
 
 انتقاء وتصنيف طالب المدارس أالبتدائية وفقا للعناصر البدنية والحركية وبعض القياسات

 االنثربومترية لممارسة العاب القوى
 

                                                      1الدكتور . أكرم حسين جبر الجنابي  ٭                                                                  
 المقدمة وأهمية البحث

وان عملية انتقاء رياضي العاب القوى بعمر مبكر يساعد الرياضيين من الوصول الى  المسىتوياا العليىا 
ل وخصوصا الوصول ال  التصنيف والتخصىي  المبكىر للرياضىي ضىمن اليعاليىة المناسىبأ لىأ وةن عمليىة  وصىو 

الرياضي إل  مستوى البطولة يعتمىد على  عىدب مبىادس وةسىء تبىدءا بعمليىة انتقىاء اليىرد المناسىب لليعاليىة المناسىبة 
لهم وتدريبهم من خالل ةتباع  األسلوب العلمي في تقنين  ةحمال التىدريب بهىدف اترتقىاء مسىتوى اليىرد فىي  ميى  

النيسىىىىية ى حتىىىى  يىىىىتمكن مىىىىن موا هىىىىة متطلبىىىىاا  –ركيىىىىة الح –اليسىىىىيولو ية  –البدنيىىىىة  –ال وانىىىىب المورفولو يىىىىة 
الوصول ألعل  المسىتوياا فىي النطىاط الرياضىي المختىار ا وكنىا تكمىن ةكميىة البحىة فىي عمليىة انتقىاء وتصىنيف 
رياضىي العىاب القىىوى على  ةسىاء م موعىىة مىن فعاليىىاا الىركر والقيىم والرمىىي وكىي محاولىة لحىىل مطىكلة عمليىىة 

 مشكلة البحث: ي العاب القوى حسب اليعالياا  ا اما التصنيف العطوائية لالعب
ةن تنتقىىىاء وتخصىىىي  تعبىىىي العىىىاب القىىىوى ضىىىمن فعاليىىىاتهم يعتبىىىر مىىىن ةكىىىم المطىىىاكل التىىىي يوا ههىىىا 
المدربين والمختصين في الم ال الرياضي  وان اتنتقاء غير المبني عل  األسء العلمية يودي إل  ضياع الكثير 

م  ةطىخا  غيىر مالئمىين ليعاليىاتهم ةو ليعاليىاا العىاب القىوى عمومىا ومىن كنىا انطلى   من الوقا وال هد والمال
الباحة من ا ل محاولىة حىل كىال المطىكلة ةو وضى  الحلىول المناسىبة لهىا مىن خىالل عمليىة ةنتقىاء وتصىنيف وفقىا 

عىة مىن اليعاليىاا لالعبىي لعناصر اللياقة البدنية والقدراا الحركية والقياسىاا اتنثرومتريىة التىي تتطلبهىا كىل م مو 
 أهداف البحث :والعاب القوى وحسب م وعاا )الركر والقيم والرمي( ا لما 

يهىىىدف البحىىىة إلىىى  تصىىىنيف طىىىالب المىىىدارء اتبتدائيىىىة وفقىىىا لعناصىىىر اللياقىىىة البدنيىىىة وبعىىىر القىىىدراا 
 يم (  الحركية والمتغيراا اتنثروبومترية لممارسة فعالياا العاب القوى )الركر والرمي والق

استخدم الباحة المنهج الوصيي بأسلوب المسح وةسلوب المقارناا فاألسلوب المسىحي يهىدف الى   مى  
البياناا عن الطلبة عن طري  بطاقاتهم المدرسية واتختباراا المقننة ةما ةسلوب المقارناا فهو يهىدف إلى  ةي ىاد 

-8تبتدائيىىة لمحاف ىىة القادسىىية بأعمىىار )اليىىرو  بىىين الم موعىىااا  وتكىىون م تمىى  البحىىة مىىن طىىالب المىىدارء ا
طالبىىا( ى تىىم اختيىىار المىىدارء  150ةمىىا عينىىة البحىىة فقىىد تكونىىا مىىن )  2011/2012( سىىنة للعىىام الدراسىىي 10

 .والعينة بالطريقة العطوائية البسيطة )القرعة( 
 االختبارات الميدانية : 

العضىلية ولعمىوم ة ىماء ال سىم )اختبىاراا اختبىار للم ىامي   30بلغا عدد اتختباراا المرطحة لالنتقاء 
بدنية واختباراا قدراا حركية وقياساا  سمية ( وكال اتختباراا تم التحق  من صدقها وثباتها وموضوعيتها من 

( طالبىىا ى كمىىا تىىم تسلسىىل اتختبىىاراا وتوميعهىىا ل ربعىىة ةيىىام 15خىىالل ة ىىراء الت ىىارب اتسىىتطالعية علىى  عىىدد )
مىىىن خىىىىالل ة رائهىىىىا ى إا اسىىىىتخدم الباحىىىة المرا ىىىى  العلميىىىىة والمصىىىىادر والمقىىىىابالا  لضىىىمان عىىىىدم تعىىىىب الطىىىىالب

الطخصىىية لتحديىىدكا ى وكىىي طىىملا اختبىىار لقيىىاء القىىوب والسىىرعة والمطاولىىة والرطىىاقة والمرونىىة والتىىوامن والتوافىى  
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 ربىىة الرئيسىىية ( يبىىين الىىجا ة ريىىا الت1والطىىول )طىىول القامىىة وطىىول الىىاراع وطىىول الر ىىل (ى وال ىىدول المىىرقم )
 واستمرا لمدب عطرب ةيام ا 5/5/2012بتاريخ   

 
 وكي: استنتاجاتتوصل الباحة لعدب 

 من الممكن تقسييم فعالياا العاب القوى ةل  ثالة م موعاا ا -1
 ةن  اتنتقاء والتصنيف يساعد في اتختيار الصحيح لنوع اليعالية الممارسةا -2
ةن ما تميما بأ كل م موعة من عناصر اللياقة البدنية وقدراا حركيىة وقياسىاا نثربومتريىة  -3

 بعد التصنيف كي العناصر الخاصة بنوع اليعالية ا
 التوصياا

العمل عل  تصنيف فعالياا العاب القوى  ال  ثالة م امي  عند عملية اتنتقاء   -1
 وتخصيصها حسب اليعالياا ا

 طرائ  اتحصائية العلمية كالتصنيف في تحديد ةختصا  الرياضي اضرورب ةعتماد ال -2
 اتعتماد عل  اتختباراا المصنية عند انتقاء تعبي العاب القوى ا    -3


