتعامد

م
6
5
5
5
3
.
8
7
9
68
66
65
65
65
63
6.
68
67
69
-

االختبارات

وحدة
القياس

6

العوامل
5

5

شهر/سنة 8.575 8..53 8.696-
الوزن
8.365- 8.539 8.573سم
الطول الكلي
8.5.3 8.368 8.375
سم
طول العضد
8.578 8.859 8.665سم
طول الساعد
8.679- 8.555 8.788
سم
طول الفخذ
8.538 8.858 8.68.
سم
طول الساق
8.639 8.635 8.688
سم
طول القدم
8.578 8.539- 8.687
سم
محيط الصدر
8.679- 8.859 8.583
سم
محيط البطن
8.85. 8.853 8.738
سم
محيط الحوض
8.573- 8.559 8.575
ث
تحمل عام
8.875 8.698- 8.596
عدد
تحمل عضلي
8.577 8..56 8.595
عدد
رمى واستقبال الكرات
8.575 8.58.- 8.396
سم
ثنى الجذع لألمام من الوقوف
8.58.- 8.595- 8.596
ث
38م عدو
8.6.8 8..66 8.585
ث
الجري الزجزاجي بين الحواجز
8.595 8.558 8..5.
سم
الوثب العمودي من الوقوف
8.565 8.898- 8.858
م
الوثب العريض من الثبات
8.6.5- 8.595 8.599
عدد
قدرة ذراعين
5.538 3.595 ..675
الجذر الكامن
67.693 57.983 55.358
نسبة التباين
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االشتراكيات
8.38.
8.853
8.538
8.398
8.535
8.359
8.353
8.588
8.38.
8.8.8
8.5.8
8.535
8.76.
8.85.
8.39.
8..55
8.385
8..39
8.395
63.656
89..58
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يتضي من جادول ( )2مصافوفة العوامال المساتخلا قبال التادوير المتعاماد  ،أن التبااين ا رتبااطى

للعوام اال المستخلص ااة يمث اال ( )٪11.231وه ااو أقص ااى تب اااين إرتب اااطى أمك اان استخالص ااه م اان المص اافوفة

االرتباطية وهى نسبة مرتفعة تؤكد أننا أماام عوامال ذات أهمياة .وفاى هاذا الصادد يشاير ( فارج )051، 0110
أن نس اابة التب اااين االرتب اااطى تعتب اار أقص ااى تلخ اايا للبيان ااات األص االية وق ااد اس ااتخدم الباح ااث مح ااك ك ااايزر

 Kaiserال ا ا ااذى اقترح ا ا ااه جوتم ا ا ااان  Guttmanلتحدي ا ا ااد العوام ا ا اال ،وه ا ا ااذا المح ا ا ااك وفق ا ا ااا لم ا ا ااا أش ا ا ااار إلي ا ا ااه

( رضوان )0181،022يعنى التوقف عند استخالا العوامل التى يقل جذرها الكامن عن الواحد صحيي.

كمااا أوضااي الجاادول تشاابعات العبااارات قيااد البحااث للعواماال المشااتركة قباال تاادويرها تاادوي ار

متعامدا  ،وتدل اشتراكيات ( )01اختبار فى نفس الجدول على مجموع مربعاات تشابعات كال اختباار

م اان ه ااذه االختب ااارات للعوام اال المستخلص ااة  .وللتوص اال إل ااى ش ااكل أكث اار بس اااطه وانتظام ااا للعوام اال
المستخلصااة قااام الباحااث ب ا جراء التاادوير المتعامااد لمصاافوفة العواماال  ،عطاااء تفساايرات لهااا معنااى
بالنس اابة للعوام اال المستخلص ااة وذل ااك ألن ت اادوير االختب ااارات يزي اال الغم ااوض ال ااذى يص اااحب التحلي اال

األولااى حيااث يااؤدى التاادوير العاااملى المتعامااد علااى إعااادة توزيااع تشاابعات االختبااارات بعواملهااا بحيااث

تختفى التشبعات السالبة أو تصل فى قيمتها العددية إلى حد الصافر .وبحياث تؤلاف بعاض التشابعات
الموجبة الكبرى طوائف وتجمعات واضحة تصلي عطاء تفسيرات حركية للعوامل المستخلصة .

التدوير المتعامد لعوامل لدرجة األولى :

قااام الباحااث ب ا جراء التاادوير المتعامااد للعواماال المستخلصااة بطريقااة الفاااريمكس والتااى يشااير

اليهااا ( سااالمة  )031-001، 6111أنهااا طريقااة تعطااى أفضاال الحلااول القريبااة ماان البناااء العاااملى

البسايط  Sample Structureويعتبار التادوير المتعاماد  Orthogonal Rotationمان أكثار أناوع

التاادوير شاايوعا حيااث يااتم التاادوير مااع االحتفاااظ بزاويااة قاادرها  11درجااة بااين المحااورين وبمااا أن حيااث

تمام الزاوية القائمة يسااوى صاف ار أى أن العوامال المستخلصاة بهاذا األسالوب عناد التادوير تعاد عوامال
مستقلة أو فئات تصنيفية غير متداخلة  .حيث أنه لتحديد هوياة العامال يشاترط أن يتشابع علياه ثاالث
اختبااارات دالااة علااى األقاال وهااو مااا يسااعى اليااة الباحااث لتوصاال الااى أفضاال صااورة لالختبااارات قيااد

البحث كما هو موضي بجدول(. )1

()11
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جدول( :)7مصفوفة العوامل الختبارات بطارية االختبار لناشئ ألعاب القوى بعد التدوير المتعامد

م
6
5
5
5
3
.
8
7
9
68
66
65
65
65
63
6.
68
67
69

االختبارات

وحدة
القياس

0

العــــــوامل
6

6

شهر/سنة 8.578 8.596 8.375
الوزن
8.6.5- 8.595 8.875
سم
الطول الكلي
8.6.8 8.698- 8..56
سم
طول العضد
8.565 8.898- 8.858
سم
طول الساعد
8.599 8.575 8.596
سم
طول الفخذ
8.595 8.558 8..5.
سم
طول الساق
8.58.- 8.595- 8..66
سم
طول القدم
8.577 8.585 8.595
سم
محيط الصدر
8.575 8.58.- 8.396
سم
محيط البطن
8.639 8.635 8.688
سم
محيط الحوض
8.5.3 8.368 8.696ث
تحمل عام
8.573- 8.559 8.575
عدد
تحمل عضلي
8.885- 8.738 8.573عدد
رمى واستقبال الكرات
8.578 8.788 8.665سم
ثنى الجذع لألمام من الوقوف
8.538 8.858 8.68.
ث
38م عدو
8.679- 8.859 8.583
ث
الجري الزجزاجي بين الحواجز
8..53 8.539- 8.687
سم
الوثب العمودي من الوقوف
8.85. 8.679- 8.539
م
الوثب العريض من الثبات
8.853 8.555 8.859
عدد
قدرة ذراعين
5.5.8 5.988 ..888
الجذر الكامن
67.566 5..637 53.5.5
نسبة التباين

االشتراكيات
8.38.
8.853
8.538
8.398
8.535
8.359
8.353
8.588
8.38.
8.8.8
8.5.8
8.535
8.76.
8.85.
8.39.
8..55
8.385
8..39
8.395
63.658
89..55

يتض ااي م اان ج اادول ( )1والخ اااا بمص اافوفة العوام اال المستخلص ااة بع ااد الت اادوير المتعام ااد

والجاذر الكاامن والنسابية المئوياة للتبااين وقايم اشاتراكيات االختباارات يتضاي أن القايم العددياة لتشابعات
االختبار بعواملها المشتركة قد تغيرت بعد عملية تدوير االختبارات والذى يقوم فاي أساساه علاى إعاادة
توزيااع قيمته ااا الرقميااة كم ااا يالحااظ أن االش ااتراكيات ظلاات ثابت ااة بااالرغم م اان هااذا التغي اار ،وأن النس اابة

المئوية للتباين االرتباطى المستخلصة من العوامل الثالثة بلغت ( ، )11.236كما بلاو الجاذر الكاامن
للعوام ا اال الثالث ا ااة (  ) 05.031وكان ا اات أعل ا ااى نس ا اابة تب ا اااين ف ا ااى المص ا اافوفة للعام ا اال األول وبلغ ا اات

( )٪35.623بجا ا ا ا ا ااذر كا ا ا ا ا ااامن مقا ا ا ا ا ااداره (  ) 2.111وأقا ا ا ا ا اال نسا ا ا ا ا اابة تبا ا ا ا ا اااين للعاما ا ا ا ا اال الثال ا ا ا ا ا ااث

بلغاات (  ) 08.600بجااذر كااامن مقاادراه (  . ) 3.121ممااا يشااير الااى أن أن الجااذر الكااامن ونسااب

التباين لكل عامل تتناقا تدريجيا من العامل األول حتى العامل الثالث وأنه كلما كانت نسابة التبااين

مرتفعة كلما زادت أهمية العامل .
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كما يتضي من جدول ( )1(،)2المعنى الحركى بشكل أكثر وضوحا عن قبل التدوير وذلاك

بعااد ان حقااق التاادوير قاادر المسااتطاع خصااائا البناااء البساايط  ،وقلااة عاادد التشاابعات ذات الداللااة
بالنسبة للعوامل بعد التدوير عنه قبل التادوير  ،كماا يالحاظ أن التحليال العااملى المتعاماد قاد أدى إلاى

تناااقا مجمااوع الجااذر الكااامن للعواماال  ،فقااد تناااقا ماان ( )11.231قباال التاادوير إلااى ()11.236

بعد التدوير ،كما أدى إلى تناقا مجموع الجذر الكامن للعوامال  ،فقاد تنااقا مان ( )05.030قبال

التاادوير إل ااى ( ) 05.031بع ااد الت اادوير ،وه ااذه الخاص ااية تمي ااز التحلي اال المتعام ااد ،وتس اامى بالتعادلي ااة

العامليااة ،وهااى تعنااى إعااادة توزيااع مجمااوع مربعااات تشاابعات كاال عاماال ماان العواماال المتعاماادة توزيعااا

متزنااا .والجاادول ( )8يوضااي النتااائج النهائيااة للتاادوير المتعامااد بعااد حااذف التشاابعات التااى تقاال عاان

.1.1±

جدول ( :)8النتائج النهائية للتدوير المتعامد الختبارات بطارية االختبار الناشئ بعد حذف التشبعات التى
تقل عن 4±
م

االختبارات

وحدة القياس

6
5
5
5
3
.
8
7
9
68
66
65
65
65
63
6.
68
67
69

الوزن
الطول الكلي
طول العضد
طول الساعد
طول الفخذ
طول الساق
طول القدم
محيط الصدر
محيط البطن
محيط الحوض
تحمل عام
تحمل عضلي
رمى واستقبال الكرات
ثنى الجذع لألمام من الوقوف
38م عدو
الجري الزجزاجي بين الحواجز
الوثب العمودي من الوقوف
الوثب العريض من الثبات
قدرة ذراعين
المجموع

شهر/سنة
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
سم
ث
عدد
عدد
سم
ث
ث
سم
م
عدد

0

العــوامل
6

6

المجموع

8.375
8.875
8..56
8.858
8..5.
8..66
8.595
8.396
8.368
8.559
8.738
8.788
8.858
8.859

7

.

8..53
8.85.
8.853
5

6
6
6
6
8
6
6
6
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
68

يتضي من جدول ( )8أن طائفية العوامل الثالثاة المستخلصاة تعتماد علاى حاذف التشابعات

متغير متمثلة فى العامل األول ( )8متغيرات  ،العامل الثاني ( )2متغيرات،
ا
الصفرية ممثلة في ()01

العاماال الثالااث ( )3متغي ارات  ،ووفااق شااروط قبااول العاماال واسترشااادا بمعااايير البناااء البساايط وهااى أال
()16
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يقل عادد التشابعات المقبولاة عان ثالثاة تشابعات علاى العامال طبقاا لمحاك جيلفاورد ( ، )1.3كماا ياتم

تفسا ااير العواما اال فا ااي ضا ااوء التشا اابعات الكبا اارى ( )1.5ما ااع االسا ااتعانة بالتشا اابعات المتوسا ااطة ()1.3

) Baumgartner & Jackson 1998:95).

لااذا اسااتند الباح ااث فااي تفس اايره للعواماال المستخلص ااة ماان الت اادوير المتعامااد عل ااى نفااس الش ااروط

السابق ا شارة إليها في تفسير االختبارات الجسمية والبدنية لناشئي ألعااب القاوى قياد البحاث  ،ووفقاا لشاروط

قبااول العاماال ،واسترشااادا بمعااايير البناااء البساايط فقااد تاام قبااول االختبااارات التااي تشاابعت علااى ثالثااة عواماال ،

وهااى ( )01فااي حااين تاام رفااض االختبااار (الخااامس  ،العاشاار)  ،كمااا أنااه ق اد تاام قبااول ورفااض بعااض هااذه

العوامال كتفساير لهاذه العوامال واالختباارات التاي تشابعت عليهاا حياث قاام الباحاث با جراء الصادق العااملي

وذلاك للتحقاق مان التحليال العااملي للمقيااس ،إذ تتمثال ا جاراءات المتبعاة فاي التحليال العااملي فاي تحدياد

األنماوذج المفتارض (األنماوذج البناائي) والاذي يتكاون مان المتغيارات الكامناة Latent Variablesأو

المتغيرات غير المقاسة أو المتغيارات الخارجياة  Exogenous Variablesوهاى تمثال األبعااد المفترضاة

للمقيااس ،ومنهاا تخارج أساهم متجهاة إلاى الناوع الثااني مان المتغيارات والتاي تعارف باالمتغيرات المقاساة أو

المتغيارات التابعاة أو المتغيارات الداخلياة  Endogenous Variablesوالتاي تمثال العباارات الخاصاة بكال

بعاد أو األبعااد الخاصاة بكال عامال عاام ،وهناا يفتارض أن العباارات مؤشا ارت للمتغيارات الكامناة ( صاالح
الادين  )511- 511 ،6111وفاي حالاة أن التحليال العااملي التوكيادي حقاق األنماوذج المفتارض للمقيااس

مؤشرات جودة المطابقة المقبولة ف نه يمكن الحكم على صدق عبا ارتاه  ،أو صادق أبعااده فاي حالاة التحليال

العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية وفي ضوء األوزان المعيارية والتي تعارف بمعاامالت الصادق أو التشابع

على المتغير الكامن يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشبعات التاي تقال عان  ، 1.1وكاذلك يمكان الحكام

علاى صادق العباارات فاي ضاوء النسابة الحرجاة والتارثير الصافري ( ، ) Hair, et..al, 2010:116وهاذا

يؤشر الى جودة المطابقة وصدق االختبارات الجسمية والبدنياة حياث أن معاامالت الصادق تجااوزت النسابة
المحددة من قبل الباحث وهي . 1.1

ومما تقدم يتضي إطار بطارية االختبارات للمتغيرات الجسمية والبدنياة النتقااء الناشائين فاي

ألعاااب القااوى بعااد إج اراء التاادوير المتعامااد للعواماال حيااث يتضااي تجمعااات تشاابعات تناااقض التشاابعات
الباقيااة إلااى الحااد الااذي يااؤدى إلااى تميااز تلااك الطوائااف التااي دلاات علااى التشاابعات الكباارى وسااوف يااتم
تفس ااير العوام اال المستخلص ااة ف ااي ض ااوء ه ااذا الج اادول ،وت اام تتب ااع تل ااك الش ااروط ف ااي جمي ااع العوام اال

اختبار تم تشبعها موزعة علاى العوامال
ا
المستخلصة في البحث  .لذا يتضي أنه تم التوصل الى ()01

( )3عواماال التااي تاام قبولهااا كمااا هااو موضااي فااي جاادول ( )01الااى جاادول( )03خااالل تفسااير الباحااث
للعوامل المستخلصة.
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تفسير العوامل :

أسااتند الباحااث فااي قبولااه للعواماال المستخلصااة ماان التاادوير المتعامااد علااى نفااس الشااروط

الساابق ا شاارة إليهاا فاي تفسااير االختباارات الجسامية والبدنياة لناشائى ألعاااب القاوى قياد البحاث .ووفقااا

لشاروط قباول العاماال ،واسترشاادا بمعااايير البنااء البساايط فقاد تام قبااول ثالثاة عواماال  ،حياث أن محااك
جوهريااة العاماال أكباار ماان ثااالث تشاابعات جوهريااة لااذا فقااد اتبااع الباحااث التعليمااات التااي أشااار إليهااا

( فاارج  )618 ، 0110عاان س ارثتون و( حسااانين  )061، 0112عاان كاتاال والتااي تتضاامن االقتصاااد

فااي الوصااف العاااملي وواباراز الجوانااب الفرياادة ،واخااتالف تشاابعات العواماال مااع التركيااز علااى العواماال
التاى لهاا تاارثير ،وتقبال العوامال التااي تتفاق ماع الحقااائق العلمياة المعروفاة ،وتقباال العوامال المستخلصااة

فااي د ارسااات سااابقة ،وتقباال العواماال التااي تتفااق مااع التوقعااات العامااة ،والتوصاال إلااى توزيعااات عامليااه

سابقة .

كم ااا روع ااي إتب اااع األس اااليب المس ااتخدمة ف ااي تفس ااير العوام اال ف ااي د ارس ااات مرتبط ااة ببن اااء

بطاريااات فااي مجاااالت أخاارى كد ارسااة( Vandendriessche et al. 2012؛ وهبااة  6106؛

العااازمي  6118؛ أبااو جناااح  6118؛ نعاايم 6111؛ عاباادين  6111؛ ماضااي  )6111وكااذلك
الد ارسا ااات المرتبطا ااة برياضا ااة ألعا اااب القا ااوى كد ارسا ااة(حبيا ااب 6111؛ الجيوشا ااى 6118؛ عبا اادالحليم

6113؛ محمد  6111؛موسى . )0111

ولمااا كاناات القيمااة العدديااة للتشاابعات المتوسااطة التااي تسااتخدم لتفسااير العواماال المتعاماادة

( ،)1.1±فا ن هااذا قااد ساااهم فااي فهاام وتفسااير هااذه العواماال ،ووفقااا لشااروط قبااول العاماال  ،واسترشااادا
بمعايير البناء البسيط قد تم قبول ثالث عوامل  ،وفيما يلى تفسير لهذه العوامل :
مناقشة وتفسير العامل االول :

جدول ( :)9االختبارات الجسمية (األطوال واالوزان) النتقاء الناشئين في ألعاب القوى التي تشبعت
على العامل األول بعد التدوير المتعامد

م

وحدة القياس

االختبارات

التشبعات

6

سم

الطول الكلي

1.851

2

سم

طول الساق

1.811

5

سم

طول الفخذ

1.131

0

كجم

الوزن

1.161

1

سم

طول الساعد

1.501

3

سم

طول العضد

1.131
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يتضي من جدول ( )1أن القياسات الجسمية ( األطوال واالوزان) التي تشبعت على العامل

األول باستخدام التدوير المتعامد وفى ضوء الشروط الموضوعة لقبول االختبارات على العامال 1.1±

فركثر قد بلو عددها ( )2اختبارات تمثل نسابة تبياان قادرها( )%35.623مان مجماوع القياساات الكلياة

الخاضعة للتحليل والتي بلو عددها ( )01قياسا حيث تراوحات قايم تشاعباتها علاى العامال تراوحات قايم

تشبعها على العامل ماا باين ( )11.131كرصاغر تشابع علاى قيااس طاول العضاد  )1.851( ،كاركبر
تشبع على قياس الطول الكلى كما يتبين ان الطاول الكلاى وطاول السااق والفخاذ هاو الاذي يغلاب علاى

هذا العامل.

وياارى الباحااث أن ظهااور صاافة الطااول الكلااى وطااول الساااق والفخااذ فااي هااذا الترتيااب بااين

القياسات الجسمية وتحقيقها ألعلى تشبعات على العامل الثانى يعد أم ار منطقيا حيث أن صفة الطول

من األهمية بمكان لناشئي ألعاب القوى  ،حيث طبيعة ألعاب القوى وما تطلبه من توفير سامة الطاول
الكلى وطول السااق والفخاذ فاي الناشاه ،وتتفاق نتاائج الد ارساة ماع نتاائج د ارساة (وهباة )6106 ،ومان
أها اام االسا ااتنتاجات للقياسا ااات األنثروبومتربا ااة وتركيا ااب ونما ااط الجسا اام فا ااي ضا ااوء المتوسا ااط الحسا ااابي

واالنحاراف المعياااري ومعاماال االلتاواء للعينااة ككاال فقاد بلااو متوسااط الجسام ( ، )051.8متوسااط الااوزن

( ،)11.5متوس ااط دلي اال بون اادرال ( ،)13.35متوس ااط س اامك العض ااد ( ،)00.31وبل ااو متوس ااط نم ااط
الجساام للصااف األول ( )6.21 - 1.01 - 3.35ونجااد أن المتوسااط الحسااابي للاانمط العضاالي اكباار
من اكبر من المتوسط الحسابي للنمط النحيف والسمين وبالتالي النمط العضلي.

وقد اتفق دراسة (  Silva et al 2013؛  ) Jianquan 2013على أهمية االطاوال فاي

االنتقاء الرياضى .

وبناااء علااى ذلااك وفااى ضااوء التفسااير السااابق ووفقااا لقيمااة تشاابعات القياسااات علااى العاماال

األول يقترح الباحث تسمية هذا العامل (عامل األطوال) وليكن متغير الطول الكلي ممثال لهذا العامال

عند انتقاء الناشئين حيث حقق أعلى تشبع على هذا العامل.
مناقشة وتفسير العامل الثاني :

جدول ( :)11االختبارات البدنية النتقاء الناشئين في ألعاب القوى التى تشبعت على العامل الثاني بعد
التدوير المتعامد

م

وحدة القياس

االختبا ا ا ا ااارات

التشبعات

06

عدد

تحمل عضلي

1.186

05

ث

51م عدو

1.131

00

ث

تحمل عام

1.262

01

سم

الوثب العمودي من الوقوف

1.260
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03

عدد

رمى واستقبال الكرات

1.200

08

م

الوثب العريض من الثبات

1.510

01

سم

ثنى الجذع لألمام من الوقوف

1.586

02

ث

الجري الزجزاجي بين الحواجز

1.116

يتضااي ماان جاادول ( )01أن القياسااات البدنيااة التااي تشاابعت علااى العاماال الثاااني باسااتخدام

التاادوير المتعامااد فااي ضااوء الشااروط الموضااوعة لقبااول االختبااارات علااى العاماال  1.1±فااركثر قااد بلااو

عددها ( )8اختبارات تراوحت تمثل نسبة تبااين قادرها ( )%62.058قايم تشابعها علاى العامال ماا باين

( )1.116كرصااغر تشاابع فااي االختبااار ( )02الجااري الزج ازجااى بااين الحاواجز ،بااين ( )1.186كااركبر

تشاابع فااي االختبااار ( )06الخاااا بالتحماال العضاالي  ،وفااى هااذا الصاادد يشااير (حسااانين: 6113 ،

 )012-015أناه يعتباار التحمال العضاالي ماان المكوناات األساسااية للياقاة البدنيااة حيااث أنهاا تعااد صاافة
ماان الصاافات الهامااة لااألداء الحركااي س اواء ماان الناحيااة النوعيااة أو الكميااة ،وذلااك ألنهااا تشااكل باااقي

الصاافات البدنيااة األخاارى كااالقوة والساارعة والتحماال والرشاااقة ،كمااا أنهااا تعااد ماان الركااائز التااي يترسااس

عليها اكتساب وواتقان األداء الحركي (حسانين)012-015 : 6111 ،
كما ااا يؤكا ااد كا اال ما اان ( عا ااالوى  ،رض ا اوان  )02-05: 6118وما اان ناحيا ااة أخا اارى ت ا ارتبط

العضلية بصفة التحمل عند أداء بعض الحركات التي تتطلب المزيد من القوة العضالية لفتارات طويلاة

نسبيا  ،ويشير هذا االرتباط إلى صفة التحمل العضلي أو تحمل القاوة العضالية التاي تتارثر إلاى درجاة

واضاحة بصافة القاوة العضالية  ،ويبادو أثار ذلاك عناد محاولاة أحاد األفاراد تحرياك ثقال معاين (مقاوماة)

حركاة متكاررة لعادد مان معاين مان المارات  ،فا ذا أساتطاع هاذا الفارد تنمياة قوتاه العضالية بدرجاة أكبار
ف نه يستطيع تحريك نفس الثقل (المقاومة) بسهولة أكثر كماا قاد يساتطيع تكارار الحركاة التاي يقاوم بهاا

لعدد أكبر من المرات.

ويشااير (حسااانين )311-310 : 6111 ،الااى أنااه يفضاال بالنساابة لقياااس القااوة العضاالية

عاان طريااق اساالوب إخ اراج أقصااى قااوة برقصااى ساارعة باادفع الجساام ضااد الجاذبيااة األرضااية اسااتخدام
اختبار الوثب العمودي والوثب العريض من الثبات عان اختيااري الوثاب العماودي والوثاب الطويال مان
الحركة ويرجع ذلك ألن األخرين يدخل فيهما نواح فنية تتعلق بطرق الوثب  ،وهذا في حد ذاته يادخل

عوامل تقلل من صدق هذه االختبارات  ،أما الوثب من الثبات (عمودي أو عريض) ف نه يقيس القادرة

العضلية مجردة من أي عوامل أخرى مماا يجعال اساتخدام هاذا األسالوب أكثار صادقا فاي قيااس القادرة

العضلية.
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وياذكر (رفعات  )001-002 :0110اناه مان الطبيعاي أن ا نساان ال يساتطيع االحتفااظ

بالسرعة القصوى إلى ما نهاية إذ ينخفض معدل السرعة بعد مساافة معيناة نتيجاة تادخل عامال التعاب
العضلي .

وقاد اتفاق د ارساة (  Silva et al 2013؛  ) Jianquan 2013علاى أهمياة المتغيارات

البدنية الخاصة بطبيعة النشاط الممارس في انتقاء الالعبين .

ويفساار الباحااث ظهااور عنصاار التحماال العضاالي فااي هااذا العاماال إلااى أهميااة هااذا المتغياار

للناشه وهذا يتماشى مع متطلبات ألعااب القاوى ألن التحمال العضالي تعاد مان عناصار اللياقاة البدنياة
الهامااة فااي مختلااف األنشااطة الرياضااية ،وعليااه يجااب أن تتاوافر صاافة التحماال العضاالي فااي الناشاائين

برلعاب القوى .وعليه ف نه في ضوء التفسير السابق والبناء العاملي لهذا العامل ،ووفقا لطبيعة البحث
وقيم تشبعات القياسات الدالة على العامل ،يمكن قبول هذا العامل ويقترح الباحث تسمية هاذا العامال

بعامل (اللياقة البدنية) حيث حقق أعلى تشبع على العامل على أن يكون قياس التحمال العضالي عناد
انتقاء ناشئي ألعاب القوى .

مناقشة وتفسير العامل الثالث :

جدول ( :)11االختبارات الجسمية ( المحيطات) النتقاء الناشئين في ألعاب القوى التي تشبعت على العامل
الثالث بعد التدوير المتعامد

م

وحدة القياس

التشبعات

االختبا ا ا ا ااارات

1

سم

محيط البطن

1.112

01

سم

محيط الحوض

1.135

8

سم

محيط الصدر

1.235

يتضااي ماان جاادول ( )00أن القياسااات الجساامية ( المحيطااات ) التااي تشاابعت علااى العاماال

الثالث باستخدام التدوير المتعامد في ضوء الشروط الموضوعة لقباول االختباارات علاى العامال 1.1±

فااركثر قااد بلااو عااددها ( )3قياسااات تمثاال نساابة ومقاادارها( )%08.600ماان مجمااوع القياسااات الكليااة

الخاضااعة للتحلياال والتااي بل ااو قياسااها ( )01قياسااا حي ااث تراوحاات قاايم تشاابعها عل ااى العاماال مااا ب ااين

( )1.235كرصااغر تشاابع علااى قياااس محاايط الصاادر ( )1.112كااركبر تشاابع علااى محاايط الاابطن كمااا
يتبين ان المحيطات هي التي تغلب على هذا العامل .

وتتفق هذه النتائج ماع نتاائج د ارساة كال مان ( دساوقي6115 ،؛ حتحاوت )6110 ،حياث

تشبعت على عامل المحيطات قياسات (محيط الصدر ،محيط رسو اليد ،محيط الوسط) .

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (الباسطي )0115 ،والتي كان من أهم نتائجها المحدد
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االنثروبومترى يحدده عامل األعراض وسمك الدهن وعامل األطوال وعامل المحيطات ،المحدد
البدني يحدده عامل قوة القبضة وعامل السرعة ،المحدد المهارى يمثله عامل دفع الكرة وعامل صد

الكرة ، ،كما تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (إبراهيم )0112 ،وكان من أهم نتائجها المحدد

االنثروبومترى يمثله عامل األعراض وسمك الدهن واألطوال والمحيطات ،المحدد المهارى يمثله

عامل التصويب والتنطيط في اتجاه متعرج.

وتتفا ااق نتا ااائج الد ارسا ااة ما ااع نتا ااائج د ارسا ااة ( شا اااكر )6113 ،والتا ااي خلصا اات إلا ااى أن أها اام

المتغيارات األنثروبومتريااة وهااى  :الطااول ،محاايط الساااق ،محاايط الصاادر ،عاارض الحااوض ،طااول
الرجاال ،المرجح ااة العض اادية ،ط ااول الااذراع وك ااذلك المتغيا ارات البدني ااة مرتبااة كالت ااالي ق ااوة عض ااالت

البطن ،قوة الشد العظمى ،قوة عضالت الرجلين ،قوة عضالت الظهر .

ويرى الباحث أن محيطاات الجسام تادل علاى عالقاة الطاول باالوزن فكلماا كانات المحيطاات

اقل كان الوزن أخف  ،وبناء على ما تقدم وفى ضوء التفسير السابق والبناء العاملي لهذا العامل وقيم
تشا اابعات القياسا ااات الجسا اامية الدالا ااة عليا ااه ها ااذا العاما اال يقتا اارح الباحا ااث تسا اامية ها ااذا العاما اال بعاما اال

( المحيطات) .

استخالص البطارية :

جدول (  :) 12البناء العاملي المستخلص الختبارات عناصر انتقاء الناشئين في ألعاب القوى وفقا لتشبعات
العوامل المستخلصة في صورتها النهائية

رقم العامل

أسم العامل

اسم االختبار

التشبع

0

أطوال

الطول الكلي

1.851

6

بدنى

تحمل عضلي

1.186

3

محيطات

محيط البطن

1.112

يتضااي ماان جاادول ( )06بطاريااة االختبااار الناشااه فااي ضااوء متطلبااات ألعاااب القااوى والتااي

يمثلهااا العواماال المستخلصااة ماان التحلياال العاااملي بعااد التاادوير المتعامااد والمتغياار األكثاار تشاابعا علااى

العاما اال وقا ااد كانا اات درجا ااات التشا اابع للمتغي ا ارات المتشا اابعة ()1.851الختبا ااار الطا ااولى الكلا ااى للجسا اام

و( )1.186الختبار التحمل العضلي و()1.112الختبار محيط البطن .

وفى ضوء معايير اختيار وحادات البطارياة فاى هاذه الد ارساة ياذكر ( حساانين )031 :0181

أن البطارية المناسبة هى ال تمثل وحداتها عاامال واحادا مان العوامال المستخلصاة  ،إذ يجاب أن تمثال
وحادات البطاريااة معظام العواماال المستخلصااة المقبولاة التااى تام تفساايرها فااى ضاوء ا طااار المرجعااى ،

ويتفق هذا مع ما تحقق في هذه الدراسة.
()11
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وتتفااق نتااائج الد ارسااة مااع نتااائج د ارسااة (نعاايم )6111 ،وماان أهاام النتااائج فااي قبااول خمسااة

عوامل هي :األطوال (ارتفاع الجسم) ،المحيطات (محيط الفخذ) ،سامك ثناياا الجلاد (سامك ثناياا الجلاد

عند حافة البطن) ،القدرة (القدرة على الوثب في الماء) ،الكفاءة الفسيولوجية للرئتين (السعة الحيوياة)
وعاادم قب اول المتغي ارات المهاريااة وذلااك لعاادم تحقيقااه شااروط قبااول العواماال ويوصااى الباحااث باسااتخدام

البطاريااة المستخلصااة عنااد انتقاااء ناشااه ك ارة الماااء ،كمااا تتفااق مااع نتااائج د ارسااة (العااازمي)6118،

وأساافرت النتااائج عاان وجااود محااددات خاصااة بكاال مرحلااة يمكاان االنتقاااء ماان خاللهااا لكاال مرحلااة علااى

حدا ،كما تتفق مع نتائج دراسة (أبو جناح )6118 ،ومن أهم االستنتاجات أن البرنامج التادريبي لاه

ترثير إيجابي على القياسات الجسمية والبدنية والمهارية في القياسات البعدية .

وحي ااث أن م اان مع ااايير وح اادات البطاري ااة المستخلص ااة يج ااب أن تك ااون االرتباط ااات البيني ااة

 Interco relationباين وحاداتها منخفضاة بمعناى أن كال وحادة مان وحادات البطارياة تقايس قادرة

مساتقلة عان القادرات األخارى  ،وهاذا ماا تحقاق بالفعاال فاى هاذه الد ارساة  .وتام تحدياد وحادات البطاريااة

المستخلصااة طبقااا لمااا أشااار إليااه ( حسااانين  )026 :0112نقااال عاان فليشاامان اعتمااادا علااى نتااائج
التحليل وتم إتباع المعايير الى تمثل وحدات البطارية العوامل استنادا لذلك فالعوامل المستخلصة التى

تاام قبولهااا وتفساايرها فااى ضااوء الد ارسااات السااابقة وبناااءا علااى ذلااك فالعواماال المقبولااة فااى هااذه الد ارسااة
والتااى يجااب أن تمثاال فااى البطاريااة المقترحااة هااى كمااا هااو موضااي بجاادول ( )06البناااء العاااملى

المستخلا للعناصار البدنياة لناشائى ألعااب القاوى لاذا كشافت نتاائج التحليال العااملى المتعاماد لعوامال

الدرجة عن ( )3عوامل تشبع عليها االختبارات البدنية البالو عددها ( )01اختبار ،كماا اساتند الباحاث
في تفسير العوامل المستخلصة على عدة شروط ،تم في ضوئها قبول ثالثة عوامل وهى على الترتيب

(العاماال األول أط اوال-العاماال الثااانى باادنى -العاماال الثالااث محيطااات)،والبطاريااة الناتجااة يجااب أن
تتكون من عدد من الوحدات التى يمثال كال منهاا احاد العوامال المقبولاة كحاد أدناى  ،وفاى هاذه الحالاة

ف ن وحدة االختبار المختارة لتمثيل العامال يجاب أن يكاون لهاا تشابع عاال علاى العامال تمثلاه  .وعلاى
ذلك ف ن االختبارات التالياة تمثال أعلاى التشابعات علاى العوامال االربعاة المقبولاة وهاى أنسابها لتمثيلهاا

( الطول الكلي  -تحمل عضلي  -محايط الابطن) .ولقاد أقتصار تمثيال العامال المقباول باختباار واحاد
فقااط  ،وهااذا طبقااا لمااا أشااار إليااه ( حسااانين  ) 021 ، 023 :0181عاان فيلشاامان إذ أشااار إلااى أن
تمثيل العامل بركثر من اختبار سيضيف معلومات ضئيلة للغاياة عان القادرة التاى يمثلهاا العامال حياث
أن االختبار الذى حققه أعلى تشابع علاى العامال يمثال عاادة أهام اختباارات العامال المستخلصاة .ولقاد

حققت البطارية المستخدمة قيد البحث علاى العيناة األساساية للبحاث قايم شايوع مرتفعاة نوعاا ماا  ،كماا

يوضي جدول ( )03االرتباطات البينية بين كل وحدات البطارية.
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جدول ( :)13االرتباطات البينية لوحدات البطارية المستخلصة الختبارات انتقاء لناشئ ألعاب القوى

الطول الكلي

المتغير
الطول الكلي

تحمل عضلي
1.011

تحمل عضلي

محيط البطن
1.051
1.118

محيط البطن
يتضااي ماان جاادول ( )03أن االرتباطااات البينيااة بااين كاال وحاادات البطاريااة ضااعيفة جاادا لااذا

فهاي اختبااارات جياادة يمكنهااا تمثيال البطاريااة المستخلصااة ،كمااا أنهااا تمثال صااالحية عاليااة فااي بطاريااة

االختبااارات ،كمااا أنهااا وحاادات نقيااة تمثاال مقاااييس مس اتقلة لقياااس هااذه المكونااات ،وفااى ضااوء معااايير

اختي ااار وح اادات البطاري ااة ف ااي ه ااذه الد ارس ااة ي اارى (حس ااانين  )031 : 6111ان االختب ااار عب ااارة ع اان

موقف "مقنن" يستدعي سلوكا ( استجابة ) محددا من المختبر يعبر عن شيء معين ياراد قياساه ،وهاو

أيضا " تمرين " أو سؤال يهدف إلى التعارف علاى " قادرة " أو "سامة " أو "خصوصاية" لادى المختبار.
وماان ثاام لاايس صااحيحا أن أي " موقااف " أو "تما ارين" أو " س اؤال" يصاالي كاختبااار  ،فاااألمر يتطل ااب
شروطا ومواصفات محددة ينبغي توافرها حتى يحق لنا القول أن هذا " اختبار " .فاالختبارات التي يتم

بناؤهااا وتقنينهااا علااى عينااات تمثاال مجتمااع المسااتفيدين تعااد أصاالي ماان غيرهااا التااي تاام بناؤهااا وتفنينهااا

على عينات تمثل مجتمعا رخر مهما بلغت درجة التشابه من المجتمعين .

كم ااا يش ااير ك ااال م اان ( ش ااحاته  ،بريق ااع )1: 0115أن االختب ااار أداة مطلوب ااة ألداء الف اارد

المقا ،اوم ،فااالمؤدي يرخااذ ويسااتحق درجااة ممثلااة فااي جااودة كيفيااة أدائ اه فااالكم والكيااف لألف اراد فااي القااوة
والساارعة والق اادرة علااى القف ااز  ،ال ااذكاء ...إلااخ ي ااتم تحدياادها ع اان طري ااق اسااتخدام االختب ااارات الدقيق ااة

الموضوعية.

وي ااذكر(عثم ااان )5: 0111،أن االختب ااارات والمق اااييس تلع ااب دو ار أساس اايا وهام ااا ف ااي مج ااال

التربي ااة البدني ااة والرياض ااية وذل ااك الهتمامه ااا بالس االوك الحرك ااي للف اارد الرياض ااي أثن اااء األداء الب اادني .
ولالختبااارات والمقاااييس أهميااة كباارى فااي المجااال الرياضااي  ،حيااث يمكاان االسااتفادة منهااا علااى نطاااق
واس ااع  ،فق ااد تص اامم االختب ااارات لقي اااس العدي ااد م اان الق اادرات واالس ااتعدادات العام ااة والخاص ااة وك ااذلك

النواحي العقلية والنفسية وغالبا ما تستخدم االختبارات ألغراض التقاويم والتوجياه  .ومان الضاروري أن
نق ااوم بقي اااس ه ااذه الق اادرات البدني ااة واختباراته ااا باس ااتمرار للتع اارف عل ااى مس ااتوى أداء الالعب ااين وبي ااان

النا اواقا إن وج اادت وأس ااباب فش اال الالعب ااين ف ااي تنفي ااذ واجب ااات الالع ااب  ،ووان ط اارق إع ااداد اللياق ااة
وتكاملها ضروري وعن طريقها يصل الالعب الى الفوز .
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لذا تشير نتائج مصفوفة االرتباطات البينياة للمحاددات الجسامية والبدنياة التاي تمثال بطارياة

االختبااار لناشااه ألعاااب القااوى أن االرتباطااات البينيااة بااين كاال وحاادات البطاريااة ضااعيفة جاادا لااذا فهااي
اختب ااارات جي اادة يمكنه ااا تمثي اال البطاري ااة المستخلص ااة ،كم ااا أنه ااا تمث اال ص ااالحية عالي ااة ف ااي بطاري ااة

االختبارات ،كما أنها وحدات نقية تمثل مقاييس مستقلة لقياس هذه المكونات.
استخالصات البحث:

في ضوء هدف البحث وفى حدود العينة وأدوات جمع البيانات المستخدمة وأسلوب التحليل

ا حصائي المستخدم ،تمكن الباحث من التوصل إلى االستنتاجات التالية :

 -0االختبارات المستخدمة تخلو من عيوب التوزيعات غير االعتدالياة ،حياث يقتارب معامال االلتاواء
لكل منها إلى الصفر ،وهذا يبين مالئمة االختبارات المستخدمة لعينة البحث.

 -6أظهرت نتائج التحليل العاملي لالختبارات المرتبطة بمتغيرات المكونات الجسمية والبدنية تحليل
اار وتاام اسااتبعاد اختبااارين (،)6
اار تمثلاات فااي ( )3عواماال مقبولااة تتضاامن ( )01اختبا ا
( )01اختبا ا
وتم توزيع االختبارات المقبولة على ثالثة عوامل وهى :

-

العامل األول األطوال وقد تشبع عليه ( )8اختباارات لقيااس (الطاول الكلاي -طاول السااق-

-

العامل الثااني البادني وقاد تشابع علياه ( )2اختباارات لقيااس (تحمال عضالي51 -م عادو-

طول الفخذ -الوزن -طول الساعد -طول العضد) ويمثله (الطول الكلي).

تحماال عااام -الوثااب العمااودي ماان الوقااوف -رمااى واسااتقبال الك ارات -الوثااب الع اريض ماان

الثبات -ثنى الجذع لألمام من الوقوف -الجري الزج ازجاي باين الحاواجز) ويمثلاه ( التحمال

-

العضلي).

العاماال الثالااث المحيطااات وقااد تشاابع عليااه ( )3اختبااارات لقياااس (محاايط الاابطن  -محاايط

الحوض  -محيط الصدر) ويمثله (محيط البطن).

 -3أشااارت عواماال الدرجااة األولااى المستخلصااة إلااى أن وحاادات بطاريااة االختبااارات تعتباار أفضاال
القياسااات المرشااحة لقياااس العواماال المقبولااة فااي هااذه الد ارسااة وه اى (الطااول الكلااى  ،التحماال

العضلي ،محيط البطن ).
توصيات البحث :

تماشيا مع إجراءات البحث وما تشير إليه نتائجه واستخالصاته يوصى الباحث بما يلي:

 -0العماال علااى اسااتخدام بطاريااة االختبااار المسااتخلا للناشااه طبقااا لمتطلبااات انتقاااء ألعاااب
القوى وهى (الطول الكلى ،التحمل العضلي ،محيط البطن)

 -6ضاارورة االهتمااام بالناشاائين المتااوفر لااديهم الخصااائا الجساامية والبدنيااة لمساااعدتهم علااى
االرتقاء بالمستويات الرقمية لمتسابقي ألعاب القوى.
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 -3االسااتفادة ماان بطاريااة االختبااار عنااد وضااع أي برنااامج لناشاائي ألعاااب القااوى فااي الم ارحاال
السنية المختلفة .

المراجع :
المراجع العربية :
-0

إباراهيم ،الساايد(0112م) :محااددات انتقاااء الناشاائين فااي كارة اليااد ،رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة ،كليااة
التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.

-6

أب ااو جن اااح ،عواط ااف منص ااور (6118م) :أث اار برن ااامج ت اادريبي مرحل ااي النتق اااء الموه ااوبين بري اااض
األطف ااال ف ااي الجمب اااز بالجماهيري ااة الليبي ااة ،رس ااالة دكت ااوراه غي اار منش ااورة  ،كلي ااة التربي ااة الرياض ااية
للبنين ،جامعة ا سكندرية .

-3

ألباسااطي  ،أماار ا (0115م) :أيماان عبااد الفتاااح  :محااددات انتقاااء الناشاائين فااي رياضااة الهااوكي،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.

-1

ألجبالي  ،عويس(6113م) :عويس :التدريب الرياضي بين النظرياة والتطبياق ،ط ،1دار األسااتذة،
القاهرة.

-5

ألجيوشااى  ،هشااام محمااد (6118م) :بناااء بطاريااة انتقاااء أنثروبومتريااة فساايولوجية لمتسااابقات المشااي
الرياضااى بناااء بطاريااة انتقاااء أنثروبومتريااه فساايولوجية لمتسااابقات المشااي الرياضااي  ،بحااث منشااور ،
ع ،03.مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضية .

-2

ألعااازمي ،ساالوى زيااد فهيااد (6118م) :محااددات انتقاااء السااباحين الناشاائين للمرحلااة الساانية ماان -01
02س اانة بدول ااة الكوي اات ،رس ااالة ماجس ااتير غيا اار منش ااورة  ،كلي ااة التربي ااة الرياض ااية بن ااين ،جامعا ااة
ا سكندرية.

-1

حبيب ،بن سى قدور (6111م) :حديد مستويات معيارياة علاى ضاوء بطارياة اختباار مقترحاة النتقااء
التالميذ الناشئين (  )03-06سنة لممارسة مسابقة الرباعي برلعاب القاوى ،مجلاة نظرياات وتطبيقاات
 ،ع ، 21 .كلية التربية الرياضية للبنين  ،جامعة االسكندرية.

-8

حتحاوت ،زيناب علااى(6110م) :متغيارات التركياب البنااائي والمهاارات الحركياة كمحااددات النتقااء المبتادئات فااي
كرة اليد،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة الزقازيق.

-1

حساانين ،محماد صابحى (6113م) :القيااس والتقاويم فاي التربياة البدنياة والرياضاة ،ج ، 0ط ،2دار
الفكر العربي.

 -01حساانين ،محماد صابحى (6111م) :القيااس والتقاويم فاي التربياة البدنياة والرياضاة ،ج ، 6ط ،5دار
الفكر العربي.
 -00حسانين ،محمد صبحي (0181م) :بناء بطارية اختبار لقياس اللياقة البدنية لتالمياذ المرحلاة الثانوياة
بنااين بمحافظااة القاااهرة ،رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة ،كليااة التربيااة الرياضااية للبنااين بالقاااهرة ،جامعااة
حلوان.
 -06حس ااانين ،محم ااد ص اابحي (0181م) :ط اارق بن اااء وتقن ااين االختب ااارات والمق اااييس ف ااي التربي ااة البدني ااة
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(الطرق العاملية) ،ط ،6الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية ،القاهرة.
 -03حسانين ،محمد صبحي (0112م ) :التحليل العاملي للقدرات البدنية  ،دار الفكر العربي القاهرة.
 -01خياارى ،الساايد محمااد (0111م) :ا حصاااء فااي البحااوث النفسااية والتربويااة واالجتماعيااة ،ط ، 1دار
النهضة العربية ،القاهرة.
 -05دسوقي ،نادية السيد عيسى(6115م) :عالقاة التكاوين الجسامي بابعض المتغيارات البدنياة كمحاددات
النتقاااء الناش اائات فااي كا ارة الس االة ،رسااالة ماجس ااتير غياار منش ااورة ،كلي ااة التربيااة الرياض ااية للبن ااات،
جامعة الزقازيق.
 -02رضوان  ،محمد نصر الادين (0181م) :عامال الدرجاة العلياا فاي القادرة الحركياة -فاي مجاال النشااط
الرياضي ،بحث منشور ،دراسات وبحوث جامعه حلوان  ،مج ،3ع0
 -01رفعاات ،عثمااان حسااين (0110م) :المتطلبااات األساسااية لتاادريب مسااابقات العاادو  ،مقااال منشااور فااي
نشارة ألعاااب القااوى للهاواة  ،االتحاااد الاادولي أللعاااب للهاواة  ،مركااز التنميااة ا قليمااي  ،القاااهرة  ،العاادد
الثاني.
 -08سااالمه  ،إب اراهيم احمااد (6111م) :الماادخل التطبيقااي للقياااس فااي اللياقااة البدنيااة ،منشاارة المعااارف ،
ا سكندرية.
 -01شا اااكر ،فرحا ااات(6113م) :د ارسا ااة أها اام المحا ااددات النتقا اااء السا ااباحين الناشا اائين ووضا ااع مسا ااتويات
معياريااة للمرحلااة الساانية تحاات  03ساانة بمحافظااة ا سااكندرية ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة  ،كليااة
التربية الرياضية للبنات  ،جامعة ا سكندرية.
 -61شحاتة ،محمد ابراهيم6113( :م) :تدريب الجمباز المعاصر  ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
 -60ش ااحاته ،محم ااد إبا اراهيم وبريق ااع ،محم ااد ج ااابر (0115م) :دلي اال القياس ااات الجس اامية واختب ااار األداء
الحركي  ،منشرة المعارف  ،ا سكندرية.
 -66صالح الادين ،عاالم ( 6111م) :تحليال بياناات البحاوث النفساية والتربوياة واالجتماعياة" ،دار الفكار
العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة .
 -63طه ،محمد لطفي ( :)6101األسس النفسية االنتقاء الرياضيين ،دار الفكر العربي  ،القاهرة
 -61عاب اادين ،ايه اااب محم ااد (6111م) :تق ااويم الحال ااة البدني ااة لالع ااب الفري ااق الق ااومي المص ااري لله ااوكي
كمؤشر النتقاء الناشئين  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كليه التربية الرياضية ،جامعة طنطا.
 -65عبدالحليم ،ماجدة ناجى نصر (6113م) :بنااء بطارياة اختباارات لقيااس االتازان فاي ضاوء المتغيارات
البيوميكانيكية لمسابقة قذف القرا  ،رسالة الدكتوراة غيار منشاورة  ،كلياة التربياة الرياضاية  ،جامعاة
ا سكندرية .
 -62عثمان  ،محمد ( 0111م) :موسوعة ألعاب القوى  ،دار القلم  ،الكويت.
 -61عاالوى ،محمااد حسان ورضاوان  ،محماد نصاار الاادين (6118م ) :القيااس فااي التربياة الرياضااية وعلاام
النفس الرياضي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .،
 -68فرج  ،صفوت ارنست (0110م) :التحليل العاملي في العلوم السلوكية  ،دار الفكر العربي القاهرة.
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 -61ماضي ،أحمد (6111م) :بناء بطاريه اختبارات بدنيه لتقويم اللياقاة البدنياة لتالمياذ الحلقاة الثانياة مان
التعليم االساسي رساله ماجستير غير منشورة  ،كليه التربية الرياضية للبنين ،جامعه االسكندرية.
 -31محمااد  ،محمااد عطيااة (6111م) :بناااء بطاريااة اختبااارات إنثروبااومترى باادنى النتقاااء المبتاادئين فااي
مسابقة دفع الجلة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة أسيوط .
 -30موس ااى ،س ااعيد ف اااروق عب اادالقادر (0111م) :بن اااء بطاري ااة اختب ااار للق اادرات البدني ااة للتنب ااؤ بالمس ااتوى
الرقمااي لمتسااابقي  111متاار ح اواجز ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ،كليااة التربيااة الرياضااية للبنااين،
حلوان .
 -36نعاايم ،جمعااة (6111م) :محااددات ومعااايير انتقاااء الناشاائين فااي رياضااة كارة الماااء بجمهوريااة مصاار
العربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كليه التربية الرياضية ،جامعه المنصورة.

 -33وهبا ااة ،شا ااحاتة قرنا ااي(6106م) :د ارسا ااة بعن ا اوان البنا اااء الجسا ااماني لا اادى تالميا ااذ المرحلا ااة ا عداديا ااة
بمحافظة بني سويف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان.
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