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  ملخص
، )RMR(، والتمثيل الغذائي خـالل الراحـة   )BMI(هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مؤشر كتلة الجسم 

لالعبي الفرق المشاركة فـي البطولـة   ) RMR(و ) BMI(وبناء معايير إلى ) RMR(وتطوير معادلة لقياس 
العبـا   ١٨٦العربية العشرين للكرة الطائرة للرجال في األردن، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

إدخـال  وبعـد  ) العمر، والطول، والـوزن (وتم اعتماد البيانات الرسمية الواردة في كشوف البطولة من حيث 
   :البيانات تم حساب مؤشر كتلة الجسم كما يلي

)BMI (الوزن كغم=  ٢م/كغم) /٢)الطول بالمتر .  
الخاصة بالرياضيين وذلـك علـى   ) De Lorenzo et.al, 1999(تم استخدام معادلة ) RMR(ولحساب 

   ])الطول سم)(١١.٧([+ ])الوزن كغم(× ) ٩([)+٨٥٧-= (يوميا / سعر) RMR(  :النحو التالي
باسـتخدام  ) SPSS(بعد ذلك عولجت البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  

، والرتب المئينيه، وتوصلت الدراسة إلى )R2(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل االنحدار 
كان المسـتوى جيـدا بالنسـبة    ، كذلك ٢م/كغم٢٣.٣٨كان جيدا حيث وصل المتوسط إلى ) BMI(أن مستوى 

)RMR ( إضافة إلى ذلك كان أفضـل معيـار إلـى    . يوميا/سعر٢٠٦٧.٦٠حيث وصل المتوسط إلى)BMI (
بداللة طول القامة ) RMR(كذلك تم تطوير معادلة لقياس . يوميا/ سعر ٢٥٠٠) RMR(، وإلى ٢م/كغم٢٠.٧٦

 يتأثر في البرامج التدريبية، ووصل معامـل  لالعب على اعتبار أن الطول عنصر أساسي للنجاح في اللعبة وال
    :وكانت كما يلي) ٠.٩٣(وصدقها بداللة المحك إلى ) ٠.٧١(االنحدار للمعادلة إلى 

)RMR (يوميا / سعر) =-الطول بالمتر)(٢٠٠٧.٥١٣)+(١٧٠٤.٦٧(  
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Abstract 
The purpose of this study was to determine Body Mass Index (BMI), Resting 

Metabolic Rate (RMR), proposed equation for predicting (RMR), and constructing 

Norms for (BMI) and (RMR). Of 20th Arab  Volleyball for men championship in 

Jordan. 

The study sample consisted of (186) volleyball players, data collected of (age, 
weight, height) based on the formal scripts of championship, for measuring (BMI) the 
following equation was used: BMI (kg/m²)= weight kg/(height in meters)² and De 
Lorenzo et.al (1999) equation was used for measuring (RMR) as follow: 

RMR (kcal/d)= -857+9(wt in kg) +11.7(Ht in cm) 

Obtained data was computerized, then analyzed using means, standard deviation, 
R², and percentile Ranks. The results indicated a good level both (BMI) and (RMR), 
where the mean were respectively (23.38)kg/m², and (2067.60)kcal/d, and the best level 
of (BMI) was (20.76)kg/m², and (2500)kcal/d for (RMR). 

The proposed equation to predicting (RMR) based on height of players as follow: 

RMR (kcal/d)= (-1704.67) + ((2007.513) (Ht meter)). 

  
  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

بمثابة محك لنجاح الفرد باألعمال الموكلة إليه سواء أكان ذلـك فـي   ) Health(تعتبر الصحة 
حياته العامة أم الرياضية، وحتى يتم ذلك ال بد من سالمة الجوانب البدنيـة والنفسـية واالجتماعيـة    

الصحة نقال عـن   )١٩٩٧(هنا يعرف سالمة  والتكامل فيما بينها من أجل تمتع الفرد بصحة جيدة، من
حالة السالمة والكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية، وليس مجرد خلو "منظمة الصحة العالمية على أنها 

  ".الفرد من المرض أو العجز
: نعمةوتعتبر وسائل الراحة التي أوجدها العصر الحديث نعمة ونقمة على اإلنسان في آن واحد، 

في كونها أثرت سلبا على التكامل فـي جوانـب   : ونقمةفرت عليه الوقت والجهد والمال، في كونها و
شخصيته البدنية والنفسية واالجتماعية والعقلية، وذلك من خالل سلب اإلنسـان لنشـاطه وحيويتـه،    
وظهور الصراعات النفسية والتوتر الناجم عن التسارع في المخترعات ورغبة الفرد في مواكبة كـل  

وجديد في هذا المجال، فبعد أن كان يعتمد الفرد في قضاء معظم أعماله بنفسـه حلـت اآللـة    حديث 
وارتفعت نسبة اإلصابة باإلمراض مثل السكري، وضغط الدم، والنوبات القلبية، وجميع هذه األمراض 

% ٢٠-١٥إلـى أن مـا نسـبته     )Williams, 1995(حيث يشير وليامز ) Obesity(ترتبط بالسمنة 
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سنويا في أمريكيا بسبب السمنة، وهذا ما أكد عليه هبـوقراط قبـل آالف السـنين بقولـه أن      يموتون
  .)١٩٩٧رشدي، (األشخاص من أصحاب السمنة أكثر عرضة للموت مقارنة باألشخاص النحيلين 

، ومنها ما هو وراثيويجب اإلشارة إلى أن السبب في السمنة يعود إلى عدة عوامل منها ما هو 
في زيادة السعرات الحرارية المتناولة عن المستهلكة، إضافة إلى قلـة المجهـود البـدني    يرتبط  بيئي

  .والنشاط الرياضي الممارس
إلى أن احتمالية حدوث السـمنة   )Bouchard, 1993(فيما يتعلق بالعامل الوراثي يشير بيوتشارد 

أن  الوالدين سمينين تصل نسبةلدى األفراد تتباين في تواجدها عند الوالدين حيث أنه عندما يكون كال 
 %١٠وتصل إلى  أحد الوالدين سمينا، إذا كان% ٦٠وتصل النسبة إلى  ،%٩٠يكون المولود سمينا إلى 
ومن العوامل التي أكدت على العالقة بين الوراثة والسمنة اكتشاف الجـين  . إذا لم يكن أيا منهما سمينا

بين األنسجة الدهنية ومراكز الشبع في  بين العالقةوالذي  ،)١٩٩٤(عام  )Ob-Gene(المرتبط بالسمنة 
  .)Laura & etal, 1997( ،)Blackburn & et.al, 1994(الدماغ إضافة إلى تراكم الدهون أسفل الجلد 

والمسـتهلكة   الداخلة للجسم الحرارية التوازن بين السعرات البيئي فإن عدم فيما يتعلق بالعامل أما
 زيادة نسبة الدهن عنها في والتي يعبر السمنة، حدوث وبالتالي الجسم، في نالدهو تخزين زيادة إلى تؤدي

  .)Williams, 1995(فأكثر من وزن الجسم  %٣٠ عن فأكثر، وعند السيدات %٢٥عن  عند الرجال
إلى أن أفضـل األسـاليب    )١٩٩٩(وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي وأثره على السمنة يشير ملحم 

ومن المتغيـرات الهامـة لكـل مـن     . ستخدام الحمية والنشاط الرياضي معاللتخلص من السمنة هو ا
ـ  األشخاص غير الرياضيين والرياضيين والتي لها عالقة بالسمنة  ـ ـمؤشـر كتل ) BMI( مـة الجس

Body Mass Index ،والتمثيل الغذائي خالل الراحة )RMR (Resting Metabolic Rate  حيث
بمعنى أن العالقة طردية بين مؤشر كتلة الجسم والسمنة حيث أنه يرتبط إيجابيا مع السمنة ) BMI(أن 

عـن  ) BMI(كلما زاد مؤشر كتلة الجسم كلما زادت القابلية للسمنة عند الفـرد، حيـث أن زيـادة    
  .)١٩٩٩ملحم، (عند الرجال يعني أن الشخص لديه سمنة ) ٢م/كغم٢٧.٨(

إن عالقته مع السمنة عكسية بمعنى أنـه  ف) RMR(أما فيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل الراحة 
كلما زاد التمثيل الغذائي خالل الراحة كلما كان الشخص أقل عرضه للسمنة، الن ذلك بمثابة مؤشـر  

إلـى أن   )Zurlo etal., 1990(على زيادة حجم العضالت ووزنها حيـث أشـار زورلـو واخـرون     
  . يل الغذائي خالل الراحةمن القيمة الكلية للتمث% ٣٠-٢٠العضالت تستهلك ما نسبته 
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التـي أظهـرت أن النسـاء     )Forman, et.al, 1998( وتؤكد على ذلك دراسة فورمان واخرون
القوقازيات أظهرن أنهن أقل سمنة من النساء االمريكيات، وذلك بسبب زيادة التمثيل الغـذائي خـالل   

إلـى أن   )Armellini , etal, 2000(الراحة لديهن، إضافة إلى ذلك أظهرت دراسة ارميالني وآخرون 
يعمـل علـى   ) سنة٧٦-٤٦(، والرجال من عمر )سنة٥٢-١٨(عند النساء من عمر ) RMR(نقص 

  .زيادة النسيج الدهني لديهم وبالتالي زيادة التعرض للسمنة
وألغراض الدراسة يشتمل اإلطار النظري  والدراسات السابقة تبعا لمتغيرات الدراسـة علـى   

ـ  ) Body Mass Index(الجسـم   مؤشر كتلة: قسمين هما ـ ـوالتمثيـل الغذائ ـ ـي خ ة ـالل الراح
)Resting Metabolic Rate (وفيما يلي بيان لذلك:  
  

  مؤشر كتلة الجسم
إلى أن مؤشر كتلة الجسم يعتبر من المؤشـرات الهامـة لتحديـد     )Adams, 1990(يشير أدمز 

ذلك نظرا الرتباط السمنة بالعديـد مـن   السمنة لدى األفراد، وزاد االهتمام به في السنوات األخيرة و
أمراض العصر مثل تصلبات الشرايين، والسكري، وضغط الدم، والتهابات المفاصـل، وألـم أسـفل    

الخ، حيث أصبح مؤشر كتلة الجسم من القياسات الرئيسة في جميع األبحاث الطبية المرتبطة …الظهر 
  .)١٩٩٩ملحم، (. على مربع الطول بالمتر بالصحة، ويمكن قياسه من خالل قسمة الوزن بالكيلوغرام

ـ ـإلى أنه يوجد خلط بي) ١٩٩٧(ويشير رشدي  ـ ) Obesity(ة ـن السمن ـ ـوزي وزن ـادة ال
)Over Weight ( بالرغم أنهما ليس مترادفين، حيث أن الرياضي يكون لديه وزن زائد نتيجة لزيادة

نتيجة لزيادة النسيج الدهني، وهذا  المقطع العضلي، بينما الشخص غير الرياضي يكون لديه وزن زائد
ما يطلق عليه السمنة، حيث تعرف السمنة على أنها تراكم مقدار زائد من الدهن في األنسجة الشحمية، 
وعند قياسها باستخدام مؤشر كتلة الجسم يعتبر الشخص طبيعيا سواء أكان ذكرا أم أنثـى إذ تـراوح   

  .٢م/كغم٢٥-٢٠مؤشر كتلة الجسم بين
ات الهامة األخرى التي تستخدم لقياس السمنة هي تحديد نسبة الدهن في الجسم حيث ومن المؤشر

، حيث يبين ذلك ولمور وآخـرون  %٢٥يكون الشخص سمينا إذا زادت نسبة الدهن عند الرجال عن 
)Wilmore , et.al, 1986(   في توزيع نسب الدهن، من حيث أن نسبة الدهن الضرورية للرجال يجـب

  %.٢٥، وغير المقبولة أكثر من %٢٥-١٠والمقبولة % ١٣-٥، والجيدة %٥أن ال تقل عن 
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ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة في موضوع مؤشر كتلة الجسـم وجـد الباحـث أن    
التركيز كان منصبا في المجال الطبي، ودراسات قليلة اهتمت بذلك في المجال الرياضي كمتغير منفرد 

  .وليس لوصف العينة
اسات التي اهتمت بدراسة مؤشر كتلة الجسم لدى العبي الكرة الطائرة قام الباحث ومن الدر

  . يبين ذلك) ١(بحساب ذلك من خالل الطول والوزن في تلك الدراسات ،والجدول 
ملخص ألهم الدراسات السابقة في الكرة الطائرة لمتغيري الطول والوزن، وبالتالي مؤشر كتلة  :)١(جدول 
  الجسم

 )المكان(ولة الد الباحث
الطول 

 )م(

الوزن 
 )كغم(

مؤشر كتلة 
الجسم 

 *٢م/كغم

الفرق المشاركة في /الكرة الطائرة )١٩٩٨(أبو عريضة والقدومي 
 )١٩٩٦(اولمبياد اتلنتا 

٢٢.٨٢ ٨٨.٥٨ ١.٩٧ 

  فلسطين/جامعة النجاح/ كرة الطائرة )١٩٩٨(القدومي 
  فلسطين/ جامعة النجاح/كرة القدم
  فلسطين/ نجاحجامعة ال/كرة السلة
 فلسطين/ جامعة النجاح/كرة اليد

١.٨١  
١.٧٣  
١.٨  

١.٨١ 

٧٦  
٦٨.٥٢  
٧٨.٦٦  
٧٤.٩٠ 

٢٣.٢٤  
٢٢.٩١  
٢٣.٥٥  
٢٢.٩٠ 

(Heimer, etal , 1988) ٢٣.٤٣ ٨٥.٣٢ ١.٩١ يوغسالفيا 

(Ayed, etal, 1993) ٢٢.٠٤٦ ٧٦.٥ ١.٨٦ األردن 

(Smith, etal, 1992) ٢٤.٠٨ ٨٩.٦ ١.٩٣ كندا 

(McGown, etal, 1990) ٢٣.٢٣ ٨٥.٥ ١.٩٢ أمريكيا 

(Puhl, etal, 1982) ٢٣.٢٣ ٨٥.٥ ١.٩٢ أمريكيا 

(Roberto, etal, 1982) ٢٢.٠٩ ٧٠.٧ ١.٧٩ تشيلي 

(Iamayo, etal, 1984) ٢٣.٤١ ٨٧.٦ ١.٩٣ أمريكيا 

(Sandra & Victor, 1988) ٢١.٨٢ ٨٧.٨ ١.٩٠ البرازيل 

  .تم حسابه من قبل الباحث*
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العبي الكرة الطائرة في الدراسات السابقة ) BMI(أن مؤشر كتلة الجسم ) ١(ول يتضح من الجد
. )١٩٩٩(وهو ضمن المعايير المقبولة التي أشار إليهـا ملحـم    ٢م/كغم)٢٤.٠٨-٢١.٨٢(تراوح بين 

، وأعلى (Sandra & Victor, 1988) ٢م/كغم)٢١.٨٢(حيث كان اقل مؤشر عند الالعبين البرازيليين 
  .(Smith, etal, 1992) ٢م/كغم)٢٤.٠٨(عبين الكنديين مؤشر عند الال

إلى أن المؤشر يكون في حدوده الطبيعية  )١٩٩٩(وحول المعايير لمؤشر كتلة الجسم يشير ملحم 
يبين تصنيف السمنة للرجال عند كل من ملحـم  ) ٢(، والجدول ٢م/كغم٢٥للرجال عندما ال يزيد عن 

  .)Digirolamo, 1986(و) ١٩٩٩(
  )٢م/كغم(تصنيف الرجال بناًء على مؤشر كتلة الجسم   :)٢(جدول 

 Digirolamo) 1986( )١٩٩٩(ملحم التصنيف

 ٢٥أقل من  ١٨.٩-١٧.٩ نسبة منخفضة

 ٣٠-٢٥ ٢٤.٩-١٩ نسبة جيدة

 ٤٠-٣٠ ٢٧.٧-٢٥ بدين

 ٤٠أكثر من  فأكثر ٢٧.٨ سمين

قاية من السمنة مقارنة متحفظ وأكثر دقة وو) ١٩٩٩(أن تصنيف ملحم ) ٢(يالحظ من الجدول 
  .)١٩٩٩( وبالتالي من األنسب استخدام تصنيف ملحم )Digirolamo, 1986(بتصنيف 

بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد مستوى  )١٩٩٩(وحول بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم قام شاكر 
ـ  اث، وإجـراء  مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، وبناء معايير لكل من الذكور اإلن

طالبا  ٢٠٧١تبعا لمتغير الجنس، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ) BMI(مقارنة في 
وطالبة طبق عليها معادلة مؤشر كتلة الجسم، وقد أظهرت النتائج أن متوسط مؤشر كتلة الجسم عنـد  

نـد الطـالب إلـى    الطالب والطالبات كان جيدا في ضوء المعايير العالمية، حيث وصل المتوسط ع
، كذلك أظهرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة     ٢م/كغم٢١.٣٠وعند الطالبات   ٢م/كغم٢٢.٥٠

إحصائية في مؤشر كتلة الجسم بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور، وفيما يتعلق بالمعايير كان افضل 
ـ ١٨.٣٦، بينما كان أفضل معيار عند الطالبات ٢م/كغم١٩.٣٢مستوى عند الطالب  ، ونظـراً  ٢م/مكغ

ألهمية المعايير للباحثين في دراسات الحقة أجد ضرورة عرض المعايير التي توصل إليهـا شـاكر   
  ).٣(كما في الجدول رقم  )١٩٩٩(
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٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث،  ـــــــــــــــــــــــــ  

  لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية) BMI(الرتب المئينيه لمؤشر كتلة الجسم   :)٣(جدول 

 )٩٦٧=ن (الطالبات  )١١٠٤=ن(الطالب (%)الرتبة المئينيه 

+١٨.٣٦ ١٩.٣٢ ٩٠ 

١٩.٥٣ ٢٠.٥٧ ٨٠ 

٢٠.٥٥ ٢١.٢٢ ٧٠ 

٢٠.٣٢ ٢١.٨٨ ٦٠ 

٢١.٥٠ ٢٢.٥١ ٥٠ 

٢٢.٢٠ ٢٣.٠٣ ٤٠ 

٢٣.١٤ ٢٣.٦٦ ٣٠ 

٢٣.٨٧ ٢٤.٦٠ ٢٠ 

 فأكثر ٢٤ فأكثر٢٦ ١٠

الن ذلك يكون في حالـة  )  ٢م/كغم١٨(كلما كان مؤشر كتلة الجسم أقل كلما كان أفضل، بشرط أن ال يقل عن *
  ).النحافة(ضيةمر

في ضوء ما سبق تظهر أهمية معرفة مؤشر كتلة الجسم للرياضيين وذلك نظراً الرتباطه بصحة 
الالعبين والتي تعتبر من المتغيرات الهامة للنجاح، لذلك من الضرورة بمكان دراسـة مؤشـر كتلـة    

  .دراسةالجسم وبناء معايير خاصة به للرياضيين ويؤكد ذلك على أهمية دراسته في هذه ال
  

  RMR (Resting Metabolic Rate: (التمثيل الغذائي خالل الراحة
يعد معرفة السعرات الحرارية من أجل تحديد الطاقة الالزمة للشخص من أجل القيام باألعمـال  

المتغير ) RMR(الموكلة إليه سواء أكان رياضيا أم غير رياضيا من القياسات الهامة للصحة، ويعتبر 
مـن مجموعـة الطاقـة    % ٦٠-٥٠د قيمة الطاقة المستهلكة، حيث يشكل ما نسبته األساسي في تحدي

  .)Livingston , et.al, 1992( المستهلكة يوميا عند األطفال والمراهقين
مـن  % ٧٥-٦٥أنها قد تتراوح بـين   )Schutz, 1997(أما بالنسبة للشباب وللكبار يشير شوتز 
  .د غالبية األشخاص غير الرياضيينمجموع السعرات الحرارية المستهلكة يوميا عن

وطـرق  ) RMR(إلـى أن معرفـة    )De Lorenzo, et.al, 1999(ويشير دي لورنزو وآخرون 
قياسها يعتبر أساسيا لتوجيه تغذية الالعبين، ولكن الصعوبة تكمن في أن القياس المباشر يعتبر مكلفـا  
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لذلك تم اللجوء إلـى الطـرق غيـر     وغير عمليا بالنسبة للعاملين في مجال التدريب الرياضي، نظراً
من خالل قياسات الوزن، والطول، والعمـر،  )  R2(المباشرة لقياسه وذلك عن طريق معامل االنحدار 

والوزن الخالي من الدهن، ومسطح الجسم، وغالبية المعادالت تستند في القياس على الطول والـوزن  
  .دالتيبين بعض هذه المعا) ٤(وبعضها يضيف العمر، والجدول 

  يومياً/ سعر) RMR(بعض المعادالت المستخدمة لقياس   :)٤(جدول 

 يومياً/سعر)RMR(المعادلة إلى صاحب المعادلة والسنة

(Molnar et.al, 1995) )RMR)=(الوزن كلغم(×)١٢.١٦)+((العمر×)١٢.٢(-))الطول سم(×)٦.٠٤( 

(Schofield, 1985) )RMR) =(الوزن كغم(×)١٢.٢٤)+((٥١٥.٣)) +لطول سما(×)١.٣٧ 

(Mifflin et.al, 1990) )RMR)=(كغم الوزن(×)٩.٩٩)+((٥))+العمر(×)٤.٩٢(-))الطول سم(×)٦.٢٥ 

(De Lorenzo et.al, 1999) )RMR =(-٨٥٧))+الطول سم(×)١١.٧١))+(الوزن كغم(×)٩.(( 

ألن  أن غالبية المعادالت اعتمدت على قياس الطول والـوزن، ونظـراً  ) ٤(يالحظ من الجدول 
طورت على الرياضيين سوف يـتم اسـتخدامها فـي الدراسـة      )De Lorenzo, et.al, 1999(معادلة 
  .الحالية

تم دراسة عالقتة مع متغيرات أخرى مثل الجنس ) RMR(وفيما يتعلق بالدراسات السابقة حول 
وجود فورق بـين الـذكور واإلنـاث فـي      )Toth,et.al, 1995(حيث أظهرت دراسة توث وآخرون 

)RMR ( ولصالح الذكور، ومتغير القلق مثل دراسة شمدت وآخرون)Schmidt, et.al, 1996(  والتي
مع زيادة قلق الحالة وقلق السمة عند األفراد، ومتغير االسـتهالك األقصـى   ) RMR(أظهرت زيادة 

والتي أظهـرت عـدم    )Smith & et.al, 1997(مثل دراسة سمث وآخرون ) VO2 max(لألكسجين 
ومتغير الوراثـة مثـل دراسـة اسـترب     ). RMR(و) VO2 max(قة دالة إحصائيا بين وجود عال
للدراسات السابقة في الموضوع حيث تم التوصـل إلـى انخفـاض     )Astrup, et.al, 1999(وآخرون 
  .عند أصحاب السمنة وذلك العتبارات وراثية) RMR(مستوى 

ا عند الرياضيات مثل دراسة بيرك أو عدم انتظامه Menstrual Cycleومتغير الدورة الشهرية 
حيث أظهرت هاتان  (Berman etal, 1999)ودراسة بيرمان واخرون ،)Pirk , et.al, 1999(وآخرون 

الدراستان وجود تأثير للدورة الشهرية وعدم انتظامها على انخفاض التمثيل الغـذائي خـالل الراحـة    
)RMR.(  
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٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث،  ـــــــــــــــــــــــــ  

في المجال الرياضـي،  قـام ثومبسـون    ) RMR(وفيما يتعلق بالدراسات التي اهتمت بدراسة 
دراسة اهتمت بدراسة أثر التمرين والحميـة معـاً،    ٢٢بتحليل  )Thompson, et.al, 1996(وآخرون 

عنـد كالهمـا، ألن   ) RMR(وخلصت الدراسة إلى وجود نقص في ) RMR(والحمية بمفردها على 
ن، ويعد الوزن من المكونات األساسية الحمية بمفردها، والحمية والتمرين معاً، يؤثران على نقص الوز

  ).RMR(في المعادالت المستخدمة لقياس 
حول الوضـع التـدريبي، والتمثيـل     )Toth , et.al, 1995(وفي دراسة قام بها توث وآخرون 

الغذائي خالل الراحة وأمراض القلب لدى متوسطي العمر من الرجال، لتحقيق ذلك أجريت الدراسـة  
سـنة، وتـم تـوزيعهم إلـى ثـالث       ٥٩-٣٦خصيا تراوحت أعمارهم بين ش ٨٦على عينة قوامها 

 ٣٧شخصا، والتمرينات االأوكسجينية وعـددهم   ١٩وعددهم ) األثقال(تمرينات المقاومة : مجموعات
أظهرت نتـائج الدراسـة   . شخصا ٣٠شخصا، ومجموعة ال تمارس أي نوع من التمرينات وعددها 

) تمرينات المقاومـة، وال يوجـد تمرينـات   (أوكسجينة وبين التمرينات اال) RMR(وجود فروق في 
ولصالح التمرينات االأوكسجينية، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين تمرينـات المقاومـة وغيـر    

  .الممارسين
بهدف التعـرف إلـى    )Thompson & Manore, 1996(وفي دراسة قام بها ثومبسون ومانور 

عند العبي والعبات التحمل، لتحقيـق  ) RMR(ذائي خالل الراحة أفضل المتنبئات لقياس التمثيل الغ
باسـتخدام  ) RMR(العبة للتحمـل، وتـم قيـاس     ١٣العبا للتحمل و ٢٤ذلك أجريت الدراسة على 

، توصلت الدراسة إلـى أن أفضـل   )R2(المعادالت التي تم التوصل إليها عن طريق معامل االنحدار 
اإلناث كان وزن الجسم الخالي من الدهن، والطول، والوزن، عند الذكور و) RMR(المتنبئات لقياس 

، )FFM) (Fat- Free Mass(والعمر، وأفضل متنبأ عند الذكور كان وزن الجسم الخالي من الدهن 
  .بينما كان أفضل متنبأ عند اإلناث حجم الطاقة المتناولة

التعـرف إلـى أثـر     بهـدف  )Geliebter , et.al, 1997(وفي دراسة قام بها جاليبتر وآخرون 
على بنية الجسم والتمثيل الغذائي خالل  (Aerobic Exercises)تدريبات القوة والتدريبات األكسجينية

عند سمينين وملتزمين بحمية، لتحقيق ذلك ) VO2 max(الراحة والحد األقصى الستهالك االأوكسجين 
، حيث تم تقسيم العينة إلـى  إناث ٤٠ذكور و ٢٥شخصا بواقع  ٦٥أجريت الدراسة على عينة قوامها 

األولى تمارس تمارين باستخدام األثقال، واألخرى تمارس التمارين االاوكسـجينية مـن   : مجموعتين
أظهـرت  . أيام أسبوعيا ٣أسابيع، وبواقع تدريبي  ٨لمدة ) Arm Cycling(خالل التبديل بالذراعين 
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 ٨بعـد  ) كغـم ٩(تيجة لنقص الوزن عند كلتا المجموعتين ن) RMR(نتائج الدراسة وجود تراجع في 
بين أفراد المجموعتين، وحـدث  ) RMR(أسابيع عند العينة ككل، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في 

عند المجموعة الثانية التي مارست التمرينات االأوكسجينية بدرجة أفضل من ) VO2 max(تحسن في 
  . المجموعة التي مارست التمارين باألثقال

بهدف التعرف إلى أثر تسـلق   )Armellini, et.al, 1997(بها ارميالين وآخرون  وفي دراسة قام
 ١٢المرتفعات على بنية الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة، أجريت الدراسة على عينة مكونة مـن  

يوم من التسلق، أظهرت نتائج الدراسـة   ١٦قبل وبعد ) RMR(شخصا، ثم قياس الدهن والوزن لهم و
كغم والتمثيل الغذائي أثناء الراحـة  ١.١كغم، ووزن العضالت ٢.٢ي الدهن وصل إلى حدوث نقص ف

  .يوميا/سعر ١١٩وصل إلى 
عند العبي الكرة الطائرة وذلك نظرا الرتباطـه  ) RMR(في ضوء ما سبق تظهر أهمية دراسة 

لتالي  بموضوعات صحية حيوية للشخص مثل السمنة، واستهالك األوكسجين، والدهن، والعضالت، وبا
  .الحفاظ على صحة الالعبين وتوجيههم إلى التغذية المناسبة بناء على أسس علمية سليمة

  
  مشكلة الدراسة وأهميتها

يفتقر البحث العلمي في المجال الرياضي العربي إلى وجود قاعدة للمعلومـات العلميـة حـول    
البطوالت الرياضية السنوية  الرياضيين ولمختلف األلعاب والمجاالت الرياضية، وذلك بالرغم من عقد

لمختلف األلعاب الرياضية، والتي يجب أن يتم األخذ بعين االعتبار أن تكون هـذه البطـوالت غيـر    
مقصورة على التنافس بين الفرق والفوز في البطوالت، وإنما منبعاً جيداً لجمع المعلومات المتعلقة في 

ث سـواء أكانـت نفسـية، أم اجتماعيـة، أم     مجال البحث العلمي الرياضي، في مختلف ميادين البح
الخ، ومحاولة االستفادة من المعلومات األولية مهما كانت بسيطة ألول وهلة فـي بنـاء   …فسيولوجية 

فكر علمي بحثي جديد من خالل تطبيق المعادالت على هذه المعلومات، واالستفادة منهـا مـن قبـل    
ه المعلومات خام دون االستفادة منها بصورتها الحالية وبدال من بقاء هذ. الباحثين والمدربين والالعبين

كان ال بد من صقلها بطابع إبداعي، يمكن االستفادة منها من قبل الباحثين والمدربين، واعتبـار ذلـك   
للمدربين يمكن الرجوع إليه لمقارنة مستوى العبيهم سواء أكان ذلك بالنسـبة  " موديل"بمثابة محك أو 

، واللـذان  )RMR(، أم بالنسبة لمعامل التمثيل الغـذائي خـالل الراحـة    )BMI(لمؤشر كتلة الجسم 
يعتبران من القياسات الهامة في توجيه تغذية الرياضيين، إضافة إلى إثارة تفكير الباحثين العرب مـن  
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أجل االستفادة من المعلومات في مختلف البطوالت وبالتالي المساهمة في إيجـاد قاعـدة معلومـات    
  .توى الوطن العربي، مثل ذلك يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسةرياضية على مس

  
  أهداف الدراسة
  دراسة إلى تحقيق األهداف التاليةسعت ال

لالعبي الفـرق   (RMR)والتمثيل الغذائي خالل الراحة  (BMI)التعرف إلى مؤشر كتلة الجسم  .١
  .ي األردنالمشاركة في البطولة العربية العشرين للكرة الطائرة للرجال ف

لدى العبي هذه األندية وذلك بداللة ) RMR(تطوير معادلة لقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة  .٢
طول القامة لالعبين على اعتبار أن الطول من القياسات الجسمية األساسية للنجاح في لعبة الكرة 

  .الطائرة
معادلة المقترحـة، ومعادلـة دي   بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي أثناء الراحة لل .٣

  .لورنزو واخرون للفرق المشاركة في البطولة
  

  تساؤالت الدراسة
  لى اإلجابة عن التساؤالت التاليةسعت الدراسة إ

لالعبي الفـرق   (RMR)والتمثيل الغذائي خالل الراحة  (BMI)ما مستوى مؤشر كتلة الجسم  .١
  ئرة للرجال في األردن؟المشاركة في البطولة العربية العشرين للكرة الطا

ما مدى إمكانية تطوير معادلة للتنبؤ في قياس التمثيل الغذائي أثناء الراحة بداللة طـول القامـة    .٢
  لالعبين لدى العبي أندية الفرق المشاركة؟ 

ما مدى إمكانية بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم وللمعادلة المقترحة ومعادلة دي لورنزو وآخرون  .٣
)De Lorenzo, etal, 1999(      لقياس التمثل الغذائي خالل الراحة لـدى العبـي أنديـة الفـرق

  المشاركة؟
  

  تعريف المصطلحات
أحد القياسات التـي تسـتخدم لقيـاس     هو): Body Mass Index )BMI :مؤشر كتلة الجسم

 ٢٧.٨لديه عن   السمنة لدى األفراد، حيث يعتبر الشخص من الرجال سمينا إذا زاد مؤشر كتلة الجسم
  .)١٩٩٩ملحم، (. ٢م/كغم
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

هي كمية السـعرات    ):Resting Metabolic Rate) (RMR: (التمثيل الغذائي خالل الراحة
الحرارية التي يستخدمها الفرد خالل الراحة وذلك لقيام أجهزة الجسم بالوظائف المختلفة حيث تتراوح 

الممارسـين لألنشـطة    من الطاقة المطلوبة يوميا لدى األشخاص غيـر % ٧٥-%٦٥هذه النسبة بين 
  .)Ravussin, et.al, 1982(. الرياضية

غم من الماء درجة مئوية واحدة ١هو كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  :السعر الحراري
  .)Lamb, 1984(درجة  ١٥.٥-١٤.٥وبالتحديد بين 

  
  محددات الدراسة

ية العشـرون للكـرة الطـائرة    اقتصرت الدراسة على العبي األندية المشاركة في البطولة العرب .١
  .م٤/١/٢٠٠٢م ولغاية ٢٨/١٢/٢٠٠١للرجال في األردن في الفترة الزمنية الواقعة بين 

  .تعتمد نتائج هذه الدراسة على دقة المعلومات المنشورة في الكشوفات الرسمية للبطولة .٢
  

  إجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة
  .وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة" سحيةالدراسة الم"استخدم المنهج الوصفي بأحد صوره 

  
  عينة الدراسة

العبا لألندية المشاركة في البطولة من مختلف الـدول العربيـة    ١٨٦تكونت عينة الدراسة من 
م، ١.٨٦سـنة، وأطـولهم   ٢٥.٢٥يبين أن متوسـط أعمـار الالعبـين وصـل إلـى      ) ٥(والجدول 
  .كغم٨١.٨٩وأوزانهم

ابية واالنحرافات المعيارية لخصائص أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات العمر، المتوسطات الحس:  )٥(جدول 
  والطول، والوزن

 االنحراف المتوسط الحسابي وحدة القياس الخصائص

 ٤.٧٠ ٢٥.٢٥ سنة العمر

 ٠.٠٨١ ١.٨٦ متر الطول

 ١٠.٥٤ ٨١.٨٩ كغم الوزن
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٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث،  ـــــــــــــــــــــــــ  

  أدوات الدراسة
  :ها على األدوات التاليةلقد اعتمد الباحث في جمع البيانات وتحليل

الكشوفات الرسمية للبطولة والمدون عليها تاريخ ميالد الالعبين، وأطوالهم، وأوزانهم، وأقصى  .١
وطني، ارتفاع للضرب الساحق والصد، والنادي المنتمي إليه، والمباريات الدولية مع المنتخب ال

يبين ) ١(والملحق . ٢٠٠٢حيث تم التوصل للعمر من خالل طرح سنة الميالد لالعب من 
  .نموذجا لتلك الكشوفات

  )كغم(الوزن ) =  ٢م/كغم(، مؤشر كتلة الجسم )BMR: (معادلة مؤشر كتلة الجسم .٢
  مربع الطول بالمتر

عادلة لقياس التمثيل بنيت هذه الم )De Lorenzo, et.al, 1999(معادلة دي لورنزو وآخرون  .٣
للرياضيين بدال من استخدام الطرق المخبرية المكلفة، ولتطبيق ) RMR(الغذائي خالل الراحة 

ومن ثم تطبيق المعادلة وذلك على )) سم(كغم، والطول (هذه المعادلة يتطلب ذلك قياس الوزن 
الطول (×)١١.٧+ ()الوزن كغم(×) ٩) + (٨٥٧-) = (يوميا/سعر) (RMR(  :النحو التالي

) SE(، والخطأ المعياري )٠.٧٨(لهذه المعادلة إلى ) R2(حيث وصل معامل االنحدار ، )سم
  ).يوميا/سعر٩١(

  
  المعالجات اإلحصائية

) SPSS(بعد إدخال البيانات عولجت إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   
  :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

طات واالنحرافات المعيارية من أجل توصيف العينة وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والتمثيل المتوس .١
  .الغذائي أثناء الراحة لدى أفراد عينة الدراسة

من أجـل  (T-test) ) ت(، واختبار )Linear Regression) (R2(معادلة خط االنحدار الخطي  .٢
ة الطول فقط على اعتباره عنصراً أساسـياً  بناء معادلة للتنبؤ بالتمثيل الغذائي خالل الراحة بدالل

  .للنجاح في اللعبة ولتسهيل عملية القياس ما أمكن
من أجل تحديـد العالقـة بـين المعادلـة     ) Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسون  .٣

لقياس التمثيـل الغـذائي    )De Lorenzo, etal, 1999(المقترحة، ومعادلة دي لورنزو وآخرون 
  .ة والوصول إلى صدق المحكخالل الراح

من أجل بناء معايير لمؤشر كتلـة الجسـم، والمعادلـة    ) Percentile Ranks(الرتب المئينيه  .٤
  .ومعادلة دي لورنزو وآخرون) RMR(المقترحة لقياس 
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
حـة  ، والتمثيل الغذائي خالل الرا)BMI(هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى مؤشر كتلة الجسم 

)RMR(  وتطوير معادلة لذلك، وبناء معايير لهذه المتغيرات لدى العبي أندية الفرق المشاركة فـي ،
بطولة األندية العربية العشرون للكرة الطائرة للرجال في األردن بهدف المساهمة في إيجـاد قاعـدة   

لمتـوفرة حسـب   للبيانات الرياضية في الوطن العربي، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على البيانـات ا 
العبا، وفيما يتعلق بخصائصهم أشارت نتائج الجـدول  ١٨٦السجالت الرسمية للبطولة والبالغ عددهم 

سنة وهو متقارب مع متوسط أعمار الفرق العالميـة فـي   ٢٥.٢٥أن متوسط أعمارهم وصل إلى ) ٥(
ـ   ٢٥.٢٢إلـى   )١٩٩٦(ا ـهذه اللعبة، حيث وصل متوسط أعمار الالعبين المشاريكن في دورة اتلنت

م وهو أقل من الفرق العالميـة للرجـال   ١.٨٦، ومتوسط طولهم )١٩٩٨ابو عريضة والقدومي، (ة ـسن
م، ومتوسط وزنهم ١.٩٧وبمتوسط ) م٢.٠٠٩-١.٩١(حيث تراوح متوسط الطول في دورة اتلنتا بين 

كغم وهو أقل من متوسط الفرق المشاركة في دورة اتلنتـا حيـث وصـل المتوسـط إلـى       ٨١.٨٩
  .)١٩٩٨أبو عريضة والقدومي، (كغم ٨٨.٥٨

  :وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة تبعا لتساؤالتها
  

  النتائج المتعلقة بالتساؤل األول  :أوالً
لالعبي الفـرق   (RMR)والتمثيل الغذائي خالل الراحة  (BMI)ما مستوى مؤشر كتلة الجسم 

  ال في األردن؟المشاركة في البطولة العربية العشرين للكرة الطائرة للرج
لإلجابة عن ذلك استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة كما 

  ).٦(هو مبين في الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي أثناء الراحة لدى  : )٦(جدول 

  )١٨٦= ن( أفراد عينة الدراسة
 المستوى االنحراف المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 *جيد ٢.٢٠ ٢٣.٣٨ ٢م/كغم )BMI(مؤشر كتلة الجسم 

 ديلـورنزو  لمعادلة) RMR( الراحة أثناء الغذائي التمثيل

 وآخرون

٢٠٦٧.٦ يومياً/ سعر
٠ 

١٧٣.٥
٨ 

 **جيد

  ).١٨٥، ص١٩٩٩عن ملحم، (  *
  )De Lorenzo, et.al, 1999عن (  **



 ٤٥ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ عبد الناصر القدومي

٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث،  ـــــــــــــــــــــــــ  

أن مؤشر كتلة الجسم لدى العبي األندية العربيـة المشـاركة فـي    ) ٦(الجدول رقم يتضح من 
البطولة العربية العشرون في لعبة الكرة الطائرة للرجال في األردن وصل المتوسـط الحسـابي إلـى    

، )١٩٩٨( أبو عريضة والقدومي: ، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كل من٢م/كغم٢٣.٣٨
، (Smith, etal, 1992)، (Ayed, etal, 1993) ،(Heimer, etal, 1988)، )١٩٩٨(القــدومي  

(McGown, etal, 1990) ،(Puhl, etal, 1982) ،(Roberto, etal, 1982) ،(Iamayo, etal, 1984)، 
(Sandra & Victor, 1988) ـ ـحيث تراوح موشر كتلة الجس ـ ـم ف ـ ـي ه ـ ـذه الدراس ن ـات بي

، )١٩٩٩(ذا المؤشر جيدا وفق المعايير التـي أشـار إليهـا ملحـم     ، وكان ه٢م/كغم٢٤.٠٨-٢١.٨٢
ويرى . ٢م/كغم٢٥-٢٠حيث يعتبر الشخص طبيعيا إذا تراوح مؤشر كتلة الجسم بين  )١٩٩٧(ورشدي 

الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى أن أفراد عينة الدراسة من الرياضيين وبالتالي ال يوجـد لـديهم   
الدهنية وبالتالي التعرض للسمنة، حيث أنه بشكل عام يوجد هناك تقارب بين  قابلية لزيادة حجم الخاليا

السعرات الحرارية المتناولة والمستهلكة لديهم، إضافة إلى زيادة حجم ووزن العضالت لديهم، حيـث  
من القيمة % ٣٠-٢٠إلى  أن العضالت تستهلك ما نسبته  )Zurlo etal., 1990(أشار زورلو واخرون 

فـي   )McArdle etal., 1981(مثيل الغذائي خالل الراحة، وأكد على ذلك مك اردل وآخرين الكلية للت
والسبب الرئيس % ١٠-٥بنسبة تتراوح بين ) RMR(إشارتهم إلى أن الذكور يزيدون عن اإلناث في 

في ذلك هو كبر حجم العضالت ووزنها عند الذكور مقارنة باإلناث، إضافة إلى نقص نسبة الـدهون  
  .ذكور مقارنة باإلناثعند ال

باستخدام معادلة ديلورنزو وصل المتوسـط  ) RMR(وفيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل الراحة 
يومياً، ويعبر هذا المستوى عن  تمثيل غذائي جيد أثناء الراحة، وجاء أعلى من /سعر ٢٠٦٧.٦٠إلى 

دام نفس المعادلة في دراسة يوميا باستخ/ سعر ٢٠٣٥المتوسط عند العبي كرة الماء الذي وصل إلى 
  .)De Lorenzo , et.al, 1999(ديلورنزو وآخرون 

  
  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيا  :ثانياً

ما مدى إمكانية تطوير معادلة للتنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة بداللة طول القامـة  
  لالعب لدى العبي أندية الفرق المشاركة؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

، )R2(ذلك استخدم تحليل التباين األحادي من أجل تحديد معامل االنحدار  من أجل الوصول إلى
وذلك باالعتماد على البيانات األولية لطول القامة بالمتر عند الالعبين كمتغير مستقل ونتـائج معادلـة   

)De Lorenzo, et.al, 1999(  كمتغير تابع للتنبؤ به،ونتائج الجدول رقم)تبين نتائج التحليل) ٧.  
نتائج تحليل التباين األحادي لتحليل معامل االنحدار للتنبؤ بالتمثيل الغذائي أثناء الراحة للفرق   :)٧(ل جدو

  المشاركة بداللة طول القامة لالعبين

 الداللة ف متوسط االنحراف درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  االنحدار 
  الخطأ

 المجموع

٤٨٩٣٢٨١.٧٠  
٥٠٦٠٠١٣.٦٤  
٩٩٥٣٢٩٥.٣٥ 

١  
١٨٤  
١٨٥ 

٤٨٩٣٢٨١.٧  
٢٧٥٠٠.٠٧٤ 

١٧٧.٩
٣ 

٠.٠٠٠١* 

 ٠.٧١ R2معامل االنحدار 

  ).٠.٠٠٠١= α(دال إحصائيا عند مستوى *
ـ ـد مستـا عنـالمحسوبة دالة إحصائي) ف(أن قيمة ) ٧(يتضح من الجدول رقم  ة ـوى الدالل

)α =(، ووصل معامل االنحدار )٠.٠٠٠١R2 ( إلى)ا بمعنـى أن مكونـات   وهو عالي  نسبي) ٠.٧١
لالعبي الفرق المشاركة جيدة، ومن أجـل  ) RMR(معادلة خط االنحدار للتمثيل الغذائي خالل الراحة 

  .تبين ذلك) ٨(ونتائج الجدول رقم ) ت(التعرف إلى مكونات معادلة خط االنحدار استخدام اختبار 
  لمكونات معادلة خط االنحدار) ت(نتائج اختبار   :)٨(جدول 

 مستوى االدلة )ت(قيمة  الخطأ المعياري القيم التقديرية معادلة خط االنحدار مكونات

 *٠.٠٠٠١ ٦.٠٥ ٢٨١.٦٤ ١٧٠٤.٦٧- الثابت

 *٠.٠٠٠١ ١٣.٣٣ ١٥٠.٤٩ ٢٠٠٧.٥١٣ )سم(الطول 

  .دال إحصائيا*
أن جميع مكونات معادلة خط االنحدار كانت دالة إحصائيا، وبهـذا  ) ٨(يتضح من الجدول رقم 

ل القامة لالعب من المتنبئات الجيدة للتنبؤ بالتمثيل الغذائي خالل الراحـة لالعبـي الكـرة    يكون طو
  :الطائرة، وبهذا تكون المعادلة المقترحة كما يلي

RMR )الطول م) (٢٠٠٧.٥١٣)+(١٧٠٤.٦٧-) = (يوميا/ سعر(  
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) Intercept(ويتضح أيضا من خالل المعادلة أن العالقة كانت عكسـية بـين القيمـة الثابتـة     
بينما كانت العالقة إيجابية بين طول قامة الالعـب والتمثيـل   ) RMR(والتمثيل الغذائي خالل الراحة 

وهذا يبين صالحية طول القامة لالعبـين مـن   ) ٠.٠٠٠١= α(الغذائي خالل الراحة وبمستوى داللة 
  .يبين تلك العالقة) ١(والشكل رقم ) RMR(أجل التنبؤ في 

  Resting Metabolic Rate RMR(Kcal/d)

Hieght (meter)

2.22.12.01.91.81.71.61.5

3000

2000

1000

0

 Observed

 Linear

  
ة ـدام معادلـباستخ) RMR(يـؤ فـي التنبـف) بالمتر(خط االنحدار لفاعلية طول قامة االعب   :)١(شكل 

)De Lorenzo, et.al, 1999 (كمتغير تابع للتنبؤ به  
ومن أجل التأكد من صالحية المعادلة وصدقها بطريقة صدق المحك، تم تحديـد العالقـة بـين    

حيث وصل معامـل االرتبـاط بينهـا إلـى      )De Lorenzo, et.al, 1999(المعادلة المقترحة ومعادلة 
وهو معامل ارتباط عالٍ يؤكد على صدق المعادلة الحالية وإمكانية اسـتخدامها فـي قيـاس    ) ٠.٩٣(
)RMR .( والجدول رقم)يبين ذلك) ٩.  

لتحديد  )De Lorenzo, et.al, 1999(معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين المعادلة المقترحة ومعادلة :  )٩(جدول 
)RMR (للفرق المشاركة  

 معادلة ديلورنزو وآخرون المعادلة المقترحة
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

٠.٠٠٠١ ٠.٩٣ ١٧٣.٥٨ ٢٠٦٧.٦٠ ١٦٢.٦٣ ٢٠٤٨.٧٣* 

  ).٠.٠٠٠١= α(دال إحصائيا عند مستوى *
  :ة المعادلة المقترحة في التطبيق أورد المثال التاليومن أجل التأكد من صالحي
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فـي  ) RMR(متر، فإن التمثيل الغذائي أثناء الراحـة  ١.٨٥إذا كان طول العب للكرة الطائرة 
  :المعادلة المقترحة يكون كما يلي

)RMR (يوميا / سعر) =-يومياً/ سعر) ٢٠٠٩.٢٢) = (١.٨٥)(٢٠٠٧.٥١٣)+(١٧٠٤.٦٧.  
احث أن المعادلة الحالية صالحة للتنبؤ بالتمثيل الغـذائي أثنـاء الراحـة    وفي ضوء ذلك يرى الب

)RMR (   لالعبي الكرة الطائرة، وأن ما تمتاز به عـن معادلـة)De Lorenzo, et.al, 1999(  هـو ،
  .االكتفاء بقياس الطول بالمتر وبالتالي غير مكلفة وال تحتاج إلى وقت وجهد كبير

نتيجـة  ) RMR(، والتي أظهرت تراجع في )Armellini, et.al, 1997(ومن خالل نتائج دراسة 
  .لنقص الوزن، فإن المعادلة الحالية تكون أدق وذلك الن طول القامة ال يتأثر بالمجهود البدني

  
  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثالثا  :ثالثا

رنزو وآخرون ما مدى إمكانية بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم وللمعادلة المقترحة ومعادلة دي لو
  لقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى العبي أندية الفرق المشاركة؟

من أجل بناء المعايير الخاصة بمؤشر كتلة الجسم، والمعادلة المقترحة ومعادلة ديـر لـورنزو   
ونتائج ) Percentile Ranks(وآخرون لقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة استخدمت الرتب المئينية 

  .تبين ذلك) ١٠(ول رقم الجد
الرتب المئينية للمعايير الخاصة بمؤشر كتلة الجسم والمعادلة المقترحة ومعادلة دي لورنزو  : )١٠(جدول 

  وآخرون للتمثيل الغذائي خالل الراحة للفرق المشاركة

الرتب المئنيه 
(%) 

مؤشر كتلة الجسم 
)BMI (٢م/كغم * 

  المعادلة المقترحة
)RMR ( يومياً /سعر** 

معادلة لورنزو وآخرون 
)١٩٩٩(   

)RMR (يوميا/سعر** 
٢٥٠٠ ٢٥٣١.١٨ ٢٠.٧٦ +٩٠ 
٢٣٢٤.٥٠ ٢٢٥٦.١٥ ٢١.٧٩ ٨٠ 
٢٢٠٨.٩٤ ٢١٨٩.٩٠ ٠٢٢.٢٢ ٧٠ 
٢١٥٨.٤٥ ٢١٤٧.٧٤ ٢٢.٦٤ ٦٠ 
٢٠٦١.٧٠ ٢٠٥٩.٤١ ٢٣.١١ ٥٠ 
٢٠١٨.٣٢ ٢٠٠٩.٢٢ ٢٤.٧٤ ٤٠ 
١٩٧٣.٨٦ ١٩٦٩.٠٧ ٢٥.٣٧ ٣٠ 
١٩٣٧.٨٦ ١٩٠٨.٨٥ ٢٦.٥٢ ٢٠ 
١٨١٩.١٥ ١٨٤٨.٦٢ ٣٠.٩٦ ١٠ 

  .)١٩٩٩شاكر، (. أقل يكون أفضل، الن زيادته تعني زيادة نسبة الدهن، وبالتالي زيادة السمنة) BMI(كلما كان  *
عاليا كلما يكون أفضل، ألن زيادته يعني تقليل الفرصة لزيادة نسبة الـدهن، وبالتـالي   ) RMR(كلما كان  **

  .)Forman, et.al, 1998(تقليل التعرض للسمنة 
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% ٩٠أفضـل مـن    ٢م/كغم٢٠.٧٦أن الالعب الذي يحصل على ) ١٠(يتضح من الجدول رقم 
مقارنة بزمالئه، ويمثل أفضل مستوى لمؤشر كتلة الجسم، ولديه نسبة سمنة جيدة، بينما الالعب الذي 

  .ةفقط من زمالئه، وتكون نسبة السمنة لديه عالي% ١٠يكون أفضل من  ٢م/كغم٣٠.٦٩يحصل على 
أن ) ١٠(، أظهرت نتـائج الجـدول رقـم    )RMR(وفيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل الراحة 

يوميا، وعلى معادلة دي لـورنزو  /سعر٢٥٣١.١٨الالعب الذي يحصل على المعادلة المقترحة على 
مـن زمالئـه ويمثـل    % ٩٠يوميا مقارنة بزمالئه يكون أفضل من /سعر٢٥٠٠آخرون يحصل على 

  .مثيل الغذائي أثناء الراحةأفضل مستوى للت
يوميـا وعلـى معادلـة    /سعر١٨٤٨.٦٢بينما الالعب الذي يحصل على المعادلة المقترحة على 

فقط من زمالئه، ويكون التمثيل % ١٠يوميا يكون أفضل من / سعر١٨١٩.١٥لورنزو وآخرون على 
  .الغذائي لديه أثناء الراحة غير جيد

يالحظ أن الفارق قليل بينهما وذلك بـالرغم مـن اعتمـاد     ومن خالل المعايير لكلتا المعادلتين
اعتمـدت علـى    )De Lorenzo, et.al, 1999(المعادلة المقترحة على قياس الطول فقط، بينما معادلة 

  .الطول والوزن معاً، ومثل ذلك يؤكد على صالحية المعادلة المقترحة
  

  االستنتاجات
  :حث ما يليفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنج البا

لالعبين المشاركين في البطولة العربية العشرين لألنديـة  ) BMI(إن مستوى مؤشر كتلة الجسم  .١
العربية األبطال في الكرة الطائرة كان جيدا مقارنة بالمعايير العالمية حيث وصل المتوسط إلـى  

  .٢م/كغم٢٣.٣٨
فـي البطولـة العربيـة     لالعبين المشاركين) RMR(إن مستوى التمثيل الغذائي خالل الراحة  .٢

العشرين لألندية العربية األبطال في الكرة الطائرة كان جيدا مقارنة بالدراسات السابقة المشابهة 
  .يوميا/سعر٢٠٦٧.٦٠حيث وصل المتوسط الحالي إلى 

لالعبين المشاركين في البطولة العربيـة العشـرين   ) RMR(صالحية المعادلة المقترحة لقياس  .٣
، ووصلت )٠.٩٣(ألبطال في الكرة الطائرة، حيث وصل صدق المحك لها إلى لألندية العربية ا

  :والمعادلة هي) ٠.٧١(إلى )  R2(قيمة 
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)RMR (يوميا /سعر) =-الطول بالمتر(×)٢٠٠٧.٥١٣)+(١٧٠٤.٦٧((  
 )De Lorenzo, et.al, 1999(بـين معادلـة   ) RMR(وجود تقارب في المعايير الخاصة فـي   .٤

  .والمعادلة المقترحة
  
  توصياتال

  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات التالية
استخدام المعادلة المقترحة من قبل المدربين والباحثين من أجل قياس التمثيـل الغـذائي خـالل      .١

  .عند العبي الكرة الطائرة) RMR(الراحة 
بئية للفئات المسـتهدفة  وبناء معايير وتطوير معادالت تن) RMR(ضرورة إجراء دراسات حول   .٢

  : التالية
  .طلبة المدارس لمختلف الصفوف ولكال الجنسين -
  .طلبة الجامعات ومن كال الجنسين -
  .العبي المنتخبات الوطنية لأللعاب الفردية والجماعية -
  .الممارسين وغير الممارسين لأللعاب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة -

رياضية في الوطن العربي حول أعمار الالعبـين، وأطـوالهم،   ضرورة توفير قاعدة معلومات   .٣
وأوزانهم من أجل االستفادة منها في إجراء مثل هذه األبحاث علـى مسـتوى الـوطن العربـي     

  .لمختلف األلعاب والفعاليات الرياضية
تشجيع إجراء الدراسات المقارنة في التمثيل الغذائي خالل الراحة بين العبي مختلـف األلعـاب     .٤

  .الرياضية لمنتخبات الفرق العربية مع بعضها البعض، ومع الدول المتقدمة في مثل هذه األلعاب
، والتمثيـل  )BMI(إجراء دراسة ألفضل الالعبين لمختلف األلعاب الرياضية لمؤشر كتلة الجسم   .٥

، وليصبح بمثابة )موديل(في الوطن العربي للوصول إلى نموذج ) RMR(الغذائي خالل الراحة 
  .محك للقياس من قبل المدربين تبعا للعبة أو الفاعلية الرياضية الممارسة

  
  شكر وتقدير

يقدم الباحث شكرا خاصا للزميل األستاذ الدكتور فايز أبو عريضة نظراً لمساهمته القيمة في 
  .إرسال البيانات األولية والكشوفات الرسمية للبطولة
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