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Abstract: The study aimed to identify the effect of eight- weeks of high intensity interval 

training (HIIT) on some health-related fitness component’s, the sample of the study 

consisted of 33 students of Abwein School (age 15 ± 1; length 1.55 ± 8; weight 45 ± 2). 

They divided into three groups equally 11 students for each group, the first group used 

(HIIT) for 8 minutes, the second group used (HIIT) for 10 minute and the third group used 

(HIIT) for 12 minutes. The results of the study showed that there was an improvement 

among the members of the first, second and third groups in favor of the post-test for all 

study variables, While the results showed that there are differences attributed to the group 

variable in you from the following variables: (Muscular endurance to the muscles of the 

chest in favor of the second group (10-min), where the mean was (20.25 / times), The fat 

percentage between the first group (8 minutes) and the third group (12 minutes), in favor 
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of the first group, where the mean was( 14.5%), Also, there are statistically significant 

differences in a variable that Muscular strength for the abdominal muscles and in favor of 

the second group (10-min), ), where the mean was (29.85 / times).  Researchers recommend 

that high-intensity interval training (HIIT) should be used for the three times used in the 

current study (8 minutes, 10 minutes, 12 minutes), as they are appropriate times to improve 

adolescent health-related fitness component. 

Keywords: Muscular endurance, HIIT, Physical fitness component, Flexibility. 
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بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة   في( HIITع الشدة )مرتف الفتري لتدريب لأسابيع  ثمانية أثر

  بالصحة

 د  ، والء وائل خضرج ، ليث مالك امساعيلب أ، رافع رشدي سالمه جود هللاحسن عالن 
 

 جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني
 

 امللخص
بعض عناصر اللياقة البدنية املرتبطة   ف ( HIITع الشدة )لتدريب الفرتي مرتفل  أثر مثانية أسابيع هدفت الدراسة التعرف اىل 

  ;8±1.55الطول  ;1±15طالبة )العمر  33، وتكونت عينة الدراسة من طالبات مدرسة عبوين البالغ عددهم ابلصحة 
ملدة  ( HIIT) طالبة لكل جمموعة، اجملموعة األوىل استخدمت  11قسموا اىل ثالث جمموعات ابلتساوي  ( 2±45الوزن 

. أظهرت نتائج  د 12ملدة ( HIIT)استخدمت   لثةد واجملموعة الثا 10ملدة ( HIIT) استخدمت  د، اجملموعة الثانية8
، بينما  لصاحل االختبار البعدي جلميع متغريات الدراسة األوىل، الثانية و الثالثة هناك حتسن لدى افراد اجملموعة  أن   الدراسة

حتمل القوة لعضالت الصدر ولصاحل  )  التالية: اتتغري امل لك من    ف  تعزى ملتغري اجملموعة  أظهرت النتائج وجود فروق
دقائق( واجملموعة  8نسبة الشحوم بني اجملموعة األوىل )  ، /مره(   20.25د( حيث بلغ املتوسط احلسايب )10اجملموعة الثانية)

وجود فروق ذات داللة إحصائية ف   وايضا   %14.5دقيقة( ولصاحل اجملموعة األوىل حيث بلغ املتوسط احلسايب 12الثالثة )
وصي  ي. /مره( 29.85د( حيث بلغ املتوسط احلسايب )10متغري حتمل القوة لعضالت البطن ولصاحل اجملموعة الثانية)

دقائق،  8لالزمان الثالثة املستخدمة ف الدراسة احلالية )  (HIITبضرورة استخدام التدريبات الفرتية مرتفعة الشدة )  ونالباحث
 . لدى املراهقني  حسني عناصر اللياقة املرتبطة ابلصحةدقيقه( كوهنا ازمان مناسبة لت12دقائق،10

 الفرتي مرتفع الشدة، عناصر اللياقة البدنية، املرونة.التدريب التحمل العضلي، مصطلحات الدراسة: 
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 املقدمة
ث نقلربربربربربة نوعيربربربربربة احربربربربربدتعتربربربربربرب اللياقربربربربربة البدنيربربربربربة املرتبطربربربربربة ابلصربربربربربحة أحربربربربربد أهربربربربربم العوامربربربربربل الرئيسربربربربربية للتغيربربربربربري ف اجملتمربربربربربع وإ

وهربربربربي أيضربربربربا دوث نقلربربربربة نوعيربربربربة ف حيربربربرباة األفربربربربراد حلربربربرب سربربربربببئا رئيسربربربربيئا الربربربربعي يعربربربربد التقربربربربدم العلمربربربربي والتكنولربربربربوجي وذلربربربربك بسربربربرببب 
العضربربربربربوية منهربربربربربا والوظيفيربربربربربة وقيربربربربربام  املختلفربربربربربةخلربربربربربو اجلسربربربربربم مربربربربربن االمربربربربربرا   وتشربربربربربملللفربربربربربرد  العامربربربربربةمظهربربربربربر مربربربربربن مظربربربربرباهر اللياقربربربربربة 

لفربربربربربربرتة أطربربربربربربول دون الشربربربربربربعور ابلتعربربربربربربب  ابألعمربربربربربربالأعضربربربربربربا  اجلسربربربربربربم بوظائفهربربربربربربا علربربربربربربى أحسربربربربربربن وجربربربربربربه مربربربربربربع القربربربربربربدرة علربربربربربربى القيربربربربربربام 
العناصربربربربربربر البدنيربربربربربة والوظيفيربربربربربربة الربربربربرب  تعكربربربربربرب  كفربربربربربربا ة األدا  ياقربربربربربربة البدنيربربربربربربة تعربربربربربرب عربربربربربربن تفاعربربربربربل كافربربربربربربة واالجهربربربربرباد، لربربربربربربعلك فربربربربرب ن الل

 البدين للفرد. 
عا الّتقربربربربربربدم والّتسربربربربربربربهيالت وبربربربربربربرزت احلاجربربربربربربة اىل ضربربربربربربرورة االهتمربربربربربربام ابللياقربربربربربربة البدنيربربربربربربربة املرتبطربربربربربربة ابلصربربربربربربحة كنتي ربربربربربربة  ربربربربربرب 

ة ونقربربربربرب  ف  ارسربربربربته لأ ةجملربربربربرحلت احليربربربربرباة قلربربربربة ف حركربربربربربة اصنسربربربربان البدنيربربربربربّ ة والروتينيربربربربربّ ة املرتبطربربربربربة ف احليربربربرباة اليوميربربربربربّ  نشربربربربربطة احلركيربربربربّ
حة اجليربربربربربدة لأجهربربربربربزة الربربربربرب  تشربربربربربغل االنسربربربربربان عربربربربربن  ارسربربربربربة  اجلهربربربربربد البربربربربربدين اربربربربربا ال يضربربربربربمن احلربربربربربد األدد املطلربربربربربو  لتربربربربربوفري الصربربربربربّ

ة، فبربربربربربربات  اصنسربربربربربربربان عرضربربربربربربة الحتماليربربربربربربربة اصصربربربربربربابة ابلعديربربربربربربد مربربربربربربربن أمربربربربربربرا  قلربربربربربربربة احلركربربربربربربة ومنهربربربربربربا ارتفربربربربربربربا  ضربربربربربربغط الربربربربربربربدم، احليويربربربربربربّ
غط الّنفسربربربربربربي والتربربربربربربوترالسربربربربربربّ  منة، أمربربربربربربرا  القلربربربربربربب والضربربربربربربّ حيربربربربربربث أن امربربربربربربتالك مسربربربربربربتوى مناسربربربربربربب م اللياقربربربربربربة البدنيربربربربربربة  ،كري، السربربربربربربّ

 احلركربربربربربربي واجلهربربربربربربد البربربربربربربدين األدا املرتبطربربربربربربة ابلصربربربربربربحة أمربربربربربربر مهربربربربربربم لتحقيربربربربربربق الوقايربربربربربربة مربربربربربربن بعربربربربربربض االمربربربربربربرا  الربربربربربرب  تتعلربربربربربربق بكفربربربربربربا ة 
Corbin, S. Lindsey, R. (1989 . 
حة ونظربربربربربرئا للّتقربربربربربدم لربربربربربعلك اربربربربربهدت األلفيربربربربربة  ة املرتبطربربربربربة ابلصربربربربربّ الثّالثربربربربربة اهتمربربربربربام كبربربربربربري ومنقطربربربربربع الّنظربربربربربري ابللياقربربربربربة البدنيربربربربربّ

دريب وظهربربربربربور مراكربربربربربز اللياقربربربربربة  ة احلركربربربربربة، األمربربربربربر الربربربربربعي أّدى اىل حربربربربربدوث طفربربربربربرة ف علربربربربربم التربربربربربّ الّتكنولربربربربربوجي وتزايربربربربربد أمربربربربربرا  قلربربربربربّ
 (.1995ضة والّنشاط البدين )ا زا ، البدنية ال  تسعى لتوفري طرق وأساليب تسهل من  ارسة األفراد للّرحل

ه AAHPER)لتحربربربربربربربالك األمريكربربربربربربربي للصربربربربربربربحة والرتبيربربربربربربربة البدنيربربربربربربربة يُعربربربربربربربّرف النشربربربربربربرباط البربربربربربربربدين  سربربربربربربربب  ( علربربربربربربربى أنربربربربربربربّ
أي حركربربربربربربه جسربربربربربربدية تنت هربربربربربربا عضربربربربربربالت ا يكربربربربربربل العظمربربربربربربي، والربربربربربرب  تتطلربربربربربربب اسربربربربربربتهالكائ للطاقربربربربربربة، ف حربربربربربربني تُعربربربربربربّرف التمربربربربربربارين 

ا فاربربربربة فرعيربربربربة مربربربربن النشربربربرباط البربربربربد ين؛  يربربربربث تكربربربربون متكربربربربررة، ومنظمربربربربة، ويططربربربربائ  ربربربربا  ربربربربدف تعزيربربربربز اللياقربربربربة الرحلضربربربربية علربربربربى أهنربربربربّ
العامليربربربربة، كمربربربربا يُعتربربربربرب  الرئيسربربربربة للوفيربربربرباتالبدنيربربربربة، وقربربربربد اعتربربربربربت منظمربربربربة الصربربربربحة العامليربربربربة أن ا مربربربربول هربربربربو رابربربربربع عوامربربربربل ا طربربربربر 

، %( مربربربربربن حربربربربرباالت مربربربربربر  السربربربربربكري27%( مربربربربربن حربربربربرباالت سربربربربربرطان القولربربربربربون والثربربربربربدي، و)25ٌ-21سربربربربربببائ رئيسربربربربربائ حلربربربربربوايل )
 %( من حاالت مر  القلب التاجي.30وحوايل )
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ة حتسربربربربن  ة عربربربربن طريربربربربق عربربربربدة طربربربربرق وأسربربربرباليب تدريبيربربربربّ دريب الّرحلضربربربربي يسربربربرباعد الرّايربربربربب ف تطربربربربوير لياقتربربربربه البدنيربربربربّ فالتربربربربّ
ة وتسربربربربربرباعده ف بلربربربربربربوا هدفربربربربربربه ابلطّريقربربربربربربة واألسربربربربربربلو  األصربربربربربرب ، دريب طربربربربربربرق تدريبيربربربربربربة  قدراتربربربربربربه البدنيربربربربربربّ حيربربربربربربث ظهربربربربربربر ف علربربربربربربم التربربربربربربّ

دريب الفربربربربربربربربرتي والّتكربربربربربربربربراري وتربربربربربربربربدريب املنافسربربربربربربربربات ويريهربربربربربربربربا مربربربربربربربربن الطربربربربربربربربرق التدريبيربربربربربربربربة  دريب املسربربربربربربربربتمر والتربربربربربربربربّ األخربربربربربربربربرى مثربربربربربربربربل التربربربربربربربربّ
Harris KC, Kuramoto LK, Schulzer M, et al. 2009).) 

دريب الّرحلضربربربربربربربي ولكربربربربربربربّن وإّن اللياقربربربربربربة البدنيربربربربربربربة وتنميتهربربربربربربربا ليسربربربربربربربت مقتصربربربربربربرة علربربربربربربربى اربربربربربربربكل أو اثنربربربربربربربني مربربربربربربن طربربربربربربربرق التربربربربربربربّ 
ة املختلفربربربربربة مربربربربربع مراعربربربربرباة جوانربربربربربب عديربربربربربدة  الوصربربربربربول إىل الطّريقربربربربربة الّتدريبيربربربربربة األمثربربربربربل ف تنميربربربربربة اللياقربربربربربة البدنيربربربربربة للفاربربربربربات العمريربربربربربّ
مربربربربربن خصربربربربربائ  هربربربربربعه الفاربربربربربات هربربربربربي مفتربربربربربّا أول حلربربربربربّث األفربربربربربراد علربربربربربى  ارسربربربربربة الّرحلضربربربربربة ومزاولربربربربربة األنشربربربربربطة بطريقربربربربربة تناسربربربربرببهم 

 لديهم وتطويرها. وتنمي عناصر اللياقة البدنّية 
وال     ابلصحةعناصر اللياقة البدنية املرتبطة و من خالل االطال  على  العديد من الدراسات ال  تستهدف  

متوسط الشدة ذو الزمن الطويل    املستمر منخفض و الفرتي  ان التدريب   وا فقد وجد تناو ا الباحثون ف الدراسة احلالية 
)البشتاوي والخواجة،  مثل دراسة كل من ( دقيقة هي ذات الطابع الغالب ف هعه االمور 60العي قد يصل اىل )

االمر العي جيعل جسم الفرد املمارس للنشاط الرحلضي يعتمد على حرق الدهون ف انتاج الطاقة الالزمة للنشاط   م(2010
وذلك   )Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, 1994)ون  ا يؤدي اىل اخنفاضها ابجلسموابلتايل استهالك الده

  طرق تدريبية ذات الشدة العالية  ومن هنا ظهرت أمهية الدراسة من خالل استخدام مع برامج يعائية مناسبة حلالة الفرد، 
حتسني عناصر اللياقة البدنية   يكون  ا دور ف    مكن أنمن امل  ال دقيقه( و   12دقائق، 10دقائق، 8ولفرتات زمنية يتلفة )

و  قصرية وال  تكون لفرتة زمنية قصرية بفرتات راحة بينية   املرتبطة ابلصحة وأمهها القياسات االنثروبومرتية وحميطات اجلسم،
و مشاركة الدهون   أوكس ينيةاالمر العي جيعل اجلسم يعتمد على انتاج الطاقة من خالل االنظمة الال، ادة عمل عالية

موضو  البحث احلايل    هو هعا و  ،عادة بنائها إبنسب عالية خالل فرتات االستشفا  لتعويض اجلسم من الطاقة املفقودة و  
دقائق،  8أبزمنه يتلفة )   HIIT))ذات الشدة العالية   الفرتية التدريبات أسابيع من   8اثر اىل  العي يهدف اىل التعرف 

 . لدى املراهقني    على عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحةقه(  دقي 12دقائق، 10
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 أهميّة الّدراسة

 برزت أمهية الدراسة ف أهنا: 
 .طريقة تدريبّية تعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنّية املرتبطة ابلّصحةأكثر من تسهم بوضع  -1
ف  عه التربربربربربربربدريباتهربربربربربربرب  أثربربربربربربرو  التربربربربربربربدريبات مرتفعربربربربربربة الشربربربربربربربدةسربربربربربربهم الدراسربربربربربربربة احلاليربربربربربربة ف القربربربربربربربا  الضربربربربربربو  حربربربربربربربول  ثربربربربربربري ت  -2

ابقة الربربربربرب  ت ة علربربربربربى العكربربربربرب  مربربربربربن الّدراسربربربربربات السربربربربربّ رق الّتدريبيربربربربربة  ناولربربربربربتالعناصربربربربربر البدنيربربربربربّ عنصربربربربربر  ف ثربربربربربري أحربربربربربد الطربربربربربّ
 .أو اثنني من العناصر

ابتربربربربربربوا يبحثربربربربربربون عربربربربربربن  البربربربربربرباحثنيب وخصوصربربربربربربا أن أيلربربربربربربب االخربربربربربربع بعربربربربربربني االعتبربربربربربربار الربربربربربربزمن التربربربربربربدري  القصربربربربربربري للتربربربربربربدري -3
مربربربربربن اجربربربربربل حتسربربربربربني عناصربربربربربر اللياقربربربربربة البدنيربربربربربة املرتبطربربربربربة ابلصربربربربربحة والربربربربرب  تتمااربربربربربى مربربربربربع سربربربربربرعة احليربربربربرباة  السربربربربربريعةالسربربربربرببل 
 وتطورها.

أدخربربربربربال املوسربربربربربيقى ف التربربربربربدريب ملربربربربربا  ربربربربربا أمهيربربربربربة كبربربربربربرية ف ادخربربربربربال عنصربربربربربر املربربربربربّر للتربربربربربدريب والربربربربربعي يسربربربربرباعد و فربربربربربربز  -4
 أكرب كما أثبت العديد من الباحثني مثلالشخ  على بعل جمهود 

Schwartz, S. E., Fernhall, B., & Plowman, S. A. (1990)) 
 املتخصصربربربربنيو  العامربربربربة مربربربربن أبنربربربربا  اجملتمربربربربعفمربربربربن هنربربربربا حمربربربربل الباحربربربربث أن تكربربربربون الّدراسربربربربة اثابربربربربة خطربربربربوة علميربربربربة جربربربربادة تسربربربرباعد  

 .ال الّرحلضي لالرتقا  استوى اللياقة البدنّيةاجملف 
 

 مشكلة الدراسة 

املواصربربربربربربالت ان منربربربربربربط حيربربربربربرباة االنسربربربربربربان ف الفربربربربربربرتة احلديثربربربربربربة مربربربربربربن اسربربربربربربتخدام املصربربربربربرباعد بربربربربربربدال مربربربربربربن الربربربربربربدرج واسربربربربربربتخدام وسربربربربربربائل  
لربربربربربربه الربربربربربربدور الكبربربربربربربري ف ارتفربربربربربربا  نسربربربربربرببة االمربربربربربربرا  املزمنربربربربربربة نتي ربربربربربربة الربربربربربربزحلدة املفرطربربربربربربة ف حميطربربربربربربات اجلسربربربربربربم اجلربربربربربرباهز كربربربربربربان  واالكربربربربربربل

وقياسربربربربربربرباته املختلفربربربربربربربة ابصضربربربربربربربافة اىل العوائربربربربربربربق األخربربربربربربربرى مثربربربربربربربل األلعربربربربربربربا  ومربربربربربربربا  ربربربربربربربا مربربربربربربربن دور ف اسربربربربربربربتغالل الربربربربربربربوق األطربربربربربربربول ف 
 وخصوصربربربربا املربربربربرتبط منهربربربربا ابلصربربربربحة.  امربربربربةالعاجللربربربربوس والرتكيربربربربز وعربربربربدم احلركربربربربة  ربربربربا يربربربربنعك  سربربربربلبا علربربربربى عناصربربربربر اللياقربربربربة البدنيربربربربة 

اىل ان قلربربربربة  ارسربربربربة  (sallis& Patrick,1994; Lamonte& Blair,2006) حيربربربربث أكربربربربد كربربربربل مربربربربن
النشربربربربربرباط البربربربربربربدين لربربربربربربه دور كبربربربربربربري ف اخنفربربربربربربا  مسربربربربربربتوى اللياقربربربربربربة البدنيربربربربربربة لربربربربربربدى الشربربربربربربخ  وخصوصربربربربربربا املربربربربربربرتبط منهربربربربربربا ابلصربربربربربربحة 

اىل اخنفربربربربربا  معربربربربربدالت االيربربربربربض الربربربربرب   يواكتسربربربربربا  الشربربربربربحميات  ربربربربربا يربربربربربؤدحيربربربربربث يبربربربربربدأ االنسربربربربربان بفقربربربربربدان الكتلربربربربربة العضربربربربربلية 
ف  (2013 ذيربربربربربب،)سربربربربربوف تعربربربربربود ابلسربربربربربلب علربربربربربى وظربربربربربائك اجلسربربربربربم املختلفربربربربربة الوظيفيربربربربربة منهربربربربربا واحلركيربربربربربة. وهربربربربربعا مربربربربربا أكربربربربربده 
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الكبربربربربربربري علربربربربربربى صربربربربربربحتهم وعلربربربربربربى  األثربربربربربربردراسربربربربربربته اىل أن ارتفربربربربربربا  نسربربربربربربب انتشربربربربربربار البدانربربربربربربة لربربربربربربدى الطلبربربربربربربة ف املربربربربربربدارس كربربربربربربان لربربربربربربه 
ف االنديربربربربربة  ومربربربربربدربنيرحلضربربربربربية للرّتبيربربربربربة ال نيكمعّلمربربربربرب البربربربربرباحثون   عمربربربربربلجمربربربربربال فمربربربربربن خربربربربربالل يل الدراسربربربربربي  ربربربربربم. مسربربربربربتوى التحصربربربربرب 
للّنشربربربربربربرباط ونوعيربربربربربربربة الّنشربربربربربربرباط واالفربربربربربربربراد االصربربربربربربربحا  اسربربربربربربربتوى  ارسربربربربربربربة الطلبربربربربربربربة اخنفربربربربربربربا  واضربربربربربربرب  ان هنربربربربربربرباك  الفلسربربربربربربربطينية تبربربربربربربربني

منة والبدانربربربربربة واخنفربربربربربا  مسربربربربربتوى اللياقربربربربربة واملؤاربربربربربرات واضربربربربربحة  ربربربربربعا ا لربربربربربل فالعديربربربربربد مربربربربربن الطّلبربربربربربة يعربربربربربانون مربربربربربن . املمربربربربربارس السربربربربربّ
حة ال مصربربربربربابني  فلسربربربربربطني% مربربربربربن سربربربربربكان 25تفيربربربربربد إحربربربربربداها أبن فلسربربربربربطينية البدنيربربربربربة، وف إحصربربربربربائيات عديربربربربربدة لربربربربربوزارة الصربربربربربّ

نسربربربربربربربرببة عاليربربربربربربربربة ف اجملتمربربربربربربربربع الفلسربربربربربربربربطي  مصربربربربربربربربابني اربربربربربربربربر  ف إحصربربربربربربربربائية أخربربربربربربربربرى تبربربربربربربربربنّي أبن  الربربربربربربربربدم وأيضربربربربربربربرباابرتفربربربربربربربربا  ضربربربربربربربربغط 
االسربربربربرباليب التدريبيربربربربربة اثربربربربربل ا طربربربربربوط العريضربربربربربة صجيربربربربرباد احللربربربربربول  ربربربربربعه املشربربربربربكلة كربربربربرباقرتّا بربربربربربرامج مربربربربربن هنربربربربربا  ربربربربربد ان فالسربربربربربكري. 

مبنيربربربربربة علربربربربربى اسربربربربرب  علميربربربربربة وعمليربربربربربة قابلربربربربربة للتطبيربربربربربق، والبربربربربربد  ف عمربربربربربل قاعربربربربربدة بيربربربربربا ت ودراسربربربربربات  ترفيهيربربربربربة و تعربربربربربة رحلضربربربربربية
 حي للطلبربربربربربة ف املربربربربربدارسلتحديربربربربربد ماهيربربربربربة االنشربربربربربطة واالسربربربربرباليب الربربربربرب  تسربربربربربهم ف احربربربربربراز نتربربربربربائج حتسربربربربربينية علربربربربربى الوضربربربربربع الصربربربربرب 

الدراسربربربربربربة كنربربربربربربواة اوىل لتحديربربربربربربد االسربربربربربرباليب التدريبيربربربربربربة املفيربربربربربربدة  هربربربربربربعه جربربربربربربا ت لربربربربربربعلك، زمنهربربربربربربا التربربربربربربدري  طويربربربربربربل نوان ال يكربربربربربربو 
ة لوضربربربربربربع  وذات التربربربربربربجيثري االجيربربربربربربايب علربربربربربربى الفاربربربربربربة العمريربربربربربربة قيربربربربربربد الدراسربربربربربربة. ة وعمليربربربربربربّ وتعتربربربربربربرب هربربربربربربعه الّدراسربربربربربربة ايضربربربربربربا حماولربربربربربربة علميربربربربربربّ

 رتقا  استوى اللياقة البدنية املرتبطة ابلّصحة لدى الطّلبة واجملتمع احملّلي.حلول مبدئية وحترّكات فعلية لال
 

 :أهداف الّدراسة

 االتية:األهداف  هدفت هعه الدراسة التعرف اىل
بربربربربربربني القياسربربربربربربني القبلربربربربربربي والبعربربربربربربدي ف  يربربربربربربع متغربربربربربربريات  (HIITالفربربربربربربرتي مرتفربربربربربربع الشربربربربربربدة ) اسربربربربربربتخدام التربربربربربربدريب أثربربربربربربر -1

  دقائق(.8الدراسة لدى افراد اجملموعة الت ريبية األوىل )
بربربربربربربني القياسربربربربربربني القبلربربربربربربي والبعربربربربربربدي ف  يربربربربربربع متغربربربربربربريات  (HIITأثربربربربربربر اسربربربربربربتخدام التربربربربربربدريب الفربربربربربربرتي مرتفربربربربربربع الشربربربربربربدة ) -2

  دقائق(.10) ثانيةالدراسة لدى افراد اجملموعة الت ريبية ال
بربربربربربربني القياسربربربربربربني القبلربربربربربربي والبعربربربربربربدي ف  يربربربربربربع متغربربربربربربريات  (HIITاسربربربربربربتخدام التربربربربربربدريب الفربربربربربربرتي مرتفربربربربربربع الشربربربربربربدة )أثربربربربربربر  -3

  دقائق(.12) ثالثةالدراسة لدى افراد اجملموعة الت ريبية ال
ف القيربربربربربرباس البعربربربربربربدي علربربربربربربى  يربربربربربربع متغربربربربربربريات الدراسربربربربربربة  (HIITأثربربربربربربر اسربربربربربربتخدام التربربربربربربدريب الفربربربربربربرتي مرتفربربربربربربع الشربربربربربربدة ) -4

 .يبية الثالثةالتدر  تبني افراد اجملموعا
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 :فرضيّات الّدراسة

  االتية:الدراسة التحقق من صحة الفرضيات  سعت
 يربربربربع متغربربربربريات  ف والبعربربربربديبربربربربني القياسربربربربني القبلربربربربي  (α ≤ 0.05)فربربربربروق ذات داللربربربربة احصربربربربائية  ديوجربربربرب  ال -1

 االوىل  الت ريبيةلدى افراد اجملموعة  الدراسة
علربربربى  يربربربع متغربربربريات  والبعربربربديبربربربني القياسربربربني القبلربربربي  (α ≤ 0.05)ال يوجربربربد فربربربروق ذات داللربربربة احصربربربائية  -2

 الثانية الت ريبيةلدى افراد اجملموعة  الدراسة
علربربربى  يربربربع متغربربربريات  والبعربربربديبربربربني القياسربربربني القبلربربربي  (α ≤ 0.05)ال يوجربربربد فربربربروق ذات داللربربربة احصربربربائية  -3

 الثالثة الت ريبيةلدى افراد اجملموعة  الدراسة
ف القيربربربربربربرباس البعربربربربربربربدي علربربربربربربربى  يربربربربربربربع متغربربربربربربربريات الدراسربربربربربربربة ( α ≤ 0.05ال يوجربربربربربربربد فربربربربربربربروق ذات داللربربربربربربربة إحصربربربربربربربائية ) -4

 .الثالثةالتدريبية  تاجملموعابني افراد 
 

 مصطلحات الدراسة

 

 السابقة: الدراسات

بعض  يتم عرض على األدب التربوي وانسااااااااااااااااحماحة م    ا   الا  ا اااااااااااااا   اطالع الباحثااح ومن خالل 
ف  ماحل التربي  الب ني    (HIIT اتد ا  الت  ب  التتري مرنت  الدا )  ال  ا اح  الت  ناحول  موواوع ا

 والربحو :
 
 

ف    (HIITالت  ب  التتري مرنت  الدا )  ف  واو  عرض ال  ا اح  الساحبت  نبلن للبحثه    ي  د ا ا   

البحه العل   ف   ذا وأل   ال احل الربحواا  و ووااوع ثلوي ومالم ولم  ل وامال  متتلبح  الع اار  
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و ذا مح     لمال يوم  ن  ) بحل  ا اااااح  الت  ناحول   ذا ال وواااااوع وخ اااااوناااااح ل   ال را تلن ال احل

 يؤو  على    ي  إمرا  مال  ذه ال  ا  .

 الدراسة  حدود

 .حمافظة  بل  –املكاين: دولة فلسطني  داحل -
 .1/9/2019وحىت 1/7/2019الزماين: ات هعه الدراسة ف الفرتة الواقعة بني  داحل -
 البشري: طلبة مدرسة عبوين الثانوية. داحل -

 الدراسة إجراءات

 منهج الدراسة 

 يربربربربربربةجتريبثالثربربربربربربة جمموعربربربربربربات املربربربربربربنهج الّت ربربربربربربري  ف أحربربربربربربد تصربربربربربرباميمه املسربربربربربربّمى ابلقيربربربربربرباس القبلربربربربربربي والبعربربربربربربدي ل وناسربربربربربربتخدم البربربربربربرباحث
 ملالئمته وطّبيعة الّدراسة.

 عينة الدراسة:  

التابعة ملدرسة عبوين   األساسي والتاسعطالبة من الصفوف الدراسية السابع، الثامن  ( 60)تكونت عينة الدراسة من 
مدي  ( طالبة لكل جمموعة، مت اختيارهم وتقسيمهم على اجملموعات بشكل ع20مقسمني على ثالث جمموعات )  الثانوية 

 . وذلك لتناسب قدراهتم البدنية

 تكافؤ المجموعات: متغيرات الدراسة القبلية

احلسابّية واالحنرافات املعيارية ملتغرّيات الدراسة القبلية تبعئا ملتغري  اجملموعات مّت استخراج املتوسطات للتحقق من تكافؤ 
ولبيان الفروق اصحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام اختبار    (. ، جتريبية اثلثةاجملموعة )جتريبية أوىل، وجتريبية اثنية 

 األحادي.  نتائج التباين يبني ( 2)يبني املتوسطات واجلدول    (1) واجلدول حتليل التباين األحادي  
 ( 60)ن=   للقياسات االنثروبومرتية قيد الدراسة  (: يظهر املتوسطات احلسابية ومعامل االلتواء 1اجلدول رقم )

 معامل االلتواء  المتوسط الحسابي± االنحراف المعياري   العينة المتغيرات 

 معامل الخطأ اإلحصاء 

 0.309 0.076 0.723±13.95 60 العمر  
 0.309 0.009 0.04±1.51 60 الطول  
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 0.309 -0.534 3.76±47.10 60 الوزن 

 

لمتغير  تبعا األحاديحتليل التباين اختبار واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  :(2)  رقم  دول اجل

 متغيرات الدراسة القبلية المجموعة على

 
 المتغيرات 

 
 مصدر التباين

مجموع مربعات  
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ) ف ( 

مستوى 
 الداللة*

 بلن ال ا وعح  كتلة الجسم 
 داخل ال ا وعح  

 ال ا وع

62.35 
774.59 
836.95 

2 
57 
59 

31.17 
13.58 

2.29 0.110 

مؤشرة كتلة الجسم 

(BMI) 
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ل ا وعا

7.25 
217.29 
224.54 

2 
57 
59 

3.62 
3.81 

0.952 0.392 

 Fatنسبة الشحوم )

Percentage  
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ال ا وع

23.78 
324.51 
348.29 

2 
57 
59 

11.89 
5.69 

2.08 0.133 

تحمل القوة لعضالت 

-Pushالصدر )

Up) 

 بلن ال ا وعح 
 ال ا وعح   داخل

 ال ا وع

6.53 
62.40 
68.93 

2 
57 
59 

3.26 
1.09 

2.98 0.059 

تحمل القوة لعضالت 

 (Sit-Upالبطن )
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ال ا وع

39.43 
379.30 
418.73 

2 
57 
59 

19.71 
6.65 

2.96 0.060 

مرونة 

(Flexibility ) 
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ال ا وع

6.88 
374.51 
381.39 

2 
57 
59 

3.44 
6.57 

0.52 0.595 
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التحمل الدوري  

 التنفسي
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ال ا وع

39.90 
453.25 
493.15 

2 
57 
59 

19.95 
7.95 

2.50 0.090 

نبضات القلب في 

 ( RHRالراحة )
 بلن ال ا وعح 

 داخل ال ا وعح  
 ال ا وع

57.63 
770.10 
827.73 

2 
57 
59 

28.81 
13.51 

2.13 0.128 

متغيرات الدراسة   بين)≥0.05فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )يتبين من الجدول أعاله أنه ال توجد أي 

 القياس القبلي تعزى لمتغير المجموعة.   في

 
 متغريات الدراسة 

 املتغري املستقل:
 .( دقيقه12، 10، 8زمان املختلفة )الربامج التدريبية املقرتحة لأ 

 املتغري التابع: 
 ( 1امللحق رقم ) ركما يظه  )عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة(:املّتغريات البدنية  -أ

 حميطات اجلسم -1
 مؤار كتلة اجلسم -2
 نسبة الشحوم -3
 التحمل العضلي  -4
   املرونة -5

 القياسات الفسيولوجّية -ب
  الباحث.مت قياس النبض ابلطريقة اليدوية من خالل  (:RHR)الرّاحة القلب وقت  ضنب -6
  Cardiorespiratory Endurance)) التنفسيالتحمل الدوري  -7

 

 الربانمج التدرييب

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

173 

 

، عبداملقصود.  1984بعد االّطال  على املراجع العلمّية املختّصة ف جمال الّتدريب الرحلضي )عالوي. ون قام الباحث 
فرتي  الّتدريب ال اتألفراد اجملموع ة الثالث الّتدريبيي امج ( بتصميم الرب 1987، فوك . 1997، كوربن ولندسي. 1992

 ( 2ملحق رقم )   .د( 12د،10د،  8مرتفع الشدة لالزمان التالية )
 اآلتية: النقاط  ون وقد راعى الباحث 

 الدراسة. الّتنويه بعدم مشاركة أفراد عينة الدراسة ف أي نشاط بدين آخر طول فرتة  −
 توحيد اصمحا  والنشاط ا تامي لكال اجملموعتني.  −
 جرعات تدريبية أسبوعيئا.  3أسابيع بواقع   مثان الّتطبيق ملدة  التمارين ومدة ف   ية الثالثةالتدريب  امجأن يتماثل الرب  −
 زمن العمل.   هو  اتوكان الفرق بني اجملموع لم موعات الثالث ح م الوحدة الّتدريبية ل اختالف −
اقصى نبضات  %( من90-70مرتفعة )توحيد شدة الحمل التي تؤدي بها المجموعتان البرنامج الخاص بها، بشدة  −

 للقلب حسب معادلة كارفونين.

 

 إجراءات الدراسة 

تم تقسيم الخطوات إلى ثالثة مراحل تطبيقية كما هو  الدراسة بإجراء الدراسة ولتوضيح كيفية اتمام هذه  ونقام الباحث

 مبين:

أبخع املوافقة من إدارة املدرسة وتوزيع اجملموعات بعد عمل الفحوصات الطبية الالزمة ألفراد  ون  قام الباحث  املرحلة األوىل: −
االختبارات والقياسات القبلية بتاريخ   ونالعينة، منوذج الفح  الط ، وبعد إاام الفحوصات الالزمة اجرى الباحث

 م. 15/6/2019
، حيث مت تطبيق  ات الثالث على أفراد اجملموع ة التدريبي امجااتملت هعه املرحلة على مرحلة تطبيق الرب  املرحلة الثانية: −

مل  م اات1/9/2019م إىل 1/7/2019( وحدات تدريبية أسبوعية استمرت من3أسابيع وبواقع )  مثانيةملدة  امجالرب 
 ات الثالث ( وحدة تدريبية لكل من اجملموع24) الرب مج على 

قام الباحث بتطبيق االختبارات نفسها ال  قام بتطبيقها ف القياس   امجبعد االنتها  من فرتة تطبيق الرب  املرحلة الثالثة:  −
 م. 6/9/2019القبلي وذلك بتاريخ 

 المعالجات اإلحصائية
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( SPSSال  ا    ا تد   برنحمج الرم  اإلث حئي  للعلو  المت حعي    نسحؤل   عنمن  مل اإلمحب  

 وذلك بتتبلق ال عحلاح  اإلث حئي  اآلني :

 ال تو تح  الحسحبي  والنحرافح  ال عيح ب  والاس  ال ئوب .   -1

لل تح ن  البع ي     (Sidak(  واختبح   ل اك  One Way ANOVAنحللل التبحين األثحدي   -2

 بلن ال تو تح . 

 (.Paired samples t- testاختبح    لألمواج ال رنبت    -3
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 :ى والذي نصهالالنتائج المتعلقة بالفرضية األو واًل: أ

على  يع متغريات الدراسة لدى افراد   والبعدي بني القياسني القبلي   (α ≤ 0.05)ال يوجد فروق ذات داللة احصائية 
 دقائق(.  8(اجملموعة الت ريبية االوىل  

 -Paired samples tاختبح    ( لألمواج   نم نتبلق ولتحص  ذه التروي  والتأك  من نحتالح

testذلك ( نبلن2 قم   (  ونتحئج الا ول 

 (.20ن=) في القبلي والبعديقياسيين بين ال(: نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفروق 2الجدول رقم )
 

 المتغيرات 

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  %غيرالت

 *0.000 27.21 3.72 41.40 3.88 45.66 كغم كتلة الجسم 

-9.32 

 *20.29 1.97 18.40 1.85 25.80 0.000 % (BMIمؤشرة كتلة الجسم )

-9.31 

 Fatنسبة الشحوم )

Percentage  

% 18.58 2.10 14.50 1.27 12.09 0.000* 

-21.95 

القوة لعضالت الصدر تحمل 

(Push-Up) 

 *0.000 17.44 1.76 15.45 1.27 7.40 مره 

108.78 

تحمل القوة لعضالت البطن 

(Sit-Up) 

 12.90 2.05 27.20 2.02 34.79 0.000* 

110.85 

 *0.000 18.33 2.04 21.20 2.30 12.84 سم ( Flexibilityمرونة )

65.10 

ملليتر  التحمل الدوري التنفسي

 كغم/

38.20 2.55 46.38 1.54 13.18 0.000* 

21.41 

نبضات القلب في الراحة  

(RHR ) 

 نبضة/

 ة الدقيق

75.55 4.17 67.20 4.82 7.975 0.000* 

-11.05 

 . (α ≤  0.05  * دال إث حئيح عا  مستو  ال لل 
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 يع متغريات الدراسة حيث اخنفض   ف فروق ذات داللة إحصائية  وجدت( أعاله انه 2يالحظ من بيا ت اجلدول رقم ) 
وهي    اال اساهم ف التجيثري على ابقي املتغريات املرتبطة بنزول كتلة اجلسم    %9.32  متوسط كتلة اجلسم بنسبة ماوية تصل اىل

وصلت نسبة التحسن اىل  نسبة الشحوم  وأيضا ، % 9.31ت نسبة التحسن ( حيث بلغBMIمؤار كتلة اجلسم)
%، كما كان التجيثر واض  ملتغريات املرتبطة بتحمل القوة لكل من عضالت الصدر وعضالت البطن  حيث وصلت  21.95

كان للرب مج  ابستخدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة    وأيضا% على التوايل،  110.85% و  108.78نسبة التحسن  اىل  
(HIITثري واض  حيث وصلت نسبة  )  رافقها حتسن ف اجلهاز الدوري التنفسي  65.10اىل ف املرونة التحسن ،%

الواض  على نبضات القلب ف الراحة حيث وصلت نسبة التحسن اىل   األثر%، وهعا كان له 21.41بنسبة وصلت اىل 
11.05.% 

 :ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والذي نصها
على مجيع متغريات الدراسة لدى   والبعدي ( بني القياسني القبلي α ≤ 0.05احصائية )ال يوجد فروق ذات داللة  

 دقائق(   10)  افراد اجملموعة التجريبية الثانية 
(، ونتائج اجلدول  Paired samples t- testمت تطبيق اختبار )ت( لأزواج )  ولفح  هعه الفرضية والتجيكد من صحتها

 ( تبني ذلك 3رقم )

 (.20ن=) في القبلي والبعديقياسيين بين ال(: نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفروق 3الجدول رقم )
 

 المتغيرات 

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  التحسن%

 * 0.000 20.19 3.45 43.25 3.59 47.84 كغم كتلة الجسم 
-9.59 

 * 21.12 1.81 19.10 1.74 20.00 0.000 % (BMIمؤشرة كتلة الجسم )
-9.56 

 Fatنسبة الشحوم )

Percentage  
% 19.96 2.38 15.85 2.16 17.12 0.000 * 

-20.59 

تحمل القوة لعضالت الصدر  

(Push-Up) 
 * 0.000 12.83 3.93 20.25 0.91 8.10 ع د مرا 

150 

القوة لعضالت البطن تحمل 

(Sit-Up) 
 * 0.000 23.52 4.17 29.85 3.03 14.35 ع د مرا 

108.0 

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

177 

 

 * 0.000 26.44 2.40 20.90 2.14 12.05  م ( Flexibilityمرونة )
73.4 

 * 0.000 13.03 1.31 46.73 3.50 36.25 ملللتر  التحمل الدوري التنفسي
28.91 

نبضات القلب في الراحة 

(RHR ) 
 77.95 3.03 65.25 3.45 11.90 0.000 * 

-16.29 

 . (α ≤  0.05  * دال إث حئيح عا  مستو  ال لل 
فروق ذات داللة إحصائية على  يع متغريات الدراسة حيث اخنفض   دجتو  ( أعاله انه3يالحظ من بيا ت اجلدول رقم ) 

%  اساهم ف التجيثري على ابقي املتغريات املرتبطة بنزول كتلة اجلسم اال وهي  9.59متوسط كتلة اجلسم بنسبة ماوية تصل اىل  
سن اىل  نسبة الشحوم وصلت نسبة التح وأيضا % ، 9.56( حيث بلغت نسبة التحسن BMIمؤار كتلة اجلسم)

%، كما كان التجيثر واض  ملتغريات املرتبطة بتحمل القوة لكل من عضالت الصدر وعضالت البطن  حيث وصلت  20.59
(  HIITكان للرب مج  ابستخدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة )  وأيضا% على التوايل،  108% و  150نسبة التحسن  اىل  

%، رافقها حتسن ف اجلهاز الدوري التنفسي بنسبة وصلت اىل  73.4اىل  ف املرونة   ثري واض  حيث وصلت نسبة التحسن  
 %.16.29الواض  على نبضات القلب ف الراحة حيث وصلت نسبة التحسن اىل   األثر %، وهعا كان له 28.91

 :ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والذي نصها
بني القياسني القبلي والبعدي على  يع متغريات الدراسة لدى افراد    (α ≤ 0.05)ال يوجد فروق ذات داللة احصائية 

 دقيقة(    12) اجملموعة الت ريبية الثالثة 
 -Paired samples tاختبح    ( لألمواج   نم نتبلق ولتحص  ذه التروي  والتأك  من نحتالح

testذلك. ( نبلن4 قم   (  ونتحئج الا ول 

 ن=(.) في القبلي والبعديقياسيين بين ال(: نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفروق 4الجدول رقم )
 

 المتغيرات 

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  التحسن%

 8.84- * 0.000 19.94 3.46 43.58 3.59 47.81  كتلة الجسم 

 20.53 2.07 18.65 1.91 15.45 0.000 * -9.15  (BMIمؤشرة كتلة الجسم )

 Fatنسبة الشحوم )

Percentage  
 19.86 2.65 16.08 2.15 15.72 0.000 * 

-19.0 
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تحمل القوة لعضالت الصدر 

(Push-Up) 
 8.10 0.91 17.75 1.29 28.83 0.000 * 

119.13 

البطن تحمل القوة لعضالت 

(Sit-Up) 
 12.45 2.56 26.30 4.16 17.78 0.000 * 

111.24 

 12.68 3.13 21.60 2.80 22.91 0.000 * 70.34  ( Flexibilityمرونة )

 24.20 * 0.000 16.01 1.61 46.70 2.26 37.60  التحمل الدوري التنفسي

نبضات القلب في الراحة  

(RHR ) 
 76.70 3.72 66.30 3.40 15.79 0.000 * 

-13.55 

 . (α ≤  0.05  * دال إث حئيح عا  مستو  ال لل 
وجود فروق ذات داللة إحصربربربربربائية على  يع متغريات الدراسربربربربربة حيث اخنفض ت( أعاله انه  3يالحظ من بيا ت اجلدول رقم )

%  اسربربربرباهم ف التجيثري على ابقي املتغريات املرتبطة بنزول كتلة اجلسربربربربم اال 8.84متوسربربربربط كتلة اجلسربربربربم بنسربربربرببة ماوية تصربربربربل اىل  
نسربرببة الشربربحوم وصربربلت نسربرببة التحسربربن اىل   وأيضربربا% ،  9.15( حيث بلغت نسربرببة التحسربربن  BMIوهي مؤاربربر كتلة اجلسربربم)

%، كما كان التجيثر واضربربربربرب  ملتغريات املرتبطة بتحمل القوة لكل من عضربربربربربالت الصربربربربربدر وعضربربربربربالت البطن  حيث وصربربربربربلت 19
كان للرب مج  ابسربتخدام التدريب الفرتي مرتفع الشربربدة   وأيضربربا% على التوايل،  111.24% و  119.3نسرببة التحسربن  اىل  

(HIIT  ثري واضربربربرب  حيث  )  رافقها حتسربربربربن ف اجلهاز الدوري التنفسربربربي 70.34اىل  ف املرونة  وصربربربربلت نسربربربرببة التحسربربربربن ،%
الواضربرب  على نبضربربات القلب ف الراحة حيث وصربربلت نسربرببة التحسربربن اىل   األثر%، وهعا كان له  24.20بنسربرببة وصربربلت اىل 

13.55.% 
 :رابعًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والذي نصها

  تاجملموعاف القياس البعدي على  يع متغريات الدراسة بني افراد (  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية )ال يوجد فروق  
 دقيقة(. 12دقائق،10دقائق،8)ة التدريبية الثالث

(، ونتائج  One- Way ANOVA) ولفح  هعه الفرضية والتجيكد من صحتها مت استخدام حتليل التباين األحادي

 ذلك. ( تبني 5اجلداول رقم )
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على القياس البعدي لمتغيرات   (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5الجدول رقم )
 (.60) ن=الدراسة تبعا لمتغير المجموعة

 المجموعة       
 

 المتغيرات

 دقائق  8
 ( 20)ن= 

 دقائق  10
 ( 20)ن= 

 دقيقة  12
 ( 20)ن= 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
  كتلة الجسم

(Body Weight) 
41.40 3.72 43.25 3.44 43.58 3.46 

مؤشرة كتلة الجسم 

(BMI) 
18.39 1.84 19.1 1.7 18.65 1.91 

 نسبة الشحوم 

(Fat Percentage) 
14.5 1.2 15.8 2.1 16.07 2.1 

تحمل القوة لعضالت الصدر 

(Push-Up) 
15.4 1.7 20.25 2.15 17.7 2.15 

تحمل القوة لعضالت البطن 

(Sit-Up) 
27.2 2.1 29.85 4.17 26.3 4.1 

 21.2 2.04 20.9 2.4 21.6 2.7 (  Flexibilityمرونة )
 التحمل الدوري التنفسي

(Cardio 

Respiratory ) 

46.37 1.53 46.72 1.31 46.70 1.60 

نبضات القلب في الراحة 

(RHR ) 
67.2 4.81 65.2 3.44 66.3 3.40 
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على القياس البعدي لمتغيرات   (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق 6الجدول رقم )
 (.60)ن=  الدراسة تبعا لمتغير المجموعة

 
 المتغيرات 

 
 مصدر التباين

مجموع  
مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ) ف ( 

مستوى 
 الداللة*

 ال ا وعح بلن  كتلة الجسم 
داخل  

 ال ا وعح 
 ال ا وع

55.058 
716.188 
771.246 

2 
57 
59 

27.529 
12.565 

2.191 0.121 

مؤشرة كتلة الجسم  

(BMI) 
 بلن ال ا وعح 

داخل  
 ال ا وعح 

 ل ا وعا

5.054 
191.826 
196.88 

2 
57 
59 

2.527 
3.365 

 

.751 .477 

 Fatنسبة الشحوم )

Percentage  
 بلن ال ا وعح 

داخل  
 ال ا وعح 

 ال ا وع

29.025 
207.288 
236.313 

2 
57 
59 

14.513 
3.637 

3.991 0.024* 

تحمل القوة لعضالت 

 ( Push-Upالصدر )
 بلن ال ا وعح 

  داخل
 ال ا وعح 

 ال ا وع

230.53 
384.45 
614.98 

2 
57 
59 

115.267 
6.745 

17.090 0.000* 

تحمل القوة لعضالت 

 (Sit-Upالبطن )
 ال ا وعح بلن 

داخل  
 ال ا وعح 

 ال ا وع

136.23 
735.9 
872.1 

2 
57 
59 

68.117 
 

5.276 0.008* 
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 بلن ال ا وعح  ( Flexibilityمرونة )
داخل  

 ال ا وعح 
 ال ا وع

4.933 
337.80 
342.733 

2 
57 
59 

2.467 
5.926 

0.416 0.662 

 التحمل الدوري التنفسي

Cardiorespiratory)) 
 ال ا وعح بلن 

داخل  
 ال ا وعح 

 ال ا وع

1.52 
126.8 
128.40 

2 
57 
59 

0.763 
2.226 

0.343 0.711 

نبضات القلب في الراحة  

(RHR ) 
 بلن ال ا وعح 

داخل  
 ال ا وعح 

 ال ا وع

38.10 
887.15 
925.25 

2 
57 
59 

19.050 
15.564 

1.224 0.302 

 (. α  ≤ 0.05) * دال إحصائيائ عند مستوى الداللة

( ف )نسبة الشحوم،  α  ≤ 0.05) ( إىل وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 6تشري نتائج اجلدول رقم )

دقيقة(. ولتحديد  12دقائق،10دقائق،8حتمل القوة لعضالت الصدر وحتمل القوة لعضالت البطن( تبعا ملتغري اجملموعة )

( للمقار ت البعدية بني املتوسطات احلسابية، ونتائج اجلدول رقم  Sidakلصاحل من الفروق مت استخدام اختبار سيداك )

 ( توض  ذلك. 7)
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بين المتوسطات الحسابية على القياس لداللة الفروق  سيداك (: نتائج اختبار7جدول رقم )ال
البعدي لمتغيرات نسبة الشحوم تحمل القوة للذراعين وتحمل القوة لعضالت البطن تبعا لمتغير  

 (. 60المجموعة )ن=  
 

 المتغيرات
 

 المجموعة 
 

 المتوسط 
المجموعة  

(1 ) 
 دقائق  8

 (2المجموعة ) 
 دقائق  10

 (3المجموعة ) 
 دقائق  12

 * 1.58- 1.35-  14.50 دقحئق 8 نسب  الدحو  
 0.23-   15.85 دقحئق 10
    16.08 دقيت   12

نح ل التو) 
 عضال  ال   ل

 *2.30- *4.80  15.45 دقحئق 8
 *2.50-   20.25 دقحئق 10
    17.75 دقيت   12

نح ل التو) 
 لعضال  البتن 

 900. 2.65-  27.2 دقحئق 8
 *3.55   29.85 دقحئق 10
    26.3 دقيت   12

 (.α ≤ 0.05  ال لل  مستو   عا  إث حئيحة  دال* 
نسبة الشحوم بني اجملموعة األوىل   ف املتوسطات  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية ف 7يتض  من اجلدول رقم )

% مقارنة مع اجملموعة  14.5األوىل حيث بلغ املتوسط احلسايب ولصاحل اجملموعة  دقيقة( 12دقائق( واجملموعة الثالثة )8)
متغري حتمل القوة لعضالت الصدر  ف وكعلك أظهرت النتائج وجود فروق  . ( على التوايل 16.08و 15.85)والثالثة  الثانية  

املتوسط احلسايب للم موعة األوىل   /مره( بينما بلغ  20.25حيث بلغ املتوسط احلسايب ) د( 10ولصاحل اجملموعة الثانية)
متغري حتمل القوة لعضالت    ف ، كما يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية  ( على التوايل 17.75و  15.54والثالثة )

/مره( بينما بلغ املتوسط احلسايب للم موعة   29.85حيث بلغ املتوسط احلسايب )  د( 10البطن ولصاحل اجملموعة الثانية)
 . مره( على التوايل 26.3مره و 27.2الثالثة )األوىل و 
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 مناقشة النتائج: 

ذو داللة احصائية ف تطوير    ثري ( كان  ا  HIITاستخدام اارين التدريب الفرتي مرتفع الشدة )  أناظهرت نتائج الدراسة 

(، حتمل قوى  Fat Percentage  (، نسبة الشحوم) BMIقياسات )االنثروبومرتية، مؤار كتلة اجلسم)ال كل من 

(، التحمل الدوري  Flexibility(، املرونة)sit upحتمل القوه لعضالت البطن)   (، push up) الصدرلعضالت 

 (.  (RHR(، نبضات القلب ف وقت الراحة )cardiorespiratoryالتنفسي)

دقيقة(، كان  ا   12دقائق،    10دقائق،   8 ف الدراسة لالزمان التالية )   تن اجملموعات ال  استخدمأكما اظهرت الدراسة  

واض  على  يع املتغريات البدنية املرتبطة ابلصحة حيث مل تظهر الدراسة اي فروق ذات داللة احصائية لكل من ) كتلة     ثري 

فروق  اجلسم، مؤار كتلة اجلسم، املرونة، التحمل الدوري التنفسي، نبضات القلب ف الراحة(، كما اظهرت الدراسة وجود 

ذات داللة احصائية تبعا للم موعة على املتغريات التالية )نسبة الشحوم، حتمل القوة لعضالت الصدر، حتمل القوة لعضالت  

واظهرت النتائج ان نسبة الشحوم  ،  مت استخدام اختبار سيداك  البعدية    البطن( ولكي يتم التحقق من داللة الفروق  للقياسات 

اسابيع، بينما ف اختبار حتمل القوة لعضالت الصدر كانت النتائج   8دقائق ملدة  8 تتخدمكانت لصاحل اجملموعة ال  اس

اسابيع هي ال  حققت افضل متوسط من بني   8دقائق ملدة  10تشري اىل ان اجملموعة الثانية ال  استخدمت تدريب 

الوىل والثالثة  كانت املتوسطات )  مرة ( بينما اجملموعات ا 20.25املتوسطات الثالث حيث وصل متوسط القياس اىل )

 مرة ( على التوايل.  17.75مرة و  15.45

حيث وصل املتوسط   أكرب اما ابلنسبة الختبار حتمل القوة لعضالت البطن اظهرت النتائج ان اجملموعة الثانية كانت  ا  ثري 

 مرة( على التوايل.   26.3ومرة  27.2مقارنة ابجملموعات االوىل والثالثة حيث كان املتوسط احلسايب ) مرة(  29.85اىل )
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مكو ت اللياقة البدنية املرتبطة ف الصحة لدى املراهقات   لتطوير  ( HIITوكان ا دف من هعه الدراسة اختبار اارين )

(  Costigan et al., 2015)  ( 2015ت ان واخرون )كوس   أكد درة او قليلة حيث    عدحيث ان مثل هعه الدراسات ت 

اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة لدى املراهقني حيث   أو مكو ت عناصر  دراسة فقط تطرقت ملوضو  تطوير  20اىل ان هناك 

 كانت الشدة املستخدمة ف الدراسات من متوسط اىل اديد. 

 اجلهاز الدوري التنفسي  

دور كبري ومهم ف تطوير اجلهاز الدوري التنفسي لدى عينة الدراسة املستخدمة    (HIIT)الشدة  كان للتدريب الفرتي مرتفع  

ومل يظهر اي فرق تبعا ملتغري اجملموعة وهعا يدل على ان  يع االزمنة ال  استخدمت ف الدراسة كان  ا  ثري على تطوير  

 ,.Armstrong et al)) 2011رون وف هعا الصدد يشري ارمسرتونج واخ التحمل الدوري التنفسي لدى املراهقات.

 امرا  القلب واجلهاز التنفسي لديهم.  لحد من اىل ان الشبا  جيب عليهم االخنراط ف نشاط بدي مرتفع الشدة ل 2011

( اىل ان االلتزام ابلتمارين الرحلضية ذي  Dobbins et al.,2009) 2009يشري دوبنز واخرون أيضا وف هعا الصدد 

  ون ويشري الباحث دحل كبريا حني ان ايلب النشاطات البدنية ال  تستهدف املراهقني مل تظهر نتائج كافية.الشدة العالية ميثل حت

اىل ان ايلب التحدحلت ال  تواجه املراهقني هو الوقت املستخدم ف النشاط البدين حيث يعتقد االيلب انه لتحسني اجلهاز  

اىل امللل وعدم االلتزام   ( املراهقني) بعث ف نفوسهم  ا ي  ، منخفضة بشدد و الدوري التنفسي جيب ان يتم العمل لفرتات طويلة 

  (. Dobbins et al.,2009) 2009عليه دوبنز واخرون  أكد ارسة النشاط البدين وهعا ما  ابلتايل يقلل ابلتمارين و 

الطرق التقليدية ف التدريب  للخروج من  قصريةالزمان ( HIIT)الشدة  مرتفعةابستخدام التمارين  ونولعلك قام الباحث

 . لمراهقني من االستمرارية ف  ارسة النشاط البدين واحلصول على نتائج سريعة لتكون دافع ل
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 البطن، عضالت الصدر(  )عضالت حتمل القوة 

الدراسة  أظهرت  ف الدراسة حيث    املستخدمة( كان له  ثري يتلك حسب اجملموعات  HIITالتدريب الفرتي مرتفع الشدة ) 

دقائق كان  ا التجيثري االكرب على اختبارات حتمل القوة لكل من   10( ملدة HIITاارين ) ان اجملموعة ال  استخدمت 

( اىل ان اارين حتمل القوة ال   Faude et al .,2013) 2013الصدر والبطن وف هعا الصدد يشري فودي واخرون 

كان فيها حتسن ملحوظ خالل االسابيع االوىل ا م  ولكن بسبب استخدامه لتمارين اجلري والوثب  استخدمها ف دراسته  

اىل اارين    ابصضافة   املصممةمل يكن  ا  ثري كبري. بينما ف الدراسة احلالية مت الرتكيز على اارين حتمل القوة من خالل الربامج  

 Sperlich etسبريخل وأخرون ) وهعا ما أكد عليه وعات قيد للدراسةالتحمل والقوة  اساهم ف التحسن النس  للم م

al., 2017اىل ان استخدام اارين ال )HIIT)  اسابيع كان له األثر الواض  ف حتسني   9أحلم ف األسبو  وملدة    3( بواقع  

 (. Functional strengthاارين القوة الوظيفية )

 ( Body Compositionحميطات اجلسم ) 

( كان له االثر الواض  ف تطوير  HIITالتدريب الفرتي مرتفع الشدة )لوحظ من خالل نتائج الدراسة أن استخدام 

،   %9.32حيث كانت نسبة التحسن لكتلة اجلسم بني اجملموعات االوىل والثانية والثالثة )  ، وحتسني حميطات اجلسم

%( على التوايل، بينما مل تظهر البيا ت اي داللة احصائية بني اجملموعات الثالثة على االختبار  %8.84 ، 9.59

 حتسني كتلة اجلسم بني اجملموعات  ( فHIIT( فقد سامهت اارين ال ) BMIاما ابلنسبة ملؤار كتلة اجلسم ) البعدي.

%( على التوايل، بينما مل تظهر البيا ت اي  9.15% ، 9.56،  %9.31االوىل والثانية والثالثة وكانت نسب التحسن )

( ف حتسني نسبة  HIITفقد سامهت ايضا اارين ال )   داللة احصائية بني اجملموعات الثالثة على االختبار البعدي.
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على التوايل،  %19.0 ,%20.59 ,%21.95)موعات االوىل والثانية والثالثة وكانت نسب التحسن ) الشحوم بني اجمل

وعند مقارنة البيا ت على القياس البعدي تبني ان هناك فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعات الثالثة، وملعرفة داللة  

دقائق كان  ا   8 روق واظهرت النتائج ان اجملموعة االوىل اختبار سيداك لتبيان الف استخدامالفروق بني هعه اجملموعات مت 

 التجيثري االكرب على خفض نسبة الشحوم. 

اثنية عمل   30دقائق مقسمة على  8هعا التحسن للم موعة االوىل بسبب استخدام الشدة املرتفعة ملدة  ون ويعزو الباحث 

(  HIITهو السبب الرئيسي ف نسبة التحسن وهعا ما اكدته الدراسات السابقة ان استخدام اارين ال )  راحةثواين  10و

( كما  Himes et al., 2009) كان  ا  ثري كبري على خفض او حتسني نسب الشحوم ف اجلسم   وأكثراسابيع  8ملدة 

 قياسات اجلسم(  ا دور كبري ف خفض  HIITااارت دراسات عديدة اىل ان اارين ال ) 

Buchheit et al., 2009; Waters et al., 2011; Dobbins et al.,2009)  ) . كد عليه  ا أوهعا م

  9أحلم ف األسبو  وملدة  3( بواقع (HIIT ال( اىل ان استخدام اارين Sperlich et al., 2017) وآخرونسبريخل 

 (. Body compositionالاسابيع كان له األثر الواض  ف حتسني حميطات اجلسم )

 

  Flexibilty)املرونة )

أفراد   يع  املرونة لدى   ساهم ف حتسني وتطوير ( HIITالتدريب الفرتي مرتفع الشدة ) نتائج الدراسة أن أظهرت 

نسبة  متوسط صلت حيث و  اجملموعات الت ريبية الثالث حيث مل تظهر نتائج الدراسة وجود أي فروق تعزى ملتغري اجملموعة

ويعزو الباحثون هعا التحسن اىل التغريات ال  طرأت على أفراد اجملموعة لكل من نسبة     %،70.34اىل ف املرونة التحسن 

العي ساهم ف تطوير املرونة ألهنا حتتاج وقت  ( HIITالشحوم وحميطات اجلسم ولي  السبب الرئي   استخدام اارين ) 
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ف دراسته اىل أن املرونة مل تتحسن من خالل  ( et al., 2019 Engel( )2019)يؤكد عليه أ ل وأخرون  أطول وهعا ما 

 أسابيع.  4أحلم ف األسبو  وملدة   4استخدام اارين مرتفعة الشدة الفرتية بواقع 

 االستنتاجات:
 اآلن :    و ف  وو  نتحئج ال  ا   وماحقدتالح يستاتج البحثا

أن حتسني عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة ليست مقتصرة فقط على االزمان الطويلة حيث ميكن تنميتها   -

 من خالل الزمن القصري والشدة العالية.  

( ولي  فقط  HIITمن أجل خسارة الدهون ف اجلسم ميكن أن نستخدم اارين التدريب الفرتي مرتفع الشدة ) -

 د( وادة منخفضة.  30عن )  للفرتة ال تقالتدريب املستمر 

(  Cardiorespiratory( مؤثر ومهم ف حتسني اجلهاز القل  التنفسي)HIITالتدريب الفرتي مرتفع الشدة )  -

 ( لدى الطالبات ف سن املراهقة. BMIومؤار كتلة اجلسم ) 

 كان له  ثري كبري على عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة لدى املراهقات.   أسابيع  8أن الرب مج التدري  ملدة  -

  لتوصيات:ا

 ف  وو     ا  ال  ا   ونتحئاالح يون  البحثه بحلتونيح  اآلني : 

دقائق،  8لالزمان الثالثة املستخدمة ف الدراسة احلالية )   (HIITضرورة استخدام التدريبات الفرتية مرتفعة الشدة ) -

 دقيقه( كوهنا ازمان مناسبة لتحسني عناصر اللياقة املرتبطة ابلصحة لدى املراهقني. 12دقائق،10

 لتطوير العضالت عند املراهقني.   HIITدمج اارين تدريب القوة ف برامج   -

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

188 

 

 (.  18-13مراهقني من نف  الفاة العمرية ) ضرورة عمل دراسات مشا ة أخرى على ااخاص رحلضيني  -

أسابيع لكي يتم معرفة التجيثري ونسبة التحسن    8ضرورة عمل دراسات مشابه مع الرتكيز على مدة أكثر من  -

 على عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة.  أفضل بشكل 

 النفسية واالجتماعية ف مرحلة املراهقة.  االت واحل  (HIIT) تدريبات   العالقة بنيدراسة  أو استكشاف ينبغي  -
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 املراجع : 
 نبي   سيدارلا لتحصيلا وىبمست عالقتهاو بالصحة ةطتبرلما نيةدلبا للياقةا(، 2013ذيب، عاهد مرفت، )

 . 2013، دد،لعا 1،  لمجلا ،يةوبرلتا وملعلدّ ا 40  تسادرا،  ءنادلبا رغيو ءنادلبا بالطلا

 

 

 ( يوضح االختبارات المستخدمة لقياس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.1الملحق رقم )

 متغريات النمو اهليكلي  -
اىل أقربربربربربر  اربربربربربهر، ومت قيربربربربرباس كتلربربربربربة اجلسربربربربربم ابسربربربربربتخدام  مت حتديربربربربربد العمربربربربربر ابلسربربربربربنوات عربربربربربن طريربربربربربق أخربربربربربع بيربربربربربا ت  ريربربربربربخ املربربربربربيالد

( كغربربربربربربربم وابرتربربربربربربربدا  الطلبربربربربربربربة أقربربربربربربربل قربربربربربربربدر  كربربربربربربربن مربربربربربربربن املالبربربربربربربرب ، ومت قيربربربربربربرباس 1( وذلربربربربربربربك اىل أقربربربربربربربر  )Secaميربربربربربربربزان طربربربربربربرب  نربربربربربربربو  )
( BMI( سربربربربربربم، وحسربربربربربربب مؤاربربربربربربر كتلربربربربربربة اجلسربربربربربربم )1) أقربربربربربربر الطربربربربربول الكلربربربربربربي للطلبربربربربربربة ابسربربربربربربتخدام جهربربربربربرباز الطربربربربربربول املربربربربربدرج اىل 

 .ربع الطول ابملرت(ابستخدام معادلة )الوزن كغم/ م
 الرتكيب اجلسمي  -

 طريقة التنبؤ  ا بواسطة قحلس سمك طية الجلد ابستخدام ملقط    ونالابحث م من أجل تقدير نسبة الاحوم ف الجسم استخد
الثناحل اجللدية ف منطقتني مها : عند عضربربلة حتت لّو الكتك، وعند عضربربلة ثالثية الرؤوس العضربربدية  يث يؤخع لكل طالب 

  حسا  ىلإ  صلو لتا  جلأ  نمو قياسربربربربربربان لكل منطقة و سربربربربربربب له متوسربربربربربربط تلك القرا تني العتمادها ف التحليل االحصربربربربربربائي.  
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 ذاه  ف  فالطابأل  خاصة  لةدمعا   تبقوط  نلمقاستيا  نقتيطلمنا  ف  دلجلا  يةط  كسم  و مجم  جر ستخا  ملجسا  ف  وملاحا  نسبة
 هي: و  نلسا
 ملم: 35اذا كان جممو  مسك طي  اجللد أكرب من  

 *)جممو  مسك طي  اجللد(+ رقم اثبت 0.546نسبة الشحوم للبنات= 
 ملم:35اذا كان جممو  مسك طي  اجللد أصغر من 

 2.5-*)جممو  مسك طي  اجللد(0.013-*)جممو  مسك طي  اجللد(1.33نسبة الشحوم للبنات= 
 الرقم الثابت:  

 للسود  3.2للبيض ،  1.7سنة =  13أقل من  -
 للسود  5.2للبيض،  3.4سنة = 15-13من  -
 ( lohman,1992للسود ) 6.8للبيض،  5.5سنة=  15أكرب من  -
 
 
 
 
 قوة حتمل العضالت:   اختبار -

  (Curl - Up Enduranceعضالت البطن ) - أ
 األجهزة واألدوات:

 رب مرتبة إسفن ية   1     
 رب ساعة توقيت  2     
  (. Metronomeجهاز منظم اصيقا  ) -3     

 :وضع البداية

 يث يكون  هناك   ،بوضربربربربع يدية  انب جسربربربربمه  ميسربربربربتلقي املفحوص على ظهره فوق املرتبة اصسربربربربفن ية ويقو   -
إنش(، حيث يقوم بوضربربع أصربربابع يدية 3,5خطني  مرسربربومني  انب اجلسربربم  ويكو  متوازحلن واملسربربافة بينهما )

 درجة تقريبائ. 90على ا ط األول  وتكون الركبتان مثنيتني بزاوية مقدارها 
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 طريقة األداء:

لصربربربربربربربربربربربربربربربادر من جهربرباز منظم اصيقربربا  عنربربد إعطربربا  إاربربربربربربربربربربربربربربربارة البربربد  يقوم املفحوص ابحلركربربة  حسربربربربربربربربربربربربربربربب الصربربربربربربربربربربربربربربوت ا  -1
(Metronome ويلم  ا ط الثرباين  وعنربد مسربا  الصربربربربربربربربربربربربربربوت الثرباين يرجع )للخط األول وهكربعا حىت   ىببط

 يكون هناك تنايم ابلسرعة واألدا  ابصختبار
ربربربربربربربربرب يعود املفحوص بكامل جععه إىل األر  )إىل الوضع االبتدائي( حىت يالم  الكتفان األر  )بدون ارتطامهما  2

 بقوة( 
 ألكرب عدد  كن من املرات.  لأول()مل  ا ط الثاين مث العودة  2، 1رب يكرر املفحوص ا طوتني  3
، كاملة واحدةتا اجللوس مث الرقود كمحاولة  ربربربربربربربربربربربربربربربربرب يتم تسربربرب يل النتي ة  سربربربا  عدد املرات الصربربربحيحة )حتسربربربب عملي 4

 وهكعا…(. 
  

 ملحوظة:

 رب ارتطام الظهر ابألر  بقوة أثنا  الرقود من اجللوس يري مسمّو به  1
 رب حتريك )أو رفع( اليدين عن األر   أثنا  اجللوس من الرقود يري مسمّو به أيضائ  2
 املرة. احتسا رب ضرورة مالمسة أطراف األصابع ا ط الثاين ليتم  3
 احملاولة.رب ضرورة اتبا  الصوت ليتم احتسا   4
 طلعة.وعدم الصعود بشكل كامل ابجلسم فقط نصك  – 5
 

 ( .Push- Up Enduranceقوة عضالت الصدر )-ب 
 واألدوات:األجهزة 

   إسفن ية  مرتبةـ 

 البداية:وضع 
من خالل النوم على بطنه ووضع اليدين على البساط لكي حخع الوضع الصحي     ابالستعداديقوم املفحوص  -

 مستقيم على كل من اليدين والقدمني.  اجلسم بشكل من خالل جعل 
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 األداء:طريقة 
اصاارة كل ث    إبعطائه م مباارة، ونقو  صدرهعندما يصب  املفحوص جاهزا نقوم بوضع يد  مضمومة حتت منطقة  

 به. يتم احتسا  أقصى عدد يستطيع القيام    مرة،ومل  يد املخترب واملد لليدين تعترب  
 ملحوظة:

 املرات. إذا مل يلم  يد املخترب ال حتتسب من عدد  -1
 املرات. واحدة ال حتتسب من عدد  قامةاستإذا مل يكون جسمه على  -2
 

 (Cedric x .2003) 

  اختبار املرونة: 

 Sit& Reach) .ثين اجلذع لألمام من وضع اجللوس )  

  الغرض من االختبار: - 

 قياس مرونة الظهر  

 :األجهزة واألدوات -

 مرتبة اسفن ية. -1

 . ( إنش12املسافة بينهم )(على كل طرف وتكون xيكون مرسوم خط ويكون هناك اااريت) -2

 مسطرة. -3

 طريقة األداء: -

تكون   ا يث تكون أطراف األصربربربابع موجها لأعلى، كمx)يقوم املفحوص بوضربربربع الكاحلني على إاربربربارات أل ) -1

 الركبتني مستقيمتني وال يكون هناك أي انثنا  فيهم.
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( فما دون ابجتاه 15إنش من املسربربربربربربربربربربربربطرة على ا ط بني الرجلني  يث تكون األرقام من )15يتم وضربربربربربربربربربربربربع الرقم    -2

 اجلسم 

يقوم املفحوص بوضربربع اليدين فوق بعضربربهم البعض، وبعدها يرفع يديه لأعلى مع أخع اربربهيق والنزول ببط  مع   -3

عمل   مث(. يت3وصول إليه والثبات لثالث ثوان)للوصول ألقصى رقم ابملسطرة يستطيع ال    ةإخراج الزفري واحملاول

 ثالث حماوالت واحتسا  أفضل حماولة.

 ملحوظة:

 إذا حصل أي انثنا  ابلركبتني تلغى احملاولة.  -1

 إذا مل يبقي اليدين فوق بعضهما تلغى احملاولة.  -2

 ث( تلغى احملاولة. 3وإذا مل يثبت ملدة) -3

 التنفسي( اللياقة القلبية التنفسية )التحمل الدوري 

 ( :  Harvard testمعدل نبضات القلب )  -

 يث يكون هناك تدرج ابلسرعة واالرتفا  حيث أن ف  Treadmill)   يقوم الالعب ابملشي أو ا رولة على جهاز )

  واالرتفا ( وبعده الثالث دقائق يتم زحلدة السرعة 10)ارتفا ( وعلى 1.7الثالث دقائق األوىل يكون اجلهاز على سرعة )

العي يتم   االفرتاضيمع النبض   مقارنتهوهكعا حىت نرى مدى قدرة الفرد على الوصول ألقصى نبض  كن من خالل  

( ف ن أقصى  20العمر( فمثال إذا كان العب عمرة )-220= االفرتاضية حسابة من خالل معادلة )ضرابت القلب القصوى 

(  200(, أي أن الالعب يستطيع حتمل جهد حىت تصل نبضان قلبه ل)  200=20-220)االفرتاضي ضرابت للقلب 
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جمهود لكى يصل إىل هعا الرقم ,بل يكون فقط    هأمحلأن   االختبارنبضة ف الدقيقة , حيث أنه لي  من الشرط ف هعا 

  استطا ونرى إىل أي من الدقائق   االختبارللمقارنة من أجل أن يكون حتديد نبضات القلب أكثر دقة. وبعد أن ينهي 

عند الالعب , وأيضا حتديد احلمل  العي سوف يقوم ابلتمرن  vo2max)  التحمل ويتم مقارنتها ابجلدول ملعرفة ال)

 .  عليه 

 الرب مج التدري  يتم تزويده حسب الطلب وذلك لضمان احلقوق.  (:2ملحق رقم )
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