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 القوى  العاب العبي بعض لدى الكتف مفصل مرونة تقييم
ىخفاجيىعبدىالوهابىد/ىأحمد*

 البحث: مقدمة

تعد عناصر المياقة البدنية أحد أىم اسس األداء المياري والممارسة 
 الرياضية بصورة عامة وتعتبر المرونة من أىم تمك العناصر.

ون حيوي أن المرونة ىي مك مPatricia" (5==9)باتريشيا وتؤكد "
من مكونات المياقة البدنية لما ليا من فوائد وظيفية وترويحية وأمنية وعالجية 

 (:506:5تساعد عمى األداء بصورة جيدة في جميع أنشطة الحياة المختمفة.)
دمحم ابراهيم ، "مWobert Mcatee(5===)وبرت ماكت ويذكر 

مكونات  أن المرونة من أىم م(;600) دمحم رضا حافظ"، م(:600) حاتهش
تؤثر بصورة ايجابية عمى باقي القدرات البدنية األخرى، كما  المياقة البدنية والتي

 (>5:>8) أنيا تعرف عمى أنيا القدرة عمى الحركة في مدى حركي واسع.
(6=;:;) (60::9) 

 "Kim Dchristttenssen"كيم شير سيسنس يشير كل من و 
 & Warren Yaungوارين يانج وسيمون اليوت ،م(6005)

Simonelliott " (6005)كاثي ستفنس، مKathy Stevens" (6005)م 
 إلى أن المرونة كمكون بدني تنقسم إلى المرونة االيجابية والسمبية.

(58 :;5)، (5; :=7)، (57 :9) 
أن  إلى مAllen and others" (5===)الين وأخرون شير "كما ي

 (7;،>:: 56المرونة عنصر خاص يختص بو مفصل معين بذاتو.)
والمفاصل ىي االجزاء التي تربط بين العظام وبعضيا او بين العظام 
والغضاريف بشكل يمكن الجزاء المفصل القيام بالحركات المطموبة منو بسيولة 

 (=50: 8ويسر)
                                                           

 السادات.مدينة جامعة  -كمية التربية الرياضيةببقسم ألعاب القوى أستاذ مساعد  *
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وتوجد عدة انواع لممفاصل ومن أىميا المفاصل الزاللية او المصمية وىي  
 (597-;58: 7مفاصل طميقة الحركة مثل مفصل الكتف. )

ويعتبر الكتف المفصل الوحيد في جسم االنسان الذي تجد فيو الحركات  
واضحة وحرة وطميقة وفي جميع االتجاىات وىذا ميم جدا لقيامو بوظائف 

 (568: 50واعمال ميمة في اداء الحركات الرياضية المختمفة. )
فالكتف لو دور رئيسي في اداء ميارة قذف القرص وخصوصا في  
لدورانوالذي يشير االتحاد الدولي أللعاب القوى بضرورة ان يكون الذراع مرحمة ا

الرامي لمخمف فوق مستوى الحوض فمرونة الكتف تعمل عمى اطالة نصف 
قطر الرمي ببسط الذراع خمف الجسم فتساعد عمى زيادة سرعة القرص، كما 
 يظير دور مرونة مفصل الكتف في استالم عصا التتابع ببسط الالعب يده

 ( =:8: 6( )5:7،=55:7لمخمف في مستوى الحوض. )
حتى اآلن  لذا كان من االىمية تقييم مستوى مرونة مفصل الكتف النو 

لم يتوصل عمماء القياس في التربية الرياضية إلى وضع مستويات لكمية 
الحاجة ماسة إلى دالئل عممية وال تزال  المرونة التي يجب أن يمتمكيا الفرد،

و مقدار المرونة التي ينبغي عمى الفرد إمتالكيا ىذا ويشير لتحديد مدى أ
يمكن إعتبارىا  إلى أن ىناك اختبارات معينة لممرونة  Mc Cloyماكموي 

إختبارات غير عادلة نظرا لمفروق الفردية في المقاييس الجسمية بين األفراد، 
فرص فمثال قد تكون لمفرد الذي يتميز بقصر الساقين وزيادة طول الذراعين 

غير عادلة بالنسبة لفرد آخر يتميز بقصر األطراف )الرجمين والذراعين( عند 
 (706 -700: :) أداء إختبار ثني الجذع لألمام من وضع الجموس الطويل.

 مشكمة البحث:
تعتبر مرونة مفصل الكتف من العوامل االساسية في نجاح االداء 

والتي تحتاج من  عاب القوى المياري والبدني في العديد من الرياضات وخاصة ال
الالعب ان يقوم ببسط مفصل الكتف لمخمف عمى المحور العرضي والمستوى 
السيمي كما في مسابقات الرمي كقذف القرص والتي تساعد الالعب في اداء 
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المرجحات قبل مرحمة الدوران وكذلك العب التتابع الستالم العصا بسيولة 
ث ان اختبارات المرونة المتداولة تقوم وقد وجد الباح ،( يوضح ذلك5) والشكل

بحساب الدرجة لممختبرين وفقا لمدرجات الخام فقط دون مراعاة المقاييس 
 .االنثروبومترية لممختبرين االمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المختبرين

لذا قام الباحث بيذه الدراسة لمبحث في امكانية تصميم اختبار لقياس 
 فصل الكتف عمى المحور العرضي والمستوى السيميمرونة حركة بسط م

وتقنيين االختبار باستخدام المعيار المطمق ومراعاة المعامالت العممية التي 
   .يمكن من خالليا أن يصبح ىذا االختبار ضمن قائمة االختبارات البدنية

يتم استخراج قيمة الدرجة المعيارية المطمقة باستخدام النموذج الحسابي و 
بأنو "محاكاة األداء الرياضي بداللة  م(2102أحمد خفاجي )ي يعرفو والذ

الطول أوالوزن أو كالىما ومتغيرات الحركة واخضاعيا لنموذج حسابي يساعد 
 (9: 6).في فيم تمك الحركة والتحكم فييا "

  
 
 
 
 

( يوضح حركة مفصل الكتف لدى العبي قذف القرص والعبي 0شكل )
 سباقات التتابع

 بحث: ف الاأهد
الكتف لدى بعض العبي العاب تصميم اختبار لقياس مرونة مفصل  -5

 القوى.
الكتف لدى بعض مرونة مفصل الختبار مطمقة وضع درجة معيارية  -6

 العبي العاب القوى.
 تساؤالت البحث: 
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الكتف لدى بعض العبي تصميم اختبار لقياس مرونة مفصل يمكن  كيف -5
 العاب القوى؟

الكتف لدى مرونة مفصل درجة معيارية مطمقة الختبار ىل يمكن وضع  -6
 ؟بعض العبي العاب القوى 

 مصطمحات البحث:
 الدرجة المعيارية المطمقة لالختبارات البدنية -

Absolutely Standard Degree for Physical Test  
ىي "درجة تحـدد قدرة المختبر في أداء االختبارات البدنية بدقة اعتمادا       
وفقا  االحالة الفردية لممختبر كالطول والوزن والتقدير الموضوعي ليعمى 

 (9: 5".)ا لمتطمبات االختبارات كمنظومة وميكانيكية العمل فيي
 :المرونة -

 (6:6: >) "مدى حركة المفصل". ىي 
 إجراءات البحث:

 : منهج البحث
  .ةتم إستخدام المنيج الوصفى نظراً  لمناسبتو لطبيعة الدراسة النظري

  :عينة البحث
طمبة الفرقة الرابعة من العمدية تم إختيار عينة البحث بالطريقة 

تخصص اول وثاني العاب قوى بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
 (. طالب 79) بمغ قواميام( و 6060/ =605لمعام الجامعي )

 (0جدول )
 (53ن= ) ء لبيان تجانس العينةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتوا

ىااللتواءىلمعواريااالنحرافىىالمتودطىالحدابيىالوحدةىالمتغوراتىم
 >>0.7 0.85 65.6 سنة السن 5
6 
 

 >=0.7 9.9 9.67; كجم الوزن 
 >=0.7 >.9 =.>;5 متر الطول 7
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 –( ان قيم معامل االلتواء في متغيرات النمو )السن5يتضح من جدول )
( مما يشير الى اعتدالية توزيع عينة 7)± تنحصر مابين الوزن(  –الطول

 البحث في ىذه المتغيرات.
  الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة فى القياس:

مسافة ال -السن -الوزن  -الذراعطول  -الطولإستمارة لجمع البيانات )
 .شريط قياس –(المسجمة

 خطوات تنفيذ البحث:
الكتف بمراعاة المدى التشريحي  تصميم اختبار لقياس مرونة مفصل  .5

 لحركة المفصل.

توضيح األساس العممي لتقنيين الدرجة المعيارية المطمقة الختبار مرونة   .6
  مفصل الكتف.

 وضع معادلة حساب الدرجة المعيارية المطمقة لمرونة مفصل الكتف.  .7

التأكد من صدق وثبات الدرجة المعيارية المطمقة الختبار مرونة مفصل   .8
 .الكتف

 وضع مواصفات وشروط اختبار مرونة مفصل الكتف.  .9

توضيح بعض طرق الكشف عن درجة المختبر في اختبار مرونة مفصل   .:
 الكتف. 

 أوال : تصميم اختبار لقياس مرونة مفصل الكتف.

تم اختيار الوضع التشريحي لحركة مفصل الكتف المناسب لحركة االداء 
تتابع  800×  8 ،تتابع 500×  8المياري لالعبي قذف القرص وسباقات 

 المحور العرضي والمستوى السيميوالتي تتم بحركة بسط مفصل الكتف عمى 
لمسماح بحركة الذراع لمخمف ألقصى مسافة ممكنة في ضوء المدي التشريحي 

المختبر لحركة مفصل الكتف في ىذا الوضع ويتم ذلك من وضع وقوف 
يتم تحديد أقصى مسافة ممكن ان ومن خالل ىذه الدراسة س ناوالقدمان متوازيت
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لمرونة مفصل الكتف  50من  50يصل الييا كل مختبر لمحصول عمى درجة 
وبنسبة المسافة التي يحرزىا المختبر الى تمك المسافة يمكن تحديد درجة مرونة 

  مفصل الكتف لممختبرين. 
 : المعيارية المطمقة األساس العممي لتقنيين الدرجة
بمنظور  مفصل الكتفمرونة النظر الختبار ىو حساب الدرجة بعد 

المحور العرضي حركة البسط  لمفصل الكتف تتم عمى أنثروبومتري حيث أن 
درجة( كما ىو موضح  90تصل القصى حد ليا عند زاوية ) والمستوى السيمي

 (507: =()6:8: >(. )6بالشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 فصل الكتفالمدى الحركي لم( يوضح 2شكل )
درجة تشكل مثمث احد  90الذراع لمخمف بزاوية وحيث ان حركة 

اضالعو جسم المختبر والوتر ىو ذراع المختبر والضمع المقابل لتمك الزاوية 
يمثل مسافة االختبار التي يحرزىا المختبر والتي عمى اساسيا يتم حساب درجة 

طول الذراع( ×  ::;.0مرونة مفصل الكتف والتي تكون بحد اقصى تساوي )
 :ون جيب الزاوية التاليوفقا لقان

 جيب الزاوية = المقابل / الوتر
إعتمادا عمى قاعدة النسبة التى تم المعيارية المطمقة فيتم حساب الدرجة 

وبين جيب زاوية تحرك مفصل  يسجميا المختبرالمسافة التي نحو  توجيييا
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 مضروبة في طول الذراع المحور العرضي والمستوى السيميالكتف عمى 
     ى جميع المختبرين دون التقيد بمرحمة سنية أو طول.تحاكبحيث 

  عرض وتفسير النتائج: -
 مرونة مفصل الكتف: لدرجة المعيارية المطمقة الختبارمعادلة حساب ا -

 المسافة المحرزة                          
 (5..........معادلة )50× ــــــــ ـدرجة المختبر = ــــ   
 طول الذراع حتي رسغ اليد×  ::;.0               

يتم قياس طول الذراع من العالمة االخرومية لمفصل الكتف حتى النتوء   -
االبري لعظم الكعبرة لمرسغ وذلك لتجنب حركة كف اليد لمخمف والحد من 

 الحصول عمى مسافة اكبر غير نابعة من حركة مفصل الكتف.
ن الذراع والجسم بعد درجة المحصورة مابي90الزاوية )(%= جيب ::;.0)  -

 حركة بسط مفصل الكتف لمخمف

 المحرزةمسافة الو طول الذراع صدق معادلة الدرجة المطمقة المحسوبة بداللة 
 قيد البحث:

 لمتأكد من صدق معادلة الدرجة المطمقة قيد البحث، استخدم الباحث
الذى  مفصل الكتفتحقق ىدف إختبارمرونة والتي معادلة فى الدرجة التائية 

كان  المسجمةيرمى الى أن الدرجة األكبر ىى أفضل أى كمما زادت المسافة 
والمعادلة اإلحصائية التى تتفق  التائيةأفضل ويدل ذلك عمى زيادة الدرجة 

 90 + (50×م(/ع( -))س = ت ى:ى واإلختبار
)م(:  ،)س(: الدرجة الخام من اإلختبار  ،)ت(: الدرجة التائية   حيث أن:

 )ع(: اإلنحراف المعيارى  ،ىالمتوسط الحساب
أمكن الحصول عمى درجة معيارية  عمى عينة البحث وبتطبيق المعادلة

وعند إجراء ، تحدد خالليا الترتيب النسبى لكل فرد داخل المجموعةو  تائية
والدرجة المعيارية  T-Scoreبين الدرجة المعيارية التائية االرتباطية العالقة 



 
 

 

                                                                                                                   6:97    

ىالعلمىىالدولىىىلكلوةىالتربوةىالرواضوة/جامعةىأدووطىىالرواضةىقوةىوطنىوردالةىدلالمىىمؤتمرال

المحرزة ألفراد العينة في مسافة الو  الذراع المطمقة المحسوبة بداللة طول
 قيد البحث وجد اآلتى: االختبار

 (2جدول )
المطمقة المحسوبة  الدرجةو العالقة اإلرتباطية بين معيارية الدرجة التائية 

 (79)ن= مفصل الكتفمرونة الختبار  المحرزةمسافة الو الذراع بداللة طول 

ىالمتغورات
قومةىىقةالدرجةىالمطلىالدرجةىالتائوة

ى)ر( االنحرافىىالمتودط
االنحرافىىالمتودطىالمعواري

ىالمعواري
 5..1+ 1.10 8.53 01 31 الكتفاختبار مرونة مفصل 

بين الدرجتين المعيارية االرتباطية ( أن العالقة 6يتضح من الجدول )
المحرزة مسافة الو  الذراع التائية والمعيارية المطمقة المحسوبة بداللة طول

وبمغت وجدت أنيا عالية اإلرتباط بشكل طردي مفصل الكتف مرونة  رإلختبا
التى  ةوىذه العالقة تؤكد أن المعادل( 0.09) بمستوى معنوية( 7=.0+)قيمتيا 

  .قيد البحثتعبر عن اإلختبار صادقة و وضعيا الباحث 
ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن أساس حساب الدرجة 

المطمقة المحسوبة بالمعادالت يعتمد عمى االمكانية البدنية  ةالتائية والدرج
ين الدرجة يالمختبر( غير أن األخيرة يتم من خالليا تقن يحرزىا)المسافة التي 

إلى طول ذراع المختبروكذا المدى  يسجميا المختبرالمسافة التي  مراعاة نسبةب
فردية بين فكانت أكثر وضوحا ومراعاة لمفروق ال الحركي لمفصل الكتف

 .لمختبرينا
 Maciaszek andماسيازيك واوزينسكيوىذا يتفق مع دراسة 

Osinski (6005)الحاجة الستخدام طرق متعددة من تحميل البيانات  إلى م
 ( 59البدنية.) لدراسة العالقة بين المقاييس الجسمية والمياقة

أنو لكي نصل إلى نتائج  م(6005) "دمحم صبحي حسانين"وكذا ما ذكره 
مى ع معبرة بصدق عن مستويات األفراد يجب تقنيين المتغيرات التي قد تؤثر

 (>9 :>الظاىرة موضوع القياس.)
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 وبيذا يكون قد تحقق اليدف الثاني لمبحث.

 مفصل الكتف : المعامالت العممية الختبار مرونة -
 االختبار: صدق -

كون محل صدق االختبار قيد إعتمد الباحث عمى الصدق التالزمي لي
البحث  ويقصد بو "مدى ارتباط الدرجة عمى االختبار بمحك موضوعي تجمع 

 (587: >البيانات عميو وقت او قبل اجراء االختبار".)
وتم اختيار اختباررفع الكتفين كمحك موضوعي والذي يتخذ فيو المختبر 

ويقبض  وضع االنبطاح عمى االرض مع مد الذراعين باتساع الكتفين
المختبرعمى القائم ويقوم برفعو العمى القصى ما يمكن مع احتفاظو ببقاء الذقن 
مالمسة لالرض وامتداد المرفقين والرسغ وتسجل لممختبر المسافة من االرض 

 (:=6: :السفل العصا مباشرة.)
 (5جدول )

عينة البحث في اختبار رفع الكتفين واالختبار  درجةالعالقة اإلرتباطية بين 
 (79)ن= محل الدراسة 

ىالمتغورات
قومةىىاالختبارىمحلىالدرادةىاختبارىرفعىالكتفون

ى)ر( االنحرافىىالمتودط
االنحرافىىالمتودطىالمعواري

ىالمعواري
 7=>.0 5;.0 :7.> >7.: 77.6 الكتفمرونة مفصل 

درجة عينة البحث في بين االرتباطية ( أن العالقة 7يتضح من الجدول )
مفصل الكتف مرونة  إلختباركتفين واالختبار محل الدراسة اختبار رفع ال

بمستوى ( 7=>.0)وبمغت قيمتيا وجدت أنيا عالية اإلرتباط بشكل طردي 
االختبار محل الدراسة صادق فيما وىذه العالقة تؤكد أن ( 0.09) معنوية

 وضع من اجمو.
 االختبار: ثبات  -

فراد العينة بعد ألاالختبار إعادة تم  قيد البحث االختبارلمتأكد من ثبات 
يجاد معامل االرتباط بين درجة المختبريين في  أسبوع من التطبيق األول وا 
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التطبيقين وراعى الباحث أن عممية القياس القبمي والبعدي تتم في نفس الظروف 
 حتى ال يدخل متغير آخر يؤثر عمى مستوى الثبات.

 (4جدول )
مرونة لعينة البحث في اختبار  والثاني لبين التطبيق األوية االرتباطالعالقة 

 (53ن=) مفصل الكتف

وحدةىىالمتغورات
ىالقواس

قومةىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاالول
ى)ر( االنحرافىىالمتودط

االنحرافىىالمتودطىالمعواري
ىالمعواري

اختبار مرونة مفصل 
  الكتف

الدرجة 
 7==.0 6;.0 79.> 5;.0 :7.> المطمقة

نتائج التطبيق األول  نبياالرتباطية ( أن العالقة 7يتضح من الجدول )
مفصل الكتف محل الدراسة مرونة الختبار  والثاني )االختبار وا عادة االختبار(

بمستوى ( 7==.0وبمغت قيمتيا )وجدت أنيا عالية اإلرتباط بشكل طردي 
قيد لالختبار مما يدل عمي أن الدرجة المعيارية المطمقة  (،0.09)معنوية 

 .ث عمي درجة عالية من الثباتالبح
 :مرونة مفصل الكتف مواصفات وشروط اختبار -
 

 
 
 
 
 

 اداء اختبار مرونة الكتف( يوضح 5شكل )
  مفصل الكتف.مرونة مدى قياس  غرض االختبار: -
 سنوات فأكثر لمبنين والبنات. :من  مستوى السن والجنس: -
م الصدق التالزمي، تم التحقق من صدق االختبار باستخدا تقويم اإلختبار: -

وتم حساب معامل الصدق بإيجاد الصدق الذاتي والذي يساوي الجذر 
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 فكانت قيمتوثبات المعامل ، أما (:==.0)التربيعي لمثبات والذي بمغ 
(0.==7). 

 (المسجمةمسافة ال –الذراعإستمارة لجميع البيانات )طول  األدوات الالزمة: -
 .شريط قياس –

يقوم ببسط مفصل ن ثم ار والقدمان متوازيتيقف المختب وصف األداء:  -
الكتف عمى المحور العرضي والمستوى السيمي لرجوع الذراع لمخمف 

بأداء ثالث محاوالت متتالية بين كل منيا فترة  يقوماقصى مسافة ممكنة، و 
 دقيقة لمراحة.

مساعد ، مسجل يقوم بالنداء عمى المختبرين وتسجيل النتائج إدارة اإلختبار: -
 .التي يسجميا المختبرالمسافة طول ذراع المختبر و  قياسيقوم ب

منتصف فخذ المختبرعند رسغ يد المختبر وىي المسافة ما بين  القياس: -
ممتدة بجوار الجسم وحتي اقصى مسافة يصل ليا رسغ المختبر لمخمف 

 الثالث محاوالت. رقم فيويسجل أحسن ووحدة قياسيا )سم(  والذراع ممتدة
 ( لحساب الدرجة المعيارية المطمقة.5تخدام معادلة )اس حساب الدرجة: -

 وبهذا يكون تم تحقيق الهدف االول لمبحث
 تقييم مرونة مفصل الكتف لدي بعض العبي العاب القوى: -
 :الطريقة الحسابية   -5

وتستخدم عند تقارب مستويات المختبرين لترتيبيم بعد تصفيتيم جدوليا 
 .(5وتتم باستخدام المعادلة رقم )

 الطريقة الجدولية: -6
ويالحظ فى ىذه الطريقة دقة تقدير الكشف عن الدرجة المعيارية ألعداد 

عتمدت طريقة الكشف فى الجدول عمى )طول ذراع ا متوسطة من المختبرين، و 
رقام المحصورة بين تقاطع خانة ألالمسافة المسجمة(، وا -المختبر حتى الرسغ

وبين خانة طول ذراع المختبر في الصف المسافة المسجمة في العمود الراسي 
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االفقي تمثل مقدار الدرجة المعيارية المطمقة التى يحصل عمييا المختبر كما 
 (.9ىو موضح الجدول رقم )

 (3جدول )
 جدول الكشف عن  الدرجة المعيارية المطمقة فى إختبار مرونة مفصل الكتف

ىبالدنتوموترحتيىالردغىطولىالذراعى الدنتوموترالمدافةىالمحرزةىب    

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 99 :0 

74 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.1 7.9 8.8 =.; 50 

72 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.3 8.2 9.1   

70 0.9 1.9 2.8 3.7 4.7 5.6 6.5 7.5 8.4 9.3   

68 1.0 1.9 2.9 3.8 4.8 5.8 6.7 7.7 8.6 9.6   

66 1.0 2.0 3.0 4.0 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9   

64 1.0 2.0 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 9.2 50   

62 1.1 2.1 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5    

60 1.1 2.2 3.3 4.4 5.4 6.5 7.6 8.7 9.8    

58 1.1 2.3 3.4 4.5 5.6 6.8 7.9 9.0 50    

56 1.2 2.3 3.5 4.7 5.8 7.0 8.2 9.3     

54 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.3 8.5 9.7     

52 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 8.8 50     

50 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1      

48 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 8.2 9.5      

46 1.4 2.8 4.3 5.7 7.1 8.5 50      

44 1.5 3.0 4.5 5.9 7.4 8.9       

42 1.6 3.1 4.7 6.2 7.8 9.3       

40 1.6 3.3 4.9 6.5 8.2 50       
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 إلستنتاجات :ا
 تصميم اختبار لقياس مرونة مفصل الكتف لبعض العبي العاب القوى. -
 مستوى مرونة مفصلتقييم حسابية يمكن من خالليا  ةالتوصل لمعادل -

 الكتف لبعض العبي العاب القوى.
توجد عالقة ارتباط قوى بين درجة المختبرين في اختبار رفع الكتفين  -

 الختبار محل البحث مما يدل عمى الصدق االختبار.وا
وجود عالقة إرتباط ايجابي قوي بين الدرجتين المعيارية التائية والمعيارية  -

مرونة  إلختبارالمحرزة مسافة الو  الذراع المطمقة المحسوبة بداللة طول
المسافة  مراعاة نسبةبين الدرجة يغير أن األخيرة يتم من خالليا تقنمفصل 

إلى طول ذراع المختبروكذا المدى الحركي لمفصل  يسجميا المختبرتي ال
  لمختبرين.افكانت أكثر وضوحا ومراعاة لمفروق الفردية بين  الكتف

تحقيق المعامالت العممية الختبار مرونة مفصل الكتف بقيم عالية نظرا  -
ة لمراعاة جميع المتغيرات المؤثرة في درجة المختبر كطول ذراعة والمساف

 المسجمة. 
من خالل المعيار المطمق استنتج الباحث ثالث طرق لمكشف عن درجة  -

 الجدولية( –المختبر وىي )الحسابية 
إذا اختمف طول المختبريين وتساوت المسافة المسجمة في اختبار مرونة  -

ألن المسافة مفصل الكتف فإن المختبر األقصر يحصل عمى درجة أعمى 
 الذي ىو أقل بالطبع من المختبر األطول. ذراعةتنسب لطول  المسجمة لو

المعيار المطمق يمكن من خاللو تحديد الحد األقصى لمرونة مفصل  -
 الكتف.
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 التوصيات:
 التوجو نحو استخدام المعيار المطمق لتقييم القدرات البدنية لمالعبين. -
 يجب الوضع فى اإلعتبار أن اإلختبار البدني قد يؤثر في نتائجو بعض -

لذا يجب مراعاة ذلك حتى  ،طبيعة األداء( -الوزن  -العوامل مثل )الطول
 ،المختبرين لنحصل عمى نتائج صحيحة فى ضوء توحيد الظروف لك

ين وتصبح يتكافؤ الفرص بين المختبر تحقيق الفروق الفردية و  ونراعي
اإلمكانية البدنية ىى المتغير الوحيد الذى نكشف عنو وليست أى عوامل 

 أخرى.
ميارة( إلى النواحي  –التوصية بضرورة إخضاع الظاىرة الحركية )اختبار -

 الحسابية حتى يمكن التحكم في ىذه الظاىرة رقميا.
اعتبار الطول والوزن مدخل لدراسة الحركات الرياضية بشيء من  -

الموضوعية سواء كانت اختبارات أو ميارات حيث أنو العنصر الذي يؤثر 
 مى الناتج الحركي لمفرد.بااليجاب أو بالسمب ع

استخدام االختبار محل الدراسة لقياس مرونة مفصل الكتف لالعبي  -
 الجمباز والسباحة والتزحمق عمى الجميد والكرة الطائرة.

ىـــــــعى((ــــــــــــــــ))ىالمراجـ
ىالعربوة المراجعأواًل:ى

ة الختبارات الدرجة المعيارية المطمق :م(2102) أحمد عبد الوهاب خفاجي -0
القبـــول البدنيـــة لمطمبـــة والطالبـــات المتقـــدمين لكميـــات التربيـــة 

، غيــــر هالرياضــــية بجميوريــــة مصــــر العربيــــة، رســــالة دكتــــورا 
 منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة بنيا.  

سـباقات المضـمار ومسـابقات الميـدان تعمـيم " :م(1..0) بسطويسي أحمدد -2
 بي، القاىرة.تكنيك تدريب"، دار الفكر العر 
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التشـــريح الــوظيفي لمرياضــيين"، دار الفكـــر " :م(2105) سددميعة خميددل دمحم -5
 العربي، القاىرة.

"مبــــادم عمــــم التشــــريح الوصــــفي  :م(2103) عصددددام جمددددال ابددددو النجددددا -4
 لمرياضيين"، مركز الكتاب الحديث، القاىرة.

ــــدريب الرياضــــي" الم" :م(2113) دمحم ابددددراهيم شددددحاته -3 ــــة اساســــيات الت كتب
 المصرية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية. 

"اختبــارات األداء  :م(2110دمحم حسدن عدالوي، دمحم نصددر الددين رضدوان ) -3
 القاىرة.  5، دار الفكر العربي، ط الحركي"

ــــات " :م(;600) دمحم رضددددا حددددافظ خضددددر الروبددددى -1 بــــرامج التــــدريب وتمرين
 االعداد" ماىي لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية.  

ــــة البدنيــــة " :(م2114) دمحم صددددبحي حسددددانين -8 ــــي التربي ــــاس والتقــــويم ف القي
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.   :والرياضية" الجزء األول، ط

اختبــــــار العضــــــالت والقــــــوام والتمرينــــــات " :م(2101) دمحم عددددددادل رشدددددددي -.
 العالجية"، منشأة المعارف، االسكندرية.

تشــــريح الطبــــي لمرياضــــيين"، دار عمــــم ال" :م(2103) دمحم فتحددددي هندددددي -01
 الفكر العربي، القاىرة.

دليـل االتحـاد الـدولي ألالعـاب القـوى " :م(3..0) مركز التنميدة االقميمدي -00
 لميواه لتعميم العاب القوى"،  القاىرة.
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