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لدى العبي أندية ) دراسة تطبيقية(القياسات الجسمية ودورها في السعة الحيوية  

  المنطقة الشمالية بكرة اليد الدوري الممتاز
    *** عبدالقادرمصطفى        عزه **زيني مشكو حجي      *محمدعائدة يونس 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الملخص
ن األنشطة الرياضية التي تعتمد على الحركات الرياضية ومالها من عالقة مـع             إن الكثير م  

الخصائص التي يمكن تحديدها من خالل الطرق المتنوعة لدراسة خاصـية حركـة اإلنـسان               

والمظهر الخارجي ومن هذه المظاهر القياسات الجسمية والسعة الحيوية التـي تـؤثر علـى               

لجسمية أحدى العوامل المهمة عند ممارسة أي نشاط بدني         وتعد القياسات ا  .  اإلنجاز الرياضي 

اذ يتطلب مواصفات جسمية تختلف عن النشاط األخر وان االرتقاء بفعالية كرة اليـد يتطلـب                

الـسعة  (التحلي ببعض المواصفات والقدرات منها القياسات الجسمية والمتغيـرات الوظيفيـة            

لي تأثيرها على مستوى األداء الرياضي ومـن      التي تؤثر أحداهما على األخرى وبالتا     )الحيوية  

هنا برزت أهمية دراسة بعض القياسات الجسمية وإثرها على السعة الحيوية من خالل تحليـل            

مساراتها أي التأثير المباشر والغير المباشر لهذه القياسات على السعة الحيوية وذلك باستخدام             

ة الغرض منها هو معرفة أي القياسات أكثر        وهي دراسة تطبيقي  ) تحليل المسار (قانون االنحدار   

  .تأثير على السعة الحيوية 

Some Physical Measurements and its role in Vital Capacity "Applied 
Study" for clubs players in  Northern of Handball Selected Tip top 

Abstract 

           Many sports  activities which depend on sport  movement and its 
relation with features ,that  may determined through various ways ,for studying 
speciality of  human  movement  and the physical  appearance. And from these 
phenomena , physical  appearance and vital capacity that affect on athletic 
achivement.Physical measurement considered as one of the important factors in 
practicing any physical activity which demands physical  features that differs 
from the other activity ,and the grogress with handball activity demands 
characterizing with some abilities and specification such as physical 
measurements and functional variables (Vital Capacity) which effect on each 

                                                 
 كلية التربية الرياضية/ مدرس *

 كلية التربية الرياضية/ مدرس مساعد **
  كلية االدارة واالقتصاد/ مدرس مساعد ***

   2009/ 12/ 6: ــــــــــــــ تاريخ القبول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1/7/2009:تاريخ التسلم 
 



 ]402[ ...بعض القياسات الجسمية ودورهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــ

other. And ,them its influence upon sport performance level ,from this point 
importance is rised on the study of some  physical measurement and its effect 
on Vital Capacity through analysing its trajectories that is to say the direct and 
indirect effect for these measurements on Vital Capacity by using the rule of 
incline (trajectory analysis ) and it is an applied study . The purpose from it is 
to know which measurements  is more effective on vital capacity. 

  

  :التعريف بالبحث -1

  : المقدمة وأهمية البحث1-1

   إن الكثير من األنشطة الرياضية التي تعتمد على الحركات الرياضية ومالها من عالقة مـع            

راسة خاصية حركـة اإلنـسان       المتنوعة لد  طرائقالتي يمكن تحديدها من خالل ال     الخصائص  

 اإلنجاز فيوالمظهر الخارجي ومن هذه المظاهرالقياسات الجسمية والسعة الحيوية التي تؤثر           

  .الرياضي

 العوامل المهمة عند ممارسة أي نشاط بـدني اذ يتطلـب            أحدىوتعد القياسات الجسمية         

ة اليـد يتطلـب التحلـي        وان االرتقاء بفعالية كر    األخرمواصفات جسمية تختلف عن النشاط      

الـسعة  (ببعض المواصفات والقدرات منهـا القياسـات الجـسمية والمتغيـرات الوظيفيـة              

 الرياضي ومن هنا    األداءمستوى   في تأثيرهامن ثم    و األخرى في أحداهماالتي تؤثر   )الحيوية  

 على السعة الحيوية مـن خـالل تحليـل    وإثرها دراسة بعض القياسات الجسمية أهميةبرزت  

 المباشر وغير المباشر لهذه القياسات على السعة الحيوية وذلك باسـتخدام            التأثير أي   هااتارمس

 أكثروهي دراسة تطبيقية الغرض منها هو معرفة أي القياسات          ) تحليل المسار (قانون االنحدار   

  . السعة الحيوية في تأثير

   : مشكلة البحث1-2

  والرياضـي  الالعب   أداء فيلعوامل التي تؤثر    القياسات الجسمية والسعة الحيوية من ا            

 على الـسعة الحيويـة      وإثرها الممارسة لذا يعد التعرف على هذه القياسات         األنشطةفي كافة   

 واالرتقاء بالفعاليـة    اإلعداد الالعبين من خالل برامج      أداء ىتطوير مستو واعتماد نتائجها في    

  . كافةمستويات  الفيلتحقيق النتائج المرجوة خالل المنافسات و

   : هدف البحث1-3

 الـسعة   فـي  أثرهاأجراء تحليل االنحدار باستخدام تحليل المسار للقياسات الجسمية وبيان             

  . المنطقة الشمالية بكرة اليد الدوري الممتازأنديةالحيوية لدى العبي 

  : مجاالت البحث1-4

  .د الدوري الممتاز المنطقة الشمالية بكرة اليأنديةالعبي : المجال البشري1-4-1

  7/1/2010ولغاية    10/6/2009الفترة   :  المجال الزماني1-4-2
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  . الدوري الممتازأندية قاعات ومالعب : المجال المكاني1-4-3

  

  :االطار النظري والدراسات السابقة -2 

  : االطار النظري2-1

قة في انخفـاض او      السعة الحيوية والتي له عال     في يعد من العوامل المؤثرة      : العمر 2-1-1

  ارتفاع مقدار السعة الحيوية 

يعد الطول من الخصائص المهمة لدى أي رياضي وله تاثير كبير في بعـض       : الطول 2-1-2

،اذ ينمو الطول بـسرعة    وهو من العوامل التي يجب اخذها بنظر االعتبار        الفعاليات الرياضية   

وغ مباشرة ومن ثـم يلـي ذلـك         خالل اول سنتين ثم يزيد معدل النمو بشكل ملحوظ قبل البل          

 سنة بالنسبة   16.5 نحو في معدل نمو الطول ، يبلغ طول االنسان الكامل في عمر          ) بطء(نقص

  ).543، 2003عبدالفتاح، ( سنة بالنسبة للذكور18لالناث وعمر 

 يرتبط الوزن عادة بالكتلة غير انه ليس مشابها لها فوزن أي شـيء هـو   : الوزن  3 -1 -2

هذا الشيء ومقدار قوة الجاذبية االرضية التي تقع عليه ويتغير الـوزن تبعـا              عبارة عن كتلة    

لتغير المجال المغناطيسي بينما التتغير الكتلة ويعبر عن الوزن بالغرامات او الكيلـو غـرام               

  ).63، 2003عبدالفتاح، ( 

  : السعة الحيوية2-1-4

هواء الزفير العادي واحتياطي     عنًفضالمجموع حجم االحتياطي الشهيق     "ها  نّأتعرف ب         

 ،قصى شهيق أخذ  أن يخرجه بعد    أم للهواء يستطيع الرياضي     جكبر ح أ دوهذه السعة تع  "الزفير  

ي البنية  ووتزيد السعة الحيوية لدى االشخاص طوال القامة وذ       مليلتر   )4600 (نحووعادة تبلغ   

 إلـى  بعض الحاالت    ن تصل في  أيمكن  بذا  وعن الحجم الطبيعي    مرة  ) 40- 30 (نحوالجيدة ب 

وكلمـا  ، وخاصة لدى الرياضيين طوال القامة       )281،  2000عالوي،عبد الفتاح،   (لتر) 6-7(

 البـدني والمهـاري     اإلعدادكانت هذه الكمية كبيرة دلت على القدرة العالية لالعب من ناحية            

 حالـة    قياس السعة الحيوية فـي     وباإلمكان ،)118،  1997عبد الفتاح، (خالل الحالة التدريبية    

 ،الذي يقيس السعة الحيوية    )السبيرومتير(جهزة خاصة   أطة  ا جهد بدني  بوس    أداءالراحة وبعد   

ن يمتلك سـعة حيويـة      أ  والعب كرة اليد كغيره من الالعبين يجب          ،نواع مختلفة أوهو على   

خالل المنافسات والتدريب وقلة الفرق بين السعة الحيويـة فـي            األداءجيدة لكي تساعده على     
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 من ثم  جهد بدني دليل على حصول تكيف في الجهاز التنفسي لالعب و           أداء الراحة وبعد    حالة

  . مهاري جيدفأداءلياقة عالية 

  

  : التحليل الباثي2-1-4

 التي يمكن استخدامها  المهمةمن االساليب االحصائية ) Path analysis(يل الباثيليعتبر التح

ويعتمد التحليل الباثي بشكل اساسي على تحليـل        في تحليل معامالت االرتباط بين المتغيرات       

سببية مبنية على نظريات علمية اومبنية على اسس منطقية         العالقات بين المتغيرات في نماذج      

بين المتغيرات في النمـوذج     ›  سبب او نتيجة   ‹إن الباحث يعمل على برهنة وجود     لكن اليعني   

لكن ذلك اليمنع   › سبب او نتيجة     ‹هنة وجود   السببي ،اليوجد في التحليل الباثي اية محاولة لبر       

ينتمي "  )Balock, 1961 (،اذ يقول)146، 1981شربجي، (الباحث من إن يفكر بشكل سببي 

التفكير السببي بشكل تام الى مستويات نظرية حيث اليمكن برهنة القـوانين الـسببية بـشكل                

 العالقـات بـين المتغيـرات       ، اذ يمكن للباحث إن يبني نماذج سببية تمكنه من فهـم           تجريبي  

م التحليل البـاثي فـي   ا،لقد القى استخد ) Balock, 1961, 6( " وامكانية اختبار هذه النماذج

 ,Wright ,Simon, Blalockمجال البحوث غيرالتجريبية دعما كبيرا من االحصائيين امثال

Kerlinger .   

   Pji: المعامل الباثي 2-1-5

 المتغيرالتابع ،اذ تعطى رموز تـشيرالى       فيثر المتغير المستقل    يدل المعامل الباثي على ا        

،علما بان المعامل الباثي يساوي في قيمتـه معامـل          )i(المتغيرالمستقلوالى  ) j(المتغير التابع   

،ويرى )147، 1981شربجي، ( ،)beta weight ,Bjs(الجزئي بالوحدات المعيارية االنحدار 

)Moser and Kaltion ,1972 " (معامـل االنحـدار الجزئـي باسـم     لسبب في تسمية إن ا

المعامل الباثي يعود الى امكانية تحليل معامل االرتباط البسيط بين متغيـرين فـي النمـوذج                

فـي  ) paths(السببي الى اثار مباشرة واثار غير مباشرة تصل بين المتغيرين عبر مـسالك              

  ).Moser and Kaltion ,1972,460(النموذج السببي 

  :ءات البحثإجرا -3

  .مته وطبيعة البحثءم المنهج الوصفي لمالااستخد:  منهج البحث 3-1

  :  مجتمع البحث وعينته3-2
وهـي    بكرة اليد الـدوري الممتـاز       المنطقة الشمالية  أنديةتحدد مجتمع البحث بالعبي           

گه يـشمر الرياضي ، نادي السليمانية الرياضي، نادي سيروان الرياضي ، نادي ب           نادي الفتوة (

ــي ، ــي   الرياض ــل الرياض ــادي اربي ــددهم   )ن ــالغ ع ــم  ) 73(والب ــا للموس العب
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العبـا اختيـروا بطريقـة      ) 30(أما عينة البحث فقد اشتملت على       ) 2009/2010( الرياضي

 الالعبـين   ك هو امتال  ةوان السبب في عمدية اختيار العين      لكل ناد    ينالعب) 6(وبواقع   عمدية  

ى ادائهم في فعالية كرة اليد وكـذلك علـى الـسعة الحيويـة              الى مواصفات جسمية تؤثر عل    

باالعتماد على اطوالهم وأوزانهم وأعمارهم فضال عن تمثيلهم ألندية الدوري الممتـاز اذ أي              

   .لديهم استقرار شبه تام في المتغيرات أعاله 

  : وسائل جمع البيانات 3-3

سة فقد اعتمد الجانب النظري على       الحصول على البيانات الالزمة إلسناد أهداف الدرا       لغرض

   .وتحليل الباثي ومعامل االرتباطالعديد من المصادر وتحليل المحتوى والقياس واالختبار

  : األجهزة واألدوات المستخدمة 3-4

 .جهاز الرستاميتر لقياس الطول الكلي للجسم  .1

  غم100س الوزن ألقرب يميزان طبي يق .2

 ).ترالسبيرومي(جهاز قياس السعة الحيوية  .3

   :تحديد القياسات الجسمية والسعة الحيوية 5 -3

بعد اإلطالع على المصادر وتحليل المحتوى تم اختيار القياسات الجسمية التي لها عالقة                  

  .  قياس السعة الحيويةفضال عن)  الوزن،الطول، العمر(سعة الحيوية ومنها بال

يؤخذ القياس بعد وقوف الالعـب      يستخدم ميزان طبي لقياس وزن الجسم و      :  الوزن 1 -3-5

  .)259، 2003سيد ،(على منتصف قاعدة الميزان وتسجل قراءة الميزان

حيث يوضع الجهـاز    ) الرستاميتر(يستخدم في ذلك جهاز قياس طول القامة        : الطول   3-5-2

ى القائم الراسي للجهـاز     ل ويقف الالعب في وضع معتدل يستند الظهر ع        األرضراسيا على   

المؤشر األفقي لألسـفل     معتدال يحرك    الرأسوالذي يكون موازيا لخط منتصف الجسم ويكون        

  .) 256، 2003، سيد(طة للرأس وتسجل القراءة  حتى يالمس أعلى نق

 يتم احتساب العمرالزمني للفرد او الالعب باالعتماد على عدد السنوات من            :العمر 3 -5 -3

ميالده وفي بعض الفعاليات يتم تحويل السنين الى اشهر،اذ يـؤثر العمربدرجـة              خالل تاريخ   

اوالرياضي وتكون هذه الـسعة كبيـرة       كبيرة نوعا ما على مقدار السعة الحيوية لدى الالعب          

  .سنة بالنسبة للرياضي مقارنة بغير الرياضي) 30 -18(بحدود عمر 

  : السعة الحيوية3-5-4
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باسـتخدام جهـاز     •)الالهوائي(ية في حالة الراحة وبعد الجهد البدني        تقاس السعة الحيو         

، إذ يتم إدخال المعلومات الخاصة بالالعـب المختبـر          )79،  1996علي،  محمد(السبيروميتر  

، ومن ثم تشرح طريقـة      ) والشهر والسنة وجنس المختبر    موالعمر باليو الوزن والطول   ( وهي

بعدها يمسك المختبر أنبوبـة االختبـار المطاطيـة         االختبار لالعب المختبر بشكل واضح، و     

والمتصلة بالجهاز ويضعها في فمه ويحصرها بواسطة شفتيه لمنع خروج الهواء فـي أثنـاء               

االختبار إلى الخارج مع غلق فتحتي األنف باليد وذلك لمنع خروج قسم من الهـواء عبرهـا،                 

أتي بعده  شـهيق قـصري قـدر         ويبدأ الالعب المختبر بأخذ شهيق وزفير طبيعيين،ومن ثم ي        

، وخالل هـذه العمليـة يعطـي الجهـاز          إخراجهااالمكان ثم يزفر الهواء بأقصى كمية يمكن        

   رسومها البيانيةافضال عنة والمثالية، يالمربوط مع جهاز الحاسوب، أرقام السعات الحقيق

  : عرض النتائج ومناقشتها-4

  :عرض النتائج4-1

 السعة الحيوية لدى العبي كرة      فيمن العمر والوزن والطول      كل   تأثير عينة لدراسة    أخذت   

الـسعة الحيويـة    ) y( علـى    العمر X3 ، الطول X2،  الوزن   X1 المنطقية الشمالية    ألنديةاليد  

   .،كما في الجدولالعبا ) 30(لـ

          معامالت االرتباط بين كل متغيرين من المتغيرات يبين ) 1(          الجدول

 X1الوزن X2الطول X3السعة الحيوية  العمرY 

X1 الوزن            1     0.36    0.54     0.63 

X20.96     0.76        1          0.36        الطول 

X30.70        1           0.76        0.54         العمر 

Y1           0.90       0.96        0.63        السعة الحيوية 

 r 10 = 0.63      r12 = 0.36    r23 = 0.76  

r20 = 0.96         r13 = 0.54 

                                                 
 يستغرقه من زمن الذيحسب ال)treadmill(هو جري الالعب على جهاز الشريط الدوار : الجهد الالهوائي •

  . )Adams,2002, 130-133%(20ساعة وانحدار / كم 12.8 التوقف، بسرعة  ظةلحإلى لحظة البدء 
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r30 = 0.90  

 كما يراها الباحثون هي كما في الرسـم التخطيطـي   Y وX3 X2 X1وان العالقة السببية بين 

  :االتي

  
  RP =r:                               المعادالت الطبيعية هي 

  

     

 

 

 

  .لمختصرة ل  المعكوس باستخدام طريقة دولتدإيجا
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                     0.251     Pˆ01 

P =R-1 r =     0.684     Pˆ02 

                     0.245     Pˆ03  

 

    

R20(123) = P01r10  + P02r20 + P03r30  

                           :تساوي   µوان

   R20(123))      =          (درجة التحديد 

R20(123) = P01r10 +P02r20 +P03r30 
= (0.25)(0.36) + (0.684)(0.96) + (0.244)(0.90) 
= 0.040 +0.656 +0.214 
R20(123) = 0.965 
 

M = = 0.035  
  

 : هي  قيم المساراتاآلتي يوضح الرسم التخطيطي 
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  :النتائجمناقشة  4-2

  

مباشـر  ر انحراف قياسي واحد فان ذلك سيؤدي الى تغير          قدامب) X1(الوزنعند تغير  -أ     

) X2( مباشـر مـن خـالل    رتغير غيوالى P01 = 0.251   السعة الحيوية لالعب بمقدار يف

   بمقدار الطول
R12(P02) = (0.36)(0.684) = (0.244)  

   بمقدارالعمر) X3( من خالل رمباشر آخوكذلك الى تغير غير 
R13(P03) = (o.54)(o.24) =(0.129). 

  ) X1( الكلي للوزنالتأثيروعليه فان 

   0.251=  المباشرالتأثير

   X2 = (0.244(التاثيرغير المباشر من خالل

  ) 0.624= (        المجموع تقريبا0.129) =X3( خاللنالمباشر مالتاثيرغير 

  المباشـر  التـأثير نالحـظ هنـا إن      .Y و X1 قيمة معامل االرتباط نفـسها بـين          تقريبا وهي

ـ   للتأثيروهو تقريبا نفسه    )X1(لـ هومن ) X1(لـ  غير المباشر  التأثيراما  ) X2( غير المباشر ل

 نفسه يمكـن تجزئـة بقيـة المعـامالت          واألسلوبهذا  ) X2( نسبة الى    لفهو قلي ) X3(خالل  

   Y وX3 وبين  Y وX2االرتباط بين 
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ي الى تغير مباشر    بمقدار انحراف قياسي واحد فان ذلك سيؤد      ) X2(لتغير الطو عند   - ب    

 طولال) X2( مباشر من خالل روالى تغير غيP102 = 0.68   السعة الحيوية لالعب بمقدار يف

  بمقدار 
R12(P01) = (0.36)(0.25) = (0.09) 

  بمقدار ) X3 ( وكذلك الى تغيرغير مباشر آخر من خالل العمر
r23 P03 = (0.244)(0.76) = 0.185  

  X2ول  للطيوعليه فأن التأثير الكل

   0.68= التأثير المباشر 

   X3 = 0.185     والتأثير غير المباشر من خالل X1 = 0.09التأثيرغير المباشر من خالل 

 X2وهي تقريبا قيمة معامل االرتباط نفسها بين  )  0.955(حيث يكون مجموع التأثيرات هو 

   .Yو

  

  

ذلك سيؤدي الى تغير مباشـر      بمقدار انحراف قياسي واحد فان      ) X3(عند تغير العمر   -ج     

الوزن ) X1( مباشر من خالل روالى تغير غيP03 = 0.68   السعة الحيوية لالعب بمقدار يف

  بمقدار 
 r13(P01) = (0.54)(0.25) = (0.135) 

  

   الطول بمقدارX2وكذلك الى تغير غير مباشرآخر من خالل 
R23(P01) = (0.78)(0.68) = (0.516)  

  

  ادناه يبين ماسبق باختصارالجدول    وX3     r03 = 0.891الكلي للعمر وعليه فأن التأثير 

  

   y و,X1,X2,X3يبين تحليل معامل المسار المباشر وغير المباشر ) 2(الجدول       

  قيمة المعامل  نوع التأثير

   لدى العبي كرة اليد y السعة الحيوية في X1تأثيرالوزن  -1

     P01=   التأثير المباشر –أ 

  X2 = r12P02التأثير غير المباشرعن طريق  –ب 

  X3 = r13P03      التأثير غير المباشر عن طريق

  
0.25  

 
0.244  

                   0.129 

 r10                     0.628مجموع التأثير الكلي          

     لدى العبي كرة اليد y السعة الحيوية في X2تأثيرالطول  -2
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     P02  = التأثير المباشر –أ 

  X1 = r12P01 طريق نالمباشر ع التأثير غير –ب 

  X3 = r23P03      التأثير غير المباشر عن طريق

                   0.68 
                   0.09 
                   0.185  

 r20                   0.955مجموع التأثير الكلي          

   لدى العبي كرة اليد yلحيوية  السعة افي X3 رتأثير العم -3

     P03=   التأثير المباشر –أ 

  X1 = r13P01 طريق نالمباشر ع التأثير غير –ب 

  X2 = r23P02      التأثير غير المباشر عن طريق

  
                     0.24 
                    0.135 
                    0.516 

 r30                     0.891 مجموع التأثير الكلي         

  

  

  

 غير المباشرة من خالل     التأثيرات هو اكبر من     X2 المباشر لـ    التأثيرومن الجدول نالحظ إن     

   .X3 وX1لـ

ـ         امـا بالنـسبة     X1 قيمته مقاربة للتأثير غير المباشر من خـالل          X3اما التأثير المباشر ل

  . فهي اقل مقارنة بالتأثير المباشر X2لـ

  

   االستنتاجات -5

 0.25وهـي   العبين  السعة الحيوية لدى     ال في مباشر   تأثير له   الوزن ظهر من النتائج بان      -1

  . غير المباشرالتأثيروهي قيمة اكبر من قيمة 

  

 اكبر من قـيم     أيضا وهي   0.244 و 0.684هي  والعمرالطول   كما ظهرت بان قيمة تأثير       -2

  . غير المباشرالتأثير

  

ـ ان معامل االرتباط بين كل من الوزن والطول         نتائج   وظهر من خالل ال    -3 ـ  0.76و  ه  و وه

 0.36قيمة اكبر من معامل االرتباط بين كل من العمر والوزن والعمر والطول وعلى التوالي               

  . وهي نتيجة ضعيفة مقارنة بمعامل االرتباط بين الوزن والطول التي تعد جيدة0.54و 

  

  :المصادر
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