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  ٨/١/٢٠٠٥نشر : ال تاریخ قبول  ؛    ١٧/١١/٢٠٠٥بحث : ال تاریخ تسلیم

بحث :اللخصم

  ى:ال بحثال وهدف

ذي یمكن ال عواملال عامل أو أهمیةال متغیر علىال تحدید أفضل وضع حركي على وفق ترتیب-

بطن.ال عضلي لعضالتال تحملال دقة في قیاسال أن یعطي درجه عالیة من

ـــار یمثـــل حجـــم- ـــد أفضـــل اختب ثالثـــة  ال وضـــاعاأل داء لكـــل وضـــع حركـــي مســـتخدم مـــناأل تحدی

، رفــعركبتینالــ مــن وضــع ثنــيعضــليال تحمــلال ،ركبتینالــ مــدمــن وضــع عضــلي ال ل(التحمــ

ستلقاء).اال رجلین وخفضهما من وضعال

) سنه، فیما مثلت ١٦-١٥بأعمار (اً )طالب١٢٠ساسیة من (األ بحثال وتكونت عینة

وكل ) اختبار یمثلون ثالثة أوضاع حركیة، ١٢بیانات، وعددها (ال تحمل وسائل جمعال اختبارات

تعب، وتم أجراء عدد ال داء حتىاأل ثا) فضًال عن٤٠  –ثا ٣٠-ثا ٢٠أزمنة ( ةوضع یؤدى بثالث

بیانات من خالل عدد منال بحث، عولجت بعدهاال ستطالعیة، ومن ثم تجربةاال تجاربال من

بحث:ال عاملي، ومن أهم نتائجال تحلیلال حصائیة، أهمهااإل وسائلال

عمریه ال مرحلهال بطن لذكورال عضلي لعضالتال ملتحال إن أهم وضع حركي لقیاس

رقود ال جلوس منال تي :اآل مشمولة بالدراسة جاء بالترتیبال حركیةال وضاعاأل ) من١٦- ١٥(

جلوس منال ستلقاء، فاختباراتاال رجلین وخفضهما من وضعال ركبتین،یلیه رفعال من وضع ثني

 ١٥عمریه (ال مالئمة للمرحلةال ختباراتاال لركبتین، كما أمكن تحدید أفضال رقود من وضع مدال

وضاع .األ ) سنه ولكل وضع حركي من هذه١٦- 
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Definition The best tests of the muscular endurance from
different positions for the males Abdomen group

muscles in (15-16) ages
Dr .thelam younis allawi Heam Sadik Ahmed

Mousl University- College of Physical Education

Abstract:

the research aims at:

- Identifying the must important movement position according as variable

arrangement on factor or the factors important which may give high

degree from accuracy in endurance Abdomen measurement .

- Identifying the must important test represent volume of performance to

employee a movement position from {muscular endurance sit-up test

from the state extending the knee jount , muscular endurance sit-up

test (bending knee jaunts), muscular endurance from the state of lying

with raising and lowing the two legs}.

The research sample included (120)pupils whose ages ranged

between 15-16 years. the means for collecting data were represented by

the test of the abdomen muscles in three motional states at the rate of 12

testing units, each position performed in three times (20,30,40,seconds)

till the exhaustion. the researcher arrived at these units after conducting a

number of pilot experiments. The factor analysis must important have

been used as statistical means.

The must important conclusions with the following: muscular

endurance sit-up test (bent knees)is the must important movement

position for measured Abdomen group muscles to the male in (15-!6)

ages, the state of lying with raising and lowing the two legs, and sit-up

test from the state stretching the two knees. Then the researcher can

Definition the suitable test to each position for (15-16)age.
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:تعریف بالبحثال-١
:بحثالمقدمة وأھمیةال١-١

عاملین بمجالال مهمة والتي تشغلال بدنیةال لیاقةال عضلي كأحد عناصرال تحملال یبرز

مناسبة والتي تعكس هذهال ختباراتاال فضل من حیث وضعاأل تفنن لبلوغال قیاس والتقویم فيال

عضلي لزمن طویل ال حتفاظ بالتوتراال لیةعضلي كونه یمثل قابال تحملال خاصیة، وتبرز أهمیةال

داء أَیًا كان نوعه لو األ ذي ینعكس ایجابیًا على مستوىال مراأل عمل،ال نسبیًا دون هبوط فاعلیة

علینا بأنه في بدایة أي عمل تشترك ىمكون وبالتالي تطویره، وال یخفال سیطرة على هذاال تمت

عمل ال قاومة مهما كان نوعها وٕان استمراریة هذامال تغلب علىال عضلیة في محاولةال مجامیعال

مرتبطة بذلك ال طاقةال تي تعكسها كفاءة أنظمةال عضلیةال بشدة مرتفعه نسبیًا رهن باإلمكانیة

سریــعة لــلعمل قــیاسًا بــالــنظاماــلــ طاقــةاــلــ )ــ كــونــهما یــوفــراــنــLA)ــوــ(ــATP-PCـوـخــصوصًا نــظامــي(ــ

بطن مــن أـهــماــلـ عضلیة لـمنطقةاـلــ جامــیعمتحركــ لـلماــلـ عضلياــلـ تحملاــلـ هواــئـي،ــوـتــعد اـخــتبارـاــتـاـلـ

خاصة، إذ ال عامة أوال بدنیة سواءال لیاقةال ستغناء عنها في قیـاساال تي ال یمكنال ختباراتاال

تدریبال بطن، وتشیر أدبیاتال بدنیة من وحدة اختبارال أي بطاریة اختبار للیاقة وتكاد ال تخل

فتاح اــلــ دــ)ــ (ــعــبد٣أــوــ٢  -ثــا١٠اـــوـحــ بــین (ــعضلي تـــتر اــلــ تـحملاــلــ ى إــنــ فــترةــ دـــوـاــمــاــلــ ریــاضياــلــ

fox) ٣٦٠، ٢٠٠٠ورضوان، & Mathews, تحلیلال ، وقد عكست دراسات)(1981,75-90

بطن ال حصول على عوامل خاصة باختبارات عضالتال واقع إذ تمال عاملي ذلك على أرضال

اءاأل كان لفترة فیما تـم)، ٢٠٠٤،٦١كبر علیها (أوـغسطین،األ تشبعالـ ) ثا١٠محدد بـ (ـال دـ

)(البر ٧٢، ٢٠٠١تعب(الطائي، ال كبر باألداء حتىاأل حصول على عوامل تمیزت تشبعاتهاال

محددــة اــلــ دــاــءــاــألــ ـوـلــى لــفترةــاــألــ تشبعاتــاــلــ )ــ،ــ ـوـفــي دـــرـاــساتــ أــخــرىــ كــانــت٢٠٠٣،٧٢،ــ يیــفكانــ

حركیة لكثیر من هذهال وضاعاأل تنوع فيال علینا ىیخف)، وال١٩٨٢،١٥٦)ثا(حسانین،٣٠بـ(

عمل، وانطالقًا من إن ال مشاركة فيال عضلیةال مجامیعال ذي ینعكس علىال مراأل ختبارات،اال

مجامیع وذلك قد ینعكس ال ختالف في أمكانیة تلكاال عضلیة قد یصاحبهال مجامیعال اختالف

تحملاـلــ تعبیر عــناــلـ حركــي فـياـلـ وضعاـلــ مناسبة لـذلــكاـلــ زمـنیةاـلــ مدةــاــلـ خـتباـرـاـتــ وـعـلىاـالــ عـلى

بطنال عضلي لعضالتال ممثلة للتحملال ختباراتاال ى اختیار احدال یؤديعضلي، وهذا ما قد ال

زمنیة.. من هنا تأتي ال حركي والمدةال وضعال  أنة قد ال یمثل أفضل اختبار مناسب من حیثاال

موضوع بالدراسة والبحث.ال أهمیة تناول هذا

:بحثال مشكلة
تحلیل،وبما أنال داخله فيال اراتختباال عاملیة بعملیة ترشیحال دراساتال تتأثر نتائج

داخله فيال متغیراتال مشترك بینال تباینال مفسر للعامل یأتي باألساس منال عامليال تباینال
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مرشحه ألحدال ختباراتاال دراسة سواء أكانت ممثله لصفٍة واحدة أو لعدة صفات، لذلك قد تتأثرال

تي لم ال مشترك لالختباراتال بالتباین- ثباحال اتي یعتمدهال تشبعال وفقًا لدرجة-عوامل وترتیبهاال

مستقلة عن بعضها، وبذلك تبرز مشكلةال عوامل للصفاتال معتمدهً، أو تباینال تشبعال تحقق درجة

بطن فقط وبالتالي سوف ال عضلي لعضالتال تحملال بحث من خالل تحلیل یضم اختباراتال

ختبارات وفق اال تیة .. هل سوف تتداخلاال ةسئلاأل مشترك علیها، وهنا تثارال تباینال یقتصر

عامل، أم یكون للوضعال واحد على نفسال زمنال ختبارات ذاتاال داء) بحیث تتسقاأل (حجم

تحقق من أفضل وضع حركي وأفضل مده زمنیه للقیاس ال حركي دوره،ومن ثم یترتب على ذلكال

عضلي . ال تحملال تعبر عن

:بحثالأھداف
ذي یمكن ال عواملال عامل أو أهمیةال متغیر علىال ع حركي على وفق ترتیبتحدید أفضل وض-

بطن.ال عضلي لعضالتال تحملال دقة في قیاسال أن یعطي درجه عالیة من

ثالثــة اــلــ ـوـضاعــاــألــ دــاــءــ لــكل ـوـضع حــركــي مــستخدمــ مــناــألــ تــحدیــد أــفــضل اــخــتبارــ یــمثل حــجم-

ركــبتین،ـــرـفــعاــلــ ن ـوـضع ثــنيعضلي مــاــلــ تحملاــلــ ركــبتین،ــاــلــ عضلي مــن ـوـضع مــداــلــ (ــاــلــتحمل

ستلقاء) . اال رجلین وخفضهما من وضعال

:بحثالمجاالت
  م . ٢٠٠٤/ ٥/ ١/ ولغایة  ٢/ ٢٠للفترة من زماني:ال مجالال -

مختارة .ال مدارسال : ساحات وقاعاتمكانيال مجالال -

دینة كركوك في مركز م نعدادیة للبنیاإل مدارسال رابع منال صفال طالب بشري:ال مجالال -

) سنة١٦-١٥بأعمار (

:مصطلحاتالتحدید
ل ترتیب- كمي اــلــ تحدیــداــلــ ذيــ یــظهر لــلمتغیر مــن خــاللــاــلــ ترتــیباــلــ :ــ ـوـهــوعاملال متغیر علىا

عامل . ال تشبع بالعامل على وفق صفةال وارتفاع قیمة

لذيمتعامدة واال عواملال عامل ضمن مصفوفةال ذي یأخذهال ترتیبال : وهوعواملال أهمیة-

).١٩٨٠،١٥٠عاملیه (فرج،ال تباینال عاملي ونسبةال تباینال یحدد من خالل ارتفاع حجم



…تحدید أفضل اختبارات التحمل العضلي المتحرك من أوضاع مختلفة

١٢٦

:مشابھھ النظري والدراساتالطاراإل-٢
:نظريالاإلطار
  :عضليالالتحمل

شدةال تغلب على مقاومات ذات شده تتراوح مابینال عضلة أو(العضالت) فيال وهو قدرة

داء لفترة طویلة نسبیًا األ مقاومات أثناءال متوسطه أو مواجهة هذهال شدةال ىال قصوىال قل مناأل

 قوهال عضلي (تحملال تحملال علماء بان بعض اختباراتال ) ویرى١٩٨٢،١٢٨(عالوي ورضوان،

داء ینبغي أن األ قول بأن فترةال داء، إذ إناأل واضح لزمنال تحدیدال عضلیة) تعاني من مشكلةال

دراسات ال عدید منال ى تحدید أجرائي دقیق في ضوءال في حاجهلیلة نسبیًا ال یزاتكون طو 

عضلي تــعملاــلـ تحملاـلـ )ــ،ـ وـمــن جـهة أــخـرىـ فــفي١٦٤،ـ ١٩٨٢وـاـلــبحوثـ(ـعــالوـيـ ـوـرـضواــنـ،ـ 

عمل وعندما ال حركیة فيال وحداتال حركیة بما یعرف بنظام (التناوب)إذ تبدأ بعضال وحداتال

ل یصبها ل تعب یـنتقلاـ ل عملاـ ، ثـم ىاـ ل مـجموعـة وحـداتـ أـخرىـ ى مـجموعة ثـالـثة وهـكذا (ـكـمال اـ

عضلي ال تحملال حركیة یلعب دورًا فيال وحداتال )، وعلى هذا فأن عدد١٩٩٧،٦٦وحسانین، 

وحداتال عمل للتحمل قیاسًا بعددال عضلیة یؤثر باستمرار فيال مجامیعال بمعنى آخر إن اختالف

حركیة .ال

  :عضليالتحملالاختبارات
عضلي ال تحملال تكرار لقیاسال تي یحدث فیها عدد كبیر نسبیًا منال ختباراتاال تخدمتس

ختبارـاـتاـالـ عضلي مـن حیثالـ تحملالـ )ـ، وـیـبدو مـن خاللـ ذـلك بـانـ١٩٩٥،٣٠٩(حـسانین،ـ

كبیر في ذلك،وعلیه ال دورال حركيال دینامیكیة (الحركیة)،أي أن للجهازال میدانیة یرتبط بالناحیةال

تي تختلف عن ال ختباراتاال عضلیة یمكن أن یكون لها عدد منال بطن بمجامیعهاال فان منطقة

مختبر ال تي یمكن أن یتخذهاال حركیةال وضاعاأل عدید منال حركي، وهناكال وضعال بعضها وفق

ركبتین ال منبسطة بمدال رضاأل ستلقاء علىاال جذع ومده من وضعال داء ومنها، ثنياأل في

رجلین ال )، أو بمقاومة٢١٠-٢٠٩، ١٩٨٥ركبتین (حلمي، ال و بثني)، أ١٩٩٥،٢٩٠(حسانین،

 ١٩٨٢ستلقاء للجذع ( حسانین،اال حتفاظ بوضعاال رجلین وخفضهما معال كما في عملیات رفع

سائدة ال حركیة هيال وضاعاأل باحث یرى بأن هذهال  أناال وضاعاأل ) وهناك عدد آخر من٧٧،

متحرك.ال عضليال عملال لمیدانیًا والمالحظ إنها تؤدى من خال
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:عوامل الأنواع
Commonعوامل مشتركه (- Factorsتي توجد في اختبارین أو أكثر  ال عواملال ) :وهي

متغیرات علیها،وتنقسم على ثالثة أنواع رئیسه:ال حسب تشبع

Doubleعوامل ثنائیه(- Factorsتي توجد في اختبارین فقط.ال عواملال ): وهي

Groupعوامل طائفیة(- Factorsتي توجد في ثالثة اختبارات أو أكثر ال عواملال ):وهي

بحث. ال ى جمیع اختباراتال دولكنها ال تمت

Generalعوامل عامه (- Factorsختباراتاال تي توجد في جمیعال عواملال ): وهي

خاصة بالتجربة.ال

ئیسین هما:ى نوعین ر ال عوامل وتنقسمال ثاني منال نوعال منفردة وهيال العوامل-

  ). ٥٨، ١٩٨٧عوامل خاصة وتظهر في اختبار واحد،وعوامل غیر ثابتة(عالوي ورضوان، 

:مشابھةالالدراسات
ن لم نجد دراسة حاولت یباحثال مشابهه وعلى حد علمال دراساتال طالع علىاإل من خالل

ضع ضمن حدودو ال داء لذلكاأل تي یستغرقهاال زمنیةال ةفتر ال حركي أوال وضعال تحدید أهمیة

عضلي ال تحملال تي أظهرت عواملال دراساتال عدید منال  انه تم رصداال عضلي،ال تحملال

دراسات:ال بطن ومن هذهال لعضالت

مرحلةال بدنیة لتالمیذال لیاقةال بعنوان بناء بطاریة اختبار١٩٨٢دراسة محمد صبحي حسانین -

ثانویة ال

بدنیة لطالبال لیاقةال ن بناء بطاریة اختباربعنوا ٢٠٠١طائي ال دراسة احمد حازم احمد-

ولى والثانیة.األ عسكریةال كلیةال

لیاقةال بعنوان بناء بطاریة عاملیة الختبارات ٢٠٠٢نعیمي ال دراسة غیداء سالم عزیز عالوي-

موصل.ال متوسطة في مدینةال مرحلةال جسمي لطالباتال نموال بدنیة ومؤشراتال

بدنــیة اـلــ لیاقــةاــلـ بـعنواــنـ بــناءـ ـوـتـقنین بــطاـرـیـة ٢٠٠٣بریــفكانـي اــلـ  اــهللاـ دــرـاـسة سعید عــلي عـبد-

) سنة ١٥ -١٢ریاضي بأعمار (ال وظیفیة) والبیولوجیة كأساس لالنتقاء–والمؤشرات (الجسم 

في مدینة دهوك.

بدنیة وقدرتهما ال لیاقةال بعنوان بناء بطاریتي اختبار ٢٠٠٤حد أوغسطین األ دراسة ثائر عبد-

ریاضیة في جامعة ال تربیةال دروس لطلبة كلیةال تحصیل في بعضال ىتنبؤ بمستو ال على

دین. ال صالح

بطن ال بعنوان تحلیل اختبارات مجموعة عضالت ٢٠٠٤دراسة هیام صادق احمد حسن -

زمنیة. ال حركي والفترةال وضعال على أساس
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:بحثالإجراءات-٣
:بحثالمنھج

  اطي .رتباأل وصفي باألسلوبال منهجال تم استخدام

:بحث وعیناتھال مجتمع
عدادیة في مركز مدینة كركوك اإل رابع للمدارسال صفال بحث بطالبال تمثل مجتمع

تجاـرـباــلــ بحث فــقد مــثل قــسم مــنهااــلــ )ــ،ــ أــمــا عــینة١٧٨٢)ــ سنة ـوـعــددــهــم (ــ١٦-١٥بــأعــمارــ (ــ

تحدید حجمعاملي)، وقد تمال ساسیة (التحلیلاأل تجربةال ثاني عینةال قسمال ستطالعیة فیما مثلاال

مختارة ال مدارسال %) والتي تم سحبها من٦.٧) طالبًا مثلت نسبة (١٢٠ساسیة بـ (األ عینةال

مدارس ال )، علما بأن٤لكل مدرسة منتخبة وعددها (اً ) طالب٣٠عشوائي، بواقع (ال باألسلوب

ة . عینال ) یوضح تفاصیل١مثلت انتشارا جغرافیا واقتصادیا واجتماعیا مناسبًا،والجدول (

  )١الجدول (

بحث وأعدادهاال عینات

:بیاناتالوسائل جمع
هامة في ال عتباراتاال بیانات،وقد تم مراعاة بعضال  ختبار كوسیلة لجمعاال تم استخدام

ختبارات منها:اال اختیار

ختبار وضعًا حركیًا متعارف علیة.اال جسم فيال أن تمثل وضعیة-

مختبر .ال حاجة الستخدام أي جهاز من قبلال عدم -

حركیة لالختباراتالاألوضاع
عدید منال ن واإلطالع علىیثباحال موضوعة أعاله، ومن خالل رؤیةال شروطال في ضوء

بیك ال (خاطر و  ) ١٩٩٥) (حسانین ١٩٨٧)(عالوي ورضوان١٩٨٩علمیة (مجید  ال مصادرال

ركبتین،ال (الجلوس من وضع مدحركیة وكما یأتي:ال وضاعاأل )، تم تحدید مجموعة من١٩٨٤

العددالعیناتالتسلسل

٢٠ولىاألستطالعیةاالالتجربة١

١٥ثانیةالستطالعیةاالالتجربة٢

٤٠ثالثة والرابعةالستطالعیتاناالالتجربتان٣

١٢٠عامليالتحلیلالعینة٤
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ثني ال ،ستلقاءاال رجلین وخفضهما من وضعال ركبتین،رفعال رقود من وضع ثنيال جلوس منال

مقص). ال ورك بأسلوبال من مفصل

:تحمل الزمنیة الختباراتالالفترات
) ٣٠) ثا،(٢٠عمل بتكرار لمدة (ال زمنیة وكما یأتي:ال فتراتال تم تحدید مجموعة من

جهد.ال داء حتى استنفاذاأل ) ثا،فضًال عن٦٠) ثا ،(٤٠ثا،(

مالئمة لطبیعة ال حركیةال ألوضاعنهائي لال توصلال استطالعیتین تم نوبعد أجراء تجربتی

جلوس من وضع ثنيال ركبتین،ال (الجلوس من وضع مدشكال هي:األ عینة وهذهال وٕامكانیات

زمنیه للعمل بكل ال فتراتال ستلقاء)، فیما حددتاال رجلین وخفضهما من وضعال ركبتین،رفعال

تسجیل ال جهد،ویتمال  داء حتى استنفاذاأل ) ثانیه، فضًال عن٤٠)،(٣٠)،(٢٠وضع حركي بـ(

ختبارات اال ) اختبار،علمًا بأن١٢مبدئي (ال ختباراتاال داء، وبذلك یكون عدداأل بحساب تكرار

)(عالوي ١٣٨-١٩٩٥،٥٦مختصة(حسانین،ال مصادرال عینة وفق ما نصت علیةال طبقت على

  ) .٦٠-٥٦، ١٩٨٢ورضوان،

:علمیة لالختباراتالاألسس
الل أجراء تجربتین استطالعیتین (الثالثة والرابعة) وكانعلمیة من خال سساأل تم أیجاد

ثبات لالختبارات، فیما تم ال تطبیق لغرض أیجادال تطبیق وٕاعادةال حصول علىال غرض منهاال

)، ١٩٩٩،٦٤ثبات (باهي،ال ذاتي بإیجاد جذرال صدقال ختبارات من خاللاال أیجاد صدق

) یوضح ذلك.٢والجدول (
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  )٢الجدول (

بحثال ذاتي لمتغیراتال بات والصدقثال معامل

االختبارات  ت
وحدة

قیاسال

ثانيال التطبیقولاأل  التطبیق
معامل

ثباتال

معامل

صدقال

ذاتيال
  ع ±  س  ع ±  س

١  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال ثني
  ٠.٩١  ٠.٨٣  ٣.١١  ١٥.٧  ٣.٠٣  ١٥.٨١  تكرار

٢  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٣٠كبتین (ر ال ثني
  ٠.٩٠  ٠.٨١  ٣.٩٨  ٢٠.٧٣  ٤.١١  ٢٠.٩١  تكرار

٣  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال ثني
  ٠.٨٨  ٠.٧٩  ٥.٠٩  ٢٧.٩١  ٥.٧١  ٢٨.١١  تكرار

٤  
رقود من وضع ال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال ثني
  ٠.٩١  ٠.٨٤  ٩.٠١  ٣٣.٠٧  ٩.٨١  ٣٣.٨٣  تكرار

٥  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال مد
  ٠.٨٩  ٠.٨٠  ٢.٨٥  ١٤.٧١  ٢.٨٣  ١٤.٨٠  تكرار

٦  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال مد
  ٠.٨٩  ٠.٨٠  ٣.٤  ١٩.٠٧  ٣.١٤  ١٩.٤١  تكرار

٧  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال مد
  ٠.٩١  ٠.٨٣  ٤.٨٣  ٢٤.٨٢  ٤.٧٣  ٢٥.٠١  تكرار

٨  
رقود من وضع ال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال مد
  ٠.٨٩  ٠.٨٠  ٩.٢٧  ٣٠.١٧  ٩.٤٣  ٣٠.٢٩  تكرار

٩  
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٢٠ستلقاء (اال وضع
  ٠.٩١  ٠.٨٤  ٤.٣٨  ١٨.١٦  ٤.٤١  ١٨.١٧  تكرار

١٠
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٣٠ستلقاء (اال وضع
  ٠.٩٤  ٠.٨٩  ٥.٠٣  ٢٨.٤٢  ٥.١٣  ٢٨.٧١  تكرار

١١
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٤٠ستلقاء (اال وضع
  ٠.٨٩  ٠.٨٠  ٩.٤٣  ٣٥.٣١  ٩.١١  ٣٣.٩٧  تكرار

١٢
رجلین وخفضهما من ال رفع

تعبال ستلقاء حتىاال وضع
  ٠.٨٨  ٠.٧٩  ٨.٧٣  ٤٣.١١  ٩.٢٧  ٤١.٨٢  تكرار
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:بحثالتنفیذ تجربة
أسبوعین –) أي ثمانیة أسابیع ١/٥/٢٠٠٤) ولغایة(٢٠٠٤/ ٣٠/٣تنفیذ للفترة من (ال تم

، وكل مجموعة تتكون من اختبارین،على أن مجموعاتست بقدر تنفیذ ال ،وقد تم-لكل مدرسه

كافي ال حماءاإل تعطى فترات راحة مناسبة بین كل أداء وآخر لكل طالب مع مالحظة مراعاة

) صباحًا .١١-٨.٥ساعة (ال تنفیذ یتم في توقیت یومي موحد مابینال للطالب ، علمًا أن

:حصائیةاإلالوسائل
حسابيال الوسط-

الوسیط -

معیاريال االنحراف-

لتواء اال معامل-

بسیطال رتباطاال معامل-

ــلــ عامــلي بــطریــقةاــلــ اــلــتحلیل- ــراــلــ ساسیة فــضًال عــن عــملیةاــألــ مكونــاتــا مائــل بــطریــقةاــلــ تدـوـی

. سبروماكال

SPSSحصائياإل برنامجال حصائیه تمت باستخداماأل معالجاتال علمًا إن كافة

  : انتائج ومناقشتھالعرض -٤
  :نتائج العرض

  :حصائياإلالوصف
ــ یــمثل ــل ــلــ ) ٣جدـوـلــ (ــا ــذــ تــتضحاــإلــ وصفا ــلمتغیراــتــ،ــإ ــ ـوـساطــاــألــ حــصائــي ل ــل حسابــیه ا

تي ال لتواءاال وسیط،كما تتضح أیضًا قیم معاملال معیاریه للمتغیرات فضًال عنال واالنحرافات

ر القترابعتدالي بالنظاأل ) وهذا یدل على أنها تتمیز بالتوزیع٠.١٢،٠.٣١-تراوحت بین (

).١٩٧٩،١٢٦عینه اختیرت بدقه (السید،ال صفر مما یوحي بأنال لتواء للمتغیرات مناال

:رتباطاتاالمصفوفة
ــ یــوضح ــل ـلــ (ــا ــباطــاتــاــالــ )ــ مــصفوفــة٤جدـو ــ ـرـت ــذــ تــضمنت اــالــ بینیة بــیناــل ـاــتــ،ــ إ خــتباـر

اطات ) ارتب٦) ارتباطا موجبًا،و(٦٠قطریة)، منها (ال خالیاال )،معامل ارتباط (لم تحسب٦٦( 

) ٧)، و(٠.٠١(   ≤عند نسبة خطأاً موجباً معنویاً ارتباط  ) ٣٦ى وجود (ال مصفوفةال سالبه،وتشیر

  ) . ٠.٠٥( ≤ارتباطات معنویة عند نسبة خطأ
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بظهور عوامل مستقلة عند أجراء ئستدالل على وجود تجمعات تنباال مما سبق یمكن

عاملي.ال تحلیلال

  :عامليالالتحلیل
طریقه ال ، وتمتاز هذهةرئیسال مكوناتال ، عاملیًا باستخدام طریقةاالرتباطیة فةمصفو ال تم تحلیل-

.Hبتقبلهــا لمحــك ( Kaiserكــامن عــنال تــي یقــل جــذرهاال عوامــلال ) والــذي یوقــف اســتخالص

جـدول ال تحلیـل أربعـة عوامـل كمـا فـيال )، وقـد نتــج عـن١٢٤ ١٩٨٢صحیح(حسانین، ال واحدال

  ).٦٣.٣٣ربعة (األ مستخلص للعواملال عـامليال للتباینالمئویة نسبال )، وبلغت٥(

مائل ال تدویرال مستخلصه،تم استخدامال ى شكل أكثر بساطة وانتظاما للعواملال وللتوصل

عوامل إلعطاء تفسیرات لها ال ترابط بینال حصائیهاأل ناحیةال ذي یفترض منال عواملال لمصفوفة

مرشحه تنصب على عضالتال ختباراتاال قیه فانمستخلصة ،ومن ناحیٍة منطال معنى للعوامل

عواــمــلاــلــ ) ٦جدـوـلــ(ــاــلــ عواــمــل،ـــوـیــبیناــلــ ستقاللــ بــیناــالــ صعب قــبولــ مــنطقاــلــ بطن لــذلــك مــناــلــ

ولي األ حلال رتباطي قد ارتفعت عناأل تباینال مائل،ویالحظ أن نسبةال تدویرال مستخلصه منال

  ) .٧١.١٦تدویر إذ بلغت (ال قبل

:املعوالشروط قبول وتفسیر
نظــري ال طــاراإل متغیــرات علــى وفــق مــا جــاء فــيال ذي یتشــبع علیــه أي عــدد مــنالــ عامــلال یقبـل-

تـي ال تشـبعاتال عوامـل علـىال ولیة والثنائیة والطائفیـة، ویعتمـد فـي تفسـیراأل عواملال والتي تمثل

) كقیمة مطلقه .٠.٥٠تساوي أو تزید عن (

تفسیر . ال مائل فيال تدویرال عوامل بعدال اعتماد نتائج مصفوفة-
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)٣جدول (ال

بحثال حصائي لمتغیراتاإل الوصف

معامل

االلتواء
الوسیط

االنحراف

معیاريال

الوسط

حسابيال
المتغیرات  ت

١٥.٥١٢  ٣.٥٠٠٣  ١٥  ٠.١٤  
رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال ثني
١  

 -٠.٠٣ ٢٠.٨٤٨  ٤.٣٠٣١  ٢١  
رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٣٠بتین (ركال ثني
٢  

 -٠.١٢ ٢٧.٣٢٨  ٥.٤٠٢٨  ٢٨  
رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال ثني
٣  

 -٠.٠٩ ٣٢.٠٨٨٠  ٩.٨٥٢١  ٣٣
رقود من وضع الالجلوس من

تعبال ركبتین حتىال ثني
٤  

 -٠.٠٩ ١٤.٧٥٢  ٢.٧٢٥٨  ١٥  
رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال مد
٥  

-

٠.٠٠٢
١٨.٩٩٢  ٣.٠١٤٧  ١٩  

رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال مد
٦  

٢٤.٦٦٤  ٥.٢٨٨٤  ٢٣  ٠.٣١  
رقود من وضع الالجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال مد
٧  

 -٠.٠١ ٣١.٨٨  ٩.٥١٢٨  ٣٢  
رقود من وضع الالجلوس من

تعبال ركبتین حتىال مد
٨  

 -٠.٠٤ ١٩.٧٧٦  ٤.٥٣٦٣  ٢٠  
رجلین وخفضهما من الرفع

  )٢٠ستلقاء (اال وضع١١
٩  

 -٠.٠٩ ٢٨.٢٩٦٠  ٧.٣٧٤٨  ٢٩
رجلین وخفضهما من الرفع

  )٣٠ستلقاء (اال وضع
١٠  

٣٥.٨٤  ٩.٢٩٩٢  ٣٥  ٠.٠٩  
رجلین وخفضهما من الرفع

  )٤٠ستلقاء (اال وضع
١١  

٤١.٠٢٤  ١٣.٥٩٧  ٤٠  ٠.٠٧  
رجلین وخفضهما من الرفع

تعبال ستلقاء حتىاال وضع
١٢  
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  )٤جدول(ال

بحثال تبینیة لمتغیراال رتباطاتاال  مصفوفة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢الرموزالمتغیرات

ركبتین الرقود من وضع ثنيالالجلوس من

) ثا٢٠(
٠.٣٠٥  ٠.١٩٨  ٠.١٧٤  ٠.٠٣٤  ٠.١٧٦  ٠.١١٨  ٠.٠٨٢  ٠.٣٠٨  ٠.٢٤٤  ٠.٣٥٣  ٠.٤٤٩  ١  ١  

ركبتین الرقود من وضع ثنيالالجلوس من

) ثا٣٠(
٠.١٦٣  ٠.١٩٠  ٠.١٨٩  ٠.١٤٢  ٠.٢١٢  ٠.٠٦٩  ٠.٢٠٣  ٠.٤٤٩  ٠.٤٠١  ٠.٥٧٥  ١    ٢  

ركبتین الرقود من وضع ثنيالالجلوس من

) ثا٤٠(
٠.٢٨٢  ٠.١٧١  ٠.٠٧٢  ٠.١٥٧  ٠.٢٦٥  ٠.٠١٣-   ٠.٢١٥  ٠.٢٨٥  ٠.٤٦٣  ١      ٣  

ركبتین حتىالرقود من وضع ثنيالالجلوس من

تعبال
٠.٢٤٣  ٠.٠١٦-   ٠.١١٣  ٠.٠٨١  ٠.٢٨٨  ٠.٠٤٦  ٠.٢٠٥  ٠.٣٠٤  ١        ٤  

)٢٠ركبتین (الضع مدرقود من و الالجلوس من

ثا
٠.١٣٠  ٠.٠١٤-   ٠.١٣٢  ٠.٢٣٩  ٠.٣٧٤  ٠.١٢٧  ٠.٣٦٦  ١          ٥  

)٣٠ركبتین (الرقود من وضع مدالالجلوس من

ثا
٠.١٢٩  ٠.٠٣٤  ٠.٠٢٠  ٠.١٠٨  ٠.٢٤٤  ٠.١١٧  ١            ٦  

)٤٠ركبتین (الرقود من وضع مدالالجلوس من

ثا
٠.٠٢٦  ٠.٠٢٦  ٠.٠١٤-   ٠.٠٥٢-   ٠.٢٩٦  ١              ٧  

ركبتین حتىالرقود من وضع مدالوس منالجل

تعبال
٠.٠٩٩  ٠.٠١٦-   ٠.٠٨٢  ٠.٠٧٤  ١                ٨  

ستلقاءاالرجلین وخفضهما من وضعالرفع

)٢٠ (  
٠.٢٧٨  ٠.٤٠٧  ٠.٥١١  ١                  ٩  

ستلقاءاالرجلین وخفضهما من وضعالرفع

)٣٠ (  
٠.٤١٦  ٠.٦١٠  ١                    ١٠  

قاءستلاالرجلین وخفضهما من وضعالرفع

)٤٠ (  
٠.٥٠٧  ١                      ١١  

حتىستلقاءاالرجلین وخفضهما من وضعالرفع

تعب ال
١                        ١٢  

٠.٢٢٨)قیمة(ر)=٠.٠١( ≤** معنوي عند مستوى دالله  ٠.١٧٤)قیمة(ر)= ٠.٠٥( ≤*معنوي عند مستوى دالله 
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)٥جدول (

تدویرال عوامل قبلال مصفوفة

المـتغیـرات  ت
العــوامــل

شیـوعالـ
الرابعالثالثالثانياألول

١  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال ثني
٠.٦٠٣٨٢٥  ٠.٤٢١  ٠.٢٧٤-  ٠.١٣٢  ٠.٥٧٨  

٢  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال ثني
٠.٦٣٥٧٥١  ٠.٠٥٦-  ٠.٣٥٤-  ٠.٢٣٦  ٠.٦٧٢  

٣  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال ثني
٠.٦٧٩٤٢٣  ٠.٠٧٨-  ٠.٣٧٩-  ٠.٢٦١  ٠.٦٦٩  

٤  
رقود من وضع ال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال ثني
٠.٥٠١٨٧٩  ٠.١١٥-  ٠.٢٢٣-  ٠.٣٢٢  ٠.٥٧٩  

٥  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال مد
٠.٦٠٤٦١٢  ٠.٢٧٦-  ٠.٢٩٤  ٠.٣٥٢  ٠.٥٦٤  

٦  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال مد
٠.٥٣٠٠٣١  ٠.٣٩٥-  ٠.٣٥٠  ٠.٣٠٩  ٠.٣٩٥  

٧  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال مد
٠.٨١١٣٩٠  ٠.٦٢٩  ٠.٥٧٢  ٠.٢٤٧  ٠.١٦٦  

٨  
رقود من وضع ال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال مد
٠.٥٦٩٨٤٦  ٠.١٠٤  ٠.٤٣٠  ٠.٤١١  ٠.٤٥٣  

٩  
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٢٠ستلقاء (اال وضع١١
٠.٦٦٧٣٩٤  ٠.٣٦٩-  ٠.٢٧٤  ٠.٤٨٦-  ٠.٤٦٩  

١٠
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٣٠ستلقاء (اال وضع
٠.٧١٩٤٧٨  ٠.٠١٠-  ٠.١٦٤  ٠.٦٤٤-  ٠.٥٢٧  

١١
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٤٠ستلقاء (اال وضع
٠.٧٤٤٧٨٤  ٠.١٦٦  ٠.٠٢١  ٠.٦٨١-  ٠.٥٠٣  

١٢
رجلین وخفضهما من ال رفع

تعبال ستلقاء حتىاال وضع
٠.٥٣١٤٠٤  ٠.١٥٨  ٠.٠٤٧-  ٠.٣٩٨-  ٠.٥٨٨  

  ٧.٥٩٩٨  ١.٠٢٧٢  ١.٢٣٣٥  ١.٩٦٧٣  ٣.٣٧١٨  كامنال الجذر

  ٦٣.٣٣١٧  ٨.٥٦  ١٠.٢٧٩١٦٧  ١٦.٣٩٤١٦٧  ٢٨.٠٩٨٣٣٣مفسرال عامليال تباینال نسبة
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  )٦جدول (

مائلال تدویرال عوامل بعدال مصفوفة

 رقم

متغیرال
المـتغیـرات

العــوامــل
الـشیـوع

الرابعالثالثالثانياألول

١  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال ثني
٠.٧٠٤٥٣٥  ٠.٣٧٢  ٠.٠١٢  ٠.٧١٢  ٠.٢٤٣  

٢  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال ثني
٠.٧٥٩٠١٣  ٠.١٠٦  ٠.٢٧٢  ٠.٧٩٣  ٠.٢١٢  

٣  
رقود من وضع ال الجلوس من

) ثا٤٠ركبتین (ال ثني
٠.٧٧٤٤٢٠  ٠.٠١٢-  ٠.٣٣٤  ٠.٧٩٣  ٠.١٨٤  

٤  
ع رقود من وضال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال ثني
٠.٦٠٩٢٩٨  ٠.٠٤٢  ٠.٤١٠  ٠.٦٥٥  ٠.١٠٢  

٥  
رقود من وضع مدال الجلوس من

) ثا٢٠ركبتین (ال
٠.٧٦٣٧٩٨  ٠.١٨١  ٠.٧٤٦  ٠.٣٥٩  ٠.١٣٦  

٦  
رقود من وضع مدال الجلوس من

) ثا٣٠ركبتین (ال
٠.٥٧٥٤٣١  ٠.٠٦١  ٠.٧٢٧  ٠.١٩٧  ٠.٠٦٥  

٧  
رقود من وضع مدال الجلوس من

) ثا٤٠( ركبتینال
٠.٨٠٦٠٤٨  ٠.٨٨٨  ٠.١١٠  ٠.٠٧٣  ٠.٠٠٣  

٨  
رقود من وضع مدال الجلوس من

تعبال ركبتین حتىال
٠.٧٠٨٢٩١  ٠.٥٣٣  ٠.٥٦٠  ٠.٣٣٠  ٠.٠٤١  

٩  
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٢٠ستلقاء (اال وضع١١
٠.٦٨٧٨٩٥  ٠.١٧٨-  ٠.٤٠٤  ٠.٠٣٩  ٠.٧٠١  

١٠  
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٣٠ستلقاء (اال وضع
٠.٧٥٣١٤٢  ٠.٠٠٩  ٠.١٢٣  ٠.١٤٩  ٠.٨٤٦  

١١  
رجلین وخفضهما من ال رفع

  )٤٠ستلقاء (اال وضع
٠.٧٦٠٩٨٩  ٠.٠٥٨  ٠.٠٧٠-  ٠.٢١٣  ٠.٨٤١  

١٢  
رجلین وخفضهما من ال رفع

تعبال ستلقاء حتىاال وضع
٠.٦٣٦٣٥٠  ٠.١٢٤  ٠.٠٦١  ٠.٤٠٢  ٠.٦٧٥  

  ٨.٥٣٩٢  ١.٣١١٣  ١.٩٥١٦  ٢.٧٣٣٦  ٢.٤٥٢٨  كـامـنال الجـذر

  ٧١.١٦  ١٠.٩٣٧٥  ١٦.٢٦٣٣  ٢٢.٧٨  ٢٠.٤٤مفسرال عامليال نتبایال نسبة
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:ول األعاملال نتائج
  :ي) نالحظ ما یأت٧جدول (ال من-

) ٤)ــ فــأكــثر بــلغ (ــ٠.٥٠  ± عامــل ـوـبــقیمة (ــاــلــ تي تــشبعت عــلى هــذاــاــلــ خــتباـرـاــتــاــالــ عــددــ

،ومن ختبارات وضعًا حركیًا واحداً اال تكوین،وقد مثلت جمیع هذهال اختبارات،وهو عامل طائفي

رجلین وخفضهما من ال عضلي برفعال تشبعات یمكن أن نطلق علیه عامل(التحملال خالل ترتیب

%)، وأن أفضل ٢٠.٤٤عامل(ال مفسر لهذاال عامليال تباینال ستلقاء) وقد بلغت نسبةاال وضع

ثا). ٣٠ستلقاء اال رجلین وخفضهما من وضعال عامل هو(رفعال اختبار یمثل هذا

  )٧الجدول (

ولاأل  عاملال ختبارات علىاال تشبع

رقم

ختباراال
التشبعختباراال اسم

٠.٨٤٦) ثا٣٠ستلقاء (االرجلین وخفضهما من وضعالرفع١٠

٠.٨٤١) ثا٤٠ستلقاء (االرجلین وخفضهما من وضعالرفع١١

٠.٧٠١) ثا٢٠ستلقاء (االرجلین وخفضهما من وضعالرفع٩

٠.٦٧٥تعبالستلقاء حتىاالرجلین وخفضهما من وضعالرفع١٢

  :ثانيالعاملال نتائج
  :ي) نالحظ ما یأت٨جدول (ال من-

) ٤)ــ فــأكــثر بــلغ (ــ٠.٥٠± عامــل ـوـبــقیمة (ــاــلــ تي تــشبعت عــلى هــذاــاــلــ خــتباـرـاــتــاــالــ عــددــ

ختبارات وضعًا حركیًا واحدًا،ومن اال تكوین،وقد مثلت جمیع هذهال اختبارات، وهو عامل طائفي

ركبتین) وقد ال عضلي من وضع ثنيال یمكن أن نطلق علیه عامل(التحملتشبعاتال خالل ترتیب

عامل ال %) وأن أفضل اختبار یمثل هذا٢٢.٧٨عامل(ال مفسر لهذاال عامليال تباینال بلغت نسبة

) ثا.٤٠ركبتین (ال رقود من وضع ثنيال جلوس منال هو
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  )٨الجدول (

ثانيال عاملال ختبارات علىاال تشبع

:ثالثلاعاملال نتائج
) نالحظ ما یأتي:٩جدول (ال من-

) ٣)ــ فــأكــثر بــلغ (ــ٠.٥٠± عامــل ـوـبــقیمة (ــاــلــ تي تــشبعت عــلى هــذاــاــلــ خــتباـرـاــتــاــالــ عــددــ

ختبارات وضعًا حركیًا واحدًا،ومن اال تكوین،وقد مثلت جمیع هذهال اختبارات،وهو عامل طائفي

مــن ـوـضع مــدقصیراــلــ عضلياــلــ تشبعاتــ یــمكن أــنــ نــطلق عــلیه عــامــل(ــاــلــتحملاــلــ خــاللــ تــرتــیب

%)، وأن أفضل اختبار ١٦.٢٦عامل(ال مفسر لهذاال عامليال تباینال ركبتین) وقد بلغت نسبةال

) ثا.٢٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال جلوس منال عامل هوال یمثل هذا

  )٩الجدول (

ثانيال عاملال ختبارات علىاال تشبع

رقم

ختباراال
التشبعختباراال اسم

٠.٧٤٦) ثا٢٠ركبتین (الد من وضع مدرقو الالجلوس من٢

٠.٧٢٧) ثا٣٠ركبتین (الرقود من وضع مدالالجلوس من٥

٠.٥٣٣تعبالركبتین حتىالرقود من وضع مدالالجلوس من١١

رقم

ختباراال
التشبعختباراال اسم

٠.٧٩٣) ثا٤٠ركبتین (الرقود من وضع ثنيالالجلوس من٧

٠.٧٩٣) ثا٣٠ركبتین (الرقود من وضع ثنيالالجلوس من٤

٠.٧١٢) ثا٢٠ركبتین (الرقود من وضع ثنيالالجلوس من١

٠.٦٥٥تعبالركبتین حتىالرقود من وضع ثنيالالجلوس من١٠
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:رابعالعاملال نتائج
  :ي) نالحظ ما یأت١٠جدول (ال من-

ن،یفأكثر بلغ اختبار )  ٠.٥٠± عامل وبقیمة (ال تي تشبعت على هذاال ختباراتاال عدد

تشبع یمكن ال ختباران وضعًا حركیًا واحدًا،ومن خالل قیمتااال تكوین،وقد مثلال وهو عامل ثنائي

تباینال ركبتین) وقد بلغت نسبةال طویل من وضع مدال عضليال أن نطلق علیه عامل(التحمل

جلوس منال هو عاملال %) وأن أفضل اختبار یمثل هذا١٦.٢٦عامل(ال مفسر لهذاال عامليال

ثا. )٤٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال

  )١٠الجدول (

ثانيال عاملال ختبارات علىاال تشبع

رقم

ختباراال
التشبعختباراال اسم

٠.٨٨٨) ثا٤٠ركبتین (الرقود من وضع مدالالجلوس من٨

٠.٥٣٣تعبالركبتین حتىالرقود من وضع مدالالجلوس من١١

  :نتائج ال مناقشة
عوامل قد صنفت على ال )، نجد أن١٠) ( ٩) ( ٨) ( ٧جداول (ال من خالل ما تقدم في

عضلي ال عملال محدد لالختبار، وبما أنال زمنال سائد ال على أساسال حركيال وضعال أساس

ل یتحدد بـعضالت ل بطن مـما یتیح لنااـ ل تعرفـ علىاـ ل وـضاعاأل هم مـناألـ وضع حركـياـ ثالثـةاـ

مفسر، على اعتبار إنها تعكس أهمیةال عامليال تباینال ى نسبةال بحث نسبةً ال مستخدمه فيال

ثالثةال وضاعاأل ى أن كل وضع منال تساق _ یعوداال تصنیف لالختبارات _ال عامل،وهذاال

عملال نقباض،وبالتالي فأناال عضلیة فيال مجامیعال له خصوصیة من حیث مشاركهمستخدمهال

) ثا، أو ٤٠)ثا، أو(٣٠)ثا،أو(٢٠داء (األ بارات سواء كانختاال داء یتوحد بیناأل عضلي فيال

عمل ال عامله والساندة والمساعدة من حیثال عضالتال ى توحدال تعب،وهذا یعود باألساسال حتى

ركبتین) ال رقود من وضع ثنيال دراسة قد أظهرت بأن اختبارات (الجلوس منال على أن عوامل

تي یعكسهاال سنیةال مرحلهال عضلي لهذهال تحملال قیاسهمیة لاأل ول من حیثاأل یأتي بالترتیب

ستلقاء)، فاختبارات اال رجلین وخفضهما من وضعال مفسر، یلیها اختبارات(رفعال عامليال تباینال

-ركبتینال بالنسبة لألداء من وضع ثني-ركبتین)، وهذا یعودال رقود من وضع مدال (الجلوس من

مستقیمة تحملال بطنال قدمین باألرض یتیح لعضالتال ق كعبتصاال ركبتین معال ى إن انثناءال

) وهذا یعطي ١٩٩٦،٤٠٦مقصود،ال مثنیة للجذع (عبدال عضالتال بدني بشكل أكبر منال عبءال



…تحدید أفضل اختبارات التحمل العضلي المتحرك من أوضاع مختلفة

١٤٠

تعبیر عنال عامله وبالتالي نقاوةال عضالتال واقع علىال بدنيال عبءال خصوصیة من خالل

بطن تحدیدًا .ال عضلي لمنطقةال تحملال

زمنةاأل زمنیة لم یؤثر من حیث اتساقال متمثل بالمدةال حجمال نإمن جهٍة أخرى فأما

حركي ال وضعال نظر عنال متماثلة وتصنیفها في عوامل مستقلة تضم كل زمن على حده بغضال

عمریه یتحدد بمدى زمني متصاعد وخاصًة ال مرحلهال عضلي لهذهال تحملال نأى ال ،مما یوحي

ى أنه ال مصادرال ربعة،إذ تشیراأل عواملال خیر علىاأل تعب جاء بالترتیبال داء لغایةاأل أن

)ــ ثــا ٦٠-٣٠جهد فــي حــدـوـدــ (ــاــلــ بطن حــتى اــستنفاذــاــلــ عضلي لــعضالتــاــلــ تحملاــلــ یــمكن قــیاســ

تي تعمل ال الهوائیةال ختباراتاال بحث تصنف ضمنال )،وأن متغیرات١٩٩٩،١١٧(بسطویسي، 

 ٥٠-٢٠تي یدوم أدائها (من ال لكتیك للعضالتال وفقًا لنظامالهوائیة ال قدرة والسعةال على تقویم

ى تراكم سریع ال ختبارات یؤدياال زمنة لهذهاأل عمل في حدودال )، أن١٩٩٨،١١٤ثانیة)(رضوان،

لذلك   ،تعبال داء وظهور حالةاأل ى انخفاض مستوىال ذي یؤديال الكتیكال في كمیة حامض

%) من٧٥) ثا فأن (٥٠-٣٠قصوى ویستغرق (ال بالشدةعضلیة ال قوهال ن أي أداء یعتمد علىإف

الكتیـكي سـوف یسـتمر ال ـنظامال مذكور فأنال زمنال الكتیك وعنـدما یزدادال طاقة تأتي من نـظامال

1980(طاقة ولكن بنـسب أقـل ال في تزویدبالمشاركة  , 166،(Martin & lumsden وعلى هذا 

ــاــألــ ساســ یــمكناــألــ خــتباـرـاــتاــالــ تحمل مــن خــاللــ تــصنیفاــلــ فــي خصوصیةاــلــ ى بــعضاــلــ شاـرـه

تحملال ى عاملین منفصلین مَثالال ركبتین)ال رقود من وضع مدال مرشحه لوضع (الجلوس منال

وسع قیاسًا األ عضلیةال مشاركةال ىال طویل وذلك ربما یعودال عضليال قصیر والتحملال عضليال

َخرْین.اآل بالوضعین
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توصیات :الستنتاجات واال -٥
ستنتاجاتاال
-إلـى أربعـة عوامـل ،ًا ) متغیـر ١٢مكونـه مـن (االرتباطیـة المصـفوفةال توصل من تحلیـلال تم .١

وتـم تفسـیرها بشـكل دقیـق وأطلقـت -بطنالـ عضـلي لعضـالتال تحملال كبناء عاملي الختبارات

تیه:اآل مسمیاتال علیها

.ستلقاءاال رجلین وخفضهما من وضعال عضلي برفعال تحملال عامل-

ركبتین .ال عضلي من وضع ثنيال تحملال عامل-

ركبتین .ال قصیر من وضع مدال عضليال تحملال عامل-

ركبتین .ال طویل من وضع مدال عضليال تحملال عامل-

وضاعاأل ) من١٦-١٥( ةعمریال ةمرحلال عضلي لذكورال تحملال إن أهم وضع حركي لقیاس. ٢

رقود من ال جلوس منال مفسر لكل عامل هوال عامليال للتباینمشمولة بالدراسة نسبًة ال حركیةال

جلـوس مـنال سـتلقاء، فاختبـاراتاال رجلین وخفضـهما مـن وضـعالـ ركبتین،یلیه رفـعال وضع ثني

ركبتین .ال رقود من وضع مدال

عوامل كما یأتي:ال عوامل وفقًا ألهمیتها علىال ختبارات علىاال ترتبت .٣

ول األ  عاملال *

) ثا .٣٠ستلقاء (اال رجلین وخفضهما من وضعال رفع -

) ثا .٤٠ستلقاء (اال رجلین وخفضهما من وضعال رفع -

) ثا .٢٠ستلقاء (اال رجلین وخفضهما من وضعال رفع -

تعب .ال ستلقاء حتىاال رجلین وخفضهما من وضعال رفع -

ثاني ال عاملال *

) ثا٤٠ركبتین (ال رقود من وضع ثنيال جلوس منال -

) ثا٣٠ركبتین (ال رقود من وضع ثنيال جلوس منال -

) ثا٢٠ركبتین (ال رقود من وضع ثنيال جلوس منال -

تعبال ركبتین حتىال رقود من وضع ثنيال جلوس منال -

ثالث ال عاملال *

) ثا ٢٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال جلوس منال -

)ثا٣٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال جلوس منال -

تعبال ركبتین حتىال رقود من وضع مدال وس منجلال -

رابع ال عاملال *

) ثا٤٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال جلوس منال -
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تعبال ركبتین حتىال رقود من وضع مدال جلوس منال -

حركـــي، فیمـــا ال تصـــنیف نســـبًة للوضـــعال ول والثـــاني بشـــكل تـــام مـــن حیـــثاأل عـــامالنال اســـتقل .٤

زمنیه لألداء .ال فترةال حركي وفقال وضعال ىال لرابع إضافةثالث واال عامالنال صنف

رابـع، ال عامـلال بطن عوامـل طائفیـة فیمـا مثـلالـ ولـى لتحمـل عضـالتاأل ثالثـةال عواملال مثلت .٥

عامًال ثنائیًا .

:التوصیات
  :يباحث بما یأتال بحث یوصيال في حدود مجتمع

ركبتین كأفضــل وضــع یقــاس مــن خاللــهلــا رقــود مــن وضــع ثنــيال جلــوس مــنال اعتمــاد وضــع. ١

بطن .ال عضلي لعضالتال تحملال

بطن الـ عضـلي لعضـالتال تحمـلال تیة كأفضل اختبارات یمكـن أن تقـیساآل ختباراتاال اعتماد. ٢

خاضعة للبحث:ال وفقًا لألوضاع

) ثا.٤٠ركبتین (ال رقود من وضع ثنيال جلوس منال -

) ثا.٣٠قاء (ستلاال رجلین وخفضهما من وضعال رفع -

طویل).ال عضليال ) ثا (التحمل٤٠ركبتین (ال رقود من وضع مدال جلوس منال -

) ثــا كاختبــار لقیــاس تحمـــل٢٠ركبتین (الــ رقــود مــن وضـــع مــدال جلــوس مــنال اعتمــاد اختبــار. ٣

قصیر.ال عضليال

لي عضـــال تحمـــلال حركـــي للمختبـــر عنـــد اختیـــار اختبـــارال داءاأل عتبـــار وضـــعاال خـــذ بنظـــراأل .٤

بطن .ال لعضالت

جـــراءات علـــى عینـــات متخصصـــة بفعالیـــات اإل باحثـــان بـــأجراء دراســـة تتنـــاول نفـــسال یوصـــي . ٥

ریاضیه محدده مسبقًا.

دراسة بمتغیراتها على فئات عمریه مختلفة . ال أعادة أجراء. ٦
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:المصادر 
تنبؤ ال ة وقدرتهما علىبدنیال لیاقةال ): بناء بطاریتي اختبار٢٠٠٤حد (األ أوغسطین، ثائر عبد-

ریاضـیة فـي جامعـة صــالحال تربیـةال دروس لطلبـة كلیـةالـ عملـي فـي بعـضال تحصـیلال بمسـتوى

دین، أربیل .ال دین، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة صالحال

نظریــة والتطبیــق، مركــزال عملیــة بــینال علمیــةال معــامالتال ):١٩٩٩بــاهي، مصــطفى حســین (-

  قاهرة .ال كتاب للنشر،ال

عربـي،ال فكرال ریاضي، دارال تدریبال ): أسس ونظریات١٩٩٩بسطویسي، أحمد بسطویسي (-

قاهرة . ال

بدنیــــة والمؤشــــرات ال لیاقــــةال ): بنــــاء وتقنــــین بطاریــــة٢٠٠٣ (اهللا بریفكــــاني، ســــعید علــــي عبــــدال -

سـنة فـي ) ١٥-١٢ریاضـي للطـالب بأعمـار ال بیولوجیة كأساس لالنتقـاءال وظیفیة) و-(الجسم

دین، أربیل .ال مدینة دهوك، أطروحة دكتوراة غیر منشورة، جامعة صالح

 فكرال ،دار٣، ط ١ریاضیة، جال تربیةال قیاس والتقویم فيال ):١٩٩٥حسانین، محمد صبحي (-

  قاهرة . ال عربي،ال

 رفكال ،دار٢بدنیه، طال تربیةال مقاییس فيال ):طرق بناء وتقنین١٩٨٢حسانین، محمد صبحي(-

  قاهرة. ال عربي،ال

بطن علــى أســاسالــ ): تحلیــل اختبــارات مجموعــة عضــالت٢٠٠٤حســن، هیــام صــادق أحمــد (-

ریاضــیة،جامعةال تربیــةال زمنیــة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــةال حركــي والفتــرةال وضــعال

موصل .ال موصل،ال

،فمعــار ال ي، دارریاضــال مجــالال ):القیــاس فــي١٩٨٤خاطر،احمــد محمــد وألبیــك،فهمي علــي(-

  قاهره.   ال

  قاهره. ال كتبال بدني، دارال جهدال ) :قیاس١٩٩٨دین (ال رضوان، محمد نصر-

 فكـــرال ، دار٣بشـــري،طال عقـــلال حصـــائي وقیـــاساإل نفسالـــ ): علـــم١٩٧٩بهـــي (ال ســـید، فـــؤادال -

  قاهرة . ال عربي،ال

عسـكریةال كلیـةال بدنیـة لطـالبال لیاقةال ): بناء بطاریة اختبار٢٠٠١طائي،احمد حازم احمد (ال -

موصل. ال ریاضیة، جامعةال تربیةال ولى والثانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیةاأل

 فكـرال قوة، دارال ریاضي، تدریب وفسیولوجیاال تدریبال ): نظریات١٩٩٦مقصود، سید (ال عبد-

  قاهرة.ال عربي،ال

ســـساأل بدنیـــه ومكوناتهـــا،ال لیاقـــةال ):١٩٩٧حمیـــد، كمـــال وحســـانین، محمـــد صـــبحي (ال عبـــد-

  قاهره.ال عربي،ال فكرال ، دار٣قیاس،ط ال بدني ..طرقال نظریة..األعدادال
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 فكــرال حركــي ، دارال داءاأل ) :اختبــارات١٩٨٢عــالوي، محمــد حســن ورضــوان، محمــد حســن(-

  قاهره .ال عربي،ال

مجـالال هاریة والنفسـیه فـيمال ):االختبارات١٩٨٧عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد حسن(-

  قاهره .ال عربي،ال فكرال ریاضي، دارال

ریاضـي، دارال تدریبال ): فسیولوجیا٢٠٠٠عال احمد(ال فتاح،أبوال عالوي ،محمد حسن وعبد-

  قاهره .ال عربي،ال فكرال

  قاهرة.ال عربيال فكرال سلوكیة، دارال علومال عاملي فيال تحلیلال ):١٩٨٠فرج، صفوت (-

والریاضـیة  ةبـد نیـال تربیـةال قیاسات واالختبارات فـيال ): موسوعة١٩٨٩ید، ریسان خریبط (مج-

بصرة .ال عالي،ال تعلیمال ، مطابع١ن ج

بدنیــة ومؤشــراتال لیاقــةال نعیمــي، غیــداء ســالم عزیــز عــالوي: بنــاء بطاریــة عاملیــة الختبــاراتال -

وصـل، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة، مال متوسـطة فـي مدینـةال مرحلةال جسمي لطالباتال نموال

موصل. ال ریاضیة، جامعةال تربیةال كلیة
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