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 امللخص

العمر على نسب مساهمة ( وكذلك VC) سعة حيويةالالفروق بين ثالث محاوالت الختبار تركز موضوع البحث في التعرف على       
انحدار للتنبؤ بالسعة الحيوية  إنموذجتوفيق فضال عن  ،وبعض القياسات االنثروبومترية في أفضل اختبار للسعة الحيوية ،الزمني

فروق ذات داللة معنوية بين . وافترض الباحث انه ليس هناك وبعض المتغيرات االنثروبومترية ،العمر الزمنيبداللة عالقتها مع 
االنحدار لمعادلة االنحدار الخطي في اختبار السعة الحيوية ال تختلف  إنموذجان معامالت و  ،الحيويةمحاوالت االختبار الثالث للسعة 
والبالغ عددها ،البحث عينة إختيار تمو  ،طبيعة البحثلمته لمالء الوصفي المنهج الباحث إستخدم. عن الصفر اي انها غير معنوية

. ومن الذين ال ينتمون الى اندية رياضية او سنة  (25-22) اقتربت بأعمار ذوي الصحة الجيدة من العمدية بالطريقة فردا (24)
  ،(طول القامة و  كتلة الجسمو   العمر الزمنيوفق المتغيرات ) على اجري التجانس على أفراد عينة البحث  .من رواد القاعات الرياضية

معامل و   ،للعينات المرتبطة tاختبار و  ،معامل االلتواءو  ،االنحراف المعياريو  ،الوسط)واستخدم الباحث المعالجات االحصائية وهي 
هناك فرقا معنويا ومن خالل مناقشة النتائج استنتج الباحث انه في متغير السعة الحيوية  (االنحدار الخطي المتعدد ،االرتباط بيرسون

طول )كان للمتغير االنثروبومتري و  ا.معنوي ااما بين االختبار الثاني والثالث لم يكن هناك فرق .بين االختبار االول واالختبار الثاني
طول بداللة  بقيمة اختبار السعة الحيويةوباإلمكان التنبؤ  فائدة كبيرة بشكل منفرد في تمثيل العالقة مع متغير السعة الحيوية  (القامة
  .القامة

Response of Vital Capacity (VC) to Multiple Repetitions of Performance  and its Relation 

with  Some Anthropometric Measurements for a Sample of Practitioners of Sports Activity 

Lecturer. Dr. Mazen Samie Hassn 

 Sport Education Directorate / Mosul University  

      The subject of the research focuses on identifying  the differences between the three attempts to 

test the viability of VC and the contribution of age ratios, and some  anthropometric measurements in 

the best bioenergy test. It also aims to adjust a regression model to predict the biological capacitance 

in relation to age and some anthropometric variables.  

The researcher hypothesizes that there are no significant differences between the three tests of the 

vital capacity, and that the coefficients of the regression model for linear regression equation in the 

biomass test are not different from zero, ie، they are insignificant. The researcher uses the descriptive 

approach because it suits the nature of the research. The 24-subject sample has not been randomly 

selected. The selection crieterai include good health and 22-25 year age range. The test sample 

includes subjects who are not members of sports clubs or sports halls.  

The subjects of the research sample are tested according to age, mass, and height variables. The 

statistical treatments of data applied by the researcher included the mean، standard deviation، torsion 
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coefficient، t-test of two paired  samples, pearson correlation coefficient، and multiple linear 

regression. Having discussed the results، the researcher concludes that in the dynamic capacity 

variable there is a significant difference between the first test and the second test. While between the 

second and third tests there is no significant difference. The anthropometric variable of length is 

uniquely useful in representing the relationship with the biomagnetic variable. Finally, the value of 

the biomass test in terms of height can be predicted. 

       المقدمة واهمية البحث 1-1

التي يعتمد و  ،بهاالفسيولوجية التي من الواجب علينا االهتمام  البحوثالمجاالت العلمية أهمية  الكثير منأثبتت       
لبناء قاعدة الغرض  على نتائج هذه البحوث واالختبارات المجال الرياضي الكثير من الباحثين والمدربين والعاملين في 

 البدنية وعلوم الرياضة والباحثين في علم التدريب الرياضيوذلك ألن كلية التربية منها التقييم او تقويم العملية التدريبية  
على أتم او التدريبية لية معلى أداء الوحدات الع ا"ؤهله ليكون قادر التي تو  فردلكل والبدنية  لى القدرات الوظيفية عيعتمدون 

المستخدمة في فسيولوجيا الجهد البدني بقدر كبير من الدقة  ختبريةالم واالختبارات وتتميز كثير من القياسات .هوج
وبالتالي  ،على ان معظم تلك القياسات يتطلب ايضا حد ادنى من التدريب على اجرائها حتى يمكن اجادتها ،والثبات

 التقليل من فرصة حدوث خطأ القياس.

وقد يذهب البعض بيانات أكثر دقة، الوصول الى من أجل هو  للمحاوالتمتوسط النتائج  بأنغالبا ما يقرر الباحثون     
ة النتائج. وهنا يجدر االشارة الى ان بعض االختبارات والقياسات صالحيالمختبر من أجل تأكيد الى تكرار اختبار 

وهذا ما ذهب اليه بعض العاملين في مجال االختبارات  ،العتماد النتائجالفسيولوجية تحتم علينا اجراء اكثر من اختبار 
ما إذا كان سيتم تكرار اختبار أو اتباع اتجاه. وتناقش بعض المصادر الرئيسية للتغير في في ،الفسيولوجية المختبرية
ويؤدي  هنفسالشخص  معأو  هانفسآثار متوسط نتائج متعددة من العينة ( Monach PA،2012)االختبارات المعملية 

هذا التحليل إلى االستنتاج بأن استراتيجية حساب متوسط النتائج المتعددة ضرورية وفعالة فقط في نطاق محدود من 
، قد يكون من المهم تكرار اختبار من أجل القضاء على إمكانية وجود نوع االختبارات الفسيولوجيةفي فالدراسات البحثية. 

 (Monach PA،691،2012)  .عدم الدقة التحليليةبنادر من الخطأ الذي ال عالقة له 

بإجراء االختبارات  ون في فسيولوجيا الجهد البدني عند القيامصصختأهم األغراض التي يسعى إليها الممن إن 
 ،المراقبة الفسيولوجيةو  التشخيصالبدني هي  أو على الممارس العادي للنشاط ،الفسيولوجية على الرياضيوالقياسات 

معرفة  وعادة ما يتم مقارنة هذه المستويات بالمعايير الدولية المتعارف عليها، مما يساعد على ،التنبؤو  ،التثقيفو  التحفيزو 
ولكن مع كل هذه االختبارات والقياسات الفسيولوجية قد يذهب   الوضع األدائي للرياضي وتقييمه بشكل موضوعي.

الوظيفية  يؤدي الى تعب العضالت واالجهزةعدة مما يتسبب بجهد اضافي قد مرات البعض الى اعادة االختبارات 
قية او قد يذهب البعض الى اعتماد اول نتيجة من االختبار الفسيولوجي والذي قد ال يعطي القيمة الحقي ،المشاركة

للمختبر. لذا برزت اهمية بحثنا هذا في معرفة عدد المحاوالت لبعض االختبارات التنفسية التي يمكن القيام بها والتي 
وكذلك امكانية التنبؤ بقيم بعض المتغيرات  ،تعطينا القيم الحقيقية لالختبار دون هبوط المستوى او زيادة عدد المحاوالت

 االنثروبومترية للمختبر. التنفسية بداللة القياسات 
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 مشكلة البحث  1-2
. هل ان تكرار المحاوالت في بعض االختبارات االتيةالتساؤالت  عنلقد برزت مشكلة البحث في االجابة        

؟ وما هي اكثر القياسات هبوط مستوى االداءقيد البحث( له تأثير على  VCالفسيولوجة )اختبار السعة الحيوية 
 ؟   VCاالنثروبومترية تأثيرا" على نتائج اختبار السعة الحيوية 

 األهداف 1-3
 (VC) سعة حيويةاللتعرف على الفروق بين ثالث محاوالت الختبار  1-3-1
 في أفضل اختبار للسعة الحيوية. وبعض القياسات االنثروبومترية العمر الزمنيالتعرف على نسب مساهمة  1-3-2
 وبعض المتغيرات االنثروبومترية. العمر الزمنيانحدار للتنبؤ بالسعة الحيوية بداللة عالقتها مع  إنموذجتوفيق  1-3-3
 الفروض 1-4
 عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين محاوالت االختبار الثالث للسعة الحيوية 1-4-1
االنحدار لمعادلة االنحدار الخطي في اختبار السعة الحيوية ال تختلف عن الصفر اي  إنموذجان معامالت  1-4-2

 انها غير معنوية. 
 مجاالت البحث 1-5
 الموصل / الموقع البديل في دهوكطالب جامعة المجال البشري:  1-5-1
 . دهوك  –/ تناهي  قاعة هريم الرياضيةالمجال المكاني:  1-5-2
  2017/ 21/12لغاية   2017/  5/12من  إبتداء"المجال ألزماني:  1-5-3
 الدراسات السابقة  -2
 : Monach PA 2012دراسة  2-1

 ق مختلفة في الدراسات البحثية والطب السريريائتكرار االختبارات: طر 
Repeating tests: different roles in research studies and clinical 
medicine 

 أكثر بيانات يسفر عن المتعددة النتائج متوسط كان إذا األحيان من كثيرذه الدراسة بانه في اله  في الباحث يشير
. اتجةةاه اخةةر اتبةةاع أو صةةالحيته تأكيةةد أجةةل مةةن المعملةةي االختبةار تكةةرار ينبغةةي كةةان إذا مةةا األطبةةاء يقةةرر مةةا وغالبةةا ، دقةة

 داخةةةل البيولةةةوجي التنةةةوع ، التحليليةةةة الدقةةةة عةةةدم) المعمليةةةة االختبةةةارات فةةةي للتغيةةةر الرئيسةةةية المصةةةادر بعةةةض مناقشةةةة تمةةةت
 أو شخصةا 40والتةي شةملت  هانفسة العينةة مةن المتعةددة النتةائج متوسةط حسةاب وتةأثيرات( الموضةوع بةين والتنةوع الموضوع

. حيةةث تمةةت معالجةةة بيانةةاتهم احصةةائيا بتحليةةل التبةةاين بةةين المجموعةةات وداخةةل االفةةراد ،الوقةةت مةةروروب هنفسةة الشةةخص مةةع
 مةن محةدود نطةاق فةي فقةط وفعالةة ضةرورية المتعددة النتائج متوسط تحقيق استراتيجية أن االستنتاج إلى التحليل هذا وادى

                                                           
 وتشمل ما يأتي: القياسات االنثروبومترية 

 عرض الصدر)سم(
 طول الجذع )سم(
 طول القامة )سم(
 كتلة الجسم )كغم(
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 نةوع وجةود احتمةال علةى القضةاء أجةل مةن االختبةار تكةرار المهةم مةن يكةون قةد ، السةريرية الممارسةة فيف. البحثية الدراسات
 . الموضوع داخل االختالف أو التحليلية بالدقة له عالقة ال األخطاء من نادر

  منهج البحث واجراءاته الميدانية- 3
 البحث منهج 1 -3

 لمالئمته طبيعة البحث. الوصفي المنهج الباحث إستخدم
 البحث عينة 2 -3

والممارسين للنشاط  ،ذوي الصحة الجيدة من العمدية بالطريقة ،فردا 24والبالغ عددها ،البحث عينة إختيار تم     
  .. ومن الذين ال ينتمون الى اندية رياضية او من رواد القاعات الرياضيةسنة (25-22)بين  اقتربت بأعمارالرياضي 

 تجانس عينة البحث 3-3
( وكمةةا مبةةين فةةي طةةول القامةةة و  ، الكتلةةة،العمةةر الزمنةةي المتغيةةرات ) وفةةقعلةةى اجةةري التجةةانس علةةى أفةةراد عينةةة البحةةث    

 ( 1الجدول ) 
 (  1جدول ) 

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات التي تم تجانس العينة على أساسها
 المعالم اإلحصائية            

 معامل االلتواء ع± االنحراف المعياري  -الوسط الحسابي س المتغيرات

 0،15 1،55 23،08 ) سنة ( العمر الزمني 
 0،79 5،59 172،3 ) سم ( طول القامة 

 0،32 4،65 69،5 كتلة الجسم ) كغم (
 األجهزة واألدوات والوسائل المستخدمة في البحث -3-4

 لغرض القيام بإجراءات البحث الميدانية فقد استعان الباحث باألجهزة اآلتية: 
   نوع  ،غم 200و الوزن ألقرب   ،طول القامةجهاز قياس(Detecto)     
 سم( شريط قياس( 

  مسطبة جلوس 

   جهاز السبيروميتر لقياس وظائف الرئة نوع(CHESTGRAPH HI-301) ياباني المنشأ 

 وسائل جمع البيانات -3-5
 القياسات الجسمية  -3-5-1
  والوزن طول القامة قياس  -3-5-1-1

على قاعدة الجهاز مسندا  "إذ يقف المختبر حافيا ،والوزن طول القامة تم قياس طول ووزن المختبرين بجهاز قياس 
ظهره على القائم المثبت بصورة عمودية على قاعدة الجهاز وتنزل لوحة معدنية صغيرة على رأس المختبر من القائم 

  عن ظهور الوزن على الشاشة الرقمية للجهاز. "فضال ،والتي بموجبها يتم تحديد طول كل مختبر ،المعدني
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 قياس محيط الصدر -2-5-1-2
وتم اخذ متوسط محيط الصدر عند الشهيق ومحيط الصدر عند  ،تم قياس محيط الصدر عند مستوى فوق الحلمة بالضبط    

 (108 ،2009 ،)الهزاع الزفير اثناء التنفس االعتيادي.
 قياس طول الجذع -3-5-1-3
ويقوم باسناد جسمه من الخلف  (بدون مساند او ظهر)لجذع بعد ان يجلس المختبر على طاولة او مقعد اتم قياس طول     

والنظر اماما حيث يتم القياس من  ،واليدين موضوعتين على الفخذين والراس منتصب الى االعلى ،على الحائط)منطقة الظهر( 
   .لكتف( حتى سطح الطاولة او المقعد العلوي)اعلى نتوء في ا ((acromionالنتوء االخرمي 

                                                                (Heyrman L، et al، 2011،2624-2635 ) 
 الوظيفيةالقياسات واالختبارات  -3-5-2
 ((VCاختبار السعة الحيوية  -3-5-2-1

يةةتم أوال إدخةةال البيانةةات الخاصةةة بكةةل مختبةةر وهةةي  إذ ،فةةي المختبةةر بواسةةطة جهةةاز السةةبيروميتر ((VC غيةةرتةةم اخةةذ مت
بعدها يقوم المختبر ومن وضع الوقةوف بمسةك  ،وكون المختبر مدخن أم غير مدخن  ،العمر الزمنيوالوزن و  طول القامة 

ثةم يأخةةذ  ،مةةع  وضةع سةدادة األنةةف لمنةع خةروج الهةواء مةةن األنةف ،أنبوبةة الفةم الخاصةة بجريةةان الهةواء لجهةاز السةبيروميتر
ويبةدأ المختبةةر  ،المختبةر أقصةى شةهيق مةع رفةع الةذراعين إلةى األعلةى جانبةا لتوسةيع القفةص الصةدري إلةى اكبةر قةدر ممكةن

إلةى الجهةة الداخليةة  ترافةق هةذه العمليةة إعةادة الةذراعين بقةوة إذ ممكنة الطول فترةبالنفخ بواسطة األنبوب بعملية زفير قوية 
  من الجسم وثني الجذع إلى األمام والغرض من هذا اإلجراء هو المساعدة على إخراج اكبر قدر من الزفير.

والتةةي تظهةةر علةةى  VC لمتغيةةر ريةةتم حسةةاب كميةةة الهةةواء عبةةر جهةةاز السةةبيروميتر الةةذي يترجمهةةا علةةى شةةكل قةةيم بةةاللت
تظهةةر لنةةا  إذ ،شاشةةة الحاسةةوب المعةةدة لهةةذا الغةةرض. يةةوفر هةةذا البرنةةامج معطيةةات عةةن أداء المختبةةر بشةةكل قبلةةي وبعةةدي

والنسةةب معطيةةات االختبةةار البعةةدي  فضةةال عةةنمعطيةةات عةةن الحالةةة التةةي يجةةب ان يكةةون عليهةةا المختبةةر أو المتوقعةةة لةةه 
  ( Wagner ، 1996 ، 60)                                        المئوية للفروق بينهما.

)Instruction  Manual of test Spirometer، 2005، 33)                                                         

  التجارب االستطالعية  3-6
إلةةةى تطبيةةةق  "، وهةةةدفت أساسةةةاخةةةارج عينةةةة البحةةةث علةةةى عينةةةة  5/12/2017بتةةةاريخ سةةةتطالعية اال التجربةةةةأجريةةةت 

وذلةةك للتأكةةد مةةن صةةالحية األجهةةزة واألدوات المسةةتخدمة، والتأكةةد مةةن   ،عليهمةةا هةةاجميع القياسةةات واالختبةةارات واإلجةةراءات
 فهم فريق العمل المساعد لطرائق القياس وطريقة العمل.

  التجربة النهائية 3-7
 ةوتضةمنت التجربةة ثالثة ، فةي تنةاهي/دهوكالرياضةية قاعةة الفةي  21/12/2017قام الباحث بإجراء التجربة النهائيةة بتةاريخ 

اذ يقةةوم المختبةةةر بعةةةد االداء باالنتظةةار حتةةةى اكمةةةال  ،"حيةةةث كةةان االداء فرديةةةا ،ولكةةةن لةةةيس بشةةكل متةةةوالي ،قياسةةات لكةةةل فةةرد
 ذلك يكون قد اخذ فترة راحة كافية بين قياس وآخر.  وب ،ثم يعاود الكرة ،الجميع للقياس االول

 
 
 



 ........لتكرارات متعددة من األداء وعالقتها (VC)استجابة السعة احليوية 

298 
 

  المعالجات اإلحصائية 3-8
 :اآلتيةاستخدم في البحث المعالجات اإلحصائية  

  المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري 

  االلتواءمعامل  

  ( اختبارf  )  

  اختبارLSD 

   معامل االرتباط بيرسون 

  االنحدارات والتدرجاالنحدار الخطي المتعدد بطريقتي كل 

 لمعالجة البيانات إحصائيا 11.5اإلصدار  SPSSإذ تم استخدام الحزمة اإلحصائية 
 ومناقشتها عرض التائج -4
 (VC) سعة حيويةالثالث الختبار المحاوالت اللفروق بين لالنتائج ومناقشة عرض  4-1

 (2جدول )
 لكل محاولةعليا ليبين الوسط واالنحراف المعياري والقيم الدنيا وا

 ع± -س اعلى قيمة اقل قيمة حجم العينة تسلسل المحاولة
VC_1 24 1.98 6.08 3.43 1.11335 
VC_2 24 2.25 6.78 4.60 0.97402 
VC_3 24 3.01 6.89 4.71 0.88186 

  (3جدول )
 ((VCبين المحاوالت الثالث الختبار  اختبار تحليل التباين داخل االفراد يبين

مجموع  VC المصدر
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

VC Linear 19.751 1 19.751 35.269 0.001** 
Quadratic 4.463 1 4.463 28.882 0.001** 

   Linear 12.880 23 0.560 (VC)الخطأ 
Quadratic 3.554 23 0.155   

 
 0.05*معنوي عند مستوى احتمالية مساو او اقل من 

 0.001معنوي عند مستوى احتمالية مساو او اقل من  **
 

 
 
 



 ........لتكرارات متعددة من األداء وعالقتها (VC)استجابة السعة احليوية 

299 
 

 ( 4جدول )
 (VC)بين المحاوالت الثالث الختبار  المقارنات الزوجية لألوساط الحسابيةيبين 

 تسلسل المحاولة
 (̅س)

 تسلسل المحاولة
 (̅س)

 مستوى المعنوية الخطأ المعياري الفرق بين الوسطين

1( ،3.43) 2( ،4.60) -1.170 0.183 0.001** 
1( ،3.43) 3( ،4.71) -1.283 0.216 0.001** 
2( ،4.60) 3( ،4.71) -0.113 0.097 0.253 

الثاني  واالول  ين( الختبار تحليل التباين داخل االفراد ان هناك فرقا معنويا بين االختبار 3من الجدول رقم ) يتبين      
وعند مستوى معنوية  (1.170)لالختبارين  ( 4جدول)الالموضحة في  حيث كانت قيمة الفرق بين االوساط الحسابية

وهذا ما يؤكده الفرق بين الوسطين الحسابيين  ،اما بين االختبار الثاني والثالث لم يكن هناك فروق معنوية . 0.001
 .  ((0.253وية نومستوى المع ((0.113حيث بلغت قيمته  ، (4جدول )الفي للمحاولتين الثانية والثالثة 

السعة الحيوية بانها حجم الهواء الذي يمكن إخراجه او طرحه بقوة من الرئتين بعد  في البدء ومن خالل تعريف        
. واستنادا الى ذلك يعزو الباحث وجود فرق بين اعمق نفس ممكن ندرك الجهد الواقع على العضالت التنفسية الشهيقية

ان إعادة المحاولة مرتين تعد بمثابة جهد  إذالمحاولة األولى والثانية في اختبار السعة الحيوية ولصالح المحاولة الثانية 
ي عملت بدورها الت(VC) وتهيئة للمجال التنفسي والعضالت التنفسية للقيام باختبار ،اوتحفيز للعضالت التنفسية الشهيقية

هذه على زيادة الحجم الشهيقي في المحاولة الثانية. وقد اثبت  على تخفيض حجم الهواء المتبقي في الرئتين مماعمل
(. ويعتقد Henke etal، 1988( ،)Martin & De Troyer، 1982( ،)Gallagher etal، 1985كل من )االلية 

الباحث ان مستوى التحفيز او الجهد الواقع على العضالت التنفسية الشهيقية في التكرارين األول والثاني كان متوسط 
( ان جهدا متوسط الشدة  Sugiura and Sako،2013الشدة او بما يكفي الحداث الية زيادة الحجم الشهيقي وهنا يؤكد )

من شانه ان يؤثر ايجابيا في الية التحكم التنفسية.ان زيادة الحجم الشهيقي تعد احد يقع على العضالت التنفسية الشهيقية 
   العوامل المؤثرة في زيادة السعة الحيوية كونها تزيد من المساحة السطحية داخل الرئتين.

                                                             (Martin & De Troyer، 1982، 63-74  ) 
                         (Sugiura and Sako،2013 ،1495-1491 ( )Henke etal،1988 ،146-135 ) 

كما ويعزو الباحث وجود الفروق المعنوية بين االختبارين االول والثاني لدرجة الصعوبة في االداء حيث يتطلب       
وآخرون بان   (Brian D. Tran)يرى  إذ. والسرعة والزمنمهارة في اتقان االداء كونه يعتمد على القوة  (VC)اختبار 
في   ،.المختبرية والوظيفيةمن شانه احداث تغييرات اكبر على قياس االداء في االختبارات الطبية على االختبار التمرين 

من أجل القضاء على إمكانية  الوظيفي او السرسري ختباراالانه قد يكون من المهم تكرار   ((PA Monachيرى  حين
 .عدم الدقة التحليليةبله وجود نوع من الخطأ الذي ال عالقة 

   (Brian D tran، et al، 2016، 293)   (Monach PA، 2012، 694( 
الى ان الزيادة في الحجم الشهيقي قد الثاني والثالث  ينفروق معنوية بين االختبار فيما يفسر الباحث عدم وجود       

عامل التعب في  فضال" عن حدثت في التكرار الثاني وان مثل هذه الزيادة قد التتكرر عند اية محاوالت إضافية أخرى.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tran%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26998587
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monach%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23075249
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ان حجم الهواء في الرئتين عند اقصى زفير أي عند السعة الكلية للرئتين هو ذلك الحجم الموجود عندما المحاولة الثالثة. 
وان حجم الهواء ، يكون  مجموع االرتدادت المطاطية للرئتين والقفص الصدري مساويا ومعاكسا القصى جهد شهيقي

 recoilتدادي ر سالكية المجري التنفسي )الضغط االالمتبقي عند اقصى شهيق يتحدد بالتوازن بين القوى التي تحافظ على 
pressure   والضغط داخل اللمعة intraluminal) pressure والضغط داخل البلوري )intrapleural pressure 

الذي يميل العاقة المجرى التنفسي. ووفقا لألسباب أعاله فان انخفاض مستوى الجهد الطوعي المنفذ للوصول القصى 
 حاولة الثالثة قد يقلل من قياس السعة الحيوية كون االختبار ينفذ بطريقة اقصى زفير. زفير في الم

وبعض القياسات االنثروبومترية في اختبار )السعة  العمر الزمني عرض ومناقشة نتائج نسب مساهمة  4-2
 الحيوية(.

 العمر الزمني والمتغيرات المستقلة )( 1( يبين معامل ارتباط بيرسون بين المتغير التابع )السعة الحيوية5الجدول )
 وبعض القياسات االنثروبومترية(

 

( وجود ارتباط معنوي بين المتغير التابع )السعة الحيوية( وطول القامة وعدم وجود ارتباط معنوي مع 5من الجدول ) يتبين
 .بقية المتغيرات المستقلة

 
ومعامل التحديد المتعدد ومعامل التحديد المتعدد المعدل واالنحراف المعياري  د( يبين معامل االرتباط المتعد6الجدول )

 لخطأ التقدير بطريقة كل االنحدارات

Model معامل االرتباط المتعدد R  معامل التحديد
 R2 لمتعددا

معامل التحديد المتعدد 
 R2 المعدل

االنحراف المعياري 
 لخطأ التقدير

Durbin-
Watson2 

1 0.588a 0.345 0.164 0.819 2.142 
a.   طول الجذع  ،العمر الزمني  ،طول القامة  ،عرض الصدر  ،الوزن:   المتغيرات المستقلة 
b.   افضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع : 

 

                                                           
1
 أفضل اختبار للسعة الحيوية 
-Durbin(الختبار dL( تبلغ القيمة الجدولية  الدنيا )1، 23يستخدم للتعرف اذا كان هناك ارتباط تسلسلي بين المتغيرات المستقلة.  عند درجة حرية ) Durbin-Watsonاختبار   2

Watson (1.186( والعليا )dU( تبلغ )( ، لذا تقبل الفرضية الصفرية كون: )1.017dU<2.142<4-dU  .و يعني عدم وجود ارتباط تسلسلي بين المتغيرات المستقلة ) 

 

 حجم العينة مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون أفضل اختبار للسعة الحيوية
 24 *0.011 0.507 طول القامة 

 24 0.259 0.240 الوزن
 24 0.264 0.238 العمر الزمني 

 24 0.115 0.331  طول الجذع
 24 0.186 0.279  عرض الصدر
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االنحدار المتعدد المقدر )بطريقة كل االنحدارات( للعالقة بين  نموذجإل  ANOVA( يبين تحليل التباين 7الجدول )
 )السعة الحيوية(وبعض القياسات االنثروبومترية( والمتغير التابع   ،العمر الزمنيالمتغيرات المستقلة )

 مستوى المعنوية المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

   1.277 5 6.384 االنحدار

   0.6 18 12.099 الخطأ

    23 18.483 الكلي

a- طول الجذع ،العمر الزمني  ،طول القامة  ،عرض الصدر  ،الوزن:    المتغيرات المستقلة 
b- افضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع  : 

 
 ومستوى المعنوية(  (tوقيمة احصائي االختبار  3( يبين قيم معامالت االنحدار الخطي المتعدد8الجدول )

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  قيمة احصائي االختبار

t 
مستوى 
 المعنوية

االنحراف المعياري  B  قيم
 Beta للخطأ

 0.044 2.167-  8.057 17.46- )الثابت(
 0.475 0.730 0.253 0.128 0.090  عرض الصدر
 0.756 0.316- 0.115- 0.188 0.060-  طول الجذع

 0.309 1.047 0.233 0.128 0.134 العمر الزمني 
 0.038 2.241 0.501 0.036 0.080 طول القامة 

 0.956 0.056 0.014 0.049 0.003 الوزن
a-   افضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع  : 

 
 
 
 
 

                                                           
3
 معادلة االنحدار الخطي المتعدد:  

أفضل محاولة 
 للسعة حيوية

= - 17.5 + 0.090 
عرض 

 الصدر
- 0.060 

طول 
 الجذع

 العمر 0.134 +

 الكتلة 0.0027 + الطول 0.0804 +   
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 االنحدار الخطى المتعدد إنموذجالخاصة ب Residual ( يبين اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي9الجدول )

 
 Shapiro-Wilkاختبار  Kolmogorov-Smirnov aاختبار

مستوى  درجة الحرية احصائي االختبار
 المعنوية

احصائي 
 االختبار

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

Standardized 
Residual 0.139 24 0.2* 0.961 24 0.452 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

االنحدار الذي تم  إنموذجلم تتوصل لشروط نظرية او رياضية لصالحية  ن خالل الجداول اعاله مالحظة انهيمكن م
 (.االنثروبومتريةوبعض القياسات  العمر الزمني توفيقه بين المتغير التابع )السعة الحيوية( والمتغيرات المستقلة )
لها لم يكن  وبعض القياسات االنثروبومترية( العمر الزمني من الشروط النظرية يمكن ان نالحظ ان المتغيرات المستقلة )

 ( بمعنى انها تفسر )0.164( قيمة معامل التحديد المعدلة )6االنحدار اذ بلغت من الجدول ) إنموذجالقدرة على تفسير 
اما من  %( تعود للخطأ العشوائي.83.6غيرات التي تحدث في المتغير التابع وان نسبة )قط من نسبة التف16.4%)

( مما يعني 0.144( عند مستوى احتمالية )1.9بلغت ) F( ان قيمة 7الشروط الرياضية يمكن مالحظة من الجدول )
الخطي المقترح ليس ذو فائدة كبيرة لتمثيل العالقة بين المتغير التابع  نموذجعدم معنوية االختبار الكلي مما يعني ان اإل

( كما وان عدم المعنوية الكلية وبعض القياسات االنثروبومترية العمر الزمني )السعة الحيوية( والمتغيرات التفسيرية )
 نوية.ال تختلف عن الصفر اي انها غير معكافة االنحدار  إنموذجلالختبار تعني ان معامالت 

وبعض القياسات االنثروبومترية( بلغت  العمر الزمني )المستقلة للمتغيرات  t( ان قيم 8ايضا من الجدول ) يتبينكما و 
( و 0.756( و )0.475( عند مستويات احتمالية )0.056( و)2.241( و)1.047( و)0.316-( و)0.730)
على التوالي مما يعني عدم معنوية االختبارات الجزئية لكل متغير من هذه   ( 0.956( و )0.038( و )0.309)

مجتمع مع متغير او متغيرات اخرى في تمثيل العالقة  أمالمتغيرات وان اي منها غير ذو فائدة كبيرة سواء بشكل منفرد 
 (السعة الحيويةمع المتغير التابع )

( وهي قيمة 0.507( بلغت )طول القامةالحيوية( مع المتغير المستقل )ولكن قيمة معامل ارتباط المتغير التابع )السعة 
( مما يدل 0.011ارتباط ضعيفة من الناحية البحثية اال انه من الناحية االحصائية نالحظ ان مستوى االحتمالية بلغ )

 على ان االرتباط معنوي
( 0.200( عند مستوى احتمالية )0.139للبواقي )( بلغت قيمتي اختبار التوزيع الطبيعي 9كما ونالحظ من الجدول )

مما يعني  Shapiro-Wilk( الختبار 0.452( عند مستوى احتمالية )0.961و ) Kolmogorov-Smirnovالختبار 
ان البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا وبالتالي يتوفر شرط اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي الذي يعد من احد شروط استخدام 

لالنحدار الخطي بطريقة االنحدار  إنموذجلذا سيتم توفيق  االنحدار الخطي. نموذجالمربعات الصغرى االعتيادية إل طريقة
 المتدرج واليك الجداول االتية:

 
 



 ........لتكرارات متعددة من األداء وعالقتها (VC)استجابة السعة احليوية 

303 
 

ومعامل التحديد المتعدد ومعامل التحديد المتعدد المعدل واالنحراف المعياري  د( يبين معامل االرتباط المتعد10الجدول )
 Stepwisebلخطأ التقدير بطريقة االنحدار المتدرج 

 نموذجاإل 
 الخطي

المتغيرات المستقلة 
 نموذجالمقبولة في اإل 

معامل االرتباط 
 R المتعدد

معامل التحديد 
 R2 المتعدد

معامل التحديد المتعدد 
 R2 المعدل

االنحراف المعياري 
 لخطأ التقدير

Durbin-
Watson4 

 0.507ِِa 0.257 0.223 0.79 2.061 طول القامة 1
a.    :طول القامة  طول القامةالمتغيرات المستقلة  
b.   أفضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع : 
( للعالقة بين االنحدار المتدرجاالنحدار المتعدد المقدر )بطريقة  نموذجإل  ANOVA( يبين تحليل التباين 11الجدول )

 )السعة الحيوية(وبعض القياسات االنثروبومترية( والمتغير التابع  العمر الزمني المتغيرات المستقلة )
ANOVAb 

Model  مجموع  المصدر
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 7.614a 0.011a 4.752 1 41.752 االنحدار طول القامة 1
   0.624 22 13.731 الخطأ
    23 18.483 الكلي

a.    :طول القامة  طول القامةالمتغيرات المستقلة  
b.   أفضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع : 

 
 tوقيمة احصائي االختبار ( االنحدار المتدرج)بطريقة  a( يبين قيم معامالت االنحدار الخطي المتعدد 12الجدول )

 ومستوى المعنوية

Model  
قيمة معامالت  قيمة معامالت االنحدار

قيمة احصائي  االنحدار
 مستوى المعنوية t االختبار

 B Beta قيم B قيم

 0.082 1.821-  5.145 9.372- )الثابت( 1
 0.011 2.759 0.507 0.029 0.081 طول القامة

a.  أفضل محاولة للسعة الحيويةالمتغير التابع : 

                                                           
 يستخدم للتعرف اذا كان هناك ارتباط تسلسلي بين المتغيرات المستقلة. بإمكان الباحث الغاؤه من البحث او االستفادة منه. Durbin-Watsonاختبار   4

 (1.017( تبلغ )dU( والعليا )1.186) Durbin-Watson(الختبار dL( تبلغ القيمة الجدولية  الدنيا )3، 36عند درجة حرية ) 

 ( و يعني عدم وجود ارتباط تسلسلي بين المتغيرات المستقلة.  dU<2.061<4-dUلذا تقبل الفرضية الصفرية كون: )
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 نموذج( يمكن ان نالحظ ان قيمة معامل التحديد المعدلة للمتغير المستقل المقبول في اإل10من الجدول ) يتبين       
السعة %( من نسبة التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )22.3( بمعنى انها تفسر )0.223بلغت ) طول القامةوهو 

 %( تعود للخطأ العشوائي.77.3( وان نسبة)الحيوية
( مما يعني معنوية االختبار الكلي 0.011( عند مستوى احتمالية )7.614بلغت ) F( ان قيمة 11من الجدول ) يتبين

والمتغيرات ( السعة الحيويةالخطي المتعدد المقترح ذو فائدة لتمثيل العالقة بين المتغير التابع ) نموذجمما يعني ان اإل
 إنموذج( كما وان المعنوية الكلية لالختبار تعني ان معامالت وبعض القياسات االنثروبومترية العمر الزمني التفسيرية )

 االنحدار او أحدها يختلف عن الصفر اي انها معنوية.
مستوى احتمالية  ( عند2.759)طول القامة( بلغت )المستقل للمتغير  t( ان قيم 12ايضا من الجدول ) يتبينكما و 

وان هذا المتغير ذو فائدة كبيرة بشكل منفرد في تمثيل  طول القامة( مما يعني معنوية االختبار الجزئي لمتغير 0.011)
 العالقة مع المتغير التابع )السعة الحيوية(. 

 وفق المعادلة:على  طول القامةبداللة  بقيمة اختبار السعة الحيويةوباإلمكان التنبؤ 
 طول القامة 0.0744 + 0.695 = محاولة للسعة حيويةأفضل 

 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1

امةةا بةةين االختبةةار الثةةاني  .هنةةاك فرقةةا معنويةةا بةةين االختبةةار االول واالختبةةار الثةةانيفةةي متغيةةر السةةعة الحيويةةة   5-1-1
 ا.معنوي اوالثالث لم يكن هناك فرق

 فائدة كبيرة بشكل منفرد في تمثيل العالقة مع متغير السعة الحيوية (طول القامة)االنثروبومتري كان للمتغير  5-1-2
 .طول القامةبداللة  بقيمة اختبار السعة الحيويةوباإلمكان التنبؤ 

 التوصيات5-2
لضمان عدم اجهاد الجهاز االكتفاء بمحاولتين الختبار السعة الحيوية وعدم تحميل المختبر حمال اضافيا  5-2-1

 التنفسي بالمحاولة الثالثة. 

التأكيد على شرح وتطبيق االختبار قبل البدء يتنفيذه واعتماد نتائجه لضمان عدم حصول خطأ في آلية االختبار  5-2-2
 والذي ينعكس سلبا على نتائج االختبار.

في اختبار السعة الحيوية عند اختيار العينة البحثية واعتباره عامال  طول القامة االخذ بنظر االعتبار عامل  5-2-3
 مهما على ان تكون قيمه ضمن الحدود الطبيعية لمعامل االلتواء لما له من تأثير كبير على نتائج االختبار.

 اجراء المزيد من الدراسات البحثية المشابهة على بقية اختبارات المتغيرات التنفسية  5-2-4
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