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Analyzing group of flexibility tests on the basis of body segments for the sport 
Education female students  

Asist.prof.dr.ghayda.s.aziz 

Abstract 
The research aims at: 
Identifying the simple factorial analysis of flexibility tests on the basis of body  for 

sport Education female students. 
The sample of the study consisted of (60) female students in the four grads in the 

college of sport education at the university of Mosul. The means of college the data 
involved (20) tests and measurements which represent (height, weight, and flexibility tests). 
Data was treated statistically by using the orthogonal rotation. the findings of the research 
were as follow: 
- Orthogonal rotation which has been conducted on (20) variables that stood for height, 

weight, and flexibility tests, showed eight factors, five of which were accepted in light of 
the conditions identified for accepting the factors. 

- The factors which were prominent  through the flexibility tests analyses that have been 
accepted allow us to list the following: 

• Neck  flexibility factor. 
• Spine flexibility factor on the horizontal axis. 
• Shoulders and trunk flexibility factor. 
• the factor of measuring the extent of legs stretching. 
• Dynamic flexibility factor. 

- A group of tests were extracted in light of the accepted factors which  represent flexibility 
tests (neck rotation to both sides, bending the trunk to the front in the position of 
standing, lifting the trunk and the two arms behind the neck, the parallel, full stretching 
of the legs and square touching). 
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 :التعریف بالبحث -١
  :  البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

 فــي التقــویم لمختلــف جوانــب الحیــاة بــشكل عــام والجوانــب المتعلقــة المهمــةیعــد االختبــار والقیــاس مــن الوســائل 
 الریاضــیة مــن حیــث التعبیــر عــن األنــشطةوتعــد االختبــارات الحركیــة النــوع الــذي یمیــز .بالنــشاط الریاضــي بــشكل خــاص

وقـــد ربـــط ،لـــك بـــین االختبـــارات المعملیـــة واالختبـــارات المیدانیة نمیـــز فـــي ذأنویمكـــن ،  المهـــارياألداءو اللیاقـــة البدنیـــة 
الـذي اثـر بدرجـة ، خاصة بعد التقـدم التكنولـوجي الهائـل، اإلنسانالعلماء مفهوم اللیاقة البدنیة بالعدید من مجاالت حیاة 

ت اال كــان ذلــك خــالل مجــســواء،  البــدني فــي حیــاتهم الیومیــةبــاألداء المجتمعــات المختلفــة أفــرادكبیــرة علــى تراجــع قیــام 
 اللیاقــة البدنیــة تــرتبط بعــدد مــن المجــاالت مثــل العمــل بــدأتالحیــاة المنزلیــة ومــن هــذا المنطلــق فــي  أمالعمــل المختلفــة 

ك ومن الــضروري امـــتال،والــصحة والقــوام والتوافــق النفــسي وقــدرة الــشخص علــى االســـتفادة مــن وقــت الفــراغ المتــاح لــه
 المهــــارات الحركیــــة وكــــذلك الــــشخص العــــادي لكــــي یتمتــــع أداءن مــــلیاقــــة بدنیــــة كــــي یــــتمكن ال صــــراالریاضــــیین لعن

مثــل المرونــة وتركیــب الجــسم ولیاقــة ) الفــسیولوجیة(مرتبطــة بالمهــارة الفهنالك عناصــر مــن اللیاقــة البدنیــة غیــر ،بالــصحة
 عناصــر اللیاقــة البدنیــة الالزمــة أكثــروتعتبر المرونــة مــن ،یةالجهــازین الــدوري والتنفــسي والتحمــل العــضلي والقــوة العــضل

ومـــع ذلــك فـــان هنـــاك موجــة صـــاخبة مــن االهتمـــام بالمرونــة بـــین ریاضـــیي ، األشــخاص لـــدى إهمــااللتحــسین الـــصحة 
ویختلـــف ، الممارســـین لبـــرامج اللیاقـــة البدنیـــة والبـــاحثین العلمییناألشـــخاصومـــن جانـــب الكثیـــر مـــن ، اللعبـــات المختلفـــة

 للدرجـة  فـبعض هـذه المفاصـل محـدودة الحركـة الجـسمإنحـاءدى الحركي الذي یعمل من خالله المفصل في مختلف الم
مثـل مفـصل رسـغ الیـد وهنـاك مفاصـل ذات مـدى حركـي كبیـر جـدًا ) مفـصل عـدیم الحركـة(ینثني معها ویسمى  التي ال

 المهـارات الحركیـة حیـث تـساعد ألداء یةاألساسـتعـد المرونـة مـن المتطلبـات و .ویسمى حر الحركـة مثـل مفـصل الكتـف 
 مـدى أقـصى علـى أساسـیةوتعتمـد المرونـة بـصفة ،  سـرعة الحركـةإلـىعلى سهولة واتساع المدى الحركي والـذي یـودي 

وقـــد ،)٤٤٧,٢٠٠٣،الجبــالي.(عالیــة للحركـــة لزیــادة مـــدى الحركــة والتــي تمثـــل متطلبــات إلیــه یـــصل أنیمكــن للمفــصل 
ومـن بـین هـذه ، لیاقـة البدنیـة العدیـد مـن العوامـلیة التي تناولت بنـاء بطاریـات اختبـارات ال بعض الدراسات العاملأفرزت

 البحــث بدراســة مــستقلة عــن دراســات بطاریــات اللیاقــة أهمیــةومــن هنــا تتجلــى . العوامــل مــا یتــضمن اختبــارات المرونــة
 والغـرض منهـا تقــویم الطالبـات فــي ونــةوبعنــصر مـن العناصــر المهمـة وهـو المر  الریاضـیة لطالبـات كلیــة التربیـةالبدنیـة 

  .الدروس العملیة
  : مشكلة البحث ٢-١

من خالل ما جـاء مـن ذكـر للدراسـات العاملیـة التـي تـضمنت عوامـل الختبـارات المرونـة قـد تجمـع فـي طیاتهـا   
تـساؤل لـذلك تبـرز مـشكلة البحـث فـي ال. ي الخـتالف فـسیولوجیة هـذه المفاصـلاختبارات تختلف عنها فـي المـدى الحركـ

أجــزاء أســاس  تمیــز لنــا بــین االختبــارات علــى أن بــساطة یمكــن أكثــر للحــصول علــى عوامــل إمكانیــةهــل هنــاك  :األتــي
  هـــذه االختبـــارات تتـــسق مـــع العوامـــل وفقـــًا لمـــدى المفـــصلأن أم دقـــة أكثـــر؟ وتحدیـــد المـــسمیات العلمیـــة بـــشكل الجـــسم

  ؟ة الموصلبجامع بكلیة التربیة الریاضیة األربعةلطالبات السنوات 
  :هدف البحث ٣-١
  .على أساس أجزاء الجسم لطالبات كلیة التربیة الریاضیة البسیط الختبارات المرونة ألعامليتحدید البناء   ١-٣-١
  : مجاالت البحث٤-١
  ١٥/٢/٢٠١٠ ولغایة ١/٣/٢٠٠٩ من ابتداءً :  المجال الزماني١-٤-١
  .جامعة الموصل/التربیة الریاضیة قاعة اللیاقة البدنیة بكلیة  :المكاني المجال ٢-٤-١
  . األربعة بكلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصلالسنوات طالبات : المجال البشري٣-٤-١
  :لحاتط تحدید المص٥-١
  . هي زیادة طول العضلة بعیدًا عن مركزها بقدر متساو من كال الطرفین: المرونة١-٥-١

  )٢٢٢,١٩٩٧،الخطیب وآخران(                                                                                
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  : السابقةدراسات النظري والاإلطار -٢
  : النظرياإلطار ١-٢
المرونـة مــصطلح یطلـق علــى المفاصـل، حیــث یعبـر عــن المـدى الــذي یتحـرك فیــه المفــصل   : مفهوم المرونة١-١-٢

 اســتخدام مــصطلح األفــضلفمــن ، مــدى العــضالت المــصطلح لوصــف  اســتخدام هــذاالخطــأومــن ، تبعــًا لمــداه التــشریحي
 تنــسب المرونــة أنومنعـًا للتــداخل یفــضل الـبعض .  العوامــل المـوثرة علــى المرونــةإحــدىالن المطاطیــة هـي ، المطاطیـة

م ثــ ، القــوة المــوثرة علیــهتــأثیر شــكله تحــت أو تغیــر حجمــه إذاویوصــف الجــسم بالمرونــة . دیهــا الفــردؤ  الحركــة التــي یإلــى
  )٣٤١,٢٠٠٤،حسانین.( القوة تأثیر بعد زوال األصلیة حالته إلىرجوعه 

 مـــــدى  بـــــأكبر الحركـــــةأداء الفـــــرد علـــــى إمكانیـــــة:م ١٩٧٩ Harra )هـــــارا(عرفهـــــا : تعـــــاریف المرونـــــة١-١-١-٢
 الحركـات فـي المفاصـل بمـدى كبیـر دون حـدوث أداء علـى اإلنـسانقـدرة  بانهـا )م١٩٨٤ ،خاطر والبیك(وعرفها ،ممكن

 الحركـات لمـدى أداء بكونها القدرة على )زاسیورسكي( و )الرسون ویوكم(وعرفها ،)٢٢١,١٩٩٩،احمد.( لها أضرار أي
  .)٣٤٣,٢٠٠٣،حسانین(واسع 

هــو   ال تتعــدى مــاأنهــا إال، مهمــا تعــددت تقــسیمات المرونــة حــسب اتجاهــات مختلفــة: تقــسیمات المرونــة٢-١-١-٢
  :یاتيقسیمات بما مبین بالشكل التالي حیث تحدد تلك الت

 .نوع المفصل المشارك في العمل الحركي -

 ).مركبة، متكررة، وحیدة(نوع الحركة  -

  .متطلبات الحركة من االنقباض العضلي -

  
       

 
 
 
 
  

  :التقسیم األول 
م ١٩٨٤م ویتفق معهما احمد خـاطر وعلـي البیـك )١٩٨٤ ،عصام عبد الخالق(م و)١٩٧٥،عالوي ( یقسمها   

  :یاتيوكما 
  .عبارة عن إمكانیة المفصل أو عدة مفاصل في الحركة في الظروف الطبیعیة:ونة العامة المر  -
وتمثــل العالقــة بــین مــدى حركــة المفــصل والنــشاط التخصــصي ذات العالقــة وبــذلك یمكــن : المرونــة الخاصــة  -

 "بالمدى الحركي الذي یمكن أن یصل إلیه المفصل عند أداء النشاط التخصصي "تعریفها 
  :لثانيالتقسیم ا
  . Fait وفیت  FLEISHMANمان شم عن فلی١٩٨٠ تقسیم إبراهیم سالمة        
الجـسم أو جـزء قدرة الفرد على مد أو إطالة " ها إنب وتعرف )Extend Flexibility() باإلطالة: (مرونة ممتدة  -     

  "منه إلى ابعد قدر ممكن وفي مختلف االتجاهات
سـرعة أداء حركـات معینـة  قـدرة الفـرد علـى تكـرار" إنهـا ب وتعـرف )Dynamic Flexibility(: مرونة دینامیكیـة -     

  "تتضمن اإلطالة العضلیة للمفاصل
  :التقسیم الثالث

  :یاتيحسب شكل المدى الحركي الذي یأخذه المفصل وكما ، Sermef 1970 )سیرمیف(تقسیم   
  .الت العاملة دون مساعدة خارجیةوهو المدى الذي یصل إلیه المفصل بواسطة العض: المدى االیجابي -

 تقسیمات المرونة

  بالنسبة للمجال التخصصي
  مرونة عامة *
 مرونة خاصة*

بالنسبة لطبیعة المدى 
  الحركي للمفصل

  مرونة ایجابیة *
 مرونة قسریة*

  بالنسبة للعمل العضلي
  مرونة دینامیكیة *
 استاتیكیةمرونة *
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 .وهو أقصى مدى یمكن أن یصل إلیه المفصل بمساعدة خارجیة :المدى القسري -
 .أقصى مدى حركي یمكن أن یصل إلیه المفصل عن طریق حركة سریعة كالمرجحة مثالً : المدى الدینامیكي -
 .المدى الطبیعي لحركة المفصل: المدى التشریحي -

  
  :التقسیم الرابع

  :یاتي كما ١٩٨٤ا بسطویسي احمدیقسمه  
ـــــة - ـــــة ایجابی ـــــى : مرون ـــــة عل ـــــة العـــــضالت المقابل ـــــة وٕاطال ـــــة للعـــــضالت العامل ـــــوة الذاتی ـــــین الق ـــــة ب ـــــل عالق وتمث

  ).مدى حركة المفصل(ومحصلتها.المفصل
 .وتمثل العالقة السابقة بمساعدة خارجیة:مرونة قسریة -
 . الحركةوتمثل عالقة بین مدى حركة المفصل وسرعة: مرونة دینامیكیة -
 .وتمثل مدى حركة المفصل والوضع الذي یستطیع المفصل الوصول إلیه في الوضع: مرونة استاتیكیة -

  :التقسیم الخامس
  :م١٩٩٧ العال عبد الفتاحأبو تقسیم   

    Static Flexibility:مرونة ثابتة -
 . تستعمل كل من المرونة االیجابیة والقسریةاذ Dynamic Flexibility :مرونة متحركة -

، ومن التقسیمات تتـضح أهمیـة وارتبـاط أنـواع المرونـة الخاصـة بتلـك التقـسیمات باألنـشطة الریاضـیة الممارسـة  
فاألنـــشطة والمهـــارات التـــي تتطلـــب ســـرعة أداء حركـــي یجـــب التركیـــز علـــى تنمیـــة المرونـــة الدینامیكیـــة بـــصفة خاصـــة 

كـــي ثابـــت كالـــسالح والمـــصارعة والعبـــي الحلـــق فـــي والمهـــارات التـــي تتمیـــز بـــأداء حر ،لمهـــارات الوثـــب والمالكمـــة مـــثالً 
 ان المرونـة صـفة اذوقد یطبق ذلك على مفصل أو مجموعة مفاصل معینـة ، مثًال یجب تنمیة المرونة الثابتة، الجمباز

  .)٢٢٥-٢٢٢,١٩٩٩،احمد.(خاصة ولیست عامة
  .ینامیكیة ومرونة استاتیكیةوتم اعتماد الباحثة على تقسیم المرونة بالنسبة للعمل العضلي أي على مرونة د  

  : أهمیة المرونة٣-١-١-٢
وكــذلك األداء المهــاري والخططــي وكلمــا ارتفعــت درجــة المرونــة ، تــرتبط المرونــة بغیرهــا مــن الــصفات البدنیــة  

  .انعكس ذلك على مستوى النتائج الریاضیة
  : أهمیة المرونة للصفات البدنیة األخرى-أ

وٕانهــا ذات ، لمرونــة لهــا أهمیــة كبیــرة فــي تحقیــق اللیاقــة البدنیــة الــشاملة وآخــرون إن اCorbin )كــوربن(ویقــول 
وان عـدم مرونـة المفاصـل والعـضالت یحـد ، أهمیة للرجال والنساء الرتباطها بالصحة وأداء العمل إلى أقصى سعة له

  .من كفاءة الفرد في العمل
درجة مرونة الجـسم الـشاملة أو مرونـة  إن فاعلیة الفرد في كثیر من األنشطة تتحدد بBucher )بوشر(ویقول 
  .والشخص ذو المرونة العالیة یبذل جهد اقل من الشخص األقل مرونة، مفصل معین

 كمیة تـشكل مـع بـاقي المكونـات األخـرى كـالقوة ام إلى أن المرونة سواء كانت نوعیة Meinel )ماینل(ویشیر   
ا تعمـل علـى تحـسین بعـض كمـا أنهـ،  األداء الجیـد للحركـاتالعضلیة والسرعة والجلد والرشاقة الركائز التي تـودي إلـى

  .مة كاإلرادة والشجاعة والثقة بالنفسالسمات المه
ویــرى علمـــاء كثیــرون بـــان المرونـــة احــد المكونـــات األساســـیة للیاقــة البدنیـــة وتعـــد احــد مكونـــات القـــدرة واألداء   

  ) ٣٤٤-٣٤٣,٢٠٠٤،حسانین.(البدني
  :ري والخططيأهمیة المرونة لألداء المها -ب

ویمكـن إن یـشكل ذلـك إعاقـة لتأدیـة ،  أداء المهـارات الحركیـةأدي عدم كفایة المرونة إلى زیادة صـعوبة وبطـیؤ   
وعلــى سـبیل المثـال یتطلــب أداء كثیـر مــن المهـارات الحركیــة ، كمــا یعـوق األداء المیكــانیكي للحركـة.تمرینـات المنافـسة

فـــي حالـــة نقـــص المرونـــة فـــي هـــذا المفـــصل ال یمكـــن تنفیـــذ الحركـــة و ، درجـــة عالیـــة مـــن المرونـــة فـــي احـــد المفاصـــل 
وكــذلك بالنــسبة لــألداء الخططــي فــان عــدم ،  یتــأثر مــستوى األداء المهــاري للریاضــیینمــن ثــمالمطلوبــة بمــدها الكامــل و 

  ).٢٤٧,١٩٩٧،عبد الفتاح.(كفایة المرونة تحدد األداء الخططي بحیث یكون في حدود إمكانات الریاضي وقدراته
  : المرونةفي العوامل التي توثر ٤-١-١-٢
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وبزیــــادة ، المفــــصل  كذلك باألربطة واألوتار التي تثبت ، تتأثر المرونة إلى حد كبیر بشكل وتركیب المفصل -
 .مرونة هذه األجزاء یزداد المدى الحركي

نقبـاض العـضالت ا  إن أي أداء حركـي یـتم مـن خـالل المارة بالمفصل والقریبة منـه اذ تتأثر المرونة بالعضالت -
  .العاملة ومدى االسترخاء

إن أعلـى  اذ، المرونـة حیـث یتمتـع األطفـال والبنـات بدرجـة عالیـة مـن، یوثر كل من العمر والجـنس فـي المرونـة -
 .سنة) ١٦-١٥ (مستوى للمرونة یكون في عمر

اتـساع المـدى  وفـي درجة حرارة الجـسم الكلیـة وبخاصـة درجـة حـرارة العـضالت تـوثر بـصورة مباشـرة فـي المرونـة -
النـشاط البــدني یـساعد علــى زیــادة  وان،  بعــد اإلحمـاء الــداخلي)%٢٠(بة الحركـي حیــث تتحـسن مــستوى المرونـة بنــس

 .العضلیة سرعة الدم في العضالت ویساعد على مرونة األلیاف
تغیـر صـباحًا وی)١١-١٠(حیث تكون في أفـضل مـستوى لهـا فیمـا بـین الـساعة ، ترتبط المرونة بالوقت من الیوم -

 .العضلیةالنغمة وكذلك ، على مدار الیوم
 .المدى الحركي ضعف أو عدم اكتمال القوة في العضالت یوثر بصورة مباشرة على المرونة وبالتالي على -
بـصورة جیـدة  تـوثر وان االنفعـاالت االیجابیـة،إن التعب وحاالت االنفعال توثر بصورة مباشـرة علـى أداء المرونـة -

  ) ٤٥١-٤٤٧، ٢٠٠٣،الجبالي(.عور بالكآبة توثر سلبیًا على المرونةوان الش، على المرونة
  :السابقة الدراسات ٢-٢
   ):٢٠٠٤( دراسة حسن١-٢-٢

  )تحلیل اختبارات مجموعة عضالت البطن على أساس الوضع الحركي والفترة الزمنیة(
  :وهدفت الدراسة إلى 

  .بطن المشمولة بالبحثتحدید البناء ألعاملي البسیط الختبارات مجموعة عضالت ال -
 .التوصل إلى العوامل الطائفیة والثنائیة واألولیة والتي تحدد الصفة البدنیة المقاسة -

وبعـــد إجـــراء ، العـــشوائيتـــم اختیـــارهم باألســـلوب الطبقـــي ، طالبـــاً ) ١٢٠(التحلیـــل ألعـــاملي مـــن وتكونـــت عینـــة    
تخدمت التحلیــل ألعــاملي بطریقــة المكونــات األساســیة  واســ. اختبــاراً ) ١٨ (سلــسلة مــن التجــارب االســتطالعیة تــم ترشــیح

  : اختبارات تمثل عضالت البطن وهي ) ٦(وقد رشحت ، فضًال عن التدویر المتعامد
، )  ثانیـــة٤٠(رفــع الـــرجلین وخفــضهما مــن وضـــع االســتلقاء، ) ثانیـــة٤٠(الجلــوس مــن الرقـــود مــن وضـــع ثنــي الــركبتین 

الجلـوس ، ) ثانیـة١٠(الجلـوس مـن الرقـود مـن وضـع مـد الـركبتین ، ) تكرار٥(الجلوس من الرقود من وضع مد الركبتین 
  )٢٠٠٤،حسن ) ( ثانیة٤٠(الجلوس من الرقود من وضع مد الركبتین ، ) تكرار٥(من الرقود من وضع ثني الركبتین 

 أخـذت أیـضاتي  وهـي الـبطن ودراسـأال الجـسم أجـزاء اتخـذت جـزء معـین مـن أنهـاتم االستفادة من الدراسة السابقة علـى  
الرقبـة والمنكبـین والجـذع والعقـب والعمـود ( الجـسم وهـي أجـزاءصفة معینة وهـي المرونـة ولیـست صـفات متعـددة وحـسب 

  .)الفقري
  : إجراءات البحث-٣
  .البحثسلوب أالرتباطي لمالئمته وطبیعة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باأل: منهج البحث١-٣
 للعــام الدراســي  وبالطریقــة العمدیــة مجتمــع البحــث بطالبــات كلیــة التربیــة الریاضــیةحــددت الباحثــة: مجتمــع البحــث٢-٣
) ١٥(ة الرابعـــةسنالـــ،  األربعـــةسنواتطالبـــة مـــوزعین علـــى الـــ) ٦٠( والبــالغ عـــددهم)٢٠١٠-٢٠٠٩( و)٢٠٠٩-٢٠٠٨(

  .طالبة) ٢٧(ة األولى سنطالبات وال) ٥(ة الثانیةسنطالبة وال) ١٣(ة الثالثةسنطالبة وال
  

للمـصادر العلمیـة كوسـیلة لجمـع  معتمدة بذلك على المـسح ،تم استخدام اختبارات المرونة:المعلومات وسائل جمع ٣-٣
  .المعلومات

  :االختبارات والقیاسات ١-٣-٣
الجــل الوقــوف علــى اختبــارات المرونــة التــي تــروم الباحثــة االســتعانة بهــا كجــزء مــن التحلیــل العــاملي الخــاص    

ــــــارات المرونــــــة ــــــ، باختب ــــــارات المرونــــــة منهــــــا ت م االعتمــــــاد علــــــى المــــــسح للعدیــــــد مــــــن المــــــصادر التــــــي تناولــــــت اختب
ـــي(و ) ٢٩٦-٢٦٦,٢٠٠١،فرحـــات ( و)٢٧٣-٢٦٥,٢٠٠٤،حـــسانین( وقـــد ) ١٨٤-١٨١,١٩٨٦،التكریتـــي ومحمـــد عل
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ــ ي تبلــور عــن هــذا التحلیــل لمحتــوى المــصادر العلمیــة ان البحــث یجــب ان یــشتمل علــى عــدد مــن اختبــارات المرونــة والت
  ).  ١(رقممبینة في الجدول 

  القیاسات و االختبارات المستخدمة في البحث  یبین)١(الجدول رقم

كن بعض االختبارات تتكون من درجتین مثـل دوران الرقبـة یمینـًا ودوران لقیاس و اختبار و ) ١٨(تم اختبار وقیاس 
  .ارا  اختب) ٢٠(صبح عدد االختبارات ولذلك أ، ومرونة األكتاف في المد، ي الثنيوكذلك مرونة األكتاف ف، الرقبة یساراً 

  :  األجهزة واألدوات المستخدمة١-٣-٣
  . فرجال-    .كترونیة ساعة توقیت ال-    . شریط قیاس متري-  
  ).بلفومیتر( جهاز قیاس المرونة-          .  میزان طبي-     . مسطبة لقیاس المرونة-  

  : المعالجات االحصائیة٤-٣
  . الوسیط-    .  االنحراف المعیاري-  . الوسط الحسابي-  
  . معامل االرتباط البسیط لبناء مصفوفة االرتباطات-    .نوال الم-  
  . التحلیل ألعاملي بطریقة المكونات األساسیة وباستخدام التدویر المتعامد-  
  . لتحدید عدد العوامل المستخلصة)هنري كایزر( استخدام محك -  
  ) .SPSS(وقد أجریت هذه المعالجات اإلحصائیة باستخدام البرنامج اإلحصائي      

  
  : عرض النتائج ومناقشتها– ٤

  المصدر  الهدف  وحدة القیاس  القیاسات واالختبارات  ت
    سم  الطول  ١
    كغم  الوزن  ٢
  مرونة العمود الفقري على المحور األفقي  سم  ثني الجذع لألمام من الوقوف  ٣
  مرونة العمود الفقري  سم  ثني الجذع لألمام من الجلوس طوالً   ٤
  قیاس مرونة المنكبین  سم  مرونة المنكبین  ٥
  قیاس مرونة العمود الفقري  سم  ثني الجذع خلفًا من الوقوف  ٦
  قیاس المرونة الدینامیكیة  ثانیة  لمس المستطیالت األربعة  ٧
  لمرونة الدینامیكیةقیاس ا  ثانیة  اللمس السفلي والجانبي  ٨
  قیاس مرونة العمود الفقري على المحور الراسي  سم  دوران الجذع على الجانبین  ٩

  قیاس زوایا مفصل العقب في القبض ألسفل وألعلى  سم  زوایا مفصل العقب  ١٠

نین
سا

ح
،

٢٠
٠٤

 ،
٢٦

٥
-

٢٧
٣

  

  قیاس مرونة الدوران للرقبة  سم  اختبار دوران الرقبة  ١١
  قیاس مرونة األكتاف في الثني والمد  سم  والمد الثنيتاف في قیاس مرونة األك  ١٢
قیاس مدى امتداد األرجل من وضع جلوس البرجل   سم  جلوس البرجل األمامي  ١٣

  األمامي
قیاس مدى امتداد األرجل السفلي من وضع جلوس   سم  جلوس البرجل الموازي  ١٤

  البرجل الموازي
قیاس مرونة القبض ألعلى والشد لباطن الساق و وتر   سم  اختبار القبض ألعلى مفصل القدم  ١٥

  الكعب
  قیاس مرونة المد الزائد للعمود الفقري  سم  )جونسون(اختبار الكوبري  ١٦

ات
فرح

،
٢٠

٠١
، 

٢٦
٦

 -
٢٩

٦
  

  قیاس مرونة العضالت المادة للظهر  سم  اختبار الذراعین خلف الرقبة  ١٧

  قیاس المدى الحركي للكتفین من وضع مد الذراعین  سم  التقوس للخلف من وضع االنبطاح  ١٨

التكریتي و 
محمد 

، ١٩٨٦،علي
١٨٤- ١٨١  
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ة واســتخالص العوامــل لطالبــات كلیــة التحلیــل ألعــاملي الختبــارات المرونــخطــوات تــضمنت النتــائج مــا یتعلــق ب  
  :التربیة الریاضیة وكما یأتي

  : الوصف اإلحصائي١-٤
ـــویتـــضمن حـــساب المتوســـط الحـــسابي والوســـیط والمنـــوال واالن   ـــاري الختبـــارات المرون الخاضـــعة ة حـــراف المعی

  ).٢( رقمللتحلیل وكما مبین في الجدول
  األوساط الحسابیة والوسیط والمنوال واالنحرافات المعیاریة لقیاسات والختبارات المرونة)٢(الجدول رقم 

  شرات اإلحصائیةؤ             الم  ت
     االختبارات

وحدة 
  القیاس

الوسط 
االنحراف   المنوال  الوسیط  )س  (الحسابي

  )ع±(المعیاري
  ٥.٦١٦  ١٥٦  ١٥٧  ١٥٧.٥١٦  سم  الطول  ١
  ٧.٥٨٨  ٥٥  ٥٥  ٥٥.٦٥  كغم  الوزن  ٢
  ٥.٧٧٧  ١٨  ١٣  ١٣.١٥٠  سم  ثني الجذع لإلمام من الوقوف  ٣
  ٦.٦٠٩  ١٦  ١٢  ١٢.٦٥  سم  ثني الجذع من الجلوس الطویل  ٤
  ٧.٨٤٣  ٣٥  ٣٥  ٣٥.١٥  سم  مرونة المنكبین  ٥
  ٨.٩٧٠  ٢٥  ٣٠  ٣٢.٣٥  سم  الذراعین خلف الرقبة  ٦
  ٩.٨٣٧  ٦٠  ٥٩  ٥٧.٨٨٣  سم  ني الجذع خلفًا من الوقوفث  ٧
  ٩.٧٠٥  ٧٥  ٧٨  ٧٨.٣١٦  ثانیة  لمس المربعات  ٨
  ٦.١٤٠  ٥٢  ٥٠  ٥٠.٨٦٦  ثانیة  اللمس السفلي والجانبي  ٩

  ١٣.٧٥٩  ٥٠  ٥٣  ٥٢.٤١٦  سم  الكوبري  ١٠
  ٦.٢١٥  ٣٥  ٣٥  ٣٣.٩٠  سم  التقوس للخلف من وضع االنبطاح  ١١
  ٥.٨٧٦  ٢٠  ٢٣  ٢٣.٣٣٣  سم  البرجل الموازي  ١٢
  ٤.٥٨٧  ١٣  ١٥  ١٤.٢٠  سم  البرجل األمامي  ١٣
  ٩.١٩٠  ٧٠  ٦٨  ٦٦.٢٠  سم  القبض ألعلى لمفصل القدم  ١٤
  ١٠.٩٥٨  ٨٣  ٨٥  ٨٣.١٥  سم  )یمیناً (دوران الرقبة   ١٥
  ٩.٧٦٥  ٨٢  ٨٢  ٧٩.٥٨٣  سم  )یساراً (دوران الرقبة  ١٦
  ٦.٩٣٦  ١٧٠  ١٧٨  ١٧٧.٦٨٣  سم  )أماما(مرونة األكتاف  ١٧
  ١٣.٠٢٦  ٩٢  ٧٨  ٧٦.٥٣٣  سم  )خلفاً (األكتاف مرونة   ١٨
  ١١.٧٨٨  ٣٠  ٢٥  ٢٤.٩٨٣  سم  )یساراً (دوران الجذع على الجانبین  ١٩
  ١٠.٦٢٢  ٣٠  ٢٨  ٢٥.٦٥  سم  )یمیناً (دوران الجذع على الجانبین  ٢٠

  :مصفوفة االرتباطات البینیة ٢-٤
بهــــــــا التحلیــــــــل ألعــــــــاملي  وهــــــــي الخطــــــــوة التــــــــي یبــــــــدأ ینیــــــــةویتــــــــضمن حــــــــساب مــــــــصفوفة االرتباطــــــــات الب        

ـــمكمـــا فـــي الجـــدول) ٤٠٨,١٩٨٩،منـــسي( ـــد اســـتخدمت فـــي حـــساب االرتباطـــات ) ٣( رق ـــسیط إذ وق ـــاط الب ـــة االرتب معادل
و ، ارتبـــاط موجـــب) ١١٦(منهـــا ) لـــم تحتـــسب الخالیـــا القطریـــة(معامـــل ارتبـــاط ) ١٩٠(تـــضمنت مـــصفوفة االرتباطـــات 

، )٠.٠١≤(ارتباطـًا معنویـًا عنـد مـستوى ) ١٢(منهـا، ارتباطـاً ) ٢٤ (وبلـغ عـدد االرتباطـات المعنویـة، ارتباط سالب) ٧٤(
جب  بوجـود عوامـل مـستقلة تـستو تنبـئومما تقـدم نجـد أن هنـاك تجمعـات ، )٠.٠٥≤(ارتباطًا معنویًا عند مستوى ) ١٢(و

  .للتوصل إلیها وتحدیدها بشكل دقیقاالنتقال إلى التحلیل ألعاملي 
   ألعاملي الحل األولي للتحلیل ٣-٤
 الذي یوقف اسـتخالص العوامـل التـي یقـل جـذرها )هنري كایزر(تم استخدام طریقة المكونات األساسیة ومحك    

 نجد أن هناك ثمانیة عوامل تجاوزت قـیم جـذورها )٤(رقم ومن الجدول ).١٥٠,١٩٨٠،فرج(الكامن عن الواحد الصحیح 
  .لمجتمعامن قیم التباین ) ٧١.٧٨(مل ما قیمته الكامنة الواحد الصحیح وبلغ مجموع قیم الجذور الكامنة للعوا

  ألعـامليقـرب الحلـول للبنـاء ا وألجـل الحـصول علـى ،)٥(رقـم وقد نتج عن التحلیل ثمانیـة عوامـل كمـا مبـین فـي الجـدول 
  ).٢٥٠,١٩٨٠،فرج(التحلیل األولي   لجأت الباحثة إلى عملیة التدویر وذلك ألنه یزیل الغموض الذي یصاحب البسیط
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 .........................حتليل جمموعة اختبارات املرونة على أساس أجزاء اجلسم 

 ٨

  

   
 تبة العشریة للسهولةاهملت المر       ٠.٠٥ ≤معنوي عند مستوى) ٠.٢٥٠(           ٠.٠١ ≤معنوي عند مستوى)٠.٣٢٥(     

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المتغیرات

١١٢-   ١١٩-   ٠٢٥  ٠٩٥  ١٦١  ٠٣١  ١٥٣  ٢٥٧  ١٠٨  ٠٠١  ١٢٨-   ١٢٩  ٠٧٦-   ١١١-   ٠٥٩  ٨٨٢  ٠٣٢-   ١٨٢  ٤١٩  ١  ١  

٠٥٢  ٠٨٦-   ١٥١-   ١٤٥  ١١٣-   ٢٠١-   ٠٤٤  ٢٠٧-   ٢٣٤-   ٢٠٩  ١٠٩-   ١٢٥-   ٢٧١-   ٠٠٦-   ١٣٣-   ٠٣٦-   ٠٩٩  ١٣٩  ١    ٢  

١١٨-   ٢٠٠-   ٠٦٦  ٢٨٠  ١٦٠  ١٩٧  ١١٢  ٠٥٨  ٠١٧-   ٠٥١  ١٩٨  ٠٠٦  ٠٤٧-   ٠٥٦  ٢٣٩  ٣٤٩  ٧٧٧  ١      ٣  

١٥٨-   ٢٣٢-   ٠٢٥  ٣٠٨  ٢٤٤  ٢٩٠  ٠٧٨  ٠٩٦-   ١٤٥-   ١٠١-   ٢٤٤  ٠٣٩-   ٠٤٦  ١٩٥  ٢٢٧  ١٥٣  ١        ٤  

٠٢٣  ٠٧٤  ٢١٧  ٠٨٧  ٢٢٩  ١٢٨  ١١٣  ١٦٩  ١٢٨  ٠٨١  ٠٨٩  ١٨٦  ٠٦٠-   ١٧٥  ٣٥٧  ١          ٥  

١٤٥-   ١٠٦-   ٢٧٢  ١٦٠  ١٨٤  ١٦٤  ٠١٨  ١٥٣  ١٩٨  ١٧٠  ٠٠٣-   ١٨١  ٢٨٥  ٣٦٧  ١            ٦  

١١٠  ٠٦٩  ٠٥٨  ٠٣٠  ٠٤٣  ٠١٤-   ١٨٥  ٢٢٠-   ١٨٧  ٠٦٤-   ١٤٧-   ٢٥٢  ٠٠٤  ١              ٧  

٠٠٤-   ٠٠٨-   ١٣٥  ١١٢  ١٢٣  ١٣٢  ٠٠٩-   ٠٠١-   ٠٨٠  ٢٥١-   ١٧٠  ٣٣٣  ١                ٨  

١٧٠  ١٣٨  ١٢١  ٠٣٢-   ٠٦٠  ٠٣٥  ٢٢٤  ٠٠٢-   ٣٢٥  ١٣٤-   ١٦٨  ١                  ٩  

٠٥٠-   ٢٠١-   ٠٠٦  ٠٧٥  ١٠٨-   ٠٠٥  ٠٦١-   ٠٧٨-   ١٤٦  ٠٤٤-   ١                    ١٠  

١١٥  ٠٤٨  ٠٤٥-   ٠٦٣-   ٤٠٦-   ٢٧٣-   ١٣٩-   ٠٨١-   ١٠٤-   ١                      ١١  

٠١٤-   ٠٧١-   ٠٨٢-   ٠٧٣-   ١١٧  ١١٣  ١٥٠  ٢٤١  ١                        ١٢  

١٢٨-   ٠٦٠-   ١٤٤  ٠٠١-   ١٩٩  ٢٣١  ١٧٨  ١                          ١٣  

٠٧٢-   ١٤٧-   ٠٦٠  ٠٥٧  ١٢٢  ٠٦٨  ١                            ١٤  

٢٦٣-   ٢٦٧-   ٢٠٧  ١٦٢  ٧٢٢  ١                              ١٥  

٢٢٨-   ١٩٠-   ٤٢٠  ١٢٤  ١                                ١٦  

٢٧٧-   ١٥٧-   ١٤٩  ١                                  ١٧  

٠٨٥-   ٠٥٣-   ١                                    ١٨  

٧٠٨  ١                                      ١٩  

١                                        ٢٠  

 مصفوفة االرتباطات البینیة بین المتغیرات )٣(الجدول رقم 
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 .........................حتليل جمموعة اختبارات املرونة على أساس أجزاء اجلسم 

 ٩

  
  قیم الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعوامل)٤(الجدول رقم 

  
  التباین المتجمع  نسب التباین  قیم الجذور الكامنة  العوامل

١٦.٨٤٠  ١٦.٨٤٠  ٣.٣٦٨  ١  
٢٨.٠٥٢  ١١.٢١٢  ٢.٢٤٢  ٢  
٣٧.٧٩٥  ٩.٧٤٣  ١.٩٤٩  ٣  
٤٦.٢٢٢  ٨.٤٢٧  ١.٦٨٥  ٤  
٥٣.٤٠٠  ٧.١٧٨  ١.٤٣٦  ٥  
٦٠.٠٢٣  ٦.٦٢٤  ١.٣٢٥  ٦  
٦٦.١٠٨  ٦.٠٨٥  ١.٢١٧  ٧  
٧١.٧٨٢  ٥.٦٧٣  ١.١٣٥  ٨  
٧٦.٢٢٨  ٤.٤٤٧  ٠.٨٨٩  ٩  

٨٠.٤٧٩  ٤.٢٥٠  ٠.٨٥٠  ١٠  
٨٤.١٨٤  ٣.٧٠٥  ٠.٧٤١  ١١  
٨٧.١٩٠  ٣.٠٠٧  ٠.٦٠١  ١٢  
٩٠.٠٦٠  ٢.٨٦٩  ٠.٥٧٤  ١٣  
٩٢.٤٦٥  ٢.٤٠٦  ٠.٤٨١  ١٤  
٩٤.٥١٨  ٢.٠٥٢  ٠.٤١٠  ١٥  
٩٦.١٥٥  ١.٦٣٧  ٠.٣٢٧  ١٦  
٩٧.٥٢٣  ١.٣٦٨  ٠.٢٧٤  ١٧  
٩٨.٥٧٢  ١.٠٤٩  ٠.٢١٠  ١٨  
٩٩.٤٣٩  ٠.٨٦٧  ٠.١٧٣  ١٩  
١٠٠.٠٠  ٠.٥٦١  ٠.١١٢  ٢٠  
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 .........................حتليل جمموعة اختبارات املرونة على أساس أجزاء اجلسم 

 ١٠

  مصفوفة العوامل قبل التدویر)٥(الجدول رقم 

  : التدویر المتعامد٤-٤
    ألجــل الحــصول علــى اقــرب الحلــول للبنــاء ألعــاملي البــسیط لجــأت الباحثــة إلــى عملیــة التــدویر المتعامــد الــذي   

، )٦(رقـم   للحـل األولـي كمـا فـي الجـدول)الفارمكس(وقد استخدمت طریقة ، )٢٦١,١٩٨٠،فرج(یفترض استقاللیة العوامل
، وطائفیـة العوامـل، وقد تم التوصل إلى أفضل الحلول التي تتفق وخصائص البناء ألعـاملي البـسیط وهـي بـساطة االختبـار

  ).٧٤٦,١٩٧٩،السید(واالقتران البسیط للتعادلیة العاملیة
انـــه یوجـــد تـــشبع صـــفري علـــى األقـــل فـــي كـــل صـــف مـــن صـــفوف المـــصفوفة ) ٧(رقـــم     یتبـــین فـــي الجـــدول   

أما الطائفیة العاملیة فقد تحققت من خالل عـدد التـشبعات الـصفریة لكـل عامـل مـن ، وهذا یوید شرط البساطة(*) املیةالع
وقــــد بینـــت نتــــائج التــــدویر المتعامــــد إن التــــشبعات ، )١٧،١٧،١٨،١٦،١٦،١٨،١٧،١٨(العوامـــل الثمانیــــة علــــى التــــوالي 

وبـذلك یتحقـق شـرط االقتـران ، ریة للعامل األخـر أو قریبـة منهـاالكبیرة ألي عامل من العوامل الخمسة تقترن بتشبعات صف
  .البسیط للعوامل المتعامدة

 %).٧١.٧٨٢(بلغ حجم التباین ألعاملي المستخلص في العوامل الثمانیة -
 :ولقبول العوامل وٕابراز أهمیتها فقد تم وضع الشروط اآلتیة استرشادًا بمعاییر البناء البسیط  -  
 .ثالثة اختبارات على األقل شرطًا لقبول العامل اعتماد تشبع  -١
 .ال یتشبع القیاس تشبعًا كبیرًا إال على عامل واحد -٢
  .وذلك بالنظر لحجم العینة المستخدم) ١٥١,١٩٨٠،فرج) (برت وبانكس(اعتماد قیم التشبعات وفقًا لمعادلة  -٣
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 .........................حتليل جمموعة اختبارات املرونة على أساس أجزاء اجلسم 

 ١١

  

  المتغیرات  ت  العوامل
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  قیم الشیوع

  ٠.٧٦٦٢١٥  ٠.٢١٣-  ٠.٠٠٠٨  ٠.٨٢٦  ٠.١٩٦  ٠.٠٠٩  ٠.٠٠٦-  ٠.٠٠٠٩-  ٠.٠٠٦  الطول  ١
  ٠.٧٥٧٤٠١  ٠.١٢٢  ٠.١٧٠-  ٠٧٣٩  ٠.٢٥٨-  ٠.١٤١-  ٠.٠٠١-  ٠.١٤٥  ٠.٢٤٥-    الوزن  ٢
  ٠.٨١٧٤٢٥  ٠.٠٠١-  ٠.٠٠٨-  ٠.١٦٨  ٠.٠٠١  ٠.١٨٤  ٠.٠٠٦-  ٠.٨٦٩  ٠.٠٠٨  ثني الجذع لألمام من الوقوف  ٣
  ٠.٨٦٣١٠٤  ٠.٢٠٢  ٠.٠٠٠٩  ٠.٠٠٠٨-  ٠.١٤٦-  ٠.٠٠١  ٠.١٤٢-  ٠.٨٦٠  ٠.٢٠٣  ثني الجذع من الجلوس الطویل  ٤
  ٠.٥٩٨٨٥٤  ٠.٠٠١-  ٠.١١٧-  ٠.٠٠٣  ٠.٢٥٨  ٠.٥٧٦  ٠.٢١٨  ٠.٣٧٣  ٠.٠٠٩  مرونة المنكبین  ٥
  ٠.٧٦٦٦٣٧  ٠.٢٥١  ٠.١٨٥  ٠.٠٠٦-  ٠.١٣٢  ٠.٧٧٦  ٠.١٨٢-  ٠.١٢٩  ٠.٠٠١-  الذراعین خلف الرقبة  ٦
  ٠.٨٣٢٤٤٢  ٠.٨٦٤  ٠.٠٠٠٥  ٠.٠٠٥-  ٠.١٩٩  ٠.٢١٥  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠١  ثني الجذع خلفًا من الوقوف  ٧
  ٠.٧١٥١١٤  ٠.٠٠٠٤-  ٠.٨١٦  ٠.١٣٦-  ٠.٠٠٢-  ٠.١١٠  ٠.٠٠٣-  ٠.٠٠٦-  ٠.١٣٦  لمس المربعات  ٨
  ٠.٧١١٦٠٣  ٠.١٨٧  ٠.٦٠٠  ٠.١٤٦  ٠.٤٦٤  ٠.١٠٩  ٠.٢٦١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  اللمس السفلي والجانبي  ٩

  ٠.٧٣١٢٨٨  ٠.٣١٧-  ٠.٤٣٢  ٠.٢٦٠-  ٠.١٧٤  ٠.١٤٣-  ٠.١٢٣-  ٠.٥٠٥  ٠.٢٣٦-  الكوبري  ١٠
  ٠.٧٠٨٤٧٩  ٠.٠٠٨-  ٠.٣٠٣-  ٠.٠٠٤  ٠.١٣٣-  ٠.٤٢٠  ٠.٠٠٠٣-  ٠.٠٠٠٥  ٠.٦٥٠-  التقوس للخلف من وضع االنبطاح  ١١
  ٠.٦٤٩٧٨٧  ٠.٠٠٢  ٠.١١٣  ٠.٠٠٩-  ٠.٧٩٨  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٧-  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٠٠٩  البرجل الموازي  ١٢
  ٠.٦٧٠٧٦١  ٠.٥١٤-  ٠.١٦٢-  ٠.١٠٨  ٠.٤٢٨  ٠.٣٠٤  ٠.٠٠٥-  ٠.١٠٦-  ٠.٢٨٦  البرجل األمامي  ١٣
  ٠.٤٥٤٩٣٤  ٠.٢٨٥  ٠.٠٠١-  ٠.٣٣٩  ٠.٤٦٨  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٠٥  ٠.١٩٩  القبض ألعلى لمفصل القدم  ١٤
  ٠.٦٨٤١٠٢  ٠.٠٠٧-  ٠.٠٠١-  ٠.١١٣-  ٠.٠٠٦  ٠.١٢٤  ٠.٢٠٩-  ٠.١٩٠  ٠.٧٥٩  )یمیناً (دوران الرقبة   ١٥
  ٠.٧٩٦٥٢١  ٠.٠٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٢  ٠.٢٠٧  ٠.٠٠٩-  ٠.٠٠٩  ٠.٨٦٨  )یساراً (دوران الرقبة  ١٦
  ٠.٤٥٥٢٢٢  ٠.٠٠٦  ٠.٢٧٤  ٠.٢٧٧  ٠.٢٩٤-  ٠.١٧١  ٠.٣٠٢-  ٠.٢٩٢  ٠.١٠٦  )أماما(مرونة األكتاف  ١٧
  ٠.٥٦٣٦٦٣  ٠.٠٠٥-  ٠.٢١٧  ٠.٠٠٢  ٠.٢١٠-  ٠.٥٧٢  ٠.٠٠٠٢  ٠.٠٠٨-  ٠.٣٨١  )خلفاً (مرونة األكتاف   ١٨
  ٠.٨٠٢١٧  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٥-  ٠.٠٠٩-  ٠.٠٠٤  ٠.٨٨٢  ٠.١٥٥-  ٠.٠٠٧-  )یساراً (دوران الجذع على الجانبین  ١٩
  ٠.٨١٠٣١٣  ٠.٠٠٦  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٢-  ٠.٠٠٠١-  ٠.٠٠٦-  ٠.٨٨٥  ٠.٠٠٢-  ٠.١٦٤-  )یمیناً (دوران الجذع على الجانبین  ٢٠
  ١٤.١٥٥٨  ١.٣٩١٧  ١.٥٤٢٤  ١.٥٨٠٥  ١.٦٨٢٩  ١.٧٦٢١  ١.٨٨٠٥  ٢.٠٨٣٤  ٢.٢٣٢٣  الجذر الكامن  
  ٧١.٧٨٢  ٧.٠٨٢  ٧.٧٥٣  ٨.٠٥٠  ٨.٤٧٨  ٨.٩٦٦  ٩.٦٠٠  ١٠.٥٥٧  ١١.٢٩٦  التباین ألعاملي المفسر  

 مصفوفة العوامل بعد التدویر) ٦(الجدول  رقم 
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 ١٢

  ٠.٤٠± النتائج النهائیة للتدویر المتعامد بعد حذف التشعبات التي تقل عن)٧(الجدول رقم 
  المتغیرات  ت  العوامل

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
      ٠.٨٢٦            الطول  ١
      ٠.٧٣٩            الوزن  ٢
              ٠.٨٦٩    ثني الجذع لالمام من الوقوف  ٣
              ٠.٨٦٠    ثني الجذع من الجلوس الطویل  ٤
          ٠.٥٧٦        مرونة المنكبین  ٥
          ٠.٧٧٦        الذراعین خلف الرقبة  ٦
  ٠.٨٦٤                ثني الجذع خلفًا من الوقوف  ٧
    ٠.٨١٦              لمس المربعات  ٨
    ٠.٦٠٠    ٠.٤٦٤          اللمس السفلي والجانبي  ٩

    ٠.٤٣٢          ٠.٥٠٥    الكوبري  ١٠

-  االنبطاحالتقوس للخلف من وضع   ١١
٠.٤٢٠      ٠.٦٥٠          

        ٠.٧٩٨          البرجل الموازي  ١٢
  ٠.٥١٤-      ٠.٤٢٨          البرجل االمامي  ١٣
        ٠.٤٦٨          القبض العلى لمفصل القدم  ١٤
                ٠.٧٥٩  )یمیناً (دوران الرقبة   ١٥
                ٠.٨٦٨  )یساراً (دوران الرقبة  ١٦
                  )اماماً (الكتافمرونة ا  ١٧
          ٠.٥٧٢        )خلفاً (مرونة االكتاف   ١٨
            ٠.٨٨٢      )یساراً (دوران الجذع على الجانبین  ١٩
            ٠.٨٨٥      )یمیناً (دوران الجذع على الجانبین  ٢٠

  :العواملوبناًء على ذلك واسترشادًا بمعاییر البناء البسیط تم قبول خمسة عوامل فقط وفیما یاتي تفسیر لهذه 
  الترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل األول بعد التدویر المتعامد)٨(الجدول رقم 

  التشبع  اسم االختبار  رقم االختبار
  ٠.٨٦٨  دوران الرقبة یساراً   ١٦
  ٠.٧٥٩  دوران الرقبة یمیناً   ١٥
  ٠.٦٥٠-  التقوس للخلف من وضع االنبطاح  ١١

  :تفسیر العامل األول 
الــذي یمثــل الترتیــب التنــازلي لتــشعبات اختبــارات المرونــة المرشــحة للتحلیــل بالعامــل ) ٨( الجــدول رقــم مــن خــالل  

وتراوحــــت تــــشبعات االختبــــارات علــــى هــــذا العامــــل مــــا بــــین ، %)١٥(اختبــــارات تمثــــل مــــا نــــسبته ) ٣(األول بلــــغ عــــددها 
 بشكل موجب في حـین تـشبع اختبـار التقـوس وقد تشبعا) مرونة الرقبة(ویبدو أن هذا العامل هو ) ٠.٦٥٠-(_ ) ٠.٨٦٨(

للخلف من وضع االنبطاح بشكل سالب وترى الباحثة إن سبب ذلك یعود إلى اختالف طریقة القیـاس لكـال االختبـارین عـن 
تقـضي بـان تكـون ، فطریقـة قیـاس اختبـار التقـوس للخلـف مـن وضـع االنبطـاح، اختبار التقوس للخلـف مـن وضـع االنبطـاح

 معبرة عن األداء األفضل في حین یكون فتـل الرقبـة للجـانبین فـي اختبـار دوران الرقبـة یمینـًا ویـسارًا هـي رفع الجذع للخلف
تمیز المرونة الحركیة فـي تطـور نموهـا بالنوعیـة والخـصوصیة بحیـث یتطـور نمـو ""فضًال عن . المعبرة عن األداء األفضل

إن القاسـم ).٣٠٧,١٩٩٩،راتـب""( األمر كذلك لمفصل أخرالمرونة الحركیة لمفصل معین على نحو جید في حین ال یكون
مع العلم إن اختبـار التقـوس للخلـف مـن . المشترك بین االختبارات المتشبعة على هذا العامل هو استخدام الرقبة مع الجذع
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 ١٣

ن الـذقن وضع االنبطاح تقاس المسافة مـن أسـفل الـذقن إلـى األرض أي كلمـا كانـت مرونـة الرقبـة للخلـف كانـت المـسافة بـی
األمر الذي یوكد بان مرونـة مفـصل معـین ال تعنـي بالـضرورة اكتـساب الدرجـة . واألرض كبیرة كلما دل على مرونة الجذع

  ).٢٤٨,١٩٩٧،عبد الفتاح(نفسها من مستوى المرونة لمفصل أخر
  الترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل الثاني بعد التدویر المتعامد )٩(الجدول رقم 

  التشبع  اسم االختبار  م االختباررق
  ٠.٨٦٩  ثني الجذع لألمام من الوقوف  ٣
  ٠.٨٦٠  ثني الجذع لألمام من الجلوس الطویل  ٤

  ٠.٥٠٥  الكوبري  ١٠
  :تفسیر العامل الثاني

الذي یمثل الترتیب التنـازلي لتـشبع اختبـارات المرونـة المرشـحة للتحلیـل بالعامـل الثـاني ) ٩(من خالل الجدول رقم   
_ ) ٠.٨٦٩(وتراوحــت تــشبعات االختبــارات علــى هــذا العامــل مــا بــین ، %)١٥(اختبــارات تمثــل مــا نــسبته ) ٣(لــغ عــددهاب
وتـــرى ، وان جمیـــع التـــشبعات موجبـــة) مرونـــة العمـــود الفقـــري علـــى المحـــور األفقـــي(ویبـــدو أن هـــذا العامـــل هـــو ) ٠.٥٠٥(

فطریقـة القیـاس تكـون عكـس ) الكـوبري(ختبارین عن اختیـار الباحثة أن سبب ذلك یعود إلى اختالف طریقة القیاس لكال اال
االتجاه ففي االختبارین ثني الجذع لألمام من الوقوف و ثني الجذع لألمام من الجلوس یكـون ثنـي الجـذع لألمـام فـي حـین 

ـــــــف ـــــــي اختبـــــــار الكـــــــوبري یكـــــــون ثنـــــــي الجـــــــذع للخل "" إذ تتـــــــأثر المرونـــــــة بطبیعـــــــة التركیـــــــب التـــــــشریحي للمفـــــــصل ""،ف
إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط عالیــة بــین كــل مــن اختبــار ثنــي الجــذع ) یــوري ســمري(وأشــارت دراســة ). ٢٦٣,٢٠٠٤،نینحــسا(

ــــین  ــــوس طــــوًال وتراوحــــت معــــامالت االرتبــــاط مــــا ب ــــار ثنــــي الجــــذع لألمــــام مــــن الجل -٠.٨٤(لألمــــام مــــن الوقــــوف واختب
طتها أداء التمرینــات المختلفــة بمجــال واســع وان القابلیــة البدنیــة التــي یمكــن بواســ).٣٥٣,١٩٨٣،عــالوي و رضــوان)(٠.٩٦

ـــة  فـــي األطـــراف ومفاصـــل الجهـــاز الحركـــي باجمعـــه حیـــث یتطلـــب انقبـــاض بعـــض العـــضالت وارتخـــاء العـــضالت المقابل
  )٩٥-٩٤,١٩٩٨،حسین(لها

  الترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل الثالث بعد التدویر المتعامد)١٠(الجدول رقم 
  التشبع   االختباراسم  رقم االختبار

  ٠.٧٧٦  الذراعین خلف الرقبة  ٦
  ٠.٥٧٦  مرونة المنكبین  ٥

  ٠.٥٧٢  )خلفاً (مرونة األكتاف  ١٨
  ٠.٤٢٠  التقوس للخلف من وضع االنبطاح  ١١

الـذي یمثـل الترتیـب التنـازلي لتـشبع اختبـارات المرونـة المرشـحة للتحلیـل ) ١٠(من خالل الجـدول رقـم :تفسیر العامل الثالث
وتراوحـت تـشبعات االختبـارات علـى هـذا العامـل مـا بـین ، %)٢٠(اختبـارات تمثـل مـا نـسبته ) ٤(مل الثالـث بلـغ عـددهابالعا

إن القاسـم .وان جمیـع التـشبعات موجبـة) مرونة األكتاف والجـذع للخلـف(ویبدو أن هذا العامل هو ) ٠.٤٢٠(_ ) ٠.٧٧٦(
 هـو اسـتخدام الـذراعین حیـث یكـون موقـع الـذراعین إمـا متـشابكة المشترك بین جمیع االختبارات المتـشبعة علـى هـذا العامـل

خلف الرقبة أو ممدودة لألمام أو ممدودة خلف الجذع حیث تعزو الباحثة إلى أن هناك عالقـة بـین مرونـة األكتـاف والجـزء 
 یكـون الفـرد الـذي یتمیـز ونظرًا للفـروق الفردیـة فـي المقـاییس الجـسمیة بـین األفـراد فمـثُال قـد،العلوي من الجذع الرتباطهـا بـه

عنـد ) الـرجلین والـذراعین(بقصر الساقین وزیادة طول الذراعین فرصته غیر عادلة بالنسبة لفرد أخر یتمیز بقصر األطراف 
  )٢٩٨,٢٠٠١،فرحات(أداء اختبار ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس الطویل 

  ل الرابع بعد التدویر المتعامدالترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعام )١١(الجدول رقم 
  التشبع  اسم االختبار  رقم االختبار

  ٠.٧٩٨  البرجل الموازي  ١٢
  ٠.٤٦٨  القبض ألعلى لمفصل القدم  ١٤
  ٠.٤٦٤  اللمس السفلي والجانبي  ٩

  ٠.٤٢٨  البرجل األمامي  ١٣
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 ١٤

  :تفسیر العامل الرابع
ع اختبارات المرونة المرشحة للتحلیـل بالعامـل الرابـع الذي یمثل الترتیب التنازلي لتشب) ١١(من خالل الجدول رقم   

_ ) ٠.٧٩٨(وتراوحــت تــشبعات االختبــارات علــى هــذا العامــل مــا بــین ، %)٢٠(اختبــارات تمثــل مــا نــسبته ) ٤(بلــغ عــددها
الن .وان جمیـــع التـــشبعات موجبـــة) قیـــاس مـــدى امتـــداد األرجـــل المـــوازي واألمـــامي(ویبـــدو أن هـــذا العامـــل هـــو ) ٠.٤٢٨(

ف مــن اختبــاري البرجــل المــوازي والبرجــل األمــامي هــو مــدى امتــداد األرجــل الــسفلي أي مرونــة مفــصل الفخــذ أي كلمــا الهــد
  .تباعدت الرجلین لألمام أو الجانب قلت المسافة وكانت النتیجة أفضل

 وان المرونــة تتــسم بالخــصوصیة إذ أن مــدى الحركــة فــي مفــصل مــا یختلــف عــن مــدى الحركــة فــي مفــصل أخــر   
  ).١٩,١٩٩٧،خطیب وآخرانال(

وان اتجاه ومدى الحركـة تحـدد تبعـًا لنـوع المفـصل الـذي نعمـل علیـه وان قـدرة المفـصل علـى الوصـول إلـى أقـصى   
أي أن العــضالت تحــدث الحركــة داخــل الحــدود التــي یــسمح بهــا ، مــدى لــه تتوقــف علــى مطاطیــة العــضالت العاملــة علیــه

  ).٧٦,١٩٩٧،حسانین وعبد الحمید(المفصل
  الترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل الخامس بعد التدویر المتعامد)١٢(دول رقم الج

  التشبع  اسم االختبار  رقم االختبار
  ٠.٨١٦  لمس المربعات  ٨
  ٠.٦٠٠  اللمس السفلي والجانبي  ٩

  ٠.٤٣٢  الكوبري  ١٠
  :تفسیر العامل الخامس

ازلي لتــشبع اختبـــارات المرونــة المرشـــحة للتحلیــل بالعامـــل الــذي یمثـــل الترتیــب التنـــ) ١٢(مــن خـــالل الجــدول رقـــم   
ـــغ عـــددها ـــسبته ) ٣(الخـــامس بل ـــل مـــا ن ـــارات تمث ـــى هـــذا العامـــل مـــا بـــین ، %)١٥(اختب ـــارات عل ـــشبعات االختب وتراوحـــت ت

ـــــدو أن هـــــذا العامـــــل هـــــو ) ٠.٤٣٢(_ ) ٠.٨١٦( ـــــع التـــــشبعات موجبـــــة) المرونـــــة الدینامیكیـــــة(ویب إن المرونـــــة .وان جمی
تعنـــي مـــدى الحركـــة الـــذي یتحـــرك فیهـــا العـــضو المتحـــرك أثنـــاء أداء حركـــة بحیـــث تنفـــذ بالـــسرعة ) المتحركـــة(كیـــة الدینامی

هي القوة الموجودة ضـمن المـدى الحركـي فـي المفـصل أثنـاء حركتـه بالمـدى الـذي ""وكذلك ) net.feedo.www(القصوى 
وهـــي قـــدرة الفـــرد علـــى تكـــرار ســـرعة أداء حركـــات معینـــة تتـــضمن اإلطالـــة ، )BuorK,1982""(یـــصل إلیـــه ذلـــك المفـــصل

فاألنــشطة والمهــارات التــي تتطلــب ســرعة أداء حركــي یجــب التركیــز علــى تنمیــة ، )٢٠,١٩٨٠،ســالمة (العــضلیة للمفاصــل 
ل أو مجموعة مفاصـل معینـة وقد ینطبق ذلك على مفص، المرونة الدینامیكیة بصفة خاصة لمهارات الوثب والمالكمة مثالً 

  ).٢٢٥-٢٢٢,١٩٩٩،احمد(حیث إن المرونة صفة خاصة ولیست عامة
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥

متغیــرًا تمثــل اختبــارات المرونــة لطالبــات ) ٢٠(إن التحلیــل ألعــاملي باســتخدام التــدویر المتعامــد الــذي اجــري علــى   
  .تم قبول خمسة عوامل منها في ضوء الشروط الموضوعة لقبول العامل، انیة عواملكلیة التربیة الریاضیة و اظهر ثم

  : األسماء اآلتیةالعوامل التي برزت من خالل تحلیل اختبارات المرونة التي تم قبولها تسمح بإطالق    -
  .عامل مرونة الرقبة -
 .عامل مرونة العمود الفقري على المحور األفقي -
 .جذع عامل مرونة المنكبین وال -
 . عامل قیاس مدى امتداد األرجل -
 .عامل المرونة الدینامیكیة -
دوران الرقبــة (تــم اســتخالص مجموعــة مــن االختبــارات فــي ضــوء العوامــل المقبولــة تمثــل اختبــارات المرونــة وهــي    -

  ).للجانبین، وثني الجذع لإلمام من الوقوف، والذراعین خلف الرقبة، والبرجل الموازي، ولمس المربعات
 : التوصیات والمقترحات٢-٥

العملیة للطالبـات كـأداة  امل الختبارات المرونة في الدروسالتي مثلت العو ( اعتماد االختبارات التي أفرزتها العوامل -
  ).تقویمیة وذات صدق عاملي الختبارات المرونة
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 .........................حتليل جمموعة اختبارات املرونة على أساس أجزاء اجلسم 

 ١٥

التـــدریب مثـــل  ن خـــالل االهتمـــام فـــي التـــدریبات التـــي تـــوثر فـــي اختبـــارات المرونـــة والتـــي تتـــأثر بـــشكل واضـــح مـــ-
  ).المرجحات والدورانات(
  . إجراء دراسات مشابهة على عینات ذات مستوى ریاضي عالي-

  :  العربیةواالجنبیةالمصادر
  .القاهرة،دار الفكر العربي، أسس ونظریات التدریب الریاضي): ١٩٩٩(بسطویسي، احمد •
دار الكتـــب للطباعـــة ، لبـــدني للنـــشاءاإلعـــداد ا): ١٩٨٦(یاســـین طـــه، ودیـــع یاســـین ومحمـــد علـــي، التكریتـــي •

 .جامعة الموصل، والنشر
 .القاهرة، دار الفكر العربي، ٤ط، التدریب الریاضي النظریة والتطبیق): ٢٠٠٣(عویس،الجبالي •
 اإلعــداد -اللیاقــة البدنیــة ومكوناتهــا األســس النظریــة): ١٩٩٧(كمــال، محمــد صــبحي وعبــد الحمیــد، حــسانین •

 .القاهرة، مدینة نصر، ر الفكر العربيدا، ٣ط،طرق القیاس، البدني
ـــة البدنیـــة والریاضـــیة): ٢٠٠٤(محمـــد صـــبحي، حـــسانین  • ـــویم فـــي التربی دار الفكـــر ، ٤ط، ١ج، القیـــاس والتق

 .القاهرة، العربي
تحلیـل اختبـارات مجموعـة عـضالت الـبطن علـى أسـاس الوضـع الحركـي ):٢٠٠٤(هیام صـادق احمـد ، حسن •

 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل،  غیر منشورةرسالة ماجستیر، والفترة الزمنیة
 .جامعة الموصل، مدیریة الكتب للطباعة والنشر، قواعد التدریب الریاضي): ١٩٩٨(قاسم حسن، حسین •
 .جامعة حلوان، مركز الكتاب للنشر، اإلطالة العضلیة):١٩٩٧(ناریمان محمد علي وآخران، الخطیب •
ــــــب • ــــــل والمراهــــــقالنمــــــو ا): ١٩٩٩(أســــــامة كامــــــل، رات دار الفكــــــر ، لحركــــــي مــــــدخل للنمــــــو المتكامــــــل للطف

 .القاهرة،العربي
 .القاهرة، دار المعارف، االختبارات والقیاس في التربیة البدنیة): ١٩٨٠(إبراهیم احمد، سالمة •
دار الفكـــــــــر ، ٣ط، علـــــــــم الـــــــــنفس اإلحـــــــــصائي وقیـــــــــاس العقـــــــــل البـــــــــشري): ١٩٧٩(فـــــــــؤاد البهـــــــــي، الـــــــــسید •

 .القاهرة،العربي  
ـــد ا • ـــاحعب ـــو العـــال احمـــد، لفت ـــدریب الریاضـــي األســـس الفـــسیولوجیة): ١٩٩٧(أب ، دار الفكـــر العربـــي، ١ط، الت

 .القاهرة
دار الفكـــر ، ١ط، اختبـــارات األداء الحركـــي): ١٩٨٣(محمـــد نـــصر الـــدین، محمـــد حـــسن ورضـــوان، عـــالوي •

 .القاهرة، العربي
 .القاهرة، كر العربيدار الف، التحلیل ألعاملي في العلوم السلوكیة): ١٩٨٠(صفوت، فرج •
مطـــابع ، ١ط، مركــز الكتــاب والنــشر،القیــاس واالختبــار فــي التربیــة الریاضــیة): ٢٠٠١(لیلــى الــسید، فرحــات •

 .القاهرة، أمون
، دار المعرفـــة الجامعیـــة، اإلحـــصاء والقیـــاس فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس): ١٩٨٩(محمـــود عبـــد الحلـــیم، منـــسي •

 .اإلسكندریة
• net.FeeDo.www      
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