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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف عالقة مؤشر كتلة الجسم ببعض عناص ر اللياق ة البدني ة المتمثل ة
في )السرعة ،القوة االنفجارية ،الرشاقة( والح د األقص ى الس تھالك األوكس جين .ش ارك ف ي ھ ذه
الدراسة االرتباطية ) (٣٠طالبا من طالب كلية التربية البدنية ،في جامعة الملك س عود ،وأجري ت
لھم القياسات باستخدام اختبارات قياس مؤشر كتلة الجسم ،وعدو  ٥٠متر ،والوث ب العم ودي م ن
الثب ات ،واختب ار الين وي للرش اقة ،واختب ار ك وبر لتق دير الح د األقص ى الس تھالك األوكس جين
) .(VO2maxوتم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام المتوسطات الحس ابية واالنح راف المعي اري،
ومعامل االرتباط بيرس ون ،وتحلي ل التب اين األح ادي ،وتحلي ل االنح دار الخط ي الثن ائي ،وتحلي ل
االنحدار الخطي المتعدد .وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين ك ل م ن
مؤشر كتلة الجسم وعنصر الرش اقة ،وك ذلك وج ود عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة
الجسم ،والحد األقصى الستھالك األوكسجين ،في حين لم تظھر النتائج عالق ة تنبؤي ة ب ين مؤش ر
كتلة الجسم وعنصر الس رعة ،وعنص ر الق وة االنفجاري ة .وق د أوص ت الدراس ة باس تخدام مؤش ر
كتلة الجسم للتنبؤ ب بعض عناص ر اللياق ة البدني ة والح د األقص ى الس تھالك األوكس جين ،وإج راء
مزيد من الدراسات على مجتمعات ورياضات مختلفة.
كلمات مفتاحيه :التركيب الجسمي ،اللياقة البدنية ،الحد األقصى الستھالك األوكسجين.
Abstract
This study aimed at identifying the relationship of body mass index
)with some elements of physical fitness (speed, explosive power, agility
and the maximum consumption of oxygen. Thirty physical education

 ٢٧٦٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة مؤشر كتلة الجسم ببعض عناصر اللياقة البدنية و "......

students from the Faculty of Physical Education at King Saud University
participated in this correlational study. The tests of body mass index
(BMI), 50 meter run, vertical jump, the Illinois agility test, and Cooper
test to estimate maximum oxygen consumption (VO2max). To analyze the
data, means, standard deviations, Pearson correlation coefficient,
ANOVA, and regression analysis were used. The results revealed that
there was a significant predictive relationship between body mass index
and agility. Also, a significant predictive relationship was found between
body mass index and VO2max consumption. Moreover, the findings
showed that there were no significant predictive relationships between
body mass index and speed and explosive power. The study
recommended using body mass index to predict some elements of
physical fitness and the maximum oxygen consumption, and to conduct
similar studies with different populations and sports.
Keywords: Body Composition, Physical fitness, maximum oxygen
consumption.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
يش ھد الع الم ف ي الق رن الح الي تط وراً علمي ا ً وص ناعيا ً وتكنولوجي ا ً رھيب ا ً ،حت ى ش مل ھ ذا
التطور كافة ميادين الحياة ،وتعد التربية الرياضية أحد ھذه المي ادين الت ي أص بحت تس تحوذ عل ى
اھتمام العديد من األش خاص والھيئ ات والمؤسس ات المس ئولة ع ن رعاي ة المجتمع ات والمحافظ ة
عليھا والسعي وراء تقدمھا ،إن لم تكن أحد أولويات العديد من الدول التي آمنت بأن الرياضة ھي
الوسيلة التي تعكس الوجه الحضاري لتلك الشعوب أو الدول ،فأخذت مسرعة ً بإيج اد ك ل م ا ھ و
جديد واستخدمت جميع العل وم المختلف ة م ن أج ل خل ق جي ل جدي د مع افى يتمت ع بالص حة والق وة.
وم ن ب ين الموض وعات ذات األھمي ة ف ي تنمي ة وارتق اء المس توى الرياض ي ،ھ ي اللياق ة البدني ة
والقدرات الفسيولوجية التي تعد بمثابة العامل األساسي في إحداث الت وازن الفعل ي والكل ي بش كل
ع ام والرياض ي بش كل خ اص )الھ زاع .(٢٠٠٠ ،وي دعم بھ ذا الخص وص م ا أك ده )رض وان،
 (٢٠٠٠بأن األطباء وعلماء الصحة في معظم دول العالم وبخاصة المتقدمة يھتمون بضرورة أن
يتمتع الفرد بمستوي أمثل من اللياقة البدنية والفس يولوجية ) (Optimal levelألن ھ ذا المس توى
يعكس مظاھر محدده للحالة الصحية للفرد.
وتعد الدراسات التقويمية لمستوى الكفاءة البدنية والوظيفية ألجھزة وأعضاء الجسم المختلفة
واحدة من االتجاھات التي ت َركز عليھا اھتمام الباحثين ف ي مج ال فس يولوجيا الت دريب الرياض ي،
بغية الوقوف على التقييم األمثل لمستوى الكفاءة البدنية .وذل ك لمعرف ة م دى التكيف ات والتغي رات
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الفسيولوجية ومدى اكتساب عناصر اللياقة البدنية لدى عينات البحث المطلوبة )ري اض ١٩٩٨،؛
محفوظ ٢٠٠٦،؛ .(Chan et al, ; 2003
ويشير كل من ) (Hencken, 2004; Lohman,1989; Reilly, 2000إل ى أن قياس ات
التركيب الجسمي تعد اح د المح ددات الھام ة ل ألداء الحرك ي وم ن المؤش رات األساس ية الت ي لھ ا
عالق ة بالص حة ومس توى اللياق ة البدني ة .كم ا إن ھن اك دالئ ل علمي ة تؤك د عل ى أن الخص ائص
الجس مية مث ل كتل ة الجس م وبع ض أط وال الجس م ومحيطات ه ت رتبط ب األداء ف ي ط رق وأوض اع
مختلفة ) .(Borms, 1996ويذكر ) (Tanaka, et. al, 1982إلى إن الخصائص الجسمية تتنب أ
باألداء بنفس الدرجة التي تقدم بھا العوامل البدنية والفسيولوجية ويعزى ذلك إلى تجانس العوام ل
أو المتغي رات م ن حي ث الق درة عل ى األداء .كم ا تكتس ب عناص ر اللياق ة البدني ة )الس رعة ،الق وة
العضلية ،والرشاقة( أھمية خاصة نظرا للدور االيجابي الذي تلعبه في األداء الرياضي ،كم ا إنھ ا
ترتبط بالعديد من عناصر اللياقة البدنية األخرى كالقدرة العضلية والمرونة باإلضافة إلى عالقتھا
بالتحمل وخاصة عند أداء األنشطة البدنية التي تتطلب االس تمرار ف ي أداء العم ل العض لي الق وي
)عبد الفتاح ،ونصر الدين.(١٩٩٥ ،
وتع د الص فات الفس يولوجية القاع دة األساس ية الت ي تبن ى عليھ ا إمكاني ة ممارس ة األنش طة
الرياض ية المختلف ة ،فعليھ ا تبن ى اللياق ة البدني ة الخاص ة والتط ور بالمھ ارات األساس ية والخط ط
وط رق اللع ب ) ،(Robergs & Scott, 2000حي ث يش ير ) (Thaxtonإل ى مفھ وم اللياق ة
البدنية من الناحية الفسيولوجية )الوظيفي ة( بأنھ ا "مق درة أجھ زة الجس م وخاص ة الجھ از ال دوري
والتنفسي والعضلي والھيكلي على العمل عند المستوى المثالي" )حسانين.(١٩٨٣ ،
وق د أش ار ك ل م ن ) (Damsgaard, et. al, 2001و)عطي ة (٢٠٠١ ،إل ى أھمي ة إج راء
االختب ارات البدني ة للتع رف إل ى الق درات البدني ة لألف راد وعالقتھ ا بالقياس ات أو الق درات
الفسيولوجية المختلفة والوقوف على مستوياتھم الحقيقية.
وألھمية ال دور ال ذي يلعب ه الجھ از ال دوري التنفس ي ف ان الق درة األوكس جينية أص بحت ھ ي
الھ دف الرئيس ي لجمي ع ب رامج اللياق ة البدني ة المرتبط ة بالص حة ،ونقص د بكلم ة أوكس جيني ھن ا
العمل العضلي الذي يعتمد بش كل كبي ر عل ى األكس جين ف ي إنت اج الطاق ة ويحت اج لالس تمرار ف ي
األداء لفترة طويلة ،لذلك فھو من أھم الصفات الت ي يمك ن تنميتھ ا للرياض يين وغي ر الرياض يين،
والمتمثلة في قياس الحد األقصى الستھالك األوكسجين )أبو العال.(١٩٩٣ ،
ومن خالل اطالع الباحث على األدب المشابه في العديد من المراج ع وال دوريات تمك ن م ن
الوق وف عل ى بع ض الدراس ات ذات العالق ة والص لة ب ين المؤش رات الجس مية وعناص ر اللياق ة
البدني ة وبع ض الق درات الفس يولوجية والت ي لھ ا عالق ة بالدراس ة الحالي ة ،ومنھ ا نت ائج دراس ة
)محفوظ (٢٠٠٦ ،إلى أن ھناك تأثير معن وي لل نمط الجس مي وال وزن النم وذجي والت داخل بي نھم
ف ي مس توى الكف اءة الوظيفي ة .كم ا أش ار )عب د الس الم ،والجف ري (٢٠٠٨ ،إل ى وج ود عالق ة
ارتباطي ه ب ين المتغي رات الوظيفي ة والق درات البدني ة ،وھ ذا أيض ا م ا أش ارت إلي ه نت ائج دراس ة
)الصمادي (١٩٩٢ ،إلى وجود عالقة ب ين الق درة العض لية والقياس ات الجس مية المختلف ة .وأش ار
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مايكن د وزمالئ ه ) (Michand et al; 2002ف ي نت ائج دراس ته عل ى مجموع ة م ن الش باب ف ي
سويسرا ،إلى وجود عالقة ارتباطيه بين عناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية والحد األقصى
الس تھالك األوكس جين .كم ا ويش ير ) (Chan et al; 2003إل ى وج ود عالق ة ارتباطي ه ب ين
مستوى اللياقة البدنية ومستوى القدرات الوظيفية لدى مجموعة م ن الش باب الم راھقين ف ي ھ ونج
كونج.
مشكلة الدراسة
إن الخص ائص الفس يولوجية والبدني ة والجس مية كان ت وم ا زال ت م ن أھ م أھ داف التربي ة
الرياضية ،وإن طرق قياسھا وتنميتھ ا تع د م ن الموض وعات الت ي ش غلت اھتمام ات الع املين ف ي
المج ال الرياض ي .وتع د االختب ارات ج زءاً أساس يا ً ومكم الً للعملي ة التربوي ة الت ي ھ دفھا تحس ين
المستوى البدني والمھاري للفرد ،إضافة إلى أنھا تساعد في عملية التقويم وھي أداتھا الرئيسية.
ولذا فقد سعت العديد من الھيئات العالمية إلى قياس اللياقة البدنية على أس اس ص حة األف راد
كالجمعي ة األمريكي ة للص حة المدرس ية ) (AAHPERDوالكلي ة األمريكي ة للط ب الرياض ي
) (ACSMم ن أج ل تحس ين أس لوب الحي اة واالرتف اع بالحال ة الص حية للط الب عل ى وج ه
الخص وص )رحاحل ة .(٢٠٠٤ ،ويش ير ك ل م ن ) (Wilmore & Costill, 1999و)عب د
الحميد ،وحس انين (١٩٩٧ ،إل ى أن نق ص اللياق ة البدني ة ي ؤدي إل ى س رعة الوص ول إل ى مرحل ة
التعب نتيجة اقل مجھود وما إلى غير ذلك من األعراض التي يتأخر ظھورھ ا إل ي فت رات طويل ة
إذا ك ان الف رد يتمت ع باللياق ة البدني ة ،وم ا يترت ب عل ى ذل ك م ن انخف اض ف ي الكف اءة البدني ة
والوظيفية ،مع عدم وجود مس تويات معياري ة ي تم عل ى أساس ھا تقي يم الط الب عل ى أس اس علم ي
يضمن موضوعية التقييم .وتعتمد الدراس ات العلمي ة االرتباطي ة عل ى إيج اد العالق ات االرتباطي ة
بين العديد من المتغيرات ذات العالقة والصلة ،حيث م ن خ الل مراجع ة الباح ث ل ألدب الترب وي
السابق وجد أن ھناك العدي د م ن الدراس ات الت ي تطرق ت إل ى البح ث ف ي العالق ة االرتباطي ة ب ين
التركيب الجسمي وبعض المتغيرات األخرى البدنية والوظيفية ومدى مساھمتھا ف ي األداء أو ف ي
بعض األلعاب الرياضية ،ومن خالل عمل الباحث كعض و ھيئ ة ت دريس وم درب رياض ي الح ظ
أن ھن اك عالق ة ب ين التركي ب الجس مي )مؤش ر كتل ة الجس م( وبع ض اختب ارات عناص ر اللياق ة
البدنية وكذلك على قدرات األفراد الوظيفية ومستوياتھا.
وبم ا أن عملي ة اس تخدام االختب ارات العلمي ة يج ب أن تتماش ى م ع االتجاھ ات الحديث ة ف ي
العلوم المختلفة ،األمر الذي دفع الباحث إل ى محاول ة التع رف إل ى العالق ة ب ين التركي ب الجس مي
)مؤشر كتلة الجسم( وبعض عناصر اللياقة البدنية والقدرات الوظيفية ،في محاول ة للتع رف عل ى
تلك العالقة وإيجاد التفسيرات العلمية المناسبة لھا.
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أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية:



التعرف إلى العالقة التنبؤية بين مؤشر كتلة الجسم وبعض عناصر اللياقة البدني ة )الس رعة،
القوة االنفجارية ،الرشاقة(.
التعرف إلى العالقة التنبؤية بين مؤشر كتلة الجسم والحد األقصى الستھالك األوكسجين.

تساؤالت الدراسة
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية :



ھل ھناك عالقة تنبؤية دالة إحصائيا بين مؤش ر كتل ة الجس م وبع ض عناص ر اللياق ة البدني ة
)السرعة ،القوة االنفجارية ،الرشاقة( ؟
ھ ل ھن اك عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة الجس م والح د األقص ى الس تھالك
األوكسجين ؟

مصطلحات الدراسة
)*(

مؤشر كتلة الجسم :ويعني الوزن بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر .
عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة :عنصر السرعة والقوة االنفجارية والرشاقة)*(.
الح د األقص ى الس تھالك األوكس جين :ھ و أقص ى كمي ة أوكس جين يمك ن اس تھالكھا أثن اء
النشاط البدني ،وتم تقديرھا من خالل نتائج اختبار كوبر )جري لمدة  ١٢دقيقة( )*(.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم الباحث المنھج االرتباطي ،وذلك لمالءمته طبيعة وأھداف الدراسة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (٣٠طالبا من طلبة كلية التربية البدنية والرياضة  /جامعة المل ك
س عود ،والمس جلين ف ي مق رر الص حة وأس س التھيئ ة البدني ة ف ي الفص ل الدراس ي الث اني للع ام
الج امعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨م ،ت م اختي ارھم بالطريق ة العمدي ة ،تراوح ت أعم ارھم م ا ب ين )٣ ±٢٢
س نة( ،وبمتوس ط ط ول مق داره ) ٩,٣٤ ± ١,٧٢س م( ،ومتوس ط أوزانھ م )١٦,٤٨ ± ٧٦,٦٦
كغم(.
)*( تعريف إجرائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٩)٢٤

 ٢٧٦٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة مؤشر كتلة الجسم ببعض عناصر اللياقة البدنية و "......

االختبارات المستخدمة في الدراسة
.١
.٢
.٣
.٤

قياس مؤشر كتلة الجسم :الوزن )كغم(
ــــــــــــــــــــــــــ
مربع الطول )م(
اختبار عدو ٥٠م )السرعة(.
اختبار الوثب العمودي من الثبات )القوة االنفجارية(.
اختبار كوبر )جري لمدة  ١٢دقيقة( )تقدير الحد األقصى الستھالك األوكسجين(.

وقد استخدم الباحث معادلة )كوبر (١٩٦٨ ،في تق دير الح د األقص ى الس تھالك األوكس جين
)ملليلتر  /كغم  /دقيقة( وھي على النحو التالي:
الحد األقصى الستھالك األوكسجين = )٠,٠٢٧٨ / (٠,٣١٣٨ – D
حيث أن  = Dالمسافة المقطوعة بالميل أثناء االختبار.
 = ٠,٣١٣٨قيمة ثابتة.
 = ٠,٠٢٧٨قيمة ثابتة) .رضوان(١٩٩٨ ،
الصدق والثبات
جميع االختبارات المستخدمة في ھذه الدراسة ھي اختبارات علمية مقننة وتم استخدامھا ف ي
العديد من الدراسات العربية واألجنبية وھي اختبارات تتمتع بمستويات عالية من الصدق والثبات
)رضوان ،١٩٩٨ ،وحسانين.(١٩٨٣ ،
التحليل اإلحصائي المستخدم
بعد جمع البيانات من عينة الدراسة ق ام الباح ث بإدخالھ ا إل ى جھ از الحاس ب اآلل ي لتحليلھ ا
باس تخدام البرن امج اإلحص ائي ) (SPSSف ي تحلي ل البيان ات م ن خ الل اس تخدام المعالج ات
اإلحصائية التالية:







المتوسط الحسابي.
االنحراف المعياري.
معامل ارتباط بيرسون.
تحليل التباين األحادي.
تحليل االنحدار الخطي الثنائي.
تحليل االنحدار الخطي المتعدد بطريقة ).(Stepwise
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عرض ومناقشة النتائج
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
ھل ھناك عالقة تنبؤية بين مؤشر كتلة الجسم وبعض عناصر اللياقة البدنية )السرعة ،الق وة
االنفجاري ة ،الرش اقة(؟ ولإلجاب ة ع ن التس اؤل اس تخدم الباح ث المتوس ط الحس ابي واالنح راف
المعياري وتحليل االنحدار الخطي المتعدد ،ونتائج الجداول ) (٤-١تبين ذلك.
جدول ) :(١المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغي رات مؤش ر كتل ة الجس م ،ع دو ٥٠م،
الوثب العمودي ،الرشاقة.
المتغيرات
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري وحدة القياس
كغم  /م٢
مؤشر كتلة الجسم
٣,٥٠
٢٢,٨٥
ثانية
عدو ٥٠م )السرعة(
٠,٥٦
٧,١٢
متر
(
االنفجارية
القوة
الوثب العمودي )
٠,٢٢
٢,٠٨
ثانية
الرشاقة
٠,٩١
١٤,١٠
تشير بيانات الجدول ) (١إلى قيم المتوسط الحس ابي لمتغي ر مؤش ر كتل ة الجس م حي ث بلغ ت
) ،(%٢٢,٨٥وب انحراف معي اري ق دره ) ،(٣,٥٠والمتوس ط الحس ابي لع دو ٥٠م بلغ ت )٧,١٢
ثانية( ،وبانحراف معياري قدره ) ،(٠,٥٦والمتوسط الحسابي للوث ب العم ودي حي ث بل غ )٢,٠٨
م( ،وبانحراف معي اري ق دره ) ،(٠,٢٢والمتوس ط الحس ابي للرش اقة حي ث بل غ ) ١٤,١٠ثاني ة(،
وبانحراف معياري قدره ).(٠,٩١
جدول ) :(٢نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بق يم )الس رعة ،الق وة ،الرش اقة( ومتغي ر
مؤشر كتلة الجسم.
2
قيمة f changeمستوى الداللة
قيمة  Rقيمة R
المتغيرات
*٠٠٠ ١
السرعة ،القوة ،الرشاقة
٠.٥١٣
٠.٧١٧
تش ير نت ائج الج دول ) (٢إل ى وج ود عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة الجس م
وعناصر اللياقة البدنية )السرعة ،القوة ،الرشاقة( ،وسيتم تحديد ھذه العالقة إن كان ت عل ى جمي ع
متغيرات عناصر اللياقة البدنية أو بعضھا من خالل نتائج الجدول ).(٤،٣
جدول ) :(٣تحليل االنحدار الخطي لمتغيري السرعة والقوة.
قيمة ت
المعامل الثابتB
المتغير
السرعة )عدو ٥٠م(
١.٨٩
٠.٢٨٦
القوة )الوثب العمودي(
 ١.٦٣٠.٢١٥-

مستوى الداللة
٠.٧٠
٠.١١

تشير بيانات الجدول ) (٣إلى نتائج تحليل االنحدار الخط ي المتع دد بطريق ة )،(Stepwise
حيث أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥عل ى متغي ر الرش اقة
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وبمس توى دالل ة مق داره ) ،(٠,٠٠بينم ا ل م تظھ ر النت ائج وج ود أي ف روق ذات دالل ة إحص ائية
لمتغي ري الس رعة وال ذي بل غ مس توى الدالل ة في ه ) ،(٠,٧٠ومتغي ر الوث ب العم ودي ال ذي بل غ
مستوى الداللة فيه ).(٠,١١
جدول ) :(٤نتائج تحليل االنحدار الخطي لمؤشر كتلة الجسم وعنصر الرشاقة.
مستوى الداللة
المعامل الثابت  Bالخطأ المعياري
المتغيرات
*٠٠٠
مؤشر كتلة الجسم
٧,١٥
١٥.٩٧٣
*٠٠٠
الرشاقة
٠,٥٠٦
٢.٧٥٣
تشير بيانات الجدول ) (٤إلى ق يم المعام ل الثاب ت ،والخط أ المعي اري وقيم ة )ت( لمتغي ري
مؤشر كتلة الجسم ،بعد أن أظھرت نتائج تحليل االنحدار الخطي الثنائي إل ى وج ود عالق ة تنبؤي ة
بين مؤشر كتلة الجسم وعنصر الرشاقة ،حيث تشير بيان ات ھ ذا الج دول إل ى ق يم التنب ؤ الت ي م ن
خاللھا يمكن بناء المعادلة التنبؤية ،كما ھو في المعادلة التالية
معادلة االنحدار الخطي المتعدد
الرشاقة =  × ٢,٧٥٣ + ١٥,٩٧٣مؤشر كتلة الجسم.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني
ھ ل ھن اك عالق ة تنبؤي ة ب ين مؤش ر كتل ة الجس م والح د األقص ى الس تھالك األوكس جين ؟
ولإلجابة على التساؤل استخدم الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وتحلي ل االنح دار
الخطي الثنائي ،ونتائج الجداول ) (٥،٦تبين ذلك.
ج دول ) :(٥ق يم المتوس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري لمتغي ري مؤش ر كتل ة الجس م ،والح د
األقصى الستھالك األوكسجين.
االنحراف
المتوسط
وحدة القياس
المتغيرات
المعياري
الحسابي
% ٣,٥٠
مؤشر كتلة الجسم
٢٢,٨٥
) ٨,٠٩ملليلتر/كغم/د(
الحد األقصى الستھالك األوكسجين)النسبي(
٣٩,٦٢
تشير بيانات الجدول ) (٥إلى قيم المتوسط الحس ابي لمتغي ر مؤش ر كتل ة الجس م حي ث بلغ ت
) ،(%٢٢,٨٥وب انحراف معي اري ق دره ) ،(٣,٥٠والمتوس ط الحس ابي للح د األقص ى الس تھالك
األوكسجين حيث بلغ ) ،(٣٩,٦٢وبانحراف معياري قدره )(٨,٠٩
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جدول ) :(٦نتائج تحليل االنحدار الخط ي الثن ائي لمتغي ري مؤش ر كتل ة الجس م ،والح د األقص ى
الستھالك األوكسجين.
قيمة
مستوى
قيمة B
قيمة r
المتغيرات
R2
الداللة
* ٠,٠٠٣
١,٢٢
مؤشر كتلة الجسم
٠,٢٨١ ٠,٥٣٠
٦٧,٦٢
الحد األقصى الستھالك األوكسجين )النسبي(
تشير بيانات الجدول ) (٦إلى نتائج تحليل االنحدار الخطي الثنائي ،حيث أشارت النتائج إلى
وج ود عالق ة ارتباطي ة ق درھا ) (٠,٥٣٠ب ين مؤش ر كتل ة الجس م والح د األقص ى الس تھالك
األوكس جين ،وك ذلك أظھ رت البيان ات وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى )(٠,٠٥
وبمستوى داللة قدره ) ،(٠,٠٠٣كذلك أظھ رت نت ائج تحلي ل االنح دار المعادل ة الخطي ة الت ي م ن
خاللھا يمكن التنبؤ بقيم الحد األقصى الستھالك األوكسجين م ن خ الل مؤش ر كتل ة الجس م ،وھ ي
على النحو التالي:
معادلة االنحدار الخطي الثنائي
الحد األقصى الستھالك األوكسجين =  ٦٧,٦٢الثابت – ) × ١,٢٢مؤشر كتلة الجسم(.
60.00

50.00

VO2MAX

40.00

30.00

20.00
30.00

27.50

25.00

22.50

20.00

17.50

BMI

شكل ) :(١لوحة االنتشار بين متغيري مؤشر كتلة الجسم والحد األقصى الستھالك األوكسجين.
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يشير الش كل ) (١إل ى ق يم متغي ر مؤش ر كتل ة الجس م ،وق يم متغي ر الح د األقص ى الس تھالك
األوكسجين ،حيث نالحظ من خالل الش كل أن نق اط الرس م البي اني قريب ة م ن خ ط االنح دار ،مم ا
يعني أن قدرة المتغير المستقل )مؤشر كتلة الجسم( جيدة للتنبؤ بقيم المتغير الت ابع )الح د األقص ى
الستھالك األوكسجين(.
مناقشة النتائج
من خالل اإلطالع على نتائج الجدول ) (٣يتضح عدم وجود عالقة تنبؤية دالة إحصائيا بين
مؤشر كتلة الجسم وعنصر السرعة )عدو ٥٠م( والقوة )الوث ب العم ودي( ،وق د يع ود الس بب ف ي
ذلك إلى أن عنصر السرعة من عناصر اللياقة البدنية التي تعتمد بشكل كبي ر عل ى عام ل الوراث ة
والصفات الموروثة ،لذلك يتأثر عنص ر الس رعة بالص فات الفس يولوجية والوراثي ة الداخلي ة أكث ر
من تأثره بالصفات الخارجية المكتسبة ،كما أن مؤشر كتلة الجسم في كثير من األح وال ال يعك س
نسبة الشحوم في الجس م حي ث أن الط ول وال وزن والت ي ت دخل ف ي حس اب مؤش ر كتل ة الجس م ال
تعبر عن كمي ة ال دھون ف ي الجس م فق ط وإنم ا تعب ر ع ن كمي ة ال دھون والعض الت والعظ ام مع ا،
وفيما يخص عنصر القوة )الوثب العم ودي( حي ث أش ارت النت ائج إل ى ع دم وج ود عالق ة تنبؤي ة
دال ة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة الحس م وعنص ر الق وة ،ويع ود ذل ك إل ى أن عنص ر الق وة )الوث ب
العمودي ( يعتمد بشكل كبير على نوع األلياف العضلية التي يمكلھا الفرد والتي تعتمد عل ى نظ ام
الطاقة الالاوكسجيني والتي تحتاج إلى عمل سريع في أقل زمن ممكن ،باإلض افة إل ى أن عنص ر
القوة وتحديدا )الوثب العمودي( يعتمد على عنصري السرعة والقوة معا ألنه يتطلب مجھود قوي
في زمن قصير ،وبما أن النت ائج ل م تظھ ر وج ود عالق ة تنبؤي ة ب ين مؤش ر كتل ة الجس م وعنص ر
السرعة ،وبالتالي لم تظھر عالقة تنبؤي ة أيض ا ب ين مؤش ر كتل ة الجس م وعنص ر الق وة ،وأش ارت
نت ائج دراس ة )الص مادي (١٩٩٢ ،إل ى وج ود عالق ة ارتباطي ه ب ين الق درة العض لية والقياس ات
الجسمية المختلفة .وھذه العالقة االرتباطية ليس بالضرورة أن تك ون عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا
أيضا.
بينما تشير نتائج جدول ) (٤إلى وج ود عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة الجس م
وعنصر الرشاقة ،ويرى الباحث أن قدرة الجسم على تغيير االتج اه وس ھولة الحرك ة والت ي تمث ل
الرشاقة تعتمد بشكل كبير على التركيب الجسمي وخاص ة فيم ا يتعل ق ب وزن الجس م ،حي ث يش ير
)رضوان ،وأحمد (٢٠٠٠ ،إلى أن عنصر الرشاقة من عناص ر اللياق ة البدني ة يعتم د بش كل كبي ر
على التركيب الجسمي وخاصة وزن الجسم ،باإلضافة إلى مرونة المفاص ل ومطاطي ة العض الت
المحيطة بتلك المفاصل .وبالنظر إلى قيم المتوسط الحس ابي ف ي الج دول ) (٥لمتغي ر مؤش ر كتل ة
الجسم ) (٢٢,٨٥ال نج دھا مرتفع ة وق د وقع ت ض من التص نيف الجي د ) (٢٤.٥-١٩لمؤش ر كتل ة
الجسم ،مما يعني إن عينة الدراسة ليس لديھا سمنة مرتفعة وبالتالي ساھمت في وج ود عالق ة م ع
عنصر الرشاقة.
وكما تشير نتائج الجدول ) (٦إلى وجود عالقة تنبؤية دالة إحص ائيا ب ين مؤش ر كتل ة الجس م
والح د األقص ى الس تھالك األوكس جين ،وي رى الباح ث أن ھ ذه العالق ة تؤك د عل ى أن التركي ب
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الجسمي الجيد يعكس في الغالب صفات بدنية ووظيفي ة جي دة تتناس ب م ع ھ ذا التركي ب ،وكم ا ت م
ذكره بأن متوسط مؤشر كتلة الجسم لم يكن مرتفعا بالتالي فإن ذلك أنعكس على القدرات الوظيفية
لعينة الدراسة ،ويرى الباحث أيضا أن انخفاض مؤشر كتلة الجسم يعتمد بشكل كبير عل ى ق درات
الفرد األوكسجينية وممارس ته ألنش طة بدني ة أوكس جينية تس اعده عل ى تخف يض نس بة ال دھون ف ي
الجسم ،وبالتالي تحسن القدرات الوظيفية وتحديدا الح د األقص ى الس تھالك األوكس جين .وھ ذا م ا
أك ده )محف وظ (٢٠٠٦ ،ف ي نت ائج دراس ته الت ي أش ارت إل ى أن ھن اك ت أثير دال إحص ائيا لل نمط
الجس مي و ال وزن النم وذجي و الت داخل بي نھم ف ي مس توى الكف اءة الوظيفي ة ،وتتف ق ھ ذه النتيج ة
أيضا و)عبد السالم ،والجفري (٢٠٠٨ ،والتي أشارت نتائج دراستھم إلى وج ود عالق ة ارتباطي ه
بين المتغيرات الوظيفية والقدرات البدنية ،وتتفق أيضا وما أشار إليه )(Michand etal; 2002
في نتائج دراسته على مجموعة من الشباب في سويسرا ،إلى وجود عالقة ارتباطي ه ب ين عناص ر
اللياقة البدنية والقياسات الجس مية والح د األقص ى الس تھالك األوكس جين ،ويتف ق أيض ا م ع نت ائج
دراسة ) (Chan et al; ٢٠٠٣الت ي أظھ رت وج ود عالق ة ارتباطي ه ب ين مس توى اللياق ة البدني ة
ومستوى القدرات الوظيفية لدى مجموعة من الشباب المراھقين في ھونج كونج.
االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحث ما يلي
 .١توج د عالق ة تنبؤي ة دال ة إحص ائيا ب ين ك ل م ن مؤش ر كتل ة الجس م وعنص ر الرش اقة م ن
عناصر اللياقة البدنية.
 .٢ال توجد عالقة تنبؤية دالة إحصائيا بين ك ل م ن مؤش ر كتل ة الجس م وعنص ر الس رعة )ع دو
٥٠م( وعنصر القوة )الوثب العمودي( قيد الدراسة.
 .٣توجد عالقة تنبؤية دالة إحصائيا ب ين ك ل م ن مؤش ر كتل ة الجس م والح د األقص ى الس تھالك
األوكسجين.
التوصيات
وفي ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
.١
.٢
.٣
.٤

ض رورة اعتم اد نت ائج الدراس ة الحالي ة واس تخدام نت ائج مؤش ر كتل ة الجس م للتنب ؤ ف ي
المتغيرات البدنية قيد الدراسة )الرشاقة(.
استخدام نتائج الدارسة الحالية واعتماد مؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في الح د األقص ى الس تھالك
األوكسجين.
االھتم ام ب أجراء قياس ات اللياق ة البدني ة والوظيفي ة للمراح ل الدراس ية المختلف ة ودراس ة
العالقات التنبؤية فيما بين ھذه المتغيرات.
ضرورة استمرارية إجراء مثل ھذه الدراسات وعلى عينات أكبر ومن كال الجنسين.
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