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  ةالعالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية وتركيب الجسم عند العبي الكرة الطائر

  
  *عبد الناصر القدومي

  

  لخصم
تركيب الجسم عند العبي الكرة الطائرة، وين بعض القياسات االنثروبومترية الدراسة التعرف إلى العالقة ب هذه هدفتاست
العبا للكرة الطائرة في فلسطين ومن مختلف الدرجات الممتازة ) 84( لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامهاو

كغم، 80.88سنة، 24.35: (لديهم على التوالي) العمر، وكتلة الجسم، وطول القامة( حيث كان متوسط ة،واألولى والثاني
الرقبة والعضد ورسغ : حيطاتمالعمر، الطول، كتلة الجسم، : (ترية من حيثمقياسات االنثروبووتم إجراء ال).  متر1.84

، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم، إضافة إلى استخدام ملقط الدهن لقياس )اليد والبطن والفخذ والعضلة التوأمية
 وبولوكوتحديد تركيب الجسم باستخدام معادلة جاكسون ) البطن، والفخذو ،الصدر: (سمك ثنايا الجلد من ثالث مناطق هي

(Jackson and Pollock, 1978).  

أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات محيطات الرقبة والعضد ورسغ اليد والبطن والفخذ والعضلة التوأمية كانت على 
 وكانت متوسطات نسبة الدهن، وكتلة العضالت، وكثافة م،س )38.71 ،59.85 ،81.64 ،18.60 ،30.42 ،38.4: (التوالي

، 2م/كغم23.66 مل،/غم1.06كغم،  64.52، %13.5: (لى التواليساحة سطح الجسم عم وم،الجسم، ومؤشر كتلة الجس
، )0.79(كما أظهرت النتائج أن أفضل عالقة بين القياسات االنثروبومترية ونسبة الدهن كان مع محيط البطن ). 2م2.04

 (Stepwise Regression) (R2) وباستخدام االنحدار المتدرج). 0.77(وكانت أفضل عالقة بين كتلة العضالت وكتلة الجسم 
  : تطوير معادلتين للتنبؤ بقياس تركيب الجسم، األولى لنسبة الدهن، والثانية لكتلة العضالت وذلك على النحو اآلتي تم

  ×) 1.590-[( + )]سنة، العمر(× ) 0.584[( + )] سمبطن،محيط ال( × )0.490[( + )34.949-= (نسبة الدهن

  )].كغم م،كتلة الجس( ×) 0.294 [( + )]سم، محيط رسغ اليد(   

))             R2 =   (0.755(  

  + )] سمبطن،محيط ال( ×) 0.606-[( + )] كغمم،كتلة الجس( × )0.851[( + )25.754( =كغم ) LBM(كتلة العضالت 

  )].سمد، محيط رسغ الي( ×) 1.942[( + )]سنة، العمر(× ) 0.686-[(

             ))R2 =   (0.786(  

طبيق المعادلتين التي تم التوصل إليهما من اجل التنبؤ بتركيب الجسم، األولى لنسبة الدهن والثانية لكتلة وأوصى الباحث بت
  .العضالت

  . قياسات انثروبومترية، تركيب الجسم، الكرة الطائرة:الكلمات الدالة

  
   المقدمة والخلفية النظرية-1

على انه العلم  (Anthropometry)يعرف االنثروبومتري 
 ،ذي يهتم بدراسة القياسات الجسمية من حيث األطوالال

 (Beyer, 1986:59) اقواألعراض، والمحيطات، واألعم

ويضيف البعض إلى ذلك كتلة الجسم والعمر والسعة الحيوية 
  ).1996حسانين، (

 Anthropometric) القياسات االنثروبومتريةوتلعب

Parameters)ب  دورا هاما في النجاح في مختلف األلعا
االنتقاء و ،(Heimer et al., 1988)ضية والفعاليات الريا

، إضافة إلى انه من خالل (Harre, 1982: 26, 29)الرياضي 
قياسها يمكن التنبؤ والتوصل إلى قياسات هامة للباحثين 

م مؤشر كتلة الجس: والمدربين والمعلمين واألطباء منها
(Ravussin and Swinburn, 1992)سم ، ومساحة سطح الج

(MCW, 2003) والنمط الجسمي عند استخدام مؤشر بوندرال ،
(Klark and Klark, 1987) والتمثيل الغذائي خالل الراحة ،

(De Lorenzo et al., 2000) والحد األقصى الستهالك ،

. نابلس، فلسطينقسم التربية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، * 
. 23/9/2004، وتاريخ قبوله 22/10/2003تاريخ استالم البحث 
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 ووصف ،(Fox and Bowers, 1992) (VO2max)األكسجين 
، وتركيب الجسم (Buskirk, 1986)النمو والنضج الجسمي 

(Body Composition) (Heyward, 1991) وفي الدراسة ،
  .اساتركيب الجسم بداللة هذه القيالحالية سوف يتم التنبؤ بت

حيث م، ومن القياسات الهامة طول القامة وكتلة الجس
إلى أن طول القامة من  (Harre, 1982: 29)يشير هاره 

ات المتطلبات األساسية للنجاح في الكثير من األلعاب والفعالي
الرياضية، ومن القياسات األساسية عند االنتقاء الرياضي 

أن الطفل :  وذلك من خالل مؤشرين أساسيين همان،للموهوبي
الذي يكون طويل القامة مقارنة بأقرانه قبل سن البلوغ غالبا 

الطفل يكون طويل القامة بعد سن البلوغ، إضافة إلى أن 
امة، ويعتبر طول يكون طويل الق ألبوين طويلي القامة غالبا

 ة،القامة من المحكات األساسية للنجاح في لعبة الكرة الطائر
المتمثلة في الضرب ك لتنفيذ مركبات اللعب الهجومية وذل

المتمثلة في ة رسال القفز، والمركبات الدفاعيالساحق وأداء إ
حائط الصد وتغطية الملعب، لذلك وصل متوسط طول 

لعاب األولمبية في اتلنتا الالعبين المشاركين في دورة األ
. )1998، أبو عريضة والقدومي(متر  )1.97( إلى 1996

 الزيادة فيها عند انكذلك الحال بالنسبة لكتلة الجسم حيث و
العبي الكرة الطائرة تكون نتيجة لزيادة حجم المقطع العضلي 

 إضافة إلى زيادة طول القامة التي تتناسب ت،وكتلة العضال
والكتلة من وجهة نظر البيوميكانيك  ،مسطرديا مع كتلة الج

االستعاضة  ويظهر ذلك من خالل ،(Hey, 1978)ة تساوي القو
في حساب معادلة القدرة العضلية عند م  القوة بكتلة الجسعن

 ,.Fox et al) وآخريناستخدام اختبار تسلق الدرج لمارجاريا 

ووصل متوسط كتلة الجسم عند الالعبين المشاركين ، (1989
 )88.58( إلى 1996دورة األلعاب األولمبية في اتلنتا في 
  ). 1998 أبو عريضة والقدومي،(كغم 

 BMI((Body Mass (موفيما يتعلق بمؤشر كتلة الجس

Index) على مةعن كتلة الجسم بالكيلو غرام مقسوهو عبارة ف 
مربع الطول بالمتر، ويعد من القياسات الجيدة للسمنة حيث 

ويعتبر . 2م/كغم) 25-20(تراوح بين المؤشر المقبول يان 
عند الذكور ) 2م/م كغ30(سميناً إذا زاد المؤشر عن الشخص 

)Ravussin snd Swinburn, 1992( وتعد كتلة الجسم المكون ،
من هنا م، وين مؤشر كتلة الجسم وتركيب الجسالمشترك ب

فيهما تظهر العالقة بينهما، وتعد العضالت المكون األساسي 
من كتلة الجسم، %) 50- 40(لعضالت ما نسبته حيث تشكل ا

) 1984(وحول توزيع هذه النسبة يشير عالوي وأبو العال 
، بينما تشكل %)40(إلى أن العضالت الهيكلية تشكل حوالي 

من %) 10-5(العضالت الملساء وعضلة القلب ما نسبته 

  .كتلة الجسم
ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة ذات 

، أبو عريضة والقدومي: (الدراسات التي أجراهاقة مثل العال
القدومي (، )2003 القدومي،(، )1999القدومي، ( ،)1998
 ، (Puhl et al., 1982)،(Bosco et al., 1982)، )2004 ونمر،

(Tamayo et al., 1984)، (Sandra and Victor, 1988)، 

(Heimer et al., 1988 ، (McGown et al., 1990)، (Smith et 

al., 1992)،  (Melhim et al., 1993)  تم التوصل إلى بعض
الدراسات التي تناولت متغير مؤشر كتلة الجسم عند العبي 

بين ) BMI(الكرة الطائرة، حيث تراوح مؤشر كتلة الجسم 
 وهو ضمن المعايير المقبولة التي 2م/كغم) 21.82-24.08(

 حيث كان اقل ،)Ravussin and Swinburn, 1992(أشار إليها 
 )19.61(مؤشر عند العبي الكرة الطائرة في البرازيل 

) 24.08(، وأعلى مؤشر (Sandra and Victor, 1988) 2م/كغم
 ,.Smith et al) عند العبي الكرة الطائرة في كندا 2م/كغم

1992).  
 BSA ((Body Surface(وفيما يتعلق بمساحة سطح الجسم 

Area) المتر ب يغطيها الجلد  عبارة عن المساحة التيفهي
وهو من القياسات الهامة المرتبطة ) 1994 مة،سال(المربع 

كانت القابلية عالية م بالسمنة، حيث انه كلما زاد سطح الجس
: ونظرا ألهميته تم تطوير عدة طرق لقياسه منها. ةللسمن

وذلك باالعتماد على قياس الطول ) Collins(نومجرام كولنز 
الكيلو غرام والوصل بين العمودين بالمتر وكتلة الجسم ب

بالمسطرة لكي تشكل نقطة التقاطع في المنتصف مساحة 
قام دبوز ) 1919(سطح الجسم بالمتر المربع، وفي عام 

) BSA( بتطوير أول معادلة لقياس (Dibos and Dibos)ودبوز 
  :وذلك على النحو اآلتي

)BSA( ،2م= )0.425)كغمم، كتلة الجس(× ) 0.007184  ×  
   (DeLorenzo et al., 1999) 0.725)الطول بالمتر(             

 يعرف (Body Composition)وفيما يتعلق بتركيب الجسم 
بأنه التركيب الكيميائي للجسم، من حيث مكونات الجسم، 

التركيب الكيميائي حيث : ويوجد أساليب مختلفة لتحديده منها
ت، الماء، دراالدهن، البروتين، الكربوهي(يشتمل الجسم على 

، والتركيب التشريحي حيث يشتمل الجسم على )المعادن
كونات م، ملدهني، العضالت، األعضاء، العظاالنسيج ا(

 حيث يشتمل (Behnke)، والجسم كمكونين وفق تقسيم )أخرى
 (LBM) (Lean Body Mass) والعضالت (Fat)على الدهن 

(Wilmore and Costill, 1994:382)يهي ، ويشير بروكس وف
(Brooks and Fahey, 1984: 539) بـ إلى انه يقصد) LBM(  
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  )1( رقم ولجـدال

  عرض أهم المعادالت المستخدمة للتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند الذكور

 المعادلة العمر صاحب المعادلة المصدر والسنة
(Eston et al.,1995)(Eston et al.,1995)20-49 %1.48(( +4.88 =الدهن(x  )دهن العضة كسم 

 ))لمة، مالتوأمي
(Ted and Jaskson, 1987: 

249)

(Jackson and Pollock,1978)0.0008267((-)1.10938=(كثافة الجسم جميع األعمار(x) مجموع
 x) 0.0000016)))+((ملم(دهن الصدر والبطن والفخذ 

-)))ملم(مربع مجموع دهن الصدر والبطن والفخذ (
))0.0002574( x)ةالعمر بالسن((  

(Kirkendall et al.,1987:

 185)

Kirkendall et al.,1987) الشباب من
البلوغ 
 فأعلى

LBM) (44.636)=(كغم)+(1.0817( x)) كتلة الجسم
 )))سم(محيط البطن(x )0.7396((- )))كغم(

(Heyward,1991:155)(Sloan,1967)18-26  0.001327((-)1.1043=(كثافة الجسم(x)   سمك دهـن
لـوح  سمك دهن أسفل     (x) 0.00131((-)))ملم(الفخذ  
  )))ملم(الكتف 

(Heyward,1991:156)(Forsyth and Sinning,1973) طلبة الكليات
من 

 الرياضيين

سمك دهـن   (x)0.00162((-)1.10647=(كثافة الجسم 
سمك دهـن    (x) 0.00144((-)))ملم(لوح الكتف    أسفل

سمك دهـن العـضلة      (x) 0.00077((–))) ملم(البطن  
 x) 0.00071)))+ ((ملـم ( رؤوس العضدية    ثة الثال ذات

 )))ملم(سمك دهن أسفل الصدر(
(Heyward,1991: 168)(Behnke and Wilmore,1974) ــسمطلبة الكليات ــة الج ــة (  x)0.00068)+((1.15114=(كثاف كتل

)))+ سم(عرض الحوض (x) 0.00146)))+((كغم(الجسم
))+(((0.00057 (x) محـــيط الـــصدر)ســـم(((- 

))0.00192 (x)  0.00124 ((-)))سم(محيط البطن (x 
 )))سم(محيط الفخذ(

(Fox et al.,1989:568)(Sloan and Weir,1970)0.00133((-)1.1043=(كثافة الجسم  غير محدد(x)    سـمك دهـن
سمك دهن أسـفل لـوح       (x) 0.00131((-)))ملم(الفخذ
 )))ملم(الكتف

(Fox et al.,1989: 569)(Wimore and Behnke,1970)17-35 LBM) (10.26)=(كغــم)+(0.793( x)) كتلــة الجــسم
 )))ملم(سمك دهن البطن(x )0.368((-)))كغم(

(Fox et al.,1989: 569)(Lewis et al., 1975)36-67 LBM) (6.14)=(غمك)+(0.84( x)) كغم(كتلة الجسم(((-
))0.63( x)ملم(سمك دهن أسفل الصدر((( 

(Ravussin and Swinburn, 

1992)

  )كغم(كتلة الجسم  = 2م/كغم) BMI( جميع األعمار -
               2))م(الطول                      ( 

  
والعضالت، واألنسجة الضامة،  الهيكل العظمي، والماء،(

، ولكن نظرا الن العضالت هي المكون األساسي )واألعضاء
  .تيستخدم المصطلح للداللة على العضال

 إلى انه يجب (Wilmore and Costill, 1994: 382)ويشير 

 Body)تركيب الجسم : التفريق بين ثالثة مصطلحات هي

Composition) المرتبط بالتركيب الكيميائي للجسم، وبناء 
 الذي يعود إلى النواحي الشكلية للجسم (Body Build)م الجس

، وحجم الجسم )عضلي، نحيل، سمين( والنمط الجسمي
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(Body Size) إلى طول وكتلة الجسم عند الشخص الذي يعود.  
ومن خالل عرض األساليب السابقة لتحديد تركيب الجسم، 

 هو األكثر استخداما في مجال البحث (Behnke)فان أسلوب 
العلمي الرياضي، وذلك باالعتماد على مكونين أساسيين هما 
الدهن والعضالت، وفي حالة تحديد أي منهما يتم تحديد 

أساليب عدة لتحديد تركيب الجسم منها اآلخر، وقد استخدمت 
 (Hydrostatic Weighing)ما هو مخبري مثل طريقة اإلزاحة 

(Fox et al., 1989:565) والطريقة الكهروحيوية ،(Bio-

Electrical Impedance Analysis) (Wilmore and Costill, 

، ومنها ما هو ميداني عن طريق قياس سمك ثنايا (1994:387
  .(Heyward, 1991:153) ةاسات االنثروبومتريوالقيالدهن، 

وتعد القياسات االنثروبومترية من أكثر القياسات استخداما 
لتحديد تركيب الجسم، ويظهر ذلك من خالل عرض بعض 

 ,.Huygens et al)الدراسات الحديثة في المجال، مثل دراسة 

2002) (Lilia et al., 2001) ،(Kanehisa et al., 1998) 

(Anders, 1998)، (Eston et al., 1995)، (De Lorenzo et al., 

، التي أجمعت على أهمية االنثروبومترية الجسمية (1998
 (Eston et al., 1995)للتنبؤ بقياس تركيب الجسم، ففي دراسة 

من  فرداً )47(التي أجريت على  لحصر اعلى سبيل المثال ال
سنة ) 34.9(متوسط العمر لديهم  ممن الذكور في الصين،

العضد، والبطن، (كانت العالقة إيجابية بين قياسات محيطات 
مع نسبة الدهن حيث كانت العالقة ) والفخذ، والعضلة التوأمية

  ).0.32،0.13، 0.53، 0.31: (على التوالي
إن غالبية الدراسات السابقة تعتمد في تحديد نسبة الدهن 

م تحديد  ومن ث(BD) (Body Density)على قياس كثافة الجسم 
  : على النحو اآلتي(Siri)نسبة الدهن وفق معادلة 

) 100 (x)4.50-كثافة الجسم/4.95(%)=(سبة الدهن ن
(Fox et al., 1989: 566).  

وفي حالة الحصول على نسبة الدهن يتم التوصل إلى كتلة 
الدهن من خالل ضرب النسبة في كتلة الجسم، وبالتالي يمكن 

 منها تلة الجسم مطروحان خالل كم) LBM(الحصول على 
. (McArdle, Katch and Katch, 1981:493)كتلة الدهن 

 ثةالتوصل إلى أي من القياسات الثالوبشكل عام في حالة 
يتم التوصل إلى ) أو نسبة الدهن، أو العضالت كثافة الجسم،(

  .باقي القياسات
تطويرها للتنبؤ بقياس تركيب ومن المعادالت التي تم 

يبين ملخصا  الذي )1( رقم الجدولاردة في م تلك الوالجس
  .تألهم هذه المعادال

ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة تركيب الجسم عند 
 ،(Bosco et al., 1982): العبي الكرة الطائرة دراسات كل من

(Puhl et al., 1982)، (Tamayo et al., 1984)، (Sandra and 

Victor, 1988)، (Heimer et al., 1988)،(McGown et al., 

1990)، (Smith et al., 1992)،  (Melhim et al., 1993) ، حيث
أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة الدهن عند العبي الكرة 

، وكانت اقل نسبة عند %)12-6.3(الطائرة تراوحت بين 
، (Smith et al., 1992)%) 6.3(العبي الكرة الطائرة في كندا 
%) 12(كرة الطائرة في أمريكا وأعلى نسبة عند العبي ال

(Puhl et al., 1982) وفيما يتعلق بكتلة العضالت ،)LBM (
 اقل كتلة عند نتكغم، حيث كا) 76.5-63.9(اوح بين تر

 ,.Melhim et al)كغم ) 63.9(العبي الكرة الطائرة في األردن 

، وأعلى كتلة للعضالت عند العبي الكرة الطائرة في (1982
، أما بالنسبة لكثافة (Puhl et al., 1982)م كغ) 76.5(أمريكا 

 لالعبي (Puhl et al., 1982)الجسم فقد وصلت في دراسة 
  .مل/غم)1.07(الكرة الطائرة في أمريكا إلى 

في ضوء ما سبق تظهر أهمية الدراسة، ويمكن إيجازها 
  :بالنقاط اآلتية

 األولى - في حدود علم الباحث–تعتبر الدراسة الحالية  .1
ين التي تهتم بدراسة العالقة بين القياسات في فلسط

العمر، الطول، كتلة الجسم، : (ثاالنثروبومترية من حي
الرقبة والعضد ورسغ اليد والبطن والفخذ والعضلة : يطاتمح

، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم، )التوأمية
وبالتالي سوف ) نسبة الدهن وكتلة العضالت(ركيب الجسم وت

طاء تصور واضح حول واقع هذه المتغيرات تساعد في إع
  .عند العبي الكرة الطائرة

مستوى القياسات ى نتائج الدراسة التعرف إل من يتوقع .2
االثروبومترية المختارة وتركيب الجسم عند العبي الكرة 
الطائرة، إضافة إلى تحديد العالقة بين بعض القياسات 

 الطائرة، االنثروبومترية وتركيب الجسم عند العبي الكرة
  .والتوصل إلى معادالت تنبؤية بداللة هذه المتغيرات

  
  ةشكلة الدراسم

من أكثر األلعاب ) Volleyball(تعد لعبة الكرة الطائرة 
واتحاد الكرة قدم، الجماعية شعبية في العالم بعد لعبة كرة ال

الطائرة ثاني اكبر اتحاد رياضي في العالم بعد اتحاد كرة 
دولة، ) 170(يه إلى الدول المشاركة فالقدم حيث وصل عدد 

 ,Ferretti)مليون العب تقريبا ) 150 (ين الىوعدد الالعب

تعد الكرة ن، حيث وكذلك الحال في فلسطي ،(132 :1990
رتبة الثانية بعد لعبة تل الموتحالطائرة من األلعاب الشعبية، 

  مازال يمـ أهميتها إال أن البحث العل وبالرغم منم،كرة القد
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  )2(رقم دول جـلا

  )84= ن( مغيرات العمر، والطول، وكتلة الجسخصائص أفراد عينة الدراسة تبعا لمت

 االنحراف المعياري المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 3.52 24.35 سنة العمر

 0.066 1.84 متر طول القامة

 8.62 80.88 كغم كتلة الجسم

  
على وجه قليال في مجال اللعبة على مستوى فلسطين، و

وبومترية، التي تلعب دورا الخصوص في القياسات االنثر
لجسم عند الالعبين، ويظهر ياس تركيب ابقلتنبؤ ا في فعاال

 (Huygens et al., 2002): دراسات كل منمن ذلك 
(Kanehisa et al.,1998) ،(Lilia et al., 2001) ،

(Anders,1998)، (Eston et al., 1995)،(De Lorenzo et al., 

الجسمية التي أجمعت على أهمية االنثروبومترية ، (1998
 تعدد الطرق والمعادالت وان ،مللتنبؤ بقياس تركيب الجس

انه ال يوجد هناك  المستخدمة لتحديد تركيب الجسم يؤكد
طريقة أو معادلة مثلى لتحديده، والطريقة الجيدة في القياس 

يمكن هي الصادقة والثابتة واألسرع واألقل تكلفة والتي 
استخدامها بيسر من قبل غالبية العاملين في المجال سواء 

وتعد دراسة تركيب . نانوا مدربين أم معلمين أم باحثيأك
الجسم هامة لجميع األفراد سواء أكانوا رياضيين أم غير 

 بما (Buskirk, 1986)رياضيين، لعدة أسباب حددها بوسكرك 
فرق بين المساعدة في تصنيف األفراد، ودراسة ال: يلي

ضج والبلوغ الجنسين والمجتمعات، ووصف النمو والن
، وتوفير عية غير طبيوأيعية  طبنهاوالشيخوخة من حيث كو

أسس مرجعية لالستشارات الغذائية والتغيرات الفسيولوجية، 
وتصنيف األمراض مثل السرطان، ورفع مستوى اللياقة 

  .البدنية، ودليل للرياضيين الذين يستعدون للمنافسة
روبومترية وتركيب الجسم نثونظرا ألهمية القياسات اال

في التنبؤ وتحديد الجوانب الصحية لالعبين، وتقويم أثر بعض 
البرامج التدريبية، واالنتقاء الرياضي، وقلة توفر المعلومات 
عن العبي الكرة الطائرة في فلسطين ظهرت مشكلة الدراسة 

  .لدى الباحث
  

  ةأهداف الدراس
  :لى تحقيق األهداف التاليةسعت الدراسة إ

روبومترية المختارة نثاسات االقيالتعرف إلى مستوى ال .1
  .وتركيب الجسم عند العبي الكرة الطائرة

التعرف إلى العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية  .2

وتركيب الجسم، ومن ثم تحديد مساهمة هذه القياسات 
 .ائرةللتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند العبي الكرة الط

  
  ةتساؤالت الدراس

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤلين التاليين
روبومترية المختارة وتركيب نثما مستوى القياسات اال .1

  الجسم عند العبي الكرة الطائرة؟
ما العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية وتركيب  .2

الجسم؟ وما مساهمة هذه القياسات للتنبؤ بقياس تركيب 
  د العبي الكرة الطائرة؟الجسم عن

  
  ةمصطلحات الدراس

هو العلم الذي يهتم : (Anthropometry)االنثروبومتري  
بالقياسات الجسمية من حيث األطوال، واألعراض، 

  . (Beyer,1986: 59)قوالمحيطات، واألعما
  :(Body Composition): تركيب الجسم 

 ت وكتلة العضال(Fat)يقصد به إجرائيا نسبة الدهن 
(Lean Body Mass) (LBM) في الجسم وذلك باستخدام 

  .(Jackson and Pollock,1978) وبولوكمعادلة جاكسون 
  ):Body Mass Index) BMI: مؤشر كتلة الجسم 

 على مربع الطول مةهو كتلة الجسم بالكيلوغرام مقسو
  . (Ravussin and Swinburn, 1992)  المربعبالمتر

  :(BSA) (Body Surface Area)مساحة سطح الجسم  
طيها الجلد في المتر  عبارة عن المساحة التي يغهي

  .)1994، مةسال(المربع 
  

  ةحدود الدراس
  :أثناء إجراء الدراسة بالحدود التاليةباحث في التزم ال

اقتصرت الدراسة على العبي أندية الدرجة الممتازة  .1
واألولى والثانية المشاركة في البطولة التنشيطية الثانية 

الطائرة في جيوس يوم الجمعة بتاريخ للكرة 
 بإشراف االتحاد الفلسطيني، ورعاية م،18/7/2003
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شركة دواجن فلسطين، حيث بلغ عدد األندية المشاركة 
  .ناديا) 14(

م من الساعة 18/7/2003أجريت الدراسة بتاريخ  .2
  .السابعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا

 لألدوات تتصف نتائج الدراسة بالخصائص العلمية .3
  .المستخدمة في جمع البيانات

  
  ةراءات الدراسجـإ -2

  
  ةهج الدراسمن

الدراسة  "هاستخدم المنهج الوصفي بإحدى صور
  .لمالءمته ألغراض الدراسةاً نظر" االرتباطية

  
  ةتمع الدراسمج

تكون مجتمع الدراسة من الفرق المشاركة في البطولة 
، 18/7/2003س بتاريخ التنشيطية الثانية للكرة الطائرة في جيو

التي اشرف عليها االتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، حيث شارك 
ممتازة واألولى ناديا من مختلف الدرجات ال) 14(في البطولة 

  .العبا) 168( مجتمع الدراسة غ عدد أفرادوالثانية، حيث بل
  

  ةعينة الدراس
العبا من األندية ) 84(أجريت الدراسة على عينة قوامها 

ة تم اختيارهم بطريق، ن من كل نادالعبي) 6(لمشاركة بواقع ا
، حيث تم اخذ (Gay, 1982: 96) (Systematic Sample)منتظمة 

في كل فريق ) 11 ،9 ،7، 5، 3، 1(الالعبين أصحاب الترتيب 
تبعا للسجل الرسمي لكل فريق، وبهذا تمثل العينة ما نسبته 

يبين خصائص ) 2( رقم من مجتمع الدراسة، والجدول%) 50(
  .عينة الدراسة تبعا لمتغيرات العمر، والطول، وكتلة الجسم

  
  اسسة واإلجراءات العملية في القيأدوات الدرا

من اجل جمع البيانات استخدمت الخطوات واإلجراءات 
  :اآلتية
استمارة جمع البيانات، والتي اشتملت على  -1

لجسم، العمر، الطول، كتلة ا: (المعلومات التالية لكل العب
محيط الرقبة، محيط العضد، محيط رسغ اليد، محيط البطن، 

سمك دهن الصدر، ة، حيط الفخذ، محيط العضلة التوأميم
  ) والبطن، والفخذ

 مزود برستاميتر (Seca) ميزان ميكانيكي من نوع -2
قياس كتلة الجسم لقياس كتلة الجسم والطول معاً، حيث تم 

 شورت وبلوزة، ون حذاء وبارتداءد)  غم500(ألقرب 
، واشرف )سم1( حذاء ألقرب دونوبالنسبة للطول كان القياس 

على ذلك الباحث بمساعدة اثنين من حملة البكالوريوس في 
  .التربية الرياضية وواحد في العالج الطبيعي

تم قياس محيطات الرقبة، والعضد، :  قياس المحيطات-3
استخدام ورسغ اليد، والبطن، والفخذ، والعضلة التوأمية ب

سم، وقد تم اخذ جميع القياسات من 1شريط القياس ألقرب 
  .الجهة اليمنى لالعبين

تم قياس ، (Body Composition) قياس تركيب الجسم -5
البطن، ، والصدر( مناطق وهي ثسمك ثنايا الدهن من ثال

من الجهة اليمنى لالعبين وذلك باستخدام ملقط الدهن ) والفخذ
 ,Lafayette Company)في إنديانا من صنع مؤسسة الفييت 

Indiana)وبولوكن ثم استخدمت معادلة جاكسون ، وم 
برنامج باستخدام الستخراج كثافة الجسم، وذلك ) 1978(
  :والمعادلة هي (SPSS) ة رزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيال

مجموع (x)0.0008267[(-)1.10938( =كثافة الجسم
مربع  (x) 0.0000016+[()]ملم(دهن الصدر والبطن والفخذ 

  x)0.0002574[(-)]ملم(مجموع دهن الصدر والبطن والفخذ 
  .(Ted and Jaskson, 1987: 249))]العمر بالسنة(

 لتحديد نسبة الدهن وذلك (Siri)وبعد ذلك طبقت معادلة 
  :على النحو اآلتي

) 100 (x)4.50-كثافة الجسم/4.95(%)=(سبة الدهن ن
(Fox et al., 1989: 566).  
فقد تم من خالل تحديد كتلة ) LBM(أما بالنسبة لقياس 

الدهن ومن ثم ضرب نسبة الدهن في كتلة الجسم، وبالتالي 
تم حساب  الحصول على كتلة الدهن بالكيلوغرام، ومن ثم

)LBM) (ح كتلة الدهن من كتلة الجسم من خالل طر) كغم
المدخل دام وتم تنفيذ جميع هذه العمليات باستخ. يةالكل

)Compute ( في برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
)SPSS.(  

  .2 م)BSA( قياس مساحة سطح الجسم -6
تم تحديد ذلك باالعتماد على قياس الطول بالمتر، وكتلة 
الجسم بالكيلوغرام ومن ثم تم تطبيق  معادلة دبوز ودبوز 

(Dibos and  Dibos)وذلك على النحو اآلتي :  
)BSA (2م)=0.425)  كغمم،كتلة الجس(× ) 0.007184   ×
 وحسب ذلك .)DeLorenzo et al., 1999( 0.725)الطول بالمتر(

في برنامج الرزم اإلحصائية ) Compute(أيضا من المدخل 
  .)SPSS(للعلوم االجتماعية 
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  )3(دول رقم جـال
  الطائرةكيب الجسم عند العبي الكرة ة وترروبومترية المختارنثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القياسات اال

  )84= ن(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس اتســالقيا
 3.52 24.35 سنة العمر

 0.066 1.84 متر طول القامة
 8.62 80.88 كغم كتلة الجسم
 5.05 11.25 ملم دهن الصدر
 6.07 15.57 ملم دهن البطن
 7.83 15.46 ملم دهن الفخذ
 6.45 13.50 % نسبة الدهن
 6.77 16.35 كغم كتلة الدهن

 8.02 64.52 كغم كتلة العضالت
 0.014 1.06 مل/غرام كثافة الجسم

 1.72 23.66 2م/كغم مؤشر كتلة الجسم
 0.13 2.04 2م مساحة سطح الجسم

 2.50 38.14 سم محيط الرقبة
 4.58 30.42 سم محيط العضد

 1.29 18.60 سم محيط رسغ اليد
 8.11 81.64 سم محيط البطن
 5.69 59.85 سم محيط الفخذ

 6.28 38.71 سم محيط سمانة الساق
  
  :2م/كغم )BMI(قياس مؤشر كتلة الجسم -7

تم قياس ذلك من خالل قسمة كتلة الشخص بالكيلوغرام 
  :على مربع الطول بالمتر وذلك وفق المعادلة التالية

)BMI (كتلة الجسم  = 2م/كغم)مكغ(  
 ,Ravussin and Swinburn)2))م(الطول    (              

1992) .  
 جميع القياسات المستخدمة من نوع المقاييس النسبية -8

)Ratio Scale (ز بمستويات وإمكانية الخطأ فيها قليلة، وتمتا
) Kirkendall et al., 1987(صدق وثبات عالية، كما يشير 

  .صدق وثبات لهاارات اختبوبالتالي ليس بالضرورة إجراء 
 تم إجراء القياسات بمساعدة ثالثة أشخاص، اثنان -9

منهم من حملة البكالوريوس في التربية الرياضية، وواحد 
منهم من حملة البكالوريوس في العالج الطبيعي، حيث تم 

ث قبل البدء توضيح آلية القياس والتسجيل لهم من قبل الباح
ل تنفيذ القياسات على النحو وكان تسلسم، في تنفيذ البحث بيو

المحيطات، سمك ثنايا ول، الطم، كتلة الجسالعمر، (: اآلتي

، حيث قام اثنان من حملة البكالوريوس في التربية )الدهن
والطول، بينما قام الرياضية بالمساعدة بقياسات كتلة الجسم 

بمساعدة مختص في العالج الطبيعي بإجراء  الباحث بنفسه
  . والدهنقياسات المحيطات

 تم إجراء جميع القياسات من الساعة السابعة وحتى -10
  .الساعة الحادية عشر صباحا

 بعد جمع البيانات وإدخالها للحاسوب تم حساب -11
جميع المعادالت الالزمة، باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

ومن ثم ، (Compute)، من المدخل )SPSS(للعلوم االجتماعية 
  .المعالجات اإلحصائية النهائيةالبدء في إجراء 

  
  يةالمعالجات اإلحصائ

  
لمعالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية ) SPSS(االجتماعية 
  :التالية
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  )4( رقم ولجـدال

  جسم عند العبي الكرة الطائرة بيرسون للعالقة بين القياسات االنثروبومترية وتركيب الارتباطنتائج معامل 

 )كغم(كتلة العضالت  (%)نسبة الدهن  القياسات االنثروبومترية

 **0.49- **0.41 العمر

 **0.57 0.18 طول القامة

 **0.77 **0.63 كتلة الجسم

 **0.55 **0.59 محيط الرقبة

 *0.44 **0.44 محيط العضد

 **0.52 **0.35 محيط رسغ اليد

 *0.23 **0.79 محيط البطن

 **0.45 **0.57 محيط الفخذ

 **0.50 **0.45 محيط سمانة الساق

 *0.21 **0.74 مؤشر كتلة الجسم

 **0.75 **0.50 مساحة سطح الجسم
  .)82(بدرجات حرية ) 0.25(جدولية ال) ر(، )α = 0.01(دال إحصائيا عند مستوى ** 

  ).82(بدرجات حرية ) 0.22 (الجدولية) ر(، )α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى  *     

  
  )5( رقم ولجـدال

  نتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار للمعادلة المقترحة
مجموع مربعات  مصدر التباين

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 *الداللة  )ف(

  االنحدار

  الخطأ

 المجموع

2609.75  
848.63  
3458.38 

4  
79  
83 

652.43  
10.74 

60.73 0.0001* 

)R2( 0.755     

  ).α = 0.0001(دال إحصائيا عند مستوى *

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف  .1

  .القياسات عند أفراد العينة
 Pearson Correlation)ون بيرسارتباطمعامل  .2

Coefficient) لتحديد العالقة بين القياسات االنثروبومترية 
  .وتركيب الجسم

) Stepwise Regression) (R2(معامل االنحدار المتدرج  .3
لتطوير المعادالت الخاصة للتنبؤ بقياس تركيب الجسم 

  .ةسات االنثروبومترية قيد الدراسبداللة القيا

  . لتحديد مكونات معادلة االنحدار(t-test)) ت( اختبار  .4
  

  ةنتائج الدراس -3
  

  النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: أوال
وبومترية المختارة وتركيب نثرمستوى القياسات االما 

  الجسم عند العبي الكرة الطائرة؟
لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية 



                                                                                    عبد الناصر القدومي...         العالقة بين بعض القياسات

- 250 -  

واالنحرافات المعيارية لكل متغير من متغيرات الدراسة 
  .تبين ذلك) 3(ونتائج الجدول رقم 

أن متوسطات العمر وطول ) 3( رقم يتضح من الجدول
: ة وكتلة الجسم عند أفراد عينة الدراسة كانت على التواليالقام

ومتوسطات محيطات ، )كغم،80.88، متر1.84سنة،  24.35(
الرقبة والعضد ورسغ اليد والبطن والفخذ والعضلة التوأمية 

 ،81.64 ،18.60 ،30.42 ،38.14: (كانت على التوالي
توسطات نسبة الدهن، وكتلة ومسم،  )38.71 ،59.85
ت، وكثافة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح العضال

كغم، 64.52، %13.5: (الجسم كانت على التوالي
  .)2م2.04، 2م/كغم23.66مل،/غم1.06
  
  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيا: ثانيا

 ما العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية وتركيب
 للتنبؤ بقياس تركيب الجسم اتالجسم؟ وما مساهمة هذه القياس

  عند العبي الكرة الطائرة؟
 ارتباطلإلجابة عن الشق األول من التساؤل استخدم معامل 

، أما من اجل (Pearson Correlation Coefficient)بيرسون 
ستخدم معامل االنحدار  فقد الاإلجابة عن الشق الثاني من التساؤ

  :ي عرض للنتائج، وفيما يل (Stepwise Regression)جالمتدر
 إيجابية ةوجود عالقة ارتباطي) 4( رقم يتضح من الجدول

دالة إحصائيا بين نسبة الدهن وجميع المتغيرات باستثناء 
متغير طول القامة، وكانت أقوى عالقة مع محيط البطن، 

، وفيما يتعلق )0.79(حيث وصلت قيمة معامل االرتباط إلى 
دالة إحصائيا مع ، كانت العالقة )LBM(بكتلة العضالت 

جميع المتغيرات، وكانت جميعها إيجابية باستثناء العالقة مع 
 حيث وصلت قيمة م وكانت افضل عالقة مع كتلة الجسالعمر،

  ).0.77(معامل االرتباط إلى 
كخطوة أولى لتحليل  ومن خالل عرض نتائج الجدول

، تبين وجود (Stepwise Regression)االنحدار المتدرج 
عة لمحاولة تطوير معادلتين للتنبؤ بقياس نسبة عالقات مشج

  :كالدهن، وكتلة العضالت، وفيما يلي بيان لذل
  

  دهنادلة نسبة المع- أ
العمر، (تم استخدام نسبة الدهن كمتغير تابع، ومتغيرات 

كتلة الجسم، الطول، محيط الرقبة، محيط العضد، محيط رسغ 
ؤشر كتلة ، محيط الساق، ماليد، محيط البطن، محيط الفخذ

ت نتيجة كمتغيرات مستقلة، وكان) ساحة سطح الجسممالجسم، 
أن محيط البطن، والعمر، ومحيط  تحليل االنحدار المتدرج،

رسغ اليد، وكتلة الجسم، هي أفضل المتغيرات قدرة على 

إلى ) R2(التنبؤ بقياس نسبة الدهن، حيث وصلت قيمة 
  .تبين ذلك) 5( رقم ، ونتائج الجدول)0.755(

أن محيط البطن، والعمر، ) 5(رقم ضح من الجدول يت
ومحيط رسغ اليد، وكتلة الجسم تصلح للتنبؤ بنسبة الدهن عند 

إلى  )R2(العبي الكرة الطائرة، حيث وصل معامل االنحدار 
، ومن أجل الوصول إلى معادلة خط االنحدار، )0.755(

  .ين ذلكتب) 6(ونتائج الجدول ، )ت(م اختبار استخد
أن محيط البطن، والعمر، ) 6(  رقمالجدوليتضح من 

ومحيط رسغ اليد، وكتلة الجسم تصلح للتنبؤ بنسبة الدهن عند 
كانت دالة إحصائيا ) ت( قيم انالعبي الكرة الطائرة، حيث 

  ، )α = 0.0001(عند مستوى  
  : بمكونات المعادلة  تصبح على النحو اآلتيلقوفيما يتع
  + )]سمبطن، محيط ال(×)0.490)+[(34.949-(=نسبة الدهن
  طمحي (×) 1.590-[( + )]سنة، العمر(× )0.584[(

  .)] كغمم،كتلة الجس(×) 0.294)]+ [(سمد، رسغ الي
  
  تلة كتلة العضال معاد:ب

 كمتغير تابع، ومتغيرات تتم استخدام كتلة العضال
العمر، كتلة الجسم، الطول، محيط الرقبة، محيط العضد، (

 محيط الساق، ن، محيط الفخذ،حيط البطممحيط رسغ اليد، 
كمتغيرات مستقلة، ) ساحة سطح الجسمممؤشر كتلة الجسم، 

وبينت نتائج تحليل االنحدار المتدرج، أن محيط البطن، 
والعمر، ومحيط رسغ اليد، وكتلة الجسم، هي أفضل 
المتغيرات قدرة على التنبؤ بقياس كتلة العضالت، حيث 

) 7( رقم ئج الجدول، ونتا)0.786(إلى ) R2(وصلت قيمة 
  .تبين ذلك

 ومحيط البطن، ،مأن كتلة الجس) 7(رقم  يتضح من الجدول
والعمر، ومحيط رسغ اليد، تصلح للتنبؤ في كتلة العضالت عند 

إلى ) R2(العبي الكرة الطائرة، حيث وصل معامل االنحدار 
 خط االنحدار، ، ومن أجل الوصول إلى معادلة)0.786(

  .تبين ذلك) 8( رقم نتائج الجدولو، )ت(استخدم اختبار 
ومحيط م، أن كتلة الجس) 8( رقم يتضح من الجدول

تنبؤ بنسبة الدهن البطن، والعمر، ومحيط رسغ اليد، تصلح لل
كانت دالة ) ت( قيم انالطائرة، حيث ة عند العبي الكر
، وفيما يتعلق بمكونات )α = 0.0001 (ىإحصائيا عند مستو

  : اآلتيالمعادلة  تصبح على النحو
 + )25.754( = كغم، )LBM(كتلة العضالت 

محيط ( ×) 0.606-)]+ [( كغمجسم،كتلة ال(×)0.851[(
 ×) 1.942)]+[(سنة، العمر(× ) 0.686-)]+[( سمبطن،ال
  )].سم، محيط رسغ اليد(
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  )6( رقم ولـدجال

  ومعامل بيتا لمعادلة االنحدار) ت(نتائج اختبار 

 طـأالخ القيمة مكونات المعادلة

 المعياري

مستوى  )ت(قيمة  Betaمعامل 

 ـةلالدال

  )Intercept(بت الثا

  محيط البطن

  العمر

  محيط رسغ اليد

 كتلة الجسم

-34.949  
0.490  
0.584  

-1.590  
0.294 

5.64  
0.082  
0.115  
0.389  
0.076 

  
0.616  
0.31  
0.32  
0.39 

-6.18  
5.98  
5.06  

-4.09  
3.75 

0.0001*  

0.0001*  

0.0001*  

0.0001*  

0.0001* 
  ).α = 0.0001(دال إحصائيا عند مستوى  *

  

  )7( رقم ولجـدال

  نتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار للمعادلة المقترحة
مجموع مربعات  مصدر التباين

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 لـةالدال )ف(

  االنحدار

  الخطأ

 المجموع

4201.150  
1146.850  

5348 

4  
79  
83 

71050.287  
14.517 

72.34 0.0001* 

)R2( 0.786     

  ).α = 0.0001(دال إحصائيا عند مستوى  *

  

  )8( رقم ولجـدال

  ومعامل بيتا لمعادلة االنحدار) ت(نتائج اختبار 

أ طـالخ القيمة مكونات المعادلة

 المعياري

 ةمستوى الدالل )ت(قيمة  Betaمعامل 

  )Intercept(بت الثا

  مكتلة الجس

  محيط البطن

  العمر

 محيط رسغ اليد

25.754  
0.851  

-0.606  

-0.686  
1.942  

 

6.56  
0.091  
0.95  
0.13  
0.45 

  
0.91  

-0.61  

-0.301  
0.314 

3.92  
9.34  
6.37  
5.11  
4.29 

0.0001*  

0.0001*  

0.0001*  

0.0001*  

0.0001* 

  ).α = 0.0001(دال إحصائيا عند مستوى *
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  جشة النتائ مناق-4
التعرف إلى العالقة بين بعض لى ة اهدفت الدراس

القياسات االنثروبومترية المختارة و تركيب الجسم عند العبي 
لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة والكرة الطائرة، 

العبا للكرة الطائرة من مختلف الدرجات في ) 84(قوامها 
سنة، وطول ) 24.35(فلسطين، وكانت متوسط أعمار العينة 

كغم، وبعد )80.88(تر، وكتلة الجسم  م)1.84(القامة لديهم 
جمع المعلومات عولجت إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية 

  .ائجوفيما يلي بيان لمناقشة النت، )SPSS(للعلوم االجتماعية 
  
  ولمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األ: أوال

روبومترية المختارة وتركيب نثما مستوى القياسات اال
  عبي الكرة الطائرة؟الجسم عند ال

  :تبين ما يلي) 3(من خالل عرض نتائج الجدول 
وصل متوسط طول القامة عند العبي الكرة الطائرة في 

متر، وجاء هذا المتوسط أعلى من ) 1.84(فلسطين إلى 
المتوسط عند العبي الكرة الطائرة في جامعة النجاح الذي 

، بينما جاء )1999، القدومي(متر ) 1.81(وصل إلى 
 : التي أجراهادراساتالالمتوسط اقل من المتوسطات في 

أبو عريضة (، )2004 القدومي ونمر،(، )2003القدومي، (
 ,.Ayed et al) ،(Heimer et al., 1988)، )1998 والقدومي،

1993) ،(Smith et al., 1992)، (McGown et al., 1990) ،
(Puhl et al., 1982) ،(Tamayo et al., 1984)،(Sandra and 

Victor, 1988) ،(Bosco et al., 1982) حيث تراوحت ،
  .تر م)1.97-1.85(المتوسطات بين 

 )80.88(وفيما يتعلق بكتلة الجسم وصل المتوسط إلى 
  :ل منكغم، وهو أعلى من المتوسطات في دراسات ك

 Melhim) ، )1999، القدومي(، )2004، القدومي ونمر(

et al., 1993)ات في هذه الدراسات  حيث تراوحت المتوسط
كغم، وكان المتوسط اقل من المتوسطات في ) 78- 76(بين 
أبو عريضة (، )2003، القدومي: (التي أجراهادراسات ال

 ,.Heimer et al., 1988 ،(Smith et al)(، )1998، والقدومي

1992)، (McGown et al., 1990) ،(Puhl et al., 1982) ،
(Tamayo et al., 1984)، (Sandra and Victor, 1988) ،

(Bosco et al., 1982) حيث تراوحت المتوسطات بين ،
  .كغم) 81.89-89.6(

وفيما يتعلق بنسبة الدهن وصل المتوسط إلى 
، وجاء هذا المتوسط جيدا ويقع ضمن المعايير %)13.50(

حيث ، (Wilmore, 1986:144)المقبولة التي أشار إليها ولمور 
رورية للرجال يجب أن ال تقل أشار إلى أن نسبة الدهن الض

-15(ولة من ، والمقب%)13-5(، والجيدة من %)5(عن 
التي يكون صاحبها سمينا أكثر من ، وغير المقبولة %)25

وبالرغم من أن هذه النسبة كانت جيدة إال أنها . %)25(
 ,.Melhim et al) :نجاءت أعلى من النسب في دراسات كل م

1993)، (Smith et al., 1992)، (McGown et al., 1990)، 
(Puhl et al., 1982)، (Tamayo et al., 1984)،(Toriola et al., 

1987)، (Sandra and Victor, 1988)،  (Ongley, 1981) ، حيث
-6.3(تراوحت النسب المئوية للدهن في هذه الدراسات بين 

12.(%  
ى وصل المتوسط إل) LBM(وفيما يتعلق بكتلة العضالت 

 حيث جاء أعلى من المتوسط في دراسة كغم،) 64.52(
(Melhim, et al., 1993) كغم، بينما  )63.9( الذي وصل إلى

 Puhl): جاء المتوسط اقل من المتوسطات في دراسات كل من

et al., 1982)، (Toriola et al., 1987) ،(Ongley, 1981) ،
ومن . كغم )76.5- 65.4(حيث تراوحت المتوسطات بين 

نسبة الدهن (ج المتعلقة بتركيب الجسم خالل عرض النتائ
 في القياسات من دراسة إلى ناًتبين أن هناك تباي) والعضالت

ويعود ذلك إلى اختالف أدوات القياس، والتغذية، ى، أخر
  .(Smith et al., 1992) آخروظروف التدريب من فريق إلى 

) 1.06(وفيما يتعلق بكثافة الجسم وصل المتوسط إلى 
 ,.Puhl et al)ةيب من المتوسط في دراسل، وهو قرم/غم

  .مل/غم) 1.07( الذي وصل إلى (1982
فقد  )2م/كغم() BMI(بمؤشر كتلة الجسم تعلق وفيما ي

، ويعتبر هذا المتوسط 2م/كغم )23.66(إلى ط وصل المتوس
 Ravussin)جيدا ويقع ضمن المعايير المقبولة التي أشار إليها 

and Swinburn, 1992)إلى أن مؤشر كتلة الجسم  را حيث أشا
) 25-20(تتراوح نسبته بين يكون جيدا للرجال عندما 

هذا تكون النتائج متفقة وب. 2م/كغم) 30(، وال يزيد عن 2م/كغم
، )2004، القدومي ونمر: (التي أجراهادراسات ج المع نتائ

، القدومي( ،(Melhim et al., 1993)، )1998، القدومي(
 ,.Heimer et al)، )1998، ميأبو عريضة والقدو(، )2003

1988) ،(Smith et al., 1992) ،(McGown et al., 1990) ،
(Puhl et al., 1982) ،(Tamayo et al., 1984) ،(Sandra and 

Victor, 1988) ،(Bosco et al., 1982)،  حيث تراوحت
في هذه  2م/كغم) BMI(متوسطات مؤشر كتلة الجسم 

  .2م/مكغ) 24.08-21.82(اسات بين الدر
ومن خالل النظر للنتائج بصورة عامة تبين أن أفراد عينة 
الدراسة، واألفراد في الدراسات السابقة يقعون ضمن 

للسمنة وفق المعيار الذي أشار له ) الجيدة(المستويات المقبولة 
(Ravussin and Swinburn, 1992)، ولعل السبب الرئيس في 
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للسمنة لديهم قليلة  هؤالء الرياضيين تكون القابلية أنذلك 
ت العالية من مقارنة بغير الرياضيين من أصحاب المستويا

 اإلفراط في التغذية وقلة ممارسة ببمؤشر كتلة الجسم بس
  .األنشطة الرياضية

 وصل المتوسط  (BSA)يما يتعلق بمساحة سطح الجسم وف
، وهو اقل من المتوسط في دراسة القدومي 2 م)2.02(إلى 

الذي ذكور في تخصص التربية الرياضية لللطالب ا) 2003(
  .2 م)2.33(وصل إلى 

العضد، البطن، الفخذ، (وفيما يتعلق بقياس محيطات 
 30.42: (كانت المتوسطات على التوالي) والعضلة التوأمية

سم، وجميع هذه المتوسطات  )38.71 و59.85 و81.64و
 (Eston et al., 1995)كانت أعلى من المتوسطات في دراسة 

:  المتوسطات على التواليانتيث ك الشباب الصينيين، حعلى
  .سم )36.5و 52.4 و76.9و 27.6(

  
  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيمناقشة ا: نياثا

ما العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية وتركيب 
الجسم؟ وما مساهمة هذه القياسات  للتنبؤ بقياس تركيب 

  ؟ةالجسم عند العبي الكرة الطائر
 إيجابية ةوجود عالقة ارتباطي) 4(أظهرت نتائج الجدول 

دالة إحصائيا بين نسبة الدهن وجميع المتغيرات باستثناء 
متغير طول القامة، وكانت أقوى عالقة مع محيط البطن، 

، وفيما يتعلق )0.79(حيث وصلت قيمة معامل االرتباط إلى 
مع جميع كانت العالقة دالة إحصائيا ) LBM(بكتلة العضالت 

 المتغيرات، وكانت جميعها إيجابية باستثناء العالقة مع العمر،
 حيث وصلت قيمة م،وكانت أفضل عالقة مع كتلة الجس

  ).0.77(معامل االرتباط إلى 
 Stepwise)درج متـوعند إجراء تحليل االنحدار ال

Regression) تم التوصل إلى معادلتين للتنبؤ بقياس تركيب ،
حديد نسبة الدهن، والثانية لتحديد كتلة الجسم، األولى لت

  :العضالت، وكانت هاتان المعادتان كما يلي
  )]+ سمطن،محيط الب(×)0.490)+[(34.949-= (نسبة الدهن
  طمحي( ×) 1.590-)]+[(سنة، العمر(× ) 0.584[(

  )]. كغمم،كتلة الجس(×) 0.294)]+ [(سم، رسغ اليد
  ×)0.851)+[(25.754=(كغم ) LBM(كتلة العضالت 

 + )] سمبطن،محيط ال(× ) 0.606-+ [( )] كغمم،الجسة كتل(
د، محيط رسغ الي(×) 1.942)]+[(سنة، العمر(× ) 0.686-[(
  )].سم

 )0.755(ووصل معامل االنحدار لمعادلة نسبة الدهن إلى 
حيط رسغ اليد، ممحيط البطن، العمر، ( متغيرات انأي 

س نسبة الدهن من قيا%) 75.5(تفسر ما نسبته ) وكتلة الجسم
وهي نسبة جيدة، وحول مساهمة كل متغير من المتغيرات 

محيط البطن :السابقة في هذه النسبة كانت على النحو اآلتي
، وكتلة %)2.8(، محيط رسغ اليد %)5.8(، العمر %)62.5(

  %).4.4(الجسم 
وفيما يتعلق بمعادلة كتلة العضالت وصل معامل االنحدار 

محيط البطن، م، كتلة الجس(ات  متغيرانأي ) 0.786(إلى 
من قياس %) 78.6(تفسر ما نسبته ) العمر، ومحيط رسغ اليد

كتلة العضالت وهي نسبة جيدة، وحول مساهمة كل متغير 
من المتغيرات السابقة في هذه النسبة كانت على النحو 

، العمر %)21.6(محيط البطن ، %)45.1(كتلة الجسم :اآلتي
   %) .5.1(، محيط رسغ اليد %)6.8(

مساهمة القياسات االنثروبومترية د ومثل هذه النتيجة تؤك
للتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند العبي الكرة الطائرة، ويتفق 

 Ted) ،(Eston et al., 1995) :نذلك مع ما أشار إليه كل م

and Jaskson, 1987)،(Kirkendall et al., 1987)، (Heyward, 

1991) ،(Fox et al., 1989) ،(Huygens et al., 2002) ،
(Kanehisa et al., 1998) من معادالت تبين مساهمة هذه 

  .القياسات للتنبؤ بقياس تركيب الجسم
كانت  هانفسومن خالل النظر للنتائج تبين أن المتغيرات 

، لتي االنحدار، ولكن بنسب متفاوتةهي المساهمة في معاد
لدهن حيث شكل محيط البطن أعلى نسبة من تفسير نسبة ا

يه ، وهذا يتفق مع ما أشار إل%)62.5(وصلت إلى 
(Williams, 1995) أن تمركز الدهون عند الرجال يكون من 

في الطرف العلوي على شكل حبة تفاح حيث تزداد نسبة 
  .تمركز الدهون في منطقة البطن

كتلة العضالت كانت أعلى نسبة لها بوفيما يتعلق 
 من أن يهف عل، وهذا يتفق مع ما هو متعار%)45.1(

من كتلة الجسم عند الميالد %) 25(العضالت تشكل ما نسبته 
 الشباب لةفأكثر في مرح%) 40( لكي تصل إلى وتتضاعف

(Wilmore and Costill, 1994:406).  
ومن خالل هذه النتائج يتبين صالحية كل من المعادلتين 

  .للتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند العبي الكرة الطائرة
  

  نتاجات والتوصيـاتستالا -5
  

  :ما يليفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج 
 حيث وصلت دة،نسبة الدهن عند الالعبين كانت جي ان -1

كانت أعلى من النسب  أنهابالرغم من ، %)13.5(إلى 
 . في غالبية الدراسات السابقة
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لبطن، حيث وصل ا أعلى منطقة لتمركز الدهن كانت ان -2
  .لم م)15.57(المتوسط إلى 

 نقص طول القامة عند أفراد عينة الدراسة مقارنة  -3
  .تر م)1.84(بالالعبين العالميين حيث وصل المتوسط إلى 

 إن مستوى مؤشر كتلة الجسم كان جيدا وضمن  -4
 )23.66(المستوى المقبول حيث وصل المتوسط إلى 

  .2م/كغم
 بين القياسات االنثروبومترية قيد ةود عالقة ارتباطي وج -5

 ة، وتركيب الجسم عند العبي الكرة الطائرالدراسة
وكانت أفضل عالقة بين القياسات االنثروبومترية ونسبة 

، وكانت أفضل عالقة )0.79(مع محيط البطن دهن ال
  ).0.77(بين كتلة العضالت وكتلة الجسم 

 مساهمة محيط البطن والعمر وكتلة الجسم ومحيط رسغ  -6
لكرة الطائرة، اليد للتنبؤ بتركيب الجسم عند العبي ا
  :ويظهر ذلك من خالل المعادلتين التاليتين

 بطن،محيط ال(×)0.490)+[(34.949-= (نسبة الدهن -7
 ×) 1.590-[( + )]سنة، العمر(× ) 0.584[( + )]سم
 م،كتلة الجس( ×) 0.294+ [( )]سم، محيط رسغ اليد(

  )].كغم
 ))R2 =   (0.755.(  

كتلة ( ×)0.851)+[(25.754=( كغم ) LBM(كتلة العضالت 

-[( + )] سمبطن،محيط ال(×) 0.606-+ [( )]كغمم، الجس
 يد،محيط رسغ ال( × )1.942[( + )]سنة، العمر( × )0.686

  )].سم
))R2 =   (0.786.(  

  
  صيـاتالتو

  :باآلتيفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث 
ضرورة اهتمام المدربين بالقياسات االنثروبومترية عند  -1

كرة الطائرة لما لها من دور هام في الصحة، العبي ال
والتغذية، واالنتقاء الرياضي، ومؤشر على النمو 
والنضج الجسمي، واالعتماد عليها في تقويم اثر البرامج 
التدريبية، وارتباطها بقياسات حيوية في الجسم عند 

  .الالعبين
 محاولة الباحثين والمدربين االستفادة من المعادلتين  -2

 تطويرهما للتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند اللتين تم
  .الالعبين

ضرورة إجراء دراسات مقارنة في القياسات  -3
االنثروبومترية بين مختلف الفعاليات واأللعاب 

 قاعدة من البيانات ىإلالرياضية، وذلك بهدف الوصول 
 .ضي الالزمة النتقاء الرياماتوالمعلو
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The Relationship Between Selected Anthropometric Measures and Body 
Composition of Volleyball Players 

 
Abdul Nasser Al-Qaddoumi* 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the relationship between selected anthropometric measures and 
Body Composition (BC) of volleyball players. The sample consisted of (84) players, from different divisions 
of volleyball clubs in Palestine.  

The means of age, body mass and height were (24.35 years, 80.88 kg, and 1.84 m), respectively. 

The researcher conducted anthropometric measures (age, height, body mass, circumference of neck, biceps, 
hand wrist, abdomen, thigh and calf ) Body Mass Index (BMI), Body Surface Area (BSA), and three skin 
folds measures (chest, abdomen, thigh) to determine body density using Jackson and Pollock (1978) 
equation.  

The results indicated that the means of circumferences of neck, biceps, hand wrist, abdomen, thigh and calf, 
were respectively (38.4, 30.42, 18.60, 81.60, 59.85, 38.71) centimeters, respectively. In addition, the means 
of percent of body fat, Lean Body Mass (LBM), Body Density (BD), (BMI), and (BSA) were (13.5%, 64.52 
kg, 1.06 g/ml, 23.66 kg/m2, 2.04 m2) respectively. Also, the results revealed that the best correlation between 
anthropometric measures and (BC) was between fat and abdomen circumference (0.79), and between body 
mass and (LBM) (0.77). 

Furthermore, the results of stepwise regression R2 revealed the following two equations: 

%Fat =(34.949)+((0.490)*(abdomen circumference, cm))+((0.584)*(age, yr)) 

           +((-1.590)*(hand wrist circumference, cm))+((0.294)*(body mass, kg) 

             (R2   =0.755) 

(LBM) kg =(25.754)+((0.851)*(body mass, kg)) +((-0.606)*(abdomen circumference, cm))+((-0.686)* 

                    (age, yr)) +((1.942)*(hand wrist circumference, cm))  

                    (R2   =0.786) 

Based on the study findings, the researcher recommended to apply these two equations for predicting (BC), 
the first one for fat and the other for (LBM). 

Keywords: Anthropometric Measures, Body Composition, Volleyball. 
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