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  الملخص
للتنبؤ بقياس نسبة الشحوم مساهمة بعض القياسات االنثروبومرتية "

  "للطالب الذكور يف ختصص الرتبية الرياضيةبالطريقة الكهروحيوية 
  

للتنبؤ بقياس نسبة الشحوم مساهمة بعض القياسات االنثروبومترية  هدفت الدراسة التعرف إلى
 ، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة بالطريقة الكهروحيوية للطالب الذكور في تخصص التربية الرياضية

العمر، وكتلة (حيث كان متوسط .  جامعة النجاح الوطنيةرياضية فيطالبا من قسم التربية ال) 124(قوامها
 ،  متر1.79كغم، 74.80سنة، 21.96: (لديهم على التوالي) سطح الجسم ، ومساحة الجسم، وطول القامة

 سطح الجسم مساحة العمر، الطول ، كتلة الجسم،: ( وتم إجراء القياسات االنثروبومترية من حيث). 2م1.93
 قياس إلى إضافة ، ) الفخذ ، والساق،الوسطالبطن ،الصدر ، ، رسغ اليدالساعد ، رقبة ، العضد ،ال:ومحيطات

  .(Tanita TBF-410)نسبة الشحوم بالطريقة الكهروحيوية باستخدام جهاز تانتا 
البطن الصدر ، ، رسغ اليدالساعد ، الرقبة ، العضد ،     أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات محيطات 

 ، 77.93 ، 90.19 ،17.35 ، 25.74 ، 28.32 ، 36.70: ( الفخذ ، والساق كانت على التوالي ض،الحو،
 إلى متوسط نسبة الشحوم باستخدام جهاز تانتا وصل كما أظهرت النتائج أن. سم) 39.09 ، 59.90 ،83.16

يع المتغيرات  بين نسبة الشحوم وجمإحصائيا النتائج وجود عالقة ارتباط دالة أظهرت، كما %)13.08(
  (R2) ( Stepwise Regression) طول القامة ، ومحيط الساق ، وباستخدام تحليل االنحدار المتدرج ءباستثنا

 بداللة محيطي العضد والبطن ، والثانية بداللة األولى معادلتين للتنبؤ بقياس نسبة الشحوم ، إلىتم التوصل 
  :مؤشر كتلة الجسم ، وذلك كما يلي 

  )R2=0.731)) (X0.291 محيط البطن))+((X 0.684محيط العضد +((28.986-  (%)= نسبة الشحوم
  )X 1.701) ((R2=0.70مؤشر كتلة الجسم +((25.986- (%)= نسبة الشحوم 

 نتائج اختبار هوتلنج تريس انه ال أظهرتوعند المقارنة بين المعادلتين والنسبة المقاسة باستخدام جهاز تانتا 
  .0.83 ، وللمعادلة الثانية 0.85 إلى األولى بينها ، ووصل صدق المحك للمعادلة ياإحصائتوجد فروق دالة 

 .  الباحثان باستخدام المعادلتين التي تم التوصل اليهما للتنبؤ بقياس نسبة الشحوموأوصى
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Abstract  
The Contribution Of Selected  Anthropometric Measures in The Prediction 
Percent of Fat Using Bioelectrical Impedance For Male Physical Education 

Majors 
          The purpose of this study was to investigate the contribution selected 
anthropometric measures in the prediction percent of fat using Bioelectrical Impedance 
for male physical education majors. The sample consisted of (124) subjects at An-
Najah University. 
The means of age, body mass, height, and body surface area were respectively (21.96 
years, 74.80 kg, 1.79 meter, and 1.93 m2 ). 

The   researchers conducted  anthropometric measures age, height, body mass, 
body surface area, and circumference of : neck, upper arm, ,  forearm, wrist,  abdomen, 
thigh, hip and calf, and the percent of body fat using Tanita TBF-410. 
The results indicated  that the  means of circumferences of neck, upper arm, ,  forearm, 
wrist,  abdomen, thigh, hip and calf, were respectively (36.70, 28.32 , 25.74 , 17.35 , 
90.19 , 77.93 , 83.16 , 59.90 and 39.09 )centimeter .Also, the results revealed a 
significant  correlation between percent body fat (PBF), and all measures despite 
height and calf circumference. Also, using stepwise regression R2  , we achieve two 
equations for predicting (PBF):  
Fat%= -28.986+ ((upper arm cm)*(0.684))+((abdomen cm)*(0.291)) (R2

= 0.731) 
Fat%= -25.986+ (BMI)*(1.701))   (R2

= 0.70) . 
 Based on the study findings the researchers recommended  to use equations in 
predicting (PBF) . 
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للتنبؤ بقياس نسبة الشحوم مساهمة بعض القياسات االنثروبومرتية "
  "بالطريقة الكهروحيوية للطالب الذكور يف ختصص الرتبية الرياضية

  
  :مشكلتها وخلفيتها النظرية: مقدمة الدراسة 

 من المصطلحات شائعة االستخدام في حقـل فـسيولوجيا   (Body Composition)تركيب الجسم        يعد 
يعرف بأنه التركيب الكيميائي للجسم، من حيث مكونات الجـسم ، ويوجـد أسـاليب مختلفـة             هد البدني ، و   الج

، )، البروتين، الجاليكوجين، الماء، والمعـادن     الشحم( التركيب الكيميائي حيث يشتمل الجسم على       : لتحديده منها 
ألعـضاء، العظام،ومكونـات    ، العـضالت، ا   الـشحمي النسيج  (والتركيب التشريحي حيث يشتمل الجسم على       

 Lean) والعـضالت  (Fats) لـشحوم ا حيث يشتمل علـى  (Behnke)، والجسم كمكونين وفق تقسيم )ىأخر

Body Weight) (LBW) (Wilmore & Costill,1994,p 382).  
إلى أهمية تركيب الجسم في المساعدة في تصنيف األفراد،  ) (Buskirk,1986 ويشير بوسكرك       

روق بين الجنسين والمجتمعات، ووصف النمو والنضج والبلوغ والشيخوخة من حيث كونه طبيعي ودراسة الف
أم غير طبيعي، وتوفير أسس مرجعية لالستشارات الغذائية والتغيرات الفسيولوجية، وتصنيف األمراض مثل 

ير ولمور وآخرون ويش.السرطان، ورفع مستوى اللياقة البدنية، ودليل للرياضيين الذين يستعدون للمنافسة 
(Wilmore, 1986) والجيدة لألداء %) 6( الضرورية للذكور يجب أن ال تقل عن الشحم إلى أن نسبة ،

والتي يكون %) 25(، وغير المقبولة أكثر من %)25- 16(، والمقبولة صحيا من %) 22-12(الرياضي من 
  .صاحبها سمينا

  
حة لإلفراد سواء أكانوا رياضيين أم غير رياضيين ومن  بالص وارتباطهونظرا لحيوية قياس تركيب الجسم    

، وذلك باستخدام عدة طرق منها معادالت الخاصة لقياسه وتطوير الجنسين اهتمت عدة دراسات بدراستهكال ال
، والطريقة (Fox, et al, 1989, p565) (Hydrostatic Weighing)ما هو مخبري مثل طريقة اإلزاحة 

  (Tanita TBF-410) وجهاز (Salmi,2003) (Bio-electrical Impedance Analysis)الكهروحيوية 
    (X-rays)، وعن طريق األشعة ) 1انظر الملحق رقم (المستخدم في الدراسة الحالية من أحدثها 

(Heymsfield et al,1997) ومنها ما هو ميداني عن طريق قياس سمك ثنايا الدهن ، والقياسات ،
  .)أ()2006ومي،القد(االنثروبومترية 

  على انه العلم الذي يهتم بدراسة القياسات الجسمية مـن حيـث              (Anthropometry)يعرف االنثروبومتري   و
 كتلة الجسم ويضيف البعض إلى ذلك (Beyer,1986,p 59)  . األطوال ، واألعراض، والمحيطات، واألعماق

  ).1996حسانين، (والعمر والسعة الحيوية 
 من القياسـات الهامـة لجميـع    (Anthropometric  Parameters)وبومترية وتعد القياسات االنثر

األفراد ومن كافة األعمار سواء أكانوا رياضيين أم غير رياضيين ، وذلك نظرا الرتباطها بالـصحة والتغذيـة                  
ألفراد ،ومن المؤشرات الحيوية للنمو ،ومن المتطلبات األساسية للنجـاح فـي مختلـف األلعـاب والفعاليـات            

 Harre,1982,p) ، ومن القياسات األساسـية فـي االنتقـاء الرياضـي     (Heimer , et al,1988)لرياضيةا

، إضافة إلى انه من خالل قياسها يمكن التوصل إلى قياسات هامـة للبـاحثين والمـدربين والمعلمـين       (26,29

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  5

ـ ، ومـساحة  )Ravussin & Swinburn ,1992(مؤشـر كتلـة الجـسم    : واألطباء منهـا   جـسم  سطح الم
MCW,2003)(    والنمط الجسمي عند استخدام مؤشـر بونـدرال ،(Klark & Klark,1987)  والتمثيـل ، 

  (Vo2max)، والحد األقـصى السـتهالك األكـسجين    ).(DeLorenzo, et al,2000الغذائي خالل الراحة 
(Bowers & fox, 1992) ووصف النمو والنضج الجسمي ، (Buskirk,1986) وتركيب الجسم ، (Body 

Composition) (Heyward,1991) .  
 لقيـاس   تنبئية دراسات كثيرة لتطوير معادالت      أجريت السابقة للقياسات االنثروبومترية     األهميةوفي ظل         

) 1( ، والتي في غالبيتها اعتمدت على قياس المحيطات وسمك ثنايا الجلـد ، والجـدول           تركيب الجسم بداللتها    
 على قيـاس    الشحومتعتمد في تحديد نسبة      حيث أن غالبية هذه المعادالت       .دالتيعطي ملخصا لبعض هذه المعا    

  : على النحو اآلتي(Siri) وفق معادلة الشحم ومن ثم تحديد نسبة (BD) (Body Density)كثافة الجسم 
  .100 ((Fox et al,1989,p566) (x)4.50-كثافة الجسم/4.95 (%)=(الشحوم  نسبة 

 كتلة الجـسم  من خالل ضرب النسبة في كتلة الشحوم يتم التوصل إلى     الشحومسبة  وفي حالة الحصول على ن      
ـ كتلة من خالل (LBW)، وبالتالي يمكن الحصول على   ,McArdle)كتلـة الـشحوم    ا الجسم مطروحا منه

Katch & Katch,1981,p 493) .     كثافـة  (وبشكل عام في حالة التوصل إلـى أي مـن القياسـات الـثالث
  .يتم التوصل إلى باقي القياسات) ، أو العضالتالشحومالجسم،أو نسبة 

 عامة ونسبة الـشحوم بـصورة خاصـة         بصورةومن المعادالت التي تم تطويرها للتنبؤ بقياس تركيب الجسم          
  .يبين بعض هذه المعادالت) 1(الجدول 
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  )1(الجدول 

  عرض أهم المعادالت المستخدمة للتنبؤ بقياس تركيب الجسم عند الذكور

  المعادلة  العمر  صاحب المعادلة  در والسنةالمص
(Eston et al,1995)  (Eston et al,1995)  20-49  %1.48+((4.88=الدهن(x)سمك دهن العضة التوأمية ملم((  

(Ted&Jaskson,1987,
p249)  

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

العمر (x )0.0002574((-)))ملم(دهن الصدر والبطن والفخذ 
   ))بالسنة

(Kirkendall et 
al,1987,p 185) 

Kirkendall et al,1987)  الشباب من
  البلوغ فأعلى

LBW) (44.636)=(كغم)+(1.0817( x)) كغم(وزن الجسم(((-
))0.7396( x)مس(محيط البطن(((  

(Heyward,1991,p155
) 

(Sloan,1967) 18-26  0.001327((-)1.1043=(كثافة الجسم(x) سمك دهن الفخذ
   )))ملم( الوح الكتف أسفلسمك دهن  (x) 0.00131((- )))ملم(

(Heyward,1991,p156
)  

(Forsyth&Sinning,1973) ‘ طلبة الكليات
  من الرياضيين

 الوح أسفل دهن سمك(x)0.00162((-)1.10647=(كثافة الجسم
-))) ملم(سمك دهن البطن  (x) 0.00144((-)))ملم(الكتف 

))0.00077 (x)  سمك دهن العضلة ذات الثالث رؤوس العضدية
  )))ملم(سمك دهن أسفل الصدر (x) 0.00071)))+ ((ملم(

(Heyward,1991,p168
)  

(Behnke& Wilmore,1974)  0.00068)+((1.15114=(كثافة الجسم  طلبة الكليات(x) وزن
)))+ سم(عرض الحوض (x) 0.00146)))+((كغم(الجسم
))+(((0.00057 (x) محيط الصدر)0.00192 ((-)))سم (x 

  )))سم(محيط الفخذ (x) 0.00124 ((- )))سم(محيط البطن(
(Fox et al,1989,p 

568) 
(Sloan&Weir,1970) 0.00133((-)1.1043=(كثافة الجسم  غير محدد(x)ملم(سمك دهن الفخذ(((-

))0.00131 (x)  ملم( لوح الكتفأسفلسمك دهن(((  
(Fox et al,1989,p 

569) 
(Wimore& Behnke,1970) 17-35  LBW) (10.26)=(كغم)+(0.793( x)) كغم(وزن الجسم(((-

))0.368( x)ملم(سمك دهن البطن(((  
(Fox et al,1989,p 

569) 
(Lewis et al,1975) 36-67  LBW) (6.14)=(كغم)+(0.84( x))كغم( الجسم وزن(((-

))0.63( x) ملم( الصدرأسفلسمك دهن(((  

)2006القدومي ( )ب ()2006القدومي   كتلة (×)0.340)+((14.854-)= (كغم ((FM)كتلة الشحوم   18-30 (
 ))الجسم

)2006القدومي ( )أ()2006 القدومي   محيط البطن (×)0.490)+((34.949-= (الشحومنسبة   20-30 (
محيط رسغ اليد (×) 1.590-))+(( سنةالعمر(× ) 0.584))+((سم
 ))الوزن  كغم(×) 0.294))+ ((سم
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  .يبين ذلك) 2(ومن الدراسات التي اهتمت بتحديد تركيب الجسم لدى الرياضيين ، الجدول 

  )1(الجدول
 ملخص لبعض الدراسات حول كتلة الجسم ، ونسبة الشحوم ، وكتلة الجسم الخالية من الشحوم، وكتلة الشحوم 

    الرياضيينعند
الدولة  الفاعلية/اللعبة الباحث والسنة الرقم

 )المكان(
  كتلة الجسم العدد

 )كغم(
نسبة الشحوم 

(%) 
 13.50 80.88 84 فلسطين الكرة الطائرة )2006القدومي،( 1

2 (Melhim, et al, 1993) 10.6 76.5 14 األردن الكرة الطائرة 

3 (Smith& Watson, 
1992) 

 6.3 89.6 15 نداك الكرة الطائرة

4 (McGown, et al, 
1990) 

 8.6 85.5 18 أمريكا الكرة الطائرة

5 (Puhl, et al, 1982) 12 85.5 8 أمريكا الكرة الطائرة 

6 (Tamayo, et al, 1984) 8.5 87.6 14 أمريكا الكرة الطائرة 

7 (Sandra & Victor, 
1988) 

 7.2 87.8 14 البرازيل الكرة الطائرة

8 (Ongley,1981) 10.5 74.4 6 استراليا الكرة الطائرة 

 12.6 75.6 14 األردن كرة اليد )1994أبو عريضة،( 9

10 (Marion, etal,1989) 10.9 79 11 كندا كرة اليد 

11 (Al-Hazaa, etal,2001) 12.3 73.1 23 السعودية كرة قدم 

12 (Withers ,et al,1977) 4.8 76.91 5 استراليا كرة قدم 

13 (Raven, et al, 1976) 9.6 75.7 18 بريطانيا كرة قدم 

14 (Apostolidis, etal 
,2003) 

 11.4 95.5 30 اليونان كرة السلة

15 (Parr, et al, 1978) 8.9 91.6 34 أمريكا كرة السلة 

16 (Heath, et al, 1981) 9.3 62.2 18 أمريكا العبي الجري 

17 (Saito, etal, 2003) 24.1 111.2 24 اليابان مومصارعة السو 

18 )DeLorenzo etal., 

1999( 

العبي كرة الماء والجودو 
 والكاراتيه

 12.4 78 51 ايطاليا

 لتخصص  الذكورالطالب )2004،القدومي ونمر( 19
جامعة /التربية الرياضية
 النجاح

 10.20 73.71 88 فلسطين

  
وقلة الدراسات التي أجريت قياس نسبة الشحوم ية في في ضوء ما سبق ونظرا لما تلعبه القياسات االنثروبومتر

  . تظهر أهمية إجراء مثل هذه الدراسةفي فلسطين
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  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
ونظرا لتعـدد الطـرق والمعـادالت     ، نسبة الشحوم أساليب عدة لتحديد ما استخد       من خالل ما سبق تبين    

 يوجد هناك طريقة أو معادلة مثلى لتحديده، والطريقة الجيـدة فـي              يتبين انه ال   نسبة الشحوم المستخدمة لتحديد   
القياس هي الصادقة والثابتة واألسرع واألقل تكلفة والتي يمكن استخدامها بيسر من قبل غالبيـة العـاملين فـي     

 وفي ظل االختالف بين المجتمعـات مـن حيـث التغذيـة ،      .المجال سواء أكانوا مدربين أم معلمين أم باحثين       
 اليومية ، والعينات ال يمكن االعتماد على المعادالت التي تم التوصل إليها لتحديد نسبة الشحوم لطلبة                 ألنشطةوا

وبالتحديـد يمكـن   تخصص التربية الرياضية ، من هنا جاءت الدراسة الحالية مكملة للجهود السابقة في المجال     
  :إيجازها باإلجابة عن التساؤلين التاليين

الطالب الذكور في تخصص التربية  الجسم عند ونسبة شحومسات االثروبومترية المختارة  ما مستوى القيا -1
  ؟الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

مدى إمكانية التنبؤ ؟ وما  الجسمونسبة شحوم  المختارة   ما العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية- 2
الطالب الذكور عند  بعض القياسات االنثروبومتريةاللة  مقاسة بالطريقة الكهروحيوية بد الجسمبنسبة شحوم

  ؟في تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
  :أهمية الدراسة

سواء أكان ذلك للرياضيين   ونسبة الشحوم      تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية القياسات  االنثروبومترية
إلى أهمية تركيب الجسم في المساعدة في  ) (Buskirk,1986يشير بوسكرك أم غير الرياضيين حيث 

تصنيف األفراد، ودراسة الفروق بين الجنسين والمجتمعات، ووصف النمو والنضج والبلوغ والشيخوخة من 
حيث كونه طبيعي أم غير طبيعي، وتوفير أسس مرجعية لالستشارات الغذائية والتغيرات الفسيولوجية، 

،  رياضيين الذين يستعدون للمنافسة ان، ورفع مستوى اللياقة البدنية، ودليل للوتصنيف األمراض مثل السرط
من هنا تساهم الدراسة الحالية في معرفة مستوى القياسات قيد الدراسة لدى طلبة تخصص التربية الرياضية 

قياسات الذكور في جامعة النجاح الوطنية ، إضافة إلى المساهمة في التوصل إلى أفضل العالقات بين ال
 وبالتالي المساهمة في التوصل إلى معادالت سهلة ،االنثروبومترية ونسبة الشحوم مقاسة بالطريقة الكهروحيوية

  . وقليلة التكاليف وتفي بالغرض ، ويمكن االستفادة في استخدامها من قبل المهتمين في المجال
  :أهداف الدراسة

  :الهدفين اآلتيينسعت الدراسة إلى تحقيق 
الطـالب الـذكور فـي       الجسم عنـد     ونسبة شحوم مستوى القياسات االثروبومترية المختارة     إلى  التعرف   .1

  .تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
،وإمكانية التنبـؤ    الجـسم  ونسبة شـحوم    المختارة   العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية    التعرف إلى    .2

الطـالب  عنـد   بعض القياسـات االنثروبومتريـة   هروحيوية بداللة    مقاسة بالطريقة الك    الجسم بنسبة شحوم 
  .الذكور في تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
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  :مصطلحات الدراسة
هو العلم الذي يهتم بالقياسات الجسمية من حيـث األطـوال ،            :  )Anthropometry( االنثروبومتري -

   (Beyer,1986,p 59)  . ، والمحيطات، واألعماقواألعراض

  .وفي الدراسة الحالية سوف تقتصر على قياس المحيطات
   :(Body Composition): تركيب الجسم -

التركيـب  : يعرف بأنه التركيب الكيميائي للجسم، من حيث مكونات الجسم ، ويوجد أساليب مختلفة لتحديده منها                 
، والتركيب التشريحي حيـث     )جين، الماء، والمعادن  ، البروتين، الجاليكو  الشحم( الكيميائي حيث يشتمل الجسم على      

، والجسم كمكونين وفق تقـسيم      )، العضالت، األعضاء، العظام،ومكونات أخري    الشحميالنسيج  (يشتمل الجسم على    
(Behnke) الـشحم  حيث يشتمل على (Fat)  والعـضالت (Lean Body Weight) (LBW) (Wilmore & 

Costill,1994,p 382).  
تعرف إجرائيا بأنها النسبة المقاسة لشحوم الجسم بالطريقة الكهروحيوية باستخدام جهـاز            : (Fats) :نسبة الشحوم -

  .تانتا
  ):Body Mass Index) BMI: مؤشر كتلة الجسم -

  ). Ravussin & Swinburn ,1992. (هو وزن الجسم بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر
  :)BSA ) (Body Surface Area(مساحة سطح الجسم  -

  ) .1994سالمه، (هو عبارة عن المساحة التي يغطيها الجلد في المتر المربع 
  :حدود الدراسة

  :التزم الباحثان أثناء إجراء الدراسة بالحدود التالية
،  في جامعة النجاح الوطنيةالطالب الذكور في تخصص التربية الرياضيةاقتصرت الدراسة على  .1

   .2006/2007لعام الجامعي  من ااألولفي الفصل الدراسي 
  .تتصف نتائج الدراسة بالخصائص العلمية لألدوات المستخدمة في جمع البيانات .2

  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة-

  .نظرا لمالءمته ألغراض الدراسة" الدراسة االرتباطية"استخدم المنهج الوصفي بإحدى صوره 
  

  :تهجمتمع الدراسة وعين-
، في الفصل  في جامعة النجاح الوطنية الطالب الذكور في تخصص التربية الرياضيةتكون مجتمع الدراسة من

. طالبا) 420( والبالغ عددهم تبعا لسجالت القبول والتسجيل 2006/2007الدراسي االول من العام الجامعي 
لدراسة ، وتم  من مجتمع ا تقريبا%)30 (هما نسبتطالبا ، وتمثل ) 124( الدراسة على عينة قوامها إجراءوتم 

يبين خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغيرات العمر، والطول، ) 3(والجدول   اختيارها بطريقة العينة المنتظمة
  .سطح الجسم، ومساحة وكتلة الجسم

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  10

  )3(الجدول 
   ، ومساحة سطح الجسمخصائص أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات العمر، والطول، وكتلة الجسم

  )124= ن(
 االنحراف المعياري المتوسط وحدة القياس تالمتغيرا

 1.72 21.96 سنة العمر

 0.06 1.79 م طول القامة

 7.74 74.80 كغم كتلة الجسم

  0.11  1.93  2م  مساحة سطح الجسم

  :أدوات الدراسة واإلجراءات العملية يف القياس
  :من اجل جمع البيانات استخدمت األدوات واإلجراءات اآلتية

العمر، الطول، كتلة الجسم، : (طالبلبيانات، والتي اشتملت على المعلومات التالية لكل استمارة جمع ا -1
 ورسغ اليدالساعد ، و الرقبة ، والصدر ، والضد ، : ومحيطاتمساحة سطح الجسم ، مؤشر كتلة الجسم ،

  .)ا نسبة الشحوم مقاسة باستخدام جهاز تانت والفخذ ، والساق ، إضافة إلى والوسط ،، والبطن ،
أمريكي الصنع مزود برستاميتر لقياس الطول ، حيث تم قياس ) Detetco(ميزان ميكانيكي من نوع   -2

-Tanita- TBF)وذلك الن الطول من المتغيرات التي يتم تزويد جهاز ) اسم(الطول بدون حذاء ألقرب 

  . فيها قبل البدء بقياس المتغيرات األخرى(410
 Bioelectric) من األجهزة الحديثة االكهروحيوية يعدث حي(Tanita TBF-410)  جهاز تانيتا  -3

Impedance Analysis)(BIA)، الشحوم بناء ونسبة والتي تعتمد بقياس كتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم 
الموجودة في األنسجة ، حيث كان القياس سابقا يتطلب (Electrolyte)على قياس الماء في الجسم والشحنات 

دقائق تقريبا ) 5(ولمدة ) رسغ اليد أم الكاحل( على منطقة القياس سواء (Electrodes)وضع مجسات 
(Wilmore & Costill,1994,p387) لذلك استمر التطوير باألجهزة ذات الصلة حتى تم تطوير جهاز 

(Tanita TBF-410)بدون االعتماد على المجسات ، وفيما يلي بيان للقياسات والية القياس على الجهاز :  
، بالنسبة لقياس ) ونسبة الشحوممؤشر كتلة الجسم، وكتلة الجسم ، ( تم من خالل الجهاز قياس متغيرات ي-    

  .غم ) 10( أقرب  إلىالكتلة يكون
   :يتكون الجهاز من ثالثة أجزاء رئيسة هي: مكونات الجهاز-

شي عليهما أثناء قاعدة الجهاز حيث يوجد في أعالها قطعتين معدنيتين لوضع القدمين بدون ارتداء أي  
   .(Jebb, et al, 2000) (Foot to Foot)عملية القياس، لذلك يطلق علية البعض 

  .قائم يصل بين القاعدة ولوحة المعلومات للجهاز 
، )سم(، الجنس ، العمر، الطول ) كغم(كتلة المالبس (لوحة الجهاز والتي تشتمل على معلومات حول  

  .مذكورةإضافة إلى طابعة لنتائج القياسات ال
  .وصلة تيار كهربائي 

  :وقد تمت خطوات القياس عليه وفق ما يلي
  .وصل الدائرة الكهربائية وتشغيل الجهاز  
  )).سم(كتلة المالبس، الجنس، العمر بالسنة، الطول ( تزويد الجهاز بالمعلومات وهي  
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  .(Stand On)انتظار المفحوص لحين إعطاء الجهاز إشارة للصعود على الجهاز 
  .المفحوص إلى الجهاز وذلك بوضع القدمين على قطعتين معدنيتين بطول القدمين  يصعد  
  .ثانية تقريبا ) 30(يبدأ الجهاز بالعمل على إجراء التحليل لمدة  
  .انيبقى المفحوص على الجهاز حتى يتم طباعة النتائج من قبل الجهاز إلكترونيا دون أي تدخل للباحث 
  .دقائق لكل مفحوص) 3-2(ها قياس الطول تستغرق عملية القياس ككل بما في 

  :(BSA)قياس مساحة سطح الجسم  -4
ولقياسه ) . 403، ص 1994سالمة، (    هو عبارة عن المساحة التي يغطيها الجلد في المتر المربع 

   (Medical Cajeck Of Wisconsin)استخدمت معادلة مركز كاجك الطبي في وسكنسن في أمريكا 
(MCW,2003) لمعادلة دوبز ودوبز لقياس مساحة سطح الجسم  المعدلة(BSA)وهي كما يلي :  

)BSA (2م)=0.725) الطول بالمتر (×  0.425) كتلة الجسم كغم (× )0.20247 (MCW,2003).  
في مختبر القياس الرياضي في جامعة ) 11- 8(تم إجراء جميع القياسات في الفترة الصباحية من الساعة  -5

 بأي مجهود بدني، ودون تناول طعام اإلفطار أو شرب طالب قبل اشتراك أي انباحثالنجاح الوطنية من قبل ال
  .الماء 

 جميع األجهزة المستخدمة في القياس من المقاييس النسبية ، وصادقة وثابتة ، ومستخدمة في أبحاث علمية  -6
 وطريقة (Bioelectric Impedance)حيث تراوح صدق المحك لتحديد نسبة الشحوم بين .منشورة عالميا

 ، وأكد (Wilmore & Costill,1994,p386)) 0.94-0.90( بين (Hydrostatic Weighing)اإلزاحة 
 Hammond et) (Salmi,2003)  (Jebb, et al, 2003)  (Lisa et al,2003)على ذلك دراسات كل من 

al, 1994) والتي بينت فاعلية الطريقة الكهروحيوية(Bioelectric Impedance)(BIA)ي قياس تركيب  ف
  .الجسم

، )SPSS(بعد جمع البيانات أدخلت وحللت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  . 7
 من خالل البيانات األولية،  (Compute)حيث تم حساب مساحة سطح الجسم باستخدام الحاسب من المدخل 

  .وبعد ذلك تم البدء في معالجة البيانات إحصائيا، )الكتلة، والطول، والعمر(التي تم إدخالها وهي 
 ، والبطن ،  ورسغ اليدالساعد ،و  ، والعضد الرقبة ، والصدر ،تم قياس محيطات:  قياس المحيطات. 8 .

 مع مراعاة عدم وجود أي فراغ مع الجلد سم،1قرب والفخذ ، والساق باستخدام شريط القياس ألوالوسط ،
(Adams,1990)نحو األتي وذلك على ال:  

تثبيت شريط القياس عند بروز الحنجرة ومن ثم لف شريط القياس حول الرقبة وتحديد مسافة :محيط الرقبة-
  .نقطة التقائهما

برفع الذراعين جانبا  ، ومن ثم وضع شريط تم قياسه بالوضع العادي حيث قام كل مفحوص :محيط الصدر-
  . لعظم اللوح، وأسفل شدقتي الحلمتين من األمامالقياس بحيث يمر من الخلف أسفل الزاوية السفلى

  .لف شريط القياس من منتصف العضلة ذات الرأسين العضدية والذراع مفرودة:محيط العضد-
  .تم القياس والذراع مفرودة وتم اعتماد اكبر محيط للساعد: محيط الساعد-
  .التقائهماوتحديد مسافة نقطة  ة والذراع مفرودالمعصم من األماملف شريط القياس من  :محيط رسغ اليد-
تثبيت طرف شريط القياس عند السرة ولف شريط القياس حول الجسم وتحديد مسافة نقطة : محيط البطن-

  ).1987برهم وإبراهيم ،(التقائهما

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  12

برهم ( .وضع الشريط أفقيا في اقل محيط لمنطقة الوسط في المنطقة أعلى عظمتي الحرقفتين: محيط الوسط-
  ).1987وإبراهيم ،

وقوف الالعب على مقعد سويدي بحيث تكون المسافة بين القدمين باتساع الكتفين ويتم لف : محيط الفخذ-
شريط القياس من أسفل طية االليية مباشرة أما من األمام يكون محاذيا لنفس المستوى وتحديد مسافة نقطة 

  ).1987برهم وإبراهيم ،(التقائهما
  .ول منتصف سمانة الساقلف شريط القياس ح:محيط الساق-

  : املعاجلات اإلحصائية
وذلك باستخدام المعالجات ) SPSS(لمعالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :اإلحصائية التالية
  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف القياسات عند أفراد العينة- 1 
 لتحديد العالقة بين القياسات (Pearson Correlation Coefficient) معامل االرتباط بيرسون -2

  .ونسبة الشحوماالنثروبومترية 
للتنبؤ لتحديد أكثر االنثروبومترية مساهمة ) Stepwise  Regression) (R2(معامل االنحدار المتدرج  -3

   .نسبة شحوم الجسمبقياس 
 .ار لتحديد مكونات معادلة االنحد(t-test)) ت( اختبار  -4

) Multivariate  Analysis Of Variance)  ) MANOVA تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعـة   -5
 لتحديد الفروق بين القيمـة المقاسـة  ) Hotelling’s Trace(وذلك باستخدام االختبار اإلحصائي هوتلنج تريس 

  . والمعدالت التي تم التوصل إليها(Tanita TBF-410) على جهاز للشحوم
  :تائج الدراسة ومناقشتهان

  :النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: أوال
الطالب الذكور في تخصص  الجسم عند ونسبة شحومما مستوى القياسات االثروبومترية المختارة        

  ؟التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
معيارية لكل متغير من متغيرات الدراسة لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

  .تبين ذلك) 4(ونتائج الجدول رقم 
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  )4(الجدول رقم 
الطالب  الجسم عند ونسبة شحومالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض االثروبومترية المختارة 

  )124= ن (الذكور في تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
ونسبة االنثروبومترية المختارة القياسات 

 الشحوم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس

 1.72 21.96 سنة العمر

 0.06 1.79 م الطول

 7.74 74.80 كغم كتلة الجسم

 1.88 22.97 2م/ كغم مؤشر كتلة الجسم

 0.11 1.93 2م مساحة سطح الجسم

 1.57 36.70 سم محيط الرقبة

 2.82 28.32 سم محيط العضد

 1.76 25.74 سم محيط الساعد

 0.93 17.35 سم  محيط رسغ اليد

 5.63 90.19 سم محيط الصدر

 6.36 77.93 سم محيط البطن

 7.54 83.16 سم  الوسطمحيط 

 8.33 59.90 سم محيط الفخذ

 10.07 39.09 سم محيط الساق

 3.83 13.08 % نسبة الشحوم المقاسة

كانت   ، ومساحة مسطح الجسمالعمر، وكتلة الجسم، وطول القامةأن متوسطات ) 4(يتضح من الجدول    
الرقبة ، العضد  : (محيطاتومتوسطات  ،)2م1.93 ،  متر1.79كغم، 74.80سنة، 21.96: ( التواليىعل
 ، 28.32 ، 36.70: ( الفخذ ، والساق كانت على التوالي ،الوسطالبطن ،الصدر ، ، رسغ اليدالساعد ، ،

و متوسط نسبة الشحوم باستخدام . سم) 39.09 ، 59.90 ،83.16 ، 77.93 ، 90.19 ،17.35 ، 25.74
  . %)13.08(جهاز تانتا وصل إلى 

كغم، وهو من المتوسطات فـي دراسـات كـل مـن            )74.80( يتعلق بكتلة الجسم وصل المتوسط إلى          فيما  
أبـو  (، ) 2003القـدومي ،  (، (Melhim, et al, 1993) ،)1999القـدومي ، (، ) 2004القدومي ونمـر ، :(

 ,Heimer, et al , 1988 ، (Smith, et al, 1992)، (McGown, et al)(، )1998عريضة والقـدومي ، 

1990) ،(Puhl, et al, 1982) ، (Tamayo, et al, 1984)، (Sandra & Victor, 1988) ،(Bosco, et 

al, 1982) كغم) 89.6-76(، حيث تراوحت المتوسطات بين.  
 و هو جيد وذلك ضـمن المعـايير   2م/كغم) 22.967(وصل المتوسط إلى فيما يتعلق بمؤشر كتلة الجسم          و

 ،2م/كغـم ) 25-19( حيث  يتراوح المؤشر الجيد بين )Ravussin & Swinburn ,1992(التي أشار إليها  
 ،)1998لقـدومي ، ا(، ) 2004القـدومي ونمـر ،  : (وبهذا تكون النتائج متفقة مع نتائج دراسـات كـل مـن   

(Melhim, et al, 1993)، )، 1998أبـو عريـضة والقـدومي ،   (، ) 2003القدومي( ،(Heimer, et al , 

1988) ، (Smith, et al, 1992)، (McGown, et al, 1990) ،(Puhl, et al, 1982) ، (Tamayo, et 

al, 1984)، (Sandra & Victor, 1988) ،(Bosco, et al, 1982) متوسطات مؤشر كتلـة  ،حيث تراوحت
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، والسبب في ذلك أن غالبية الطلبة مـن  2م/كغم) 24.08-21.82(في هذه الدراسات بين    2م/كغم) BMI(الجسم  
  .الرياضيين وليس لديهم سمنة

، وهو اقل من المتوسط في دراسـة  2م)1.93( وصل المتوسط إلى  (BSA) وفيما يتعلق بمساحة سطح الجسم 
والسبب في ذلك   . 2م)2.33(ور في تخصص التربية الرياضية والذي وصل إلى         للطالب الذك ) 2003(القدومي  

 اختالف طريقة القياس ، حيث اسـتخدم فـي الدراسـة الحاليـة معادلـة مركـز كاجـك الطبـي                      إلىيعود  
(MCW,2003) استخدم نومجرام كولنز)2003(القدومي ، بينا في دراسة .  

  : كانت المتوسطات على التوالي) الساقوالعضد، البطن، الفخذ، (محيطات بوفيما يتعلق 
 (Eston, et al,1995)أعلى من المتوسطات فـي دراسـة   سم كانت ) 39.09 ، 59.90 ، 77.93 ، 28.32(

، بينما جاءت   سم)36.5، 52.4 ، 76.9 ، 27.6: ( على الشباب الصينيين ، حيث كان المتوسطات على التوالي        
 حيث كـان المتوسـطات علـى         العبي الكرة الطائرة في فلسطين     على) أ)(2006(متقاربة مع دراسة القدومي     

سم وهذا  ) 90.19( وفيما يتعلق بمحيط الصدر وصل إلى        .سم)38.71 ، 59.85 ، 81.64، 30.42( : التوالي
  .سم للذكور البالغين) 92-88(والذي يتراوح بين ) 1987(يقع ضمن المدى الذي أشار إليه برهم وابراهيم 

، وجاء هذا المتوسط جيدا ويقـع ضـمن المعـايير           %)13.08( وصل المتوسط إلى     الشحومة  وفيما يتعلق بنسب  
  للـذكور حيث أشار إلى أن نسبة الدهن الضرورية(Wilmore,1986,p 144)المقبولة التي أشار إليها ولمور 

 يكون  ، وغير المقبولة والتي   %)25-15(، والمقبولة من    %) 13-5(، والجيدة من    %) 5(يجب أن ال تقل عن      
وبالرغم من أن هذه النسبة كانت جيدة إال أنها جاءت أعلى من النـسب فـي                %).25( من   أكثرصاحبها سمينا   

 ،(McGown, et al, 1990) ،(Smith, et al, 1992) ،(Melhim, et al, 1993) :دراسـات كـل مـن    
(Puhl, et al, 1982)، (Tamayo, et al, 1984،(Toriola, et al,1987)، (Sandra & Victor, 

1988)، (Ongley,1981) ويـرى  %)12-6.3( حيث تراوحت النسب المئوية للدهن في هذه الدراسات بين 
الباحثان ان السبب في ذلك قد يعود إلى االختالف في المستوى الرياضي ، حيث أن الدراسة الحاليـة أجريـت             

  ..ى العبي مستويات رياضية عاليةعلى طلبة تخصص التربية الرياضية ، بينما الدراسات السابقة أجريت عل

  :النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاني: ثانيا
مدى إمكانية التنبؤ بنسبة  الجسم؟ وما ونسبة شحوم  المختارة ما العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية 

 الذكور في الطالبعند  بعض القياسات االنثروبومترية مقاسة بالطريقة الكهروحيوية بداللة  الجسمشحوم
  ؟تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

 Pearson Correlation)لإلجابة عن الشق األول من التساؤل استخدم معامل االرتباط بيرسون       

Coefficient) أما من اجل اإلجابة عن الشق الثاني من التساؤل استخدم معامل االنحدار المتدرج ، 
(Stepwise Regression)  وفيما يلي عرض للنتائج ،:  
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  )5 (الجدول 
  الجسمونسبة شحوم  المختاالةاالنثروبومتريةا بعض القياسات  للعالقة بين انتائج معامل االرتباط بيرسون
الطالب الذكور في تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية عند مقاسة بالطريقة الكهروحيوية 

   )124=ن(
 نسبة شحوم الجسم نثروبومترية المختارة االالقياسات 

 *0.40 العمر
 0.017- الطول

 *0.73 كتلة الجسم
 *0.83 مؤشر كتلة الجسم

 *0.52 مساحة سطح الجسم
 *0.51 محيط الرقبة
 *0.74 محيط العضد
 *0.59 محيط الساعد

 *0.42  محيط رسغ اليد
 *0.75 محيط الصدر
 *0.73 محيط البطن

 *0.51  الوسطمحيط 
 *0.39 محيط الفخذ
 0.17 محيط الساق

  ).122(بدرجات حرية ) 0.19( الجدولية ) ر(، )α ≥ 0.05(دال إحصائيا عند مستوى ** 
 ءوجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين نسبة الشحوم وجميع المتغيرات باستثنا)5(يتضح من الجدول     

    ).0.83- 0.39(االرتباط الدالة إحصائيا بين طول القامة ، ومحيط الساق حيث تراوحت قيم معامل 
 Stepwise)ومن خالل عرض نتائج الجدول السابق كخطوة أولى لتحليل االنحدار المتدرج 

Regression)المختارةاالنثروبومتريةاالقياسات  تحديد مساهمة  ، تبين وجود عالقات مشجعة لمحاولة  
الطالب عند  بعض القياسات االنثروبومتريةروحيوية بداللة  مقاسة بالطريقة الكه الجسمللتنبؤ بنسبة شحوم

  .الذكور في تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية
  المختارةااالنثروبومتريةوالقياسات  ، كمتغير تابعنسبة الشحوم المقاسة باستخدام جهاز تانتا تم استخدام حيث

 معادلتين إلى التوصل ،(Stepwise Regression)ر المتدرجكمتغيرات مستقلة، وكانت نتيجة تحليل االنحدا
  .تبين ذلك) 6 ( ونتائج الجدول .العضد ، والثانية بداللة مؤشر كتلة الجسمومحيط  بداللة محيط البطن األولى
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  ) 6(الجدول 
  للمعادلتيننتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار 

مجموع مربعات  مصدر التباين المعادلتين
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 *الداللة  )ف(

بداللة محيط 
 البطن والعضد

  االنحدار
  الخطأ

 المجموع

1322.804  
487.815  
1810.619 

2  
121  
123 

661.402  
4.032 

164.05
7 

0.0001* 

 )R2( 0.713     

بداللة مؤشر 
 كتلة الجسم

  االنحدار
  الخطأ

 المجموع

1267.913  
542.706  
1810.619 

1  
122  
123 

1267.913  
4.448 

285.02
6 

0.0001* 

 )R2( 0.70     

  )α ≥ 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
 مقاسة  الجسمللتنبؤ بنسبة شحوم مساهمة االنثروبومتريةأن أكثر القياسات ) 6(يتضح من الجدول 

طالب الذكور في تخصص التربية العند  بعض القياسات االنثروبومتريةبالطريقة الكهروحيوية بداللة 
إلى ) R2( حيث وصلت قيمة معامل االنحدار لمحيطي البطن والعضد كان الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

 ، ولتحديد مكونات )0.70(إلى ) R2(حيث وصلت قيمة معامل االنحدار ، ومؤشر كتلة الجسم ) 0.713(
  .بين ذلكت) 4(ونتائج الجدول ) ت(استخدم اختبار المعادلتين 

  ) 7 (الجدول 
  ومعامل بيتا لمعادلة االنحدار) ت(نتائج اختبار 

الخطأ  القيمة مكونات المعادلة   المعادلتين
 المعياري

مستوى  )ت(قيمة  Betaمعامل 
 *الداللة 

بداللة محيط 
 البطن والعضد

  )Intercept(الثابت
  محيط العضد
 محيط البطن

-28.986  
0.684  
0.291 

2.369  
0.074  
0.033 

  
0.503  
0.483 

12.23  
9.12  
8.84 

0.0001*  
0.0001*  
0.0001* 

بداللة مؤشر كتلة 
 الجسم

  )Intercept(الثابت
  مؤشر كتلة الجسم

 

-25.986  
1.701 

2.32  
0.10 

  
0.83 

11.19  
16.88 

0.0001*  
0.0001* 

  ).α ≥ 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
وفيما يتعلق بمكونات ).α ≥ 0.05(صائيا عند كانت دالة إح) ت(أن قيم )  7(يتضح من الجدول 

  :المعادلتين  تكونان على النحو اآلتي
  )R2=0.731)) (X0.291 محيط البطن))+((X 0.684محيط العضد +((28.986- (%)= نسبة الشحوم 
  )X 1.701) ((R2=0.70مؤشر كتلة الجسم +((25.986- (%)= نسبة الشحوم 
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محيطـي  أي  ) 0.731(مة معامل االنحدار للمعادلة األولى وصل إلى        ومن خالل عرض المعادلتين  تبين أن قي       
 ، ووصلت قيمة معامل االنحدار للمعادلـة        نسبة شحوم الجسم  من  %) 73.1  (العضد والبطن يفسران ما نسبته    

ثـل هـذه    مو. نسبة شـحوم الجـسم     من%) 70( ما نسبته    مؤشر كتلة الجسم يفسر   أي أن    ) 0.70(إلى  الثانية  
 على أن تمركز الدهون     (Williams,1995)ما أشار إليه  ما يتعلق بمحيطي العضد والبطن يتفق ذلك         في .النتيجة

الطرف العلـوي  عند الرجال يكون في الطرف العلوي على شكل حبة تفاح حيث تزداد نسبة تمركز الدهون في       
حـول  ) 1(لجـدول رقـم    وتؤكد على ذلك المعادالت الميدانية التي تم التوصل والمشار إليها فـي ا  .من الجسم 

المعادالت وهذا مؤشر على تمركز الشحوم فـي         العضد في تلك     اشتراك محيط البطن ، أو سمك ثنايا البطن أو        
  (Eston et al,1995) : مـا أشـار إليـه كـل مـن      وبشكل عام تتفق هـذه النتـائج مـع   . هاتين المنطقتين

)(Ted&Jaskson,1987 ، (Kirkendall et al,1987  (،(Heyward,1991) ، (Fox et al,1989) ،    
(Huygens et al,2002)  ،  (Kanehisa et al,1998)    من معادالت تبين مساهمة هـذه القياسـات للتنبـؤ 

  .بقياس تركيب الجسم

  أما بالنسبة لمؤشر كتلة الجسم  فان مثل هذه النتيجة تتفق مع الدراسات في المجال الطبي والفسيولوجي مـن                   
 Ravussin(وفق المعيار الذي أشار لـه  ، حيث انه بشكل عام  كتلة الجسم لتحديد السمنةحيث استخدام مؤشر

& Swinburn ,1992( فأكثر2م/كغم30 يعد الشخص سمينا إذا كان مؤشر كتلة الجسم .  

 (SPSS) في برنامج (Compute)من المدخل هما  حسبت قيمصدق المحك للمعادلتينوللتأكيد على   

-Tanita TBF) والقيمة المقاسة باستخدام جهـاز  المعادلتيندراسة الحالية وتم المقارنة بين  عند أفراد عينة ال

 (Multivariate  Analysis Of Variance وذلك باستخدام تحليل التباين متعدد المتغيـرات التابعـة   (410
)MANOVA ( وذلك باستخدام االختبار اإلحصائي هوتلنج تريس)Hotelling’s Trace (الجـدول  ونتائج ) 
  .تبين ذلك) 8

  )8(الجدول 
 بين القيمة المقاسة باستخدام جاز تانتا والقيم المتنبأ نسبة الشحومنتائج اختبار هوتلنج تريس لداللة الفروق في 

  ام تم التوصل إليهاللتان للمعادلتينبها 
ــار   ــة اختب قيم

 هوتلنج

ــة   التقريبية) ف( ــات حري درج
 البسط

 *اللةمستوى الد درجات حرية الخطأ

 0.98 122 2 0.013 صفر

 = α(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة                               ) 8(يتضح من الجدول     
 لتـان بـين المعاد  نسبة شحوم الجسم لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية     في) 0.05

ل النظر لمستوى الداللة يتبين انه ال يوجد أي فرق يـذكر بـين   والقيمة المقاسة باستخدام جهاز تانتا ، ومن خال       
 ، ومعادلـة    محيطي العضد والبطن  جميع المعادالت ،حيث كانت المتوسطات الحسابية للقيمة المقاسة ، ومعادلة           

، ومثل ذلك يعني تقارب المتوسـطات       %)13.09 ،   %13.06،  %13.08: (   على التوالي    مؤشر كتلة الجسم  
 ووصل صدق المحك للمعدلـة األولـى         ، نسبة الشحوم ادالت التي تم التوصل إليها للتنبؤ بقياس        وصالحية المع 

  .يبين ذلك) 1( والشكل البياني رقم )0.83(وللمعادلة الثانية إلى ) 0.85(إلى 
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321

M
ea

n

13.8

13.6

13.4

13.2

13.0

12.8

12.6

12.4

13.1
13.113.1

 
 

 والمعادلتان اللتان باستخدام جهاز تانتا نسبة شحوم الجسمالمتوسطات الحسابية لقياس ) 1(الشكل رقم  
  امم التوصل إليهت

المعادلة الثانية باالعتماد = 3 محيطي العضد والبطنالمعادلة األولى باالعتماد = 2جهاز تانتا = 1
  مؤشر كتلة الجسمعلى 

  :االستنتاجات
  -:في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثان االستنتاجات اآلتية

ة ونسبة الشحوم كانت جيدة لدى طلبة تخصص التربية مستوى القياساسات االنثروبومترية المختارإن - 1  
  .الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

إن محيطي العضد والبطن كانا أكثر القياسات االنثروبومترية مساهمة للتنبؤ بقياس نسبة الشحوم حيث  - 2
  .من نسبة الشحوم %) 73.1(فسرا ما نسبته 

  .من نسبة الشحوم%) 70(شحوم حيث فسر ما نسبته للتنبؤ بقياس نسبة ال صالحية مؤشر الجسم - 3
  

  :التوصيات
  : بالتوصيات اآلتيةانفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث

  .ادلتان اللتان تم التوصل اليهما للتنبؤ بقياس نسبة شحوم الجسمعاستخدام الم- 1
  . دراسة مشابهة على طالبات تخصص التربية الرياضيةإجراء- 2
  .المتوفرة في األدب التربوي بداللة الطريقة الكهروحيويةمعادالت لل  المحكراسة حول صدق دإجراء- 3
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  املراجع
  :املراجع العربية: أوال

تأثير فترة المنافسات على القدرة الالاوكسجينية والسعة الالاوكسجينية ). 1995. (أبو عريضة ، فايز سعيد -
  . ، الجامعة االردنية836- 823، ) 2( العدد ،)أ22(، المجلد )يةالعلوم اإلنسان(، دراسات لالعبي كرة اليد

معادلة مقترحة للتنبؤ بتحديد دليل القدرة على الوثب ) 1998(أبو عريضة، فايز، والقدومي، عبد الناصر-   
مجلة علوم وفنون ، 1996لالعبي فرق الكرة الطائرة المشاركة في دورة األلعاب األولمبية في اتلتنا 

  .137-121 كلية التربية الرياضية للبنات في القاهرة، ،الرياضة
 ، مطبعة األفق، 1، ط دليل األنماط والمواصفات الجسمية). 1987. (برهم، عبد المنعم ، وإبراهيم هاشم-

  .عمان ، األردن
فكر الجزء الثاني، دار ال. التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية). 1996. (حسانين، محمد، صبحي-

  .العربي، القاهرة، مصر
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصرفسيولوجيا الرياضة، )1994(سالمة ، بهاء الدين ، -
، دراسة لبعض القياسات الفسيولوجية المختارة عند طلبة تخصص التربية ) 2003(القدومي ، عبدالناصر، -

  .44-5، )42( ، العدد لدول العربيةمجلة اتحاد جامعة االرياضية في جامعة النجاح الوطنية، 
 (RMR) والتمثيل الغـذائي خـالل الراحـة         (BMI)ؤشر كتلة الجسم    ، م ) 2003(القدومي ، عبدالناصر،    -
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  )1(الملحق رقم 
   المستخدم في الدراسة الحالية(Tanita TBF-410)جهاز تانتا 
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