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 لرباعاتالمتغيرات األنثروبومترية كمتنبئات بمستوى األداء 
  سنة 71رفع األثقال تحت 

 يسيع دمحم تنسب /د

  -: المقدمة ومشكلة البحث 

أخذ العلم الحديث شوطًا مهمًا في إعتماد الوسائل واألساليب الحديثة في الوقوف علي أساسيات 

 . ومناشئ الخلل من أجل وضع أمثل الخطط والمناهج الخاصة في تقويم األداء 

نما من خالل استخدام في الرياضة إن الوصول الى المستويات العليا ف ال يكون بالصدفة وا 

تحطيم لحيث أن ، األسلوب والمنهج العلمى ومراعاة العوامل التي تسهم في تحسين المستويات الرقمية 

 . جميع القدرات البدنية والمهارية والنفسية  ودراسة األرقام القياسية يجب االهتمام بتنمية

فرع من فروع االنثروبولوجيا " على إنها  Anthropometryتعرف القياسات الجسمية و 

بعاده المختلفة يبحث (الفيزيقية) الطبيعية حيث اهتم بعض الباحثين بتحديد .في قياس الجسم البشري وا 

القياسات الجسمية طبقًا لمتطلبات األداء الحركي لألنشطة الرياضية كل على حدة كأحد األسس المهمة 

وان القياسات  .ضمان االقتصاد في الوقت والجهد عالية ، مع للوصول إلى المستويات الرياضية ال

الجسمية لجسم اإلنسان تمثل مكانًا مهمًا في المجاالت العلمية المختلفة للتعرف على الفرق بين األجناس 

البشرية وتأثير البيئات فيها ، وان تلك القياسات تمدنا بأسس معينة تستخدم في المقارنة بين األداء 

فكل نوع من األنشطة الرياضية يحتاج إلى مواصفات جسمية فمن اجل إيفاء الرياضي  .ألفراد ي لالرياض

بمتطلبات واحتياجات النشاط الممارس البد أن يتصف بجسم متناسق يتالءم ونوع النشاط ، وعليه 

وتحقيق فالقياسات الجسمية لها فضل كبير في إمدادنا باألسس والمفاهيم العلمية التي تساهم في معرفة 

  :هما ياس والتي تتجه باتجاهين أساسيين،أغراض عمليات الق

  تقويم البنيان الجسماني. 
 ن أن تؤثر في البنيان الجسماني التعرف على العوامل البيئية التي يمك. 
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 :ويمكن تحديد أغراض القياسات الجسمية بما يأتي 
 
تأثر هذه المعدالت بالعوامل البيئية  ومدى المختلفةـ التعرف على معدالت النمو الجسمي لفئات العمر  1

 .المختلفة 
 
 .ـ اكتشاف النسب الجسمية لفئات العمر المختلفة 2
 
الحياة المدرسية ، نوع العمل وطبيعته ، والممارسة الرياضية : ـ التحقق من تأثير بعض العوامل مثل  3

 .على بنيان الجسم وتركيبه 
 

 ـ تعيين الصفات والخصائص الجسمية الالزمة للخدمة في بعض المجاالت كالقوات العسكرية والشرطة  4

ـ التعرف على تأثير الممارسة الرياضية واألساليب المختلفة للتدريب الرياضي في بنيان الجسم وتركيبه  5

. 

 

 .السالالت المختلفة ـ التعرف على الصفات والخصائص المورفولوجية الفارقة بين األجناس و  6

ويتفق الكثير من المتخصصين والباحثين على أن المقاييس األساسية التي يجب أن تتضمنها برنامج 

 :القياسات الجسمية ، وهي 

 

 BODY WEIGHTوزن الجسم  -1

 LENGTH( االمتدادات ) قياسات األطوال  -2

 WIDTHS( العروض ) قياسات االتساعات  -3

 CICRUMFERENCESقياسات المحيطات  -4
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 SKINFLODSقياسات سمك ثنايا الجلد  -5

 

بأن المقاييس  (م 7001) وخالد عبادة ( م 7991) أبو العال عبد الفتاح ويتفق كل من 

األنثروبومترية ومكونات الجسم والنمط الجسمي لها داللة كبيرة علي مستوي األداء الحركي والمهاري 

 . في األنشطة المختلفة  االنتقاءلالعبين ذو المستوي العالمي كما أنها تساعد في عملية 

                                                                                       (1  :77  ( )

5  :27- 33  ) 

ومن هنا تبرز أهمية دراسة القياسات الجسمية التي تعد من الدعامات األساسية الواجب توافرها 

في العمل التدريبي للوصول بالرياضي إلى أعلى المستويات فالمدرب مهما بلغت قدرته الفنية والعلمية لن 

، ولن تحول أي كمية ( تشكل جسمه بصيغة ال تتوافق مع طبيعة اللعبة  )يستطيع أن يعد بطاًل لالعب 

لمعرفة الخصائص  من هذا المنطق فأن السعي... تدريب مهما بلغت شخصًا غير مالئم إلى بطل 

والمسابقات الرياضية المختلفة سيقدم عونا كبيرًا للمدربين في انتقاء العناصر الصالحة  البدنية لأللعاب

 ( .  2) ن تثمر فيها جهودهم التي يمكن أ

 

وتعتبر رياضة رفع األثقال من الرياضات القوية التي وصلت فيها األرقام العالمية إلي حدود 

عالية جدًا والتي كان لفرقنا الشوط الكبير فيها من خالل فترات من الزمن ، ولخصوصية هذه الرياضة 

ن إسناد ذلك لعالقة ، مما يمك نما يمككنها تعتمد وبشكل كبير علي القوة اإلنفجارية وأداء الحركة بأسرع 

 . هذا بالقياسات الجسمية لالعبي رفع األثقال 

ويعد الهدف األساسي في رياضة رفع األثقال هو رفع أقص ثقل ممكن سواء بالخطف باليدين أو 

في توظيف القوة  االقتصادعلي مبدأ الكلين والنطر لمرة واحدة حيث يعتمد األداء الحركي في رفع األثقال 
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إلتخاذ أوضاع تسمح بالتغلب علي مقاومة الثقل والجاذبية األرضية لتحقيق أقصي إتزان ممكن ويجب أن 

 ( .  4:  6) إلي جسم الرباع  نما يكو يكون مسار الثقل أقرب 

 

الرياضي الذي يمارس رياضة رفع " الرباع هو  (م 7002) أمين أنور الخولي وآخرون ويعرف 

 .  "األثقال 

لها نوعان ( للرجال ، السيدات ) رياضة أوليمبية  Weight Liftingويعرف رياضة رفع األثقال 

  -: من المسابقات 

 .  Snatchالخطف  – 7

 .  Clean & Jerkالكلين والنطر  – 7

تعتمد علي رفع قضيب من الحديد مثبت علي أطرافه بالتساوي أثقال عبارة عن أقراص من الحديد لكل 

يعبر عن وزنها وعلي المتسابق أن يرفع الثقل عاليًا فوق الرأس مع مد الذراعين والثبات منها لون معين 

 . ثواني حتي إشارة الحكم  3لمدة 

  -: الخطف  – 7

 . أحد رفعات رياضة رفع األثقال وتتم علي مرحلة واحدة برفع البار من األرض إلي أعلي الرأس مباشرة 

  -: الكلين والنطر  – 7

( رجال ، سيدات ) أحد رفعات رياضة رفع األثقال وهي الرافعة التي يتم التنافس فيها في جميع األوزان 

ي مرحلتين برفع البار والوقوف به أمام الصدر ثم نطرة بعد التنافس في رفعة الخطف وهذه الرفعة تتم عل

 .(  556 – 555:  3) ألعلي بإمتداد الذراعين فوق الرأس 
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أن في بطوالت العالم يتم التنافس علي ثالث ميداليات لكل فئة  (م 7077) ديباك كامار ويذكر 

م حيث 1854التي أصبحت متعارف عليها منذ عام ( للرجال ، السيدات ) وزن من األوزان الخاصة 

أول بطولة عالم للسيدات بمدينة دوفاستون بجنوب ألمانيا اإلتحادية وأصبحت رياضة رفع األثقال أقيمت 

م ، وتطورت رفع األثقال للسيدات في مصر في 2222عام ذ دورة سيدني بأستراليا للسيدات أولمبية من

  ( .  12) عصرنا هذا وحققت الرباعات المصريات العديد من الميداليات في البطوالت العالمية 

وحيث أن رياضة رفع األثقال هي أحد أقدم الرياضات في العالم وتحتل المنافسة فيها مكانًا بارزًا بين 

مختلف دول العالم في الدورات األولمبية ، ومع أن رياضة رفع األثقال قديمة أولمبيًا فهي لم تدخل مجال 

  .الدراسات العلمية إال حديثًا فى مصر 

ومن خالل المسح الشامل لجميع الدراسات والبحوث السابقة التي استطاعت الباحثة الحصول 

ة والمواصفات الجسمية بصفة خاصة ، لم تجد أي ثقال بصفة عامعليها في مجال رياضة رفع األ

 دراسات تناولت الخصائص الجسمية لرباعات األثقال المصريات 

المتغيرات األنثروبومترية كمتنبئات بمستوى األداء " مما دعي الباحثة للقيام بإجراء هذه الدراسة بعنوان 

 . ل كإضافة علمية في هذا المجا"  سنة 17رفع األثقال تحت لرباعات 

 
  -: هدف البحث 

التعرف على المتغيرات األنثروبومترية  التي يمكن أن تعمل كمتنبئات بمستوى األداء لرباعات 

 . سنة  17رفع األثقال تحت 

 
-:فروض البحث   
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يوجد ارتباط دال إحصائًيا بين بعض المتغيرات األنثروبومترية ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف  - 1

 .  سنة 17األثقال تحت لرباعات رفع 

سنة  17لوزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف لرباعات رفع األثقال تحت  تنبؤيهيمكن استخراج معادلة  - 2

 .  بمعلومية بعض المتغيرات األنثروبومترية

ووزن الثقل المرفوع في رفعة الكلين   يوجد ارتباط دال إحصائًيا بين بعض المتغيرات األنثروبومترية - 3

 .  سنة 17والنطر لرباعات رفع األثقال تحت 

 17لوزن الثقل المرفوع في رفعة الكلين والنطر لرباعات رفع األثقال تحت  تنبؤيه يمكن استخراج معادلة  - 4

 . سنة بمعلومية بعض المتغيرات األنثروبومترية

 
  -: مصطلحات البحث 

  األنثروبوميتريAnthropometry   :-  

هو فرع من األنثروبولوجيا يبحث في قياس الجسم البشري ، والقياسات األنثروبوميترية  ذات 

أهمية كبيرة في تقويم نمو الفرد ، فالتعرف علي الوزن والطول في المراحل السنية المختلفة يعتبر أحد 

  ( . 36:  8) المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند األفراد 

 

  رباع :- 

 ( .  3" ) لذي يمارس رياضة رفع األثقال الرياضي ا" الرباع هو  

 

  -: إجراءات البحث 

  -: منهج البحث 
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته لموضوع البحث ، حيث يعد األكثر كفاية 

 .  في الوصول إلي نتائج أكثر دقة 

 

   -:مجتمع البحث 

سنة اختيروا بالطريقة  17رباعة من رباعات رفع األثقال تحت ( 22)في  عينة البحث تمثلت

 .    العشوائية من العبي رفع األثقال بمنطقة اإلسكندرية والعبات منتخب مصر لرفع األثقال 

 ( 7) جدول 

 تجانس عينة البحث في العمر الزمني والعمر التدريبي

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي المتغير
 اختبار شابيرو ويلك العتدالية التوزيع

 (p)الداللة  القيمة اإلحصائية
 2.325 2.847 2.537 16.12 العمر الزمني
 2.212 2.837 2.837 2.84 العمر التدريبي

 
  -: أدوات القياس 

  ( . كجم ) معاير لقياس الوزن  ميزان طبي -

  . ( سم ) لقياس األطوال والمحيطات  اسشريط قي -

 . لقياس األعراض ( برجل األعراض ) جهاز بلفوميتر  -

 ( .  سمك الدهن ) جهاز سمك ثنايا الجلد لقياس  -

   -:قياسات البحث 

  -: األطوال  – 7
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 –طول الفخذ  –طول الطرف السفلي  –طول الكف  –طول الساعد  –طول العضد  –طول الذراع ) 

 ( . طول الجذع من الجلوس  –إرتفاع القدم  –طول القدم  –طول الساق 

  -: األعراض  – 7

عرض  –عرض المرفق  –عرض رسغ اليد  –عرض الحوض  –عرض الصدر  –عرض المنكبين ) 

 ( . عرض رسغ القدم  –الركبة 

 

 

  -: المحيطات  – 3

 –محيط الحوض  –محيط الوسط  –محيط البطن  –محيط الساعد  –محيط العضد  –محيط الصدر ) 

 ( . محيط سمانة الساق  –محيط الفخذ 

  -: سمك الدهون  – 4

الحافة  –البطن  –الصدر  –ظهر اليد  –السطح األمامي للساعد  –أمام العضد  –خلف العضد ) 

 ( . األنسية لسمانة الساق الجهة  –الفخذ  –أسفل عظم اللوح  –العلوية للعظم الحرقفي 

 
  -: وسائل وأدوات جمع البيانات 

 : استخدمت الباحثة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا البحث الوسائل واألدوات األتية 

 (  7مرفق ) استمارات جمع البيانات  –أ 
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البيانات : قامت الباحثه بإستخدام استمارة لتسجيل البيانات الخاصة بعينة البحث وقد اشتملت علي 

، استمارة ( العمر التدريبي  –الوزن  –الطول  –األسم ) الخاصة بالقياسات األساسية لعينة البحث 

   . بالقياسات الخاصة بالبحث تسجيل وجمع البيانات الخاصة 

  -: ع رأي الخبراء استمارات استطال –ب 

في ضوء المراجع العلمية والدراسات المرجعية ، قامت الباحثة بتصميم واستخدام استمارات استطالع 

بلغ عددهم  رأي الخبراء من خالل المقابالت الشخصية تم عرض هذه اإلستمارة علي مجموعة من الخبراء

قة أو غير الموافقة وذلك بغرض التعرف حيث يبدي الخبير رأية بالمواف –(  2) مرفق  –خبراء (  8) 

 : علي 

 ( .  3) سنة مرفق  17المرحلة السنية تحت  القياسات الجسمية الخاصة بالعبات رفع األثقالأهم  -

- :الشروط الواجب توافرها في اختيار الخبير 

 .عضو هيئة تدريس بإحدي كليات التربية الرياضية اليقل عن درجة مدرس  -

 . سنوات  12مدرب ال تقل سنوات الخبرة عن  -

تم اإلتفاق  التي(  بأخذ القياسات الجسمية قيد البحث) وقد استخدمت الباحثه كافة التوجيهات الخاصة 

 . عليها من قبل السادة الخبراء سواء بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة 

 

  -: الدراسة اإلستطالعية 

 إلي يوم م 2215/  7/  14الموافق السبت  في الفترة الزمنية من يومتم إجراء الدراسة اإلستطالعية 

ومن  منطقة األسكندريةمن  رباعات(  12) علي عينه عددها  م 2215/  7 / 16الموافق  األثنين 

عينة البحث األساسية ومن نفس مجتمع البحث ومما تتوافر فيهم خصائص عينة البحث وكان خارج 

  -: الهدف من إجراء هذه الدراسة مايلي 
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 . التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة في القياس  -

 . لها  التأكد من سالمة تنفيذ وتطبيق القياسات وما يتعلق بها من إجراءات وفق الشروط الموضوعة -

 . وأدائها وتقنين فترات الراحة  القياساتترتيب سير  -

 . القياس التعرف علي المساعدين والزمالء المعاونين في إجراء  -

 .  القياساتالتحقق من مناسبة استمارة تسجيل البيانات الخاصة بتجميع نتائج  -

 . قيد البحث لعينة البحث  القياساتمدي مالئمة  -

 .  القياس وصالحية للتأكد من صحة القياساتتطبيق  -

اإلستطالعية والعمل علي تالشيها عند تطبيق  القياساتاكتشاف الصعوبات التي قد تظهر أثناء إجراء  -

 .    القياس األساسي

 

  -: األساسية  دراسةال

  -: توصل رأي الخبراء إلي مايلي 

 . المقترحة من قبل الباحثة  القياسات الجسميةالموافقة علي  -

 . إستخدام األدوات واألجهزة المستخدمة في القياس الموافقة علي  -

 خالل الفترة من باألسكندرية الرياضي المؤسسة العسكريةنادي  صالةاالساسيه تم تنفيذ التجربة 

 . لرفع األثقال مصر للسيدات معسكر منتخبفترة   م 2215/  7/  22إلى  م 2215 / 7/  21 

 :المعالجات اإلحصائية 

جراء القياسات  ، قامت الباحثة بإجراء المعالجات اإلحصائية       بعد تطبيق الدراسة األساسية للبحث وا 

 :المالئمة للبحث كاالتي 
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 .المتوسط الحسابى -

 .االنحراف المعيارى -

 .الوسيط -

 .االلتواء -

 .معامل االرتباط -

 ." T.Test" " ت " اختبار  -

 . معامل اإلنحدار  -

  -: عرض ومناقشة النتائج 

  -: عرض النتائج  -: أواًل 

 ( 7) جدول 

 معامل االرتباط بين المتغيرات األنثروبومترية ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف

معامل  وزن الثقل المرفوع المتغيرات األنثروبومترية

 االرتباط

 (ر)
 المتغير

 وحدة

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 6...3 02.15 كجم الوزن 

02.10 ..511 

5.3.2* 

 األطوال

 *5.010 156.. 201.15 سم الطول الكلي

 *.5.33 1.3.2 12.15 سم طول الذراع

 *5.151 1.562 50..6 سم طول العضد

 .5.62 .2.32 5..11 سم طول الساعد

 *5.0.0 2.001 2...2 سم طول الكف

 ..5.1- 26.251 5.65. سم طول الطرف السفلي

 5.561 63..1 5..2. سم طول الفخذ

 2...5 1.612 0..2. سم طول الساق

 .6..5- 53..2 10.05 سم طول القدم

 5.220- 1.500 3.65 سم ارتفاع القدم

 ..5.5- .33.. 15..1 سم طول الجذع من الجلوس

 األعراض

 5.553 .1.51 62.65 سم عرض المنكبين

 *5.356 2.355 32..1 سم عرض الصدر

 *5.355 1.250 12.05 سم عرض الحوض

 5.516 5.2.2 3.26 سم عرض رسغ اليد

 5.561 2.265 1.10 سم عرض المرفق

 5.212 .5.30 6... سم عرض الركبة
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 .5.61- 31..5 3.20 سم عرض رسغ القدم

 المحيطات

 5.261- 2.201 16.00 سم محيط الصدر

 *5.211 1.205 11.25 سم محيط العضد

 *5.0.2 .1.26 16.30 سم محيط الساعد

 *5.0.1 1.311 11.65 سم محيط البطن

 *5.026 .0.35 5..11 سم محيط الوسط

 *.2..5 .2.26 5.00. سم محيط الحوض

 *5.1.2 0.562 05.05 سم محيط الفخذ

 *5.113 00..1 61.30 سم محيط سمانة الساق

 سمك

 الجلد

 والدهون

 5.522- 1.116 15.. مم سمك ثنايا الجلد خلف العضد

 5.512- 2.011 0... مم سمك ثنايا الجلد أمام العضد

 ..5.2- 25..5 1.10 مم سمك ثنايا الجلد على السطح األمامي للساعد

 *5.056 5.025 0..2 مم سمك ثنايا الجلد على ظهر اليد

 *21..5- 5...5 5..6 مم سمك ثنايا الجلد على منطقة الصدر

 *5.0.0- ..2.1 5..6 مم سمك ثنايا الجلد على منطقة البطن

سمك ثنايا الجلد على الحافة العليا الوحشية 

 للعظم الحرقفي

 مم

6.55 5..16 -5.033* 

 26..5 .56.. 25.. مم سمك ثنايا الجلد في منطقة أسفل عظم اللوح

 5.233 1.016 1.10 مم سمك ثنايا الجلد على الفخذ

سمك ثنايا الجلد على الجهة اإلنسية لسمانة 

 الساق

 مم

..60 2.062 -5.011* 

 00444= الجدولية (  ر)  0002دال إحصائًيا عند مستوى داللة * 

، الطول الكلي، الوزنوجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين كل من (  2 )جدول يتضح من 

، محيط الساعد، محيط العضد، عرض الحوض، عرض الصدر، طول الكف، طول العضد، طول الذراع

سمك ثنايا الجلد على ، محيط سمانة الساق، محيط الفخذ، محيط الحوض، محيط الوسط، محيط البطن

سمك ثنايا ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف و ارتباط سالب دال إحصائًيا بين كل من  ظهر اليد

سمك ثنايا الجلد على الحافة العليا ، سمك ثنايا الجلد على منطقة البطن، الجلد على منطقة الصدر

فوع في رفعة ووزن الثقل المر  سمك ثنايا الجلد على الجهة اإلنسية لسمانة الساق، الوحشية للعظم الحرقفي

الخطف، وقد استخدمت الباحثة المتغيرات ذات االرتباط الدال فقط في تحليل االنحدار المتعدد كما 

 .  يتضح من الجدول التالي

 

 (  3) جدول 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير المتغيرات األنثروبومترية على وزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف
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 المتنبئات 

 معامل

 االنحدار

B 

 معامل

 االنحدار

 المعياري  

Beta 

 الخطأ

 المعياري  

Se 

 نسبة

 التفسير

R2 

 "ت"قيمة 

T 

 "ت"داللة 

 

 .26.26  3.325.- الثابت

5.2.. 

-1.632 5.552 

 5.552 100.. 12..5 26..5 1.563 محيط العضد

 5.552 53..0 .5.62 22..5 1.510 محيط الساعد

 5.552 .55.. 5.033 5.622 1.132 طول الكف

 

 00007بمستوى داللة  410417" = ف"قيمة 

 

 تكون مؤشراتيمكن أن محيط العضد، محيط الساعد، طول الكف  أن (  3 )جدول التشير نتائج  
نسبة وزن الثقل إذ كان مقدار إسهامها في تفسير  لوزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف، ةتنبؤي

  :تنبؤية كاآلتي، ويمكن استخراج معادلة %(58.8)
محيط ×  70012+ محيط العضد × .7003+  9.0.60-= ( رفعة الخطف)وزن الثقل المرفوع 

 طول الكف×707.6+ الساعد 
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 ( 4 )جدول 

 معامل االرتباط بين المتغيرات األنثروبومترية ووزن الثقل المرفوع في رفعة الكلين والنطر

معامل  وزن الثقل المرفوع المتغيرات األنثروبومترية

 االرتباط

 المتغير (ر)
 وحدة

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 6...3 02.15 كجم الوزن 

30.55 25..65 

5.3.6* 

 األطوال

 *5.003 56..3 5...20 سم الطول الكلي

 *5.353 1.330 2.15. سم طول الذراع

 *26..5 1.560 63.50 سم طول العضد

 5.630 .2.32 5...1 سم طول الساعد

 *5.030 2.001 30..2 سم طول الكف

 ..5.1- .26.25 5.65. سم طول الطرف السفلي

 5.563 63..1 5..30 سم طول الفخذ

 5.315 1.610 0..32 سم طول الساق

 53..2 10.05 سم طول القدم
-

5.300* 

 5.230- 1.500 3.65 سم القدم ارتفاع

 5.503- .3.33 5.... سم طول الجذع من الجلوس

 األعراض

 5.221 .1.51 60.65 سم عرض المنكبين

 *5.035 2.355 13.30 سم عرض الصدر

 *5.030 1.050 10.05 سم عرض الحوض

 5.5.1 5.032 3.26 سم عرض رسغ اليد

 5.5.0 2.265 0... سم عرض المرفق

 5.103 5.303 36.. سم عرض الركبة

 5.130- 5.331 3.00 سم عرض رسغ القدم

 المحيطات

 5.5.1- 0.001 6.00. سم محيط الصدر

 *2...5 1.205 25..1 سم محيط العضد

 *5.363 1.263 16.30 سم محيط الساعد

 *5.033 3.1.. 65... سم محيط البطن

 *5.000 .0.35 5..1. سم محيط الوسط

 *5.001 0.263 5.00. سم محيط الحوض

 *0...5 0.562 05.05 سم محيط الفخذ

 *20..5 1.300 61.30 سم محيط سمانة الساق

 سمك

 الجلد

 والدهون

 5.505 1.1.6 5..3 مم سمك ثنايا الجلد خلف العضد

 5.5.5 2.0.1 3.30 مم سمك ثنايا الجلد أمام العضد

سمك ثنايا الجلد على السطح األمامي 

 للساعد
 .5.20- 25..5 0..1 مم

 *5.306 5.025 2.30 مم سمك ثنايا الجلد على ظهر اليد

 ..5.6- 35..5 6.35 مم سمك ثنايا الجلد على منطقة الصدر

 2.1.3 5..6 مم سمك ثنايا الجلد على منطقة البطن
-

5.331* 

الحافة العليا الوحشية  سمك ثنايا الجلد على

 للعظم الحرقفي
 6...5 6.55 مم

-

5.02.* 

 5.1.0 3.563 3.05 مم سمك ثنايا الجلد في منطقة أسفل عظم اللوح

 5.205 1.0.6 0..1 مم سمك ثنايا الجلد على الفخذ

سمك ثنايا الجلد على الجهة اإلنسية لسمانة 

 الساق
 2.062 3.60 مم

-

5.060* 
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 00444= الجدولية (  ر)  0002دال إحصائًيا عند مستوى داللة * 

، الطول الكلي، الوزنوجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين كل من (  4 )يتضح من جدول 

، محيط الساعد، محيط العضد، عرض الحوض، عرض الصدر، طول الكف، طول العضد، طول الذراع

سمك ثنايا الجلد على ، محيط سمانة الساق، محيط الفخذ، محيط الحوض، محيط الوسط، محيط البطن

، القدم ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف و ارتباط سالب دال إحصائًيا بين كل من طول ظهر اليد

سمك ، سمك ثنايا الجلد على الحافة العليا الوحشية للعظم الحرقفي، سمك ثنايا الجلد على منطقة البطن

ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف، وقد استخدمت  اإلنسية لسمانة الساقثنايا الجلد على الجهة 

 .  الباحثة المتغيرات ذات االرتباط الدال فقط في تحليل االنحدار المتعدد كما يتضح من الجدول التالي

 

 ( 2 )جدول 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير المتغيرات األنثروبومترية على وزن الثقل المرفوع 

 في رفعة الكلين والنطر

 المتنبئات 

 معامل

 االنحدار

B 

 معامل

 االنحدار

 المعياري  

Beta 

 الخطأ

 المعياري  

Se 

 نسبة

 التفسير

R2 

 "ت"قيمة 

T 

 "ت"داللة 

 

 23.316  206.5.1- الثابت

5.... 

-25.320 5.552 

 5.552 113.. 5.202 2...5 2.3.3 محيط الفخذ

 5.552 33..0 5.635 5.353 1.5.0 محيط الساعد

 5.552 22.563 5.626 5.3.5 6.306 طول الكف

 5.552 ..3.6 5.615 5.602 1.532 طول العضد

 5.552 3.133- 5.062 5.662- 1.131- عرض الصدر

 5.552 3.0.6 5.135 5.111 2.1.1 طول القدم

 5.523 1.030- ..5.1 ..5.2- 0...5- محيط سمانة الساق

  00007بمستوى داللة  7760723" = ف"قيمة 
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محيط الفخذ، محيط الساعد، طول الكف، طول العضد،  أن (  5 )جدول التشير نتائج  

لوزن الثقل المرفوع في  ةتنبؤي تكون مؤشراتيمكن أن عرض الصدر، طول القدم، محيط سمانة الساق 

، ويمكن استخراج %(58.8)نسبة وزن الثقل إذ كان مقدار إسهامها في تفسير  رفعة الكلين النطر،

  :معادلة تنبؤية كاآلتي

+ محيط الفخذ ×  70.14 + 9.0.60-= (رفعة الكلين والنطر)وزن الثقل المرفوع 

عرض ×  707.7-العضد  طول×  7047+ طول الكف ×  30423+ محيط الساعد × 7016

 محيط سمانة الساق×  00192-طول القدم ×  70717+ الصدر 

  -: مناقشة النتائج  -: ثانيًا 

وجود إرتباط دال إحصائيًا بين بعض المتغيرات  :مناقشة وتفسير نتائج الفرض األول الذى ينص علي 
 . سنة  71األنثروبومترية ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف لرباعات رفع األثقال تحت 

 

الطول ،  الوزن) وجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين كل من  ( 7) جدول يتضح من نتائج 

محيط ، محيط العضد،  عرض الحوض، الصدرعرض ،  طول الكف، طول العضد، طول الذراع، الكلي

سمك ثنايا ،  محيط سمانة الساق، محيط الفخذ،  محيط الحوض، محيط الوسط،  محيط البطن،  الساعد

المحسوبة أكبر من ( ر ) حيث أن قيمة .  ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف (  الجلد على ظهر اليد

في محيط  ( 00671) أكبر قيمة لها فقد بلغت (  0.0.) الجدولية عند مستوى معنوية ( ر ) قيمة 
 . في محيط الحوض  ( 00469) وأقل قيمة لها العضد 

المرفوع في  ي وزن الثقللالتي توضح أكثر القياسات الجسمية تأثيرًا ع ( 3) جدول وتشير نتائج  
 تكون مؤشراتيمكن أن   ( طول الكف -محيط الساعد   -محيط العضد )عة الخطف إلي أن قياسات رف

نسبة وزن الثقل إذ كان مقدار إسهامها في تفسير  ، لوزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف تنبؤيه
  :كاآلتي تنبؤيهويمكن استخراج معادلة  ، %(9898)

محيط ×  699.2+ محيط العضد × ..699+  8.9.99-= ( رفعة الخطف)وزن الثقل المرفوع 
 طول الكف×696.9+ الساعد 
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لها عالقة  (محيط الساعد  –محيط العضد ) وتعتبر هذه النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

وتأثير مباشر في زيادة الثقل المرفوع وتحقيق رقم أفضل للرباع حيث أنه كلما زادت المحيطات تدل علي 

 (م 7077) و كيرهاروكارل ( م 7997) خالد زهران زيادة القوة العضليه وهذا مايتفق مع نتائج كال من 

زادت صفة القوة العضلية القصوي وأن حيث انه تم التوصل إلي ان زيادة المستوي الرقمي للرباع كلما 

اإلنجاز وتحسين األرقام القياسية في رفع األثقال يتطور بشكل مستمر عند إستكمال الصفات البدنية لدي 

وأن أي خطأ في العالقة بين هذه الصفات يؤدي إلي بذل مزيد من الجهد في إنجاز األداء دون الرباع 

 ( .  5:  12( )  14:  6) تحقيق مستويات عالية 

بأن المقاييس  (م 7001) وخالد عبادة ( م 7991) أبو العال عبد الفتاح ويوضح كاًل من 

األنثروبومترية ومكونات الجسم والنمط الجسمي لها داللة كبيرة علي مستوي الداء الحركي والمهاري 

 ( .   5( )  1) لالعبين 

من النتائج التي توصلت إليها الباحثة ومدي إرتباط هذه الصفة وتأثيرها  (طول الكف ) كما أن 

في وزن الثقل المرفوع حيث انه أعطي للرباع ميزة في إمكانية التحكم في البار الحديدي وتثبيته أعلي 

 . أثناء رفع الثقل والثبات خالل المنافسات المختلفة  الرأس

لرفعات التي تؤدي علي مرحلة واحدة برفع البار رفعة الخطف في رفع األثقال من ا وتعتبر

 الحديدي من األرض إلي أعلي الرأس لذا تعتمد بشكل كبير علي قوة الذراع والذي يتحقق بمؤشرات 

وهذا ماتوصلت إليه الباحثة من خالل نتائج البحث وتعتمد أيضًا  (محيط الساعد  –محيط العضد ) 

وهذا ايضًا  (طول الكف ) علي التحكم والمسك الصحيح للبار الحديدي وهذا يعتمد علي  نجاح الرفعه

 . وتحقيقا للفرض األول من فروض البحث . ماتوصلت إليه الباحثه من خالل النتائج 
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يمكن استخراج معادلة تنبؤية لوزن الثقل  :الذى ينص علي  الثانيمناقشة وتفسير نتائج الفرض 

سنة بمعلومية بعض المتغيرات  .7الخطف لرباعات رفع األثقال تحت  المرفوع في رفعة

 األنثروبومترية

 

وقد توصلت الباحثه لمعادلة تنبؤيه بمعلومية المتغيرات التي تم التوصل إليها من نتائج الفرض 

زن الثقل المرفوع لرفعة التي تؤثر في و و  (طول الكف  –محيط الساعد  –محيط العضد ) األول وهي 

  -: الخطف وهذه المعادلة هي 

محيط ×  70012+ محيط العضد × .7003+  9.0.60-= ( رفعة الخطف)وزن الثقل المرفوع 
 طول الكف×707.6+ الساعد 

 . وذلك تحقيقاً لنتائج الفرض الثاني 

 

يوجد ارتباط  دال إحصائًيا بين بعض المتغيرات  :الذى ينص علي  الثالثمناقشة وتفسير نتائج الفرض 

 .  سنة .7األنثروبومترية  ووزن الثقل المرفوع في رفعة الكلين والنطر لرباعات رفع األثقال تحت 

 

الطول ،  الوزن) وجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين كل من  ( 4) جدول يتضح من نتائج 

محيط ، محيط العضد،  عرض الحوض، عرض الصدر،  طول الكف، طول العضد، طول الذراع، الكلي

سمك ثنايا ،  محيط سمانة الساق، محيط الفخذ،  محيط الحوض، محيط الوسط،  محيط البطن،  الساعد

المحسوبة ( ر ) حيث أن قيمة . الكلين والنطر ووزن الثقل المرفوع في رفعة  (  الجلد على ظهر اليد

في  ( 00112) أكبر قيمة لها فقد بلغت (  0.0.) الجدولية عند مستوى معنوية ( ر ) أكبر من قيمة 
 .  سمك ثنايا الجلد علي ظهر اليدفي  ( 00423) وأقل قيمة لها  فخذمحيط ال

  

التي توضح أكثر القياسات الجسمية تأثيرًا علي وزن الثقل المرفوع في  ( 2) جدول وتشير نتائج  
عرض  –طول العضد  – طول الكف -محيط الساعد   - فخذمحيط ال)أن قياسات الكلين والنطر رفعة 

لوزن الثقل المرفوع في  تنبؤيه تكون مؤشراتيمكن أن   ( محيط سمانة الساق –طول القدم  –الصدر 

ويمكن استخراج معادلة  ، %(9898)نسبة وزن الثقل إذ كان مقدار إسهامها في تفسير  ، رفعة الخطف
  :كاآلتي تنبؤيه
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محيط × 69.9+ محيط الفخذ ×  1..79 + 8.9.99-= (رفعة الكلين والنطر)وزن الثقل المرفوع 

×  796.6+ عرض الصدر ×  696.6-العضد  طول×  6917+ طول الكف ×  .912.+ الساعد 

  محيط سمانة الساق×  99.82-طول القدم 

أن رياضة رفع األثقال من  (م .699) خالد عبادة وتتفق النتائج التي توصلت إليها الباحثة مع ما أكده 

شروط ممارستها قوة عضالت الذراعين وحزام الوسط وعضالت الكتف كما ان ممارسة رياضة رفع 

  . ( 0) حجم العضالت وتقليل الدهون ل تساعد علي زيادة األثقا

 

يمكن استخراج معادلة تنبؤية لوزن الثقل  :الذى ينص علي  الرابعمناقشة وتفسير نتائج الفرض 

سنة بمعلومية بعض المتغيرات  .7المرفوع في رفعة الكلين والنطر لرباعات رفع األثقال تحت 

   .  األنثروبومترية

الباحثه لمعادلة تنبؤيه بمعلومية المتغيرات التي تم التوصل إليها من نتائج الفرض وقد توصلت 

طول  –عرض الصدر  –طول العضد  – طول الكف –محيط الساعد  -محيط الفخذ ) الثالث وهي 

والتي تؤثر في وزن الثقل المرفوع لرفعة الكلين والنطر وهذه المعادلة هي  ( محيط سمانة الساق –القدم 

 :-  

محيط × 69.9+ محيط الفخذ ×  1..79 + 8.9.99-= (رفعة الكلين والنطر)وزن الثقل المرفوع 

×  796.6+ عرض الصدر ×  696.6-طول العضد ×  6917+ طول الكف ×  .912.+ الساعد 

  مانة الساقمحيط س×  99.82-طول القدم 

 . وذلك تحقيقاً لنتائج الفرض الرابع 

 

، خالد ( م .699) خالد عباده ومن نتائج تحقيق فروض البحث تتفق هذه النتائج مع كالً من 

، ( م .697) ، محمد جاسم الياسري وآخرون ( م 6979) ، ثائر داود سلمان ( م 7886) زهران 

في أن القياسات الجسمية تعتبر من العوامل المؤثرة الهامه في  (م 6976) صفاء عبد الوهاب إسماعيل 

العملية التنبؤية  وأن التنبؤ العلمي يعد شرطاً أساسياً من شروط المعرفة العلمية إلتخاذ القرارات 

 ( .  7( )  8( )  4( )  6( )  0) المستقبلية 
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 اإلستنتاجات والتوصيات 

  -: اإلستنتاجات : أوالً 

 . مالئمة ألفراد عينة البحث ( األنثروبومترية ) البحث أن جميع القياسات الجسمية اثبت  – 1

 

طول ، طول الذراع، الطول الكلي، الوزن )هناك عالقة إرتباط إيجابية معنوية بين متغيرات  – 2

، محيط البطن، محيط الساعد، محيط العضد، عرض الحوض، عرض الصدر، طول الكف، العضد

(  سمك ثنايا الجلد على ظهر اليد، محيط سمانة الساق، محيط الفخذ، محيط الحوض، محيط الوسط

 . سنه  17ووزن الثقل المرفوع في رفعة الخطف لرباعات تحت 

 

 – طول الكف –محيط الساعد  -محيط الفخذ ) اط إيجابية معنوية بين متغيرات هناك عالقة إرتب – 3

والتي تؤثر في وزن الثقل المرفوع  ( محيط سمانة الساق –طول القدم  –عرض الصدر  –طول العضد 

 . سنة  17لرفعة الكلين والنطر لرباعات تحت 

 

من الممكن تقدير قيمة أداء مهارة معينه بداللة القياسات األنثروبومترية لالعبين بإستخدام  – 4

 . المعادالت التنبؤية المستنبطة من عالقة المتغيرات مع بعضها 

 

  -: التوصيات  - :ثانيًا 

واالعتماد عليها كأحد أسس  لالعبي رفع األثقال المختلفةضرورة االهتمام بالقياسات الجسمية .  - 1

 . والتنبؤ بالمستوي المهاري و اإلنجاز  االختيار

 

 . أجراء دراسات أخرى مشابهة للقياسات الجسمية مع إنجاز فعاليات رياضية أخرى . 1 

 

  . بمختلف األلعاب والرياضات المختلفه  مشابهة للقياسات الجسمية أجراء دراسات أخرى. 6
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