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 ملخص

بناء مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة الدراسة إلى هذه هدفت 

لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية، إضافة إلى المقارنة في 

ى معرفة فاعلية مؤشر كتلة المتغيرات قيد الدراسة تبعا إلى متغيري الجنس، والصف، إضافة إل

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة  .سم والتمثيل الغذائي خالل الراحةالجسم في التنبؤ في نسبة شحوم الج

( محافظة في الضفة 11من المدارس الحكومية من ) ( طالبا وطالبة2200على عينة قوامها )

لعضالت، ونسبة شحوم الجسم، ، وتم قياس متغيرات: )طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة االغربية

وكتلة ماء الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم، والتمثيل الغذائي خالل الراحة(، وتم 

-Tanita DCجهازباستخدام  (Bioelectrical Impedance)الطريقة الكهرو حيوية استخدام 

صحة العالمية لقياس ومعادلة منظمة المؤشر كتلة الجسم، لقياس تركيب الجسم، ومعادلة  360

أن المتوسط الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف  وتوصلت الدراسة التمثيل الغذائي خالل الراحة.

األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية إلى متغيرات: )طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة 

ومساحة سطح الجسم،  العضالت، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم، ومؤشر كتلة الجسم،

كغم، 26.99سم، 126.38والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور كانت على التوالي: )

سعرة/يوميا( وعند  1107.65، 2م0.97 ،2كغم/م 16.67كغم، 15.92%، 18.38كغم، 20.50
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 16.65كغم، 15.15%، 20.60كغم، 19.61كغم، 26.48سم، 125.25اإلناث على التوالي: )

وتم بناء مستويات معيارية تبعا للجنس والصف، سعرة/يوميا(.  1092.22، 2م 0.95، 2كغم/م

ولصالح الصف األعلى،  باستثناء نسبة الشحوم إضافة إلى وجود فروق في المتغيرات قيد الدراسة

وتم  ،علىإلناث أوتبعا للجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء نسبة الشحوم كانت ا

بداللة  نسبة شحوم الجسم، والتمثيل الغذائي خالل الراحة معادالت للتنبؤ بقياس ى أربعالتوصل إل

))مؤشر  + (11.795-= ) نسبة شحوم الجسم )%( للذكور:  - لي:ي، وكانت كما مؤشر كتلة الجسم

))مؤشر كتلة  + (266.487سعرة/يوميا= ) )RMR( (.2R=0.804) .((1.810) ×كتلة الجسم( 

 + (15.413-= ) نسبة شحوم الجسم )%( لإلناث: - (.2R=0.766) .((466716.) ×الجسم( 

( + 257.375سعرة/يوميا= ) )RMR( (.2R=0.873). ((2.163) ×))مؤشر كتلة الجسم( 

وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها:  .(2R=0.741) .((50.126× )كتلة الجسم(  ))مؤشر

 والبدانة والسمنة كقيم مرجعية في متابعة النمو والتغذية يهاالتي تم التوصل ال االستفادة من المعايير

 والصحة لدى الطلبة.

، األولى األربعة الصفوف ذائي خالل الراحة،تركيب الجسم، التمثيل الغ: مفتاحيةالكلمات ال

 فلسطين.

 

Abstract 

The purpose of this study was to construct norms of Body 

Composition (PC) and Resting Metabolic Rate (RMR) amongst the fourth 

basic grades in governmental schools in Palestine. Furthermore, it aims to 

determine the differences in PC, RMR, Body Mass Index (BMI), and Body 

Surface Area (BSA) according to the class and gender variables. Lastly, it 

also targets to determine the contribution of BMI in predicting Fat Percent 

(% Fat) and RMR. The sample consisted of 2200 male and female students 

from 11 educational governorates in West-Bank. Tanita DC-360 

Bioelectrical impedance analyzer (BIA) was used to determine PC, WHO 

equation to determine RMR and BMI equation were used for variable 

measurement. The results revealed that the means of Height (Ht), Body 

Mass (BM), Lean Body Mass (LBM), % Fat, Body Water Mass (BWM), 

(BMI), BSA and RMR for male were respectively: (126.38 cm, 26.99 kg, 

20.50 kg, 18.38%, 15.92 kg, 16.67 kg/m2, 0.97 m2, and 1107.22 kcal/day), 

and for female were respectively: (125.25 cm, 26.48 kg, 19.61 kg, 20.60%, 

15.15 kg, 16.65 kg/m2, 0.95 m2 and 1092.22 kcal/day). Furthermore, the 

results indicated significant differences in all variables between male and 

female in favor of male except the % Fat in favor of female, and according 
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to the class in all variables except the % Fat in favor of the higher one. 

Also, the results contribute in developing four models for the prediction of 

% Fat and RMR, using BMI as independent variable, the models were as 

follow: Male: (%BF) = (-11.795) + ((BMI)× (1.810)). (R2 =0.804). (RMR) 

kcal/day = (266.487) + ((BMI) × (716.466)). (R2 =0.766). Female: (%BF) 

= (-15.413) + ((BMI)×  (2.163)). (R2 =0.873). (RMR) kcal/day = (257.375) 

+ ((BMI) × (50.126)). (R2 =0.741). Based on the findings of the study the 

researchers recommended using the norms as benchmarks to monitor 

development, nutrition, obesity and health among students. 

Keywords: Body Composition, Resting Metabolic Rate, Fourth Basic 

Grades, Palestine. 

 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

 ,Katherine) في كل من الدول النامية والمتقدمة مشمممممكلة عالمية Obesityتعد السممممممنة 

etal, 2018)،  ومن المواضممممميع الحيوية التي يجب االهتمام بدراسمممممتها في سمممممن مبكرة وترتبط

احممة والتمثيممل الغممذائي خالل الر Body Composition (BC) بممالسمممممممنممة، تركيممب الجسممممممم

Resting Metabolic Rate (RMR) حيث أشممار سممتاين ،(Styne,2001)   إلى أن ما نسممبت

وبالتالي يجب مراقبة  ،% من األطفال أصحاب السمنة يبقوا سمينين في مرحلة الشباب80-50%

 التغذية والنشاط الحركي وتعديل السلوك الغذائي للوقاية من السمنة في سن مبكرة عند األطفال.

يُعّرف بممهنمم  التركيممب  (Body Composition) (BC)بتركيااب الجساااااام  لقفيمااا يتع

الكيميائي للجسممممممم، من حيث مكونات الجسممممممم، ويوجد أسمممممماليب مختلفة لتحديده منها: التركيب 

الكيميائي حيث يشممممممتمل الجسممممممم على )الشممممممحوم، البروتين، الكربوهيدرات، الماء، والمعادن(، 

شتمل الجسم ع شحمي، العضالت، األعضاء، العظام، والتركيب التشريحي حيث ي سيج ال لى )الن

 (Fat)حيث يشمممتمل على الشمممحم  (Behnke)ومكونات أخرى(، والجسمممم كمكونين وفق تقسممميم 

ويشير  ،LBM (Wilmore& Costill,1994,p 382)) (Lean Body Mass)والعضالت )

كممل ( )الهيLBMإلى أنمم  يُقصممممممممد في )  (Brooks& Fahey, 1984,539)بروكس وفيهي 

العظمي، والماء، والعضممالت، واألنسممجة الضممامة، واألعضمماء(، ولكن نظراض ألن العضممالت هي 

 المكون األساس يُستخدم المصطلح للداللة على العضالت.

مصطلحات  ثالثإلى أن  يجب التفريق بين  (Wilmore& Costill,1994,p382)ويشير 

ب الكيميائي للجسم، وبناء الجسم المرتبط بالتركي (Body Composition)هي: تركيب الجسم 

(Body Build) عضلي، نحيل، سمين(،  الذي يعود إلى النواحي الشكلية للجسم والنمط الجسمي(

 والذي يعود إلى طول وكتلة الجسم عند الشخص. (Body Size)وحجم الجسم 
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ر هو األكث (Behnke)ن أسلوب إومن خالل عرض األساليب السابقة لتحديد تركيب الجسم، ف

استخداما في مجال البحث العلمي الرياضي، وذلك باالعتماد على مكونين أساسيين هما الشحوم 

والعضالت، وفي حالة تحديد أي منهما يتم تحديد اآلخر، وقد استخدمت أساليب عدة لتحديد تركيب 

 ,Fox, et al) (Hydrostatic Weighing)الجسم منها ما هو مخبري مثل طريقة اإلزاحة 

1989, p565) والطريقة الكهروحيوية ،(Bio-electrical Impedance Analysis) 

(Wilmore& Costill,1994,p387) ،ومنها ما هو ميداني عن طريق قياس سمك ثنايا الدهن ،

 Body، وتحديد مؤشر كتلة الجسم (Heyward,1991,p153)والقياسات االنثروبومترية 

Mass Index (BMI)اد استخدام الطريقة الكهروحيوية ، وفي السنوات األخيرة ز(Bio-

electrical Impedance Analysis) وتم التحقق من صدقها وثباتها للرياضيين (Jorge & 

etal,2018). 

( إلى أن  أهمية تركيب الجسم (Buskirk,1986بوسكرك  وحول أهمية تركيب الجسم أشار

لجنسمممين والمجتمعات، ووصمممف تكمن في المسممماعدة في تصمممنيف األفراد، ودراسمممة الفروق بين ا

النمو والنضمج والبلو  والشميخوخة من حيث كون  طبيعي أم رير طبيعي، وتوفير أسمس مرجعية 

لالستشارات الغذائية والتغيرات الفسيولوجية، وتصنيف األمراض مثل السرطان، ورفع مستوى 

 ,Wilmore)وآخرون اللياقة البدنية، ودليل للرياضيين الذين يستعدون للمنافسة. ويشير ولمور 

%(، والجيدة لألداء 6إلى أن نسمممممبة الشمممممحوم الضمممممرورية للذكور يجب أن ال تقل عن ) (1986

ض من )22-12الرياضي من ) %( 25%(، ورير المقبولة أكثر من )25-16%( ، والمقبولة صحيا

عن نسمبة الشمحوم الضمرورية  يجب أن ال تقل والتي يكون صماحبها سممينا، وبالنسمبة لثناث فان 

ض من )22-12%(، والجيدة لألداء الرياضممممممي من )8) %(، ورير 30-18%(، والمقبولة صممممممحيا

%( والتي تكون صاحبتها سمينة، والخطورة تكمن في زيادة نسبة الشحوم 30المقبولة أكثر من )

دون مالحظتها عند اإلناث  أكثر من الذكور دون زيادة ملحوظة وخطيرة في اإلصممممابة بهمراض 

يعود إلى أن  (Cooper,1984)ايين، والسمممممبب الرئيس في ذلك كما يشمممممير كوبر القلب والشمممممر

دائما عند اإلناث أعلى من  عند الذكور، وبالتالي  (HDL)مسمممممتوى الكولسمممممترول الجيد من نو  

 فرصة تعرض اإلناث للنوبات القلبية وأمراض القلب تكون أقل من الذكور.

 ,Anne)قامت آن وآخرون  األطفال، ومن الدراسممممممات التي تناولت تركيب الجسممممممم عند

etal,2018)  بدراسة حول اللياقة البدنية وتركيب الجسم لدى األطفال في سلطنة عمان، وتكونت

( 175( ذكور و )139سمممممنوات، وذلك بواقع ) 10-9( فردا من أعمار 314عينة الدراسمممممة من )

سم، ونسبة شحوم الجسم، إناث، وكانت متوسطات: )كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الج

 م كغم/16.8سم، 133.1كغم، 30.1وكتلة الجسم الخالية من الشحوم( عند الذكور على التوالي: )

 ،2كغم/م 16.9سممممممم، 133.1كغم، 29.9كغم( وعنممد اإلنمماث على التوالي: )%24.7، 16.5، 2

 كغم(.%23.6، 18.9

يب الجسممم لدى طلبة بدراسممة حول ترك (Sampriti, etal,2018)وقام سممامبرتي وآخرون 

( طالبا 1351( سمممممنة، وتكونت عينة الدراسمممممة من )12-5المدارس في شمممممرق الهند من أعمار )

ض إلى العمر 691( ذكر، و)660وطالبة، وذلك بواقع ) ( أنثى، وكانت المتوسمممممطات الحسمممممابية تبعا
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م، وكتلة والجنس لقياسات: ) كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة شحوم الجس

سم، 111.77كغم، 17.71سنوات عند الذكور على التوالي: ) 6الجسم الخالية من الشحوم( لعمر 

سم، 111.52كغم، 16.70كغم(، وعند اإلناث على التوالي: )15.54%، 12.09، 2كغم/م 14.14

سممممممنوات عنمممد المممذكور على التوالي: )  7كغم(، ولعمر 14.54%، 13.10، 2كغم/م 13.56

كغم(، وعند اإلناث على التوالي: 16.81%، 11.91، 2كغم/م 14.23سممممم، 5.7211كغم، 19.11

سمممممنوات عند  8كغم(، ولعمر 16.61%، 11.79، 2كغم/م 13.97سمممممم، 117.15كغم، 19.191)

كغم(، 17.72%، 11.79، 2كغم/م 14.03سم، 122.09كغم، 20.95الذكور كانت على التوالي: )

لي: ) توا ل على ا عنمممد اإلنممماث  غم، 20.055و غم/م 14.02سمممممممم، 20.871ك %، 13.55، 2ك

 14.24سممممممم، 127.09كغم، 23.04سممممممنوات عند الذكور على التوالي: ) 9كغم(، ولعمر 17.72

 14.24سم، 126.01كغم، 22.83كغم(، وعند اإلناث على التوالي: )20.10%، 12.45، 2كغم/م

 كغم(. 19.20%، 12.45، 2كغم/م

بدراسة حول منحنيات مؤشر  (Mustafa, etal,2016)وفي ايران قام مصطفى وأخرون 

( سنة، وتم تقسيم العينة إلى فئتين تبعاض 18-7كتلة الجسم لدى طلبة المدارس اإليرانية من أعمار )

( سنة والتي 12-7( سنة، فيما يتعلق بالفئة )18-8( سنة، والفئة الثانية )12-7للعمر الفئة األولى )

(، وكانت متوسممممممطات 4698(، واإلناث )4505تهمنا في الدراسمممممممة الحالية بلل عدد الذكور )

كغم، 29.50قياسات: )كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم( عند الذكور على التوالي: )

 15.89سممممممم، 131كغم، 27.73(، وعنممد اإلنمماث على التوالي: )2كغم/م 16.36سممممممم، 133.2

 (.2كغم/م

تركيب الجسممم لدى األطفال بدراسممة حول  (Aguirre, etal,2015)وقام أجوري وآخرون 

( إناث، 198( ذكور و)226( طفال، وذلك بواقع )424في تشمممميلي، وتكونت عينة الدراسممممة من )

وكانت متوسمممطات: )العمر، وكتلة الجسمممم، وطول القامة، ومؤشمممر كتلة الجسمممم، ونسمممبة شمممحوم 

كغم، 31.1سمممممنة، 8.9الجسمممممم، وكتلة الجسمممممم الخالية من الشمممممحوم( عند الذكور على التوالي: )

كغم، 27.8سمممممنة، 7.9كغم(، وعند اإلناث على التوالي: )22.8%، 27.6، 2كغم/م 18سمممممم، 132

 كغم(.19.3%، 2،30.8كغم/م 17.3سم، 127.1

بدراسة حول القياسات االنثروبومترية  (Nadia&Parveen,2009)وقامت ناديا وبارفين 

ين، وتكونت عينة الدراسممة ( سممنة في البحر18-6وتركيب الجسممم لدى طلبة المدارس من أعمار )

( إناث، وكانت المتوسممممممطات 1326( ذكور، و )1268( طالبا وطالبة، وذلك بواقع )2594من )

ض للعمر والجنس لقياسات: ) كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم( لعمر   6الحسابية تبعا

اإلناث على التوالي: (، وعند 2كغم/م 14.3سم،118كغم،20.2سنوات عند الذكور على التوالي: )

كغم،  21.5سنوات عند الذكور على التوالي: ) 7(، ولعمر 2كغم/م 14.8سم، 118.7كغم، 21.1)

(، 2كغم/م 14.9سممممممم، 120كغم، 21.6(، وعند اإلناث على التوالي: )2كغم/م14.6سممممممم، 121.5

اث (، وعند اإلن2كغم/م15.2سممممممم، 126كغم، 23.7سممممممنوات عند الذكور على التوالي:) 8ولعمر 

سنوات عند الذكور على التوالي:  9(، ولعمر 2كغم/م 15.9سم، 125.4كغم، 24.8على التوالي: )
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 16.4سممم، 130.3كغم، 24.8(، وعند اإلناث على التوالي: )2كغم/م15.8سممم ، 130.3كغم، 27)

 (،2كغم/م

بدراسممممة حول انتشممممار السمممممنة لدى الذكور من أعمار  (Al-Hazzaa,2007)وقام الهزا  

م في المدارس االبتدائية السعودية، وباالعتماد على المسح 2005-1988سنة بين عامي  (6-14)

( طالبا كانت المتوسمممطات الحسمممابية إلى متغيرات: )كتلة الجسمممم، 702لعينة قوامها ) 2005عام 

وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة الجسم الخالية من الشحوم( على 

كغم(، ووصلت نسبة انتشار السمنة 25.5%، 19.7، 2كغم/م 18سم، 133.6كغم، 32.9التوالي: )

 %(.24.5لهذه الفئة العمرية إلى )

 (RMR( )Resting Metabolic Rateفيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل الراحة )و
اقة يعرف بهن  الطاقة الالزمة لعمل أجهزة الجسممممممم أثناء الراحة، ويعد المكون األسمممممماس من الط

%( من الطاقة الكلية اليومية  60-50اليومية المستهلكة عند الشخص حيث تتراوح نسبت  ما بين )

( بينمممما يرى همممايورد Bertini et al., 1999عنمممد األطفمممال والمراهقين برتيني وآخرون )

(Heyward, 1991( أن  يتراوح بين )من الطاقة الالزمة للشممممممخص يوميا ويعتمد 70-50 )%

 ZiMian, et) وى األنشممممممطة التي يقوم بها الشممممممخص، ويرى زايمن وآخرونذلك على مسممممممت

al,2001) ( وشمموتز Schutze, 1997( وولمور وكوسممتل )Wilmore & Costill, 1994 )

%( من إجمالي الطاقة التي يستهلكها الفرد يوميا، وعادة تتراوح بين 75-60أن  يشكل ما نسبت  )

بهن  يتراوح بين  (Nilüfer, etal,2017)فر وآخرون( سمممعرة / يوميا، ويرى نلو1200-2400)

(60-70.)% 

ض تظهر أهميت  في  (RMR)ونظرا الن  يشممممكل النسممممبة الكبرى من الطاقة المسممممتهلكة يوميا

( منها: العمر، والوراثة، RMRتوجي  التغذية والنمو لدى األفراد، ويوجد عدة عوامل تؤثر في)

م، والجنس، فيما يتعلق بالعمر أشممممارت دراسممممة ومسممممتوى الهرمونات، والعرق، وتركيب الجسمممم

(Speakman& Westerterp 2010)  ودراسمممممممة(Kyle, etal,2001)  أن التهثير يعود إلى

وزيادة كتلة ونسمممممبة  (Fat Free Mass)(FFM)النقص في كتلة الجسمممممم الخالية من الشمممممحوم 

تبين النقصان  ((Speakman & Westerterp,2010الشحوم مع التقدم في العمر، ففي دراسة 

سممممنة عند الذكور، وأظهرت  كغم/0.42كغم/سممممنة عند اإلناث و 0.13 (FFM)سممممنة في  52بعد 

بنسبة  (FFM)سنة فاكثر كان النقصان في  75أن  في عمر  (Kyle, etal,2001)نتائج دراسة 

سممنة من كال الجنسممين.  34-18%( عند اإلناث مقارنة بعمر 9.7%( عند الذكور ونسممبة )11.8)

إلى أن  بعد ضمممممبط  (Bouchard, et al, 1989)( أشمممممار RMRما يتعلق باثر الوراثة في)وفي

تهثير العمر، والجنس، وكتلة الجسممممممم الخالية من الشممممممحوم لدى األفراد المتطابقين من بويضممممممة 

، وفيما يتعلق بمسممممتوى الهرمونات (RMR)%من 40واحدة، تبين أن الوراثة تفسممممر ما نسممممبت  

المتعلقة بالغدة الدرقية وبالتحديد هرمون الثيروكسممممممين وعالقت  بالتمثيل  وبالتحديد الهرمونات

 (Pandit, et al, 2017)، إضممممممافة إلى هرمون اللبتين (Marzullo, et al, 2018)الغذائي 

من خالل زيادة السمنة، والعالقة عكسية  (RMR)الذي يعد نتاج لجين السمنة تعد ذات تهثير في 

 .(RMR)بين السمنة و
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إلى  (Foster, et al, 1997)ما يتعلق بتهثير العرق على سممبيل المثال  أشممارت دراسممة وفي

عند اإلناث في القوقاز أفضممل من اإلناث في أمريكيا من أصممل إفريقي، وفيما يتعلق  (RMR)أن 

وبالتحديد كتلة الجسمممممم الخالية من  (RMR)في تركيب الجسمممممم، يعد من اكثر العوامل تهثيرا في 

إلى   (Molnar&Schutz,1997)حيث أثبتت دراسمممة (Fat Free Mass)  (FFM)الشمممحوم 

سبت  ) سرت ما ن سة أخرى إلى (RMR)%( من 79.8أنها ف  (Sparti, et al,1997)، وفي درا

سبت   (FFM)( بمعنى أن 0.83( إلى )RMRو ) (FFM)وصل معامل االنحدار بين  تفسر ما ن

( وصمممممل Arciero, et al., 1993(، وفي دراسمممممة ارسممممميريو وآخرون )RMR%( من )83)

( يفسر ما نسبت  (FFM( أي أن 0.84( إلى )RMR( في )(FFMمعامل االنحدار للقدرة التنبئية 

، حيث أشمممار مك اردل واخرون (BSA) (. أيضممما مسممماحة سمممطح الجسممممRMR%( من )84)

(McArdle, et al., 1986( إلى أن األشممممخا  من عمر )35سممممنة( يحتاجون إلى ) 40-20-

سعرة لكل متر مربع من مساحة سطح الجسم في الساعة، وأسر  الطرق التقريبية لحساب ( 38

((RMR :للشخص تكون على النحو اآلتي 

((RMR  ساعة(. 24×  35× سعرة /يوميا= )مساحة سطح الجسم 

 ,Da)في دراسة دا وآخرون  RMR)ووصل معامل االرتباط بين مساحة سطح الجسم و )

et al, 2018) ( 0.81إلى.) 

 ,.McArdle et al( يرى مك اردل وآخرون )RMRوفيما يتعلق بتهثير الجنس في )

%( من السعرات 10-5( بنسبة تتراوح بين )RMR( أن اإلناث دائما أقل من الذكور في )1986

لديهن  (LBW)المستهلكة يوميا بسبب زيادة نسبة الشحوم عند اإلناث، ونقص كتلة العضالت 

وج  الخصو  بعد سن البلو ، أما قبل سن البلو  تكون الفروقات ضئيلة.  مقارنة بالذكور، وعلى

( بين الذكور واإلناث مثل RMRوتؤكد على ذلك أيضا الدراسات التي تم إجراؤها للمقارنة في )

 Ferraro   et(، فريرو وآخرون )Arciero et al., 1993دراسات كل من ارسيرو وآخرون )

al., 1992ون )( ، فونتفيالي وآخرFontivieille et al., 1992( جوران وآخرون ،)Goran 

et al., 1994,( جرفذز وآخرون ،)Griffiths et al., 1990 حيث أجمعت نتائج هذه ،)

( RMRالدراسات على أن الذكور دائما أعلى من اإلناث في التمثيل الغذائي خالل الراحة )

كور عنها عند اإلناث، والتفسيرات في ( سعرة/يوميا عند الذ600-500وتتراوح الزيادة بين )

أسباب ذلك متباينة منها ما هو مرتبط بزيادة حجم وكتلة العضالت عند الذكور مقارنة باإلناث 

والذي يقابل  زيادة في نسبة الشحوم عند اإلناث مقابلة بالذكور، ويؤكد على ذلك زورالو وآخرون 

(Zurlo et al., 1990بهن العضالت تستهلك ما نسب )(  من القيمة الكلية للتمثيل 30-20ت )%

الغذائي خالل الراحة، والبعض يرى أن النضج والفروقات الجنسية بين الجنسين من األسباب في 

(، ويعزو آخرون ذلك إلى زيادة الستيرويد Griffiths et al., 1990ذلك جرفذز وآخرون )

(Steroids( عند الذكور عن  عند اإلناث فريرو وآخرون )Ferraro et al., 1992 والبعض ،)

،  (Pirk, et al,  1999)يعزو ذلك لدورة الطمث وعدم انتظامها عند اإلناث بيرك وآخرون

 .(Berman, et al,1999)بيرمان وآخرون 
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قامت تاكور وجوتام ( عند األطفال RMRومن الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة )

(Thakur & Gautam,2016)  تحديد التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى بدراسة هدفت إلى

( طالب من 300( سنة في المدارس الهندية، وتكونت عينة الدراسة من )18-5الذكور من أعمار )

  (RMR)في وسط الهند، وكانت متوسطات التمثيل الغذائي خالل الراحة (Sagar)منطقة ساجار 

، و 902.60، 858.30، 818.10ي: )( سنوات على التوال9و   8، 7، 6سعرة/يوميا عند أعمار )

946.00.) 

( 7.5-3.5) في دراسة على األطفال من عمر (Goran,etal,1994)وقام جوران وآخرون 

وتوصمممملت  ،(FFM) سممممنة من الذكور واإلناث وذلك بهدف تحديد أكثر العوامل قدرة في تفسممممير

 د الذكور( عنRMR(، وكان )RMR%( من )63فسمممرت ما نسمممبت  ) (FFM)الدراسمممة إلى أن 

 .   (FFM)( سعرة/كغم من 53)

في ضمممموء ما سممممبق تبين أهمية دراسممممة مثل هذه المتغيرات لطلبة المدارس في الصممممفوف 

األربعة األولى، وعلى وج  الخصمممممو  بسمممممبب عدم توفر معلومات كافية حول هذه المتغيرات 

نة، وهذا يؤكد على بالررم من أهميتها الصحية للطلبة من حيث النمو وتوجي  التغذية وضبط السم

 أهمية إجراء مثل هذه الدراسة.

 أهمية الدراسة

ها تقييم أداء  (Standards) (Norms)تُعّرف المعايير  ها قيم مرجعية يتم من خالل على أن

 ,Baumgartner & Jacksonالفرد بالنسبة ألداء اآلخرين وتحديد مستواه في ضوء هذه القيم )

1987, p 7ة، حيث يتفق كل من: يمية القياس والتقويم في التربية الرياضمم(، وتنبع أهميتها من أه

(، كمميممركممنمممدال وآخممرون Baumgartner & Jackson, 1987بممجممممممارتممنممر وجممماكسمممممممون )

(Kirkendall, et.al, 1987)  على أن الوظائف والمهام الرئيسممممممة للقياس والتقويم في التربية

وتقويم البرامج، والتشممخيص، واالنتقاء الرياضممية تشممتمل على معرفة التحصمميل، وإثارة الدافعية، 

الرياضممي، والتنبؤ، والتصممنيف، ووضممع الدرجات، والبحث العلمي. من هنا تنبع أهمية الدراسممة 

الحالية من أهمية المعايير وبناؤها، إضممافة إلى أهمية المتغيرات المقاسممة، والعينة المطبق عليها، 

 ويمكن تحديد أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:

الدراسة الحالية األولى التي يتم إجراؤها على طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس  تعد .1

الحكومية الفلسطينية، وبالتالي سوف تسهم في تحديد مستوى قياسات تركيب الجسم والتمثيل 

الغذائي خالل الراحة لدى الطلبة، وبناء مستويات معيارية لها، لتوفير قيم مرجعية تسهم في 

 العاملين في مجال التربية والتعليم، وأولياء األمور، واألطباء، والباحثين في المجال.إفادة 

يوجد إجما  من قبل جميع الدراسات السابقة أن مشكلة السمنة عالمية، ومن المتغيرات التي  .2

ترتبط فيها تركيب الجسمممممم والتمثيل الغذائي خالل الراحة، ومن الصمممممعوبات في قياس مثل 

في هذه المرحلة عدم توفر أجهزة القياس الحديثة، وفي ظل توفر على جهاز  هذه المتغيرات
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(Tanita DC-360)   سة الحالية التوصل إلى معادالت تنبؤي سهم الدرا سة ت وتوفر قيم مقا

 يسهل استخدامها من قبل المعلمين والمعلمات والباحثين والمهتمين في المجال.

سة الحالية في تحديد مستويات .3 سهم الدرا سة في  ت سب المئوية للمتغيرات قيد الدرا النمو والن

 الصفوف األربعة األولى ومن كال الجنسين.

 تسهم الدراسة الحالية في تحديد تهثير الجنس والصف في المتغيرات قيد الدراسة. .4

تسممهم الدراسممة الحالية في تحديد إمكانية اسممتخدام مؤشممر كتلة الجسممم في التنبؤ بنسممبة شممحوم  .5

ل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصممممممفوف األربعة األولى في المدارس الجسممممممم والتمثي

 الحكومية الفلسطينية.

يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسمممة ونتائجها، وإجراءاتها إفادة الباحثين والمهتمين في  .6

 المجال من خالل إجراء بحوث جديدة.

 مشكلة الدراسة

سة تركيب الجسم والتمثيل ال غذائي لدى األطفال بدرجة كبيرة في الدول حظي موضو  درا

األجنبية وبعض الدول العربية، بينما لم يحظ بالدراسممممممة والبحث في فلسممممممطين، ويوجد نقص في 

المعلومات في هذا الموضو ، وأينما يوجد نقص تظهر الحاجة للدراسة والبحث، من هنا ظهرت 

لمجال، وبالتحديد يمكن إيجاز مشممكلة مشممكلة الدراسممة لدى الباحثان، لكي تكون دراسممة رائدة في ا

 الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما مستوى ومعدل النمو لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف  .1

األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية؟ وما المستويات المعيارية للمتغيرات قيد 

ض إلى   الصفوف؟الدراسة تبعا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى  .2

طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى إلى متغيري الجنس 

 والصف والتفاعل بينهما؟

مثيل الغذائي خالل ما إمكانية استخدام مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ بنسبة شحوم الجسم والت .3

 الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

بة  .1 لدى طل غذائي خالل الراحة  يل ال تحديد مسممممممتوى ومعدل النمو لتركيب الجسممممممم والتمث

الفلسممممممطينية، وبناء مسممممممتويات معيارية الصممممممفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية 

ض إلى الصفوف  .للمتغيرات قيد الدراسة تبعا
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في تركيب الجسممممم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصممممفوف التعرف إلى الفروق  .2

ض إلى متغيري الجنس والصممممممف  األربعممة األولى في المممدارس الحكوميممة الفلسممممممطينيممة تبعمما

 .والتفاعل بينهما

ية استخدام مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ بنسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي تحديد إمكان  .3

 خالل الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية.

 حدود الدراسة

 : ومية في كفي المدارس الح للذكور واإلناث طلبة الصمممممفوف األربعة األولى الحد البشااااار

 ولة فلسطين.من د -الضفة الغربية

 :المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية. الحد المكاني 

 :2018/2019الفصل الدراسي المدرسي األول من العام المدرسي  الحد الزماني. 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

بهحد صمممورة الدراسمممة التحليلية تارة، والدراسمممة االرتباطية تارة  اسمممتخدم المنهج الوصمممفي

 نظراض لمالءمت  ألرراض الدراسة. أخرى

 مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسممممة من طلبة الصممممفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية في جميع 

محافظات الضمممفة الغربية من دولة فلسمممطين والبالل عددهم وفق سمممجالت وزارة التربية والتعليم 

ض وطممال196779) 2018/2019للعممام المممدرسممممممي  ( ذكور، و 98994بممة، وذلممك بواقع )( طممالبمما

 ( يبين مجتمع الدراسة.1( إناث، والجدول رقم )97785)

( طالبا وطالبة من مختلف المحافظات الفلسطينية، وتمثل 2200وتكونت عينة الدراسة من )

%( من مجتمع الدراسمممممة، ونظرا الن المجتمع متجانس والظروف متقاربة تعد 1.11ما نسمممممبت  )

( طالبا 200عشممممموائية بواقع ) –جتمع الدراسمممممة، وتم اختيار العينة بطريقة طبقية العينة ممثلة لم

( لكل صممممممف، 550وطالبة من كل محافظة، موزعين على الصممممممفوف األربعة األولى بواقع )

 ( إناث.275( ذكور، و )275)
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ض إلى متغيرات المحافظة والمستوى الدراسي وا(: 1جدول ) لجنس توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا

 .(196779)ن= 

 المحافظة
 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1088 1113 1098 1127 1020 1025 917 953 القدس

 2588 2643 2669 2706 2556 2585 2473 2549 رام هللا

 217 165 197 155 159 158 175 162 أريحا

 1570 1656 1718 1665 1546 1608 1581 1610 حمبيت ل

 8135 8370 8287 8611 8006 8167 8280 8360 الخليل

 3355 3382 3429 3365 3246 3080 3139 3045 نابلس

 1206 1216 1243 1289 1205 1144 1192 1207 قلقيلية

 602 644 634 673 600 671 675 666 طوباس

 888 874 928 892 886 848 863 884 سلفيت

 1844 1783 1781 1815 1757 1767 1648 1736 طولكرم

 3061 3130 3154 3214 3041 3103 3343 3178 جنين

 24554 24976 25138 25512 24022 24156 24071 24350 المجموع

 ( طالبة97785) 4 – 1إناث  ( طالب98994) 4 – 1ذكور  اإلجمالي

 اسة.( يبين خصائص عينة الدر2والجدول رقم )

 .(2200=ن) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص عينة الدراسة(: 2جدول )

 المتغيرات الجنس
( 6) األول

 سنوات

 (7) الثاني

 سنوات

 (8) الثالث

 سنوات

 (9) الرابع

 سنوات
 الكلي

 ذكور

1100 

طول القامة 

 )سم(

117.78

±5.29 

123.74±

5.26 

129.37±

5.66 

134.61±

6.29 

126.38

±8.44 

 كتلة الجسم

 )كغم(

22.25±

3.96 

25.10±5

.05 

28.30±6

.69 

32.31±7.

65 

26.99±

7.08 

 إناث

1100 

طول القامة 

 )سم(

116.40

±5.28 

121.96±

5.89 

128.63±

6.26 

134.03±

5.96 

125.25

±8.87 

 كتلة الجسم

 )كغم(

21.82±

3.91 

24.17±4

.84 

28.27±6

.37 

31.67±7.

64 

26.48±

6.97 
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 ة واإلجراءات العمليةأدوات الدراس

 من أجل جمع البيانات استخدمت األدوات واإلجراءات التالية:

التي اشمممتملت على المعلومات اآلتية لكل طالبة: )االسمممم، والجنس،  :اساااتمارم جمع البيانات

والصممف، وطول القامة، وكتلة الجسممم، ونسممبة شممحوم الجسممم، وكتلة الجسممم الخالية من الشممحوم، 

 م، والتمثيل الغذائي خالل الراحة(.وكتلة ماء الجس

أمريكي الصممممنع مزود برسممممتاميتر لقياس الطول،  :(Detedcoميزان ميكانيكي من نوع )

حيث تم قياس الطول بدون حذاء ألقرب )اسممممممم( وذلك الن الطول من المتغيرات التي يتم تزويد 

 فيها قبل البدء بقياس المتغيرات األخرى. (Tanita- DC-360)جهاز 

حيمممث يعمممد من األجهزة الحمممديثمممة اإللكترونيمممة : (Tanita DC-360)تاااانيتاااا  جهاااا 

(Bioelectric Impedance Analysis)(BIA)  فلندي الصممممممنع، والتي تعتمد بقياس تركيب

الجسممممم )نسممممبة الشممممحوم، وكتلة الجسممممم الخالية من الشممممحوم( بناء على قياس الماء في الجسممممم 

ض يتطلب وضع مجسات الموجودة في األ(Electrolyte) والشحنات  نسجة، حيث كان القياس سابقا

(Electrodes) ( مدة حل( ول كا يد أم ال ياس سممممممواء )رسممممممل ال قائق تقريبماض 5على منطقة الق ( د

(Wilmore & Costill,1994)  لذلك اسمممممتمر التطوير باألجهزة ذات الصممممملة حتى تم تطوير

لي بيان للقياسات وآلية القياس بدون االعتماد على المجسات، وفيما ي (Tanita DC-360)جهاز 

 على الجهاز:

شحوم الجسم،  سبة  يتم من خالل الجهاز قياس متغيرات )مؤشر كتلة الجسم، كتلة الجسم، ن

كتلة شمممحوم الجسمممم، كتلة الجسمممم الخالية من الشمممحوم، كتلة ماء في الجسمممم(، بالنسمممبة لقياس كتلة 

 ( رم.10الجسم يكون إلى أقرب )

 الجها  من ثالثة أجزاء رئيسة هي: مكونات الجها : يتكون

  قطع معدنية لوضممع القدمين بدون ارتداء أي شمميء  أربعقاعدة الجهاز حيث يوجد في أعالها

 Leg to Leg)أو  (Foot to Foot)عليهما أثناء عملية القياس، لذلك يطلق علية البعض 

measure جيب وآخرون ،)(Jebb, et al, 2000). 

 وحة المعلومات للجهاز.قائم يصل بين القاعدة ول 

  ،لوحممة الجهمماز والتي تشممممممتمممل على معلومممات حول )كتلممة المالبس )كغم(، الجنس، العمر

 الطول )سم(، إضافة إلى طابعة لنتائج القياسات المذكورة.

 .وصلة تيار كهربائي 

 (.1)انظر الملحق رقم 
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مت خطوات القياس عليه وفق ما يليوقد ت

 غيل الجهاز.وصل الدائرة الكهربائية وتش 

 .))تزويد الجهاز بالمعلومات وهي )كتلة المالبس، الجنس، العمر بالسنة، الطول )سم 

 انتظار المفحو  لحين إعطاء الجهاز إشارة للصعود على الجهاز (Stand On). 

 .يصعد المفحو  إلى الجهاز وذلك بوضع القدمين على القطع المعدنية بطول القدمين معا 

  ( ثانية تقريباض.30على إجراء التحليل لمدة )يبدأ الجهاز بالعمل 

  يبقى المفحو  على الجهاز حتى يتم طباعة النتائج من قبل الجهاز إلكترونيا دون أي تدخل

 .للباحثان

 ( دقائق لكل مفحو .3-2تستغرق عملية القياس ككل بما فيها قياس الطول ) 

ة كتلة الشمممممخص تم قياسممممم  من خالل قسمممممم :2(كغم/مBMIقياس مؤشااااار كتلة الجسااااام )

 بالكيلوررام على مربع الطول بالمتر وذلك وفق المعادلة التالية:

(BMIكغم/م )كتلة الجسم )كغم(=  2 

 2)الطول )م((                                                          

 ,WHO)اسممممممتخدمت معادلة منظمة الصممممممحة العالمية قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة: .1

( سممنوات باالعتماد على كتلة الجسممم )كغم(، وهي األكثر اسممتخداما 10-3) ألعمار  (1985

في الدراسممممات السممممابقة ألنها بنيت على أعداد كبيرة ومن مختلف دول العالم، والمعادلة كما 

 يلي:

 (2.07) + كتلة الجسم(  × 0.0949= )  يوميا سعرة/  (RMR)معادلة الذكور: -

 (2.09) + كتلة الجسم( × 0.0941) = يوميا سعرة/  (RMR)معادلة اإلناث: -

( في المدارس قيد الدراسة 10-8تم إجراء جميع القياسات في الفترة الصباحية من الساعة ) .2

 في جميع المحافظات، وقبل اشتراك الطلبة بهي مجهود بدني، ودون تناول طعام اإلفطار.

سب .3 ية، وصادقة وثابتة، ومستخدمة في جميع األجهزة المستخدمة في القياس من المقاييس الن

أبحاث علمية منشمممورة عالميا، حيث تراوح صمممدق المحك لتحديد نسمممبة شمممحوم الجسمممم بين 

(Bioelectrical Impedance)  وطريقمممة اإلزاحمممة(Hydrostatic Weighing)  بين

، وأكد على ذلك دراسمات (Wilmore & Costill,1994)( كوسمتل وولمور0.90-0.94)

 جيمممب وآخرون  (Jebb, et al,2000)  (Lisa et al,2003)خرون كمممل من ليزا وآ

(Lukaski, et al, 1986)  دونالد وجفري(Donald & Jeffrey,2003)،  سممممالمي  و

(Salmi,2003) وجممورجممي وآخممرون ،(Jorge & etal,2018)  وديسممممممممي وآخممرون
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(Daisy, etal,2018)   والتي بينت فاعلية(Bioelectric Impedance) (BIA) ياس بق

 تركيب الجسم.

بعد جمع البيانات أدخلت وحللت إحصممممممائيا باسممممممتخدام برنامج الرزم اإلحصممممممائية للعلوم  .4

الجسممممممم باسممممممتخدام الحاسممممممب من  مؤشممممممر كتلة(، حيث تم حسمممممماب SPSSاالجتماعية )

وطول  من خالل البيانات األولية، التي تم إدخالها وهي )كتلة الجسم(  (Compute)المدخل

حال بالنسممممممبة للتمثيل الغذائي خالل الراحة، وبعد ذلك تم البدء في معالجة ، وكذلك الالقامة

 البيانات إحصائيا.

 متغيرات الدراسة

 (Independent Variables)المتغيرات المستقلة:   .أ

 الجنس: ول  مستويان هما: )ذكر، أنثى(. -

ث، الصف الصف: ول  أربعة مستويات هي: )الصف األول، الصف الثاني، الصف الثال -

 الرابع(.

 (Dependent Variables)المتغيرات التابعة:  .ب

 م والتمثيل الغذائي خالل الراحة.تتمثل في قياسات تركيب الجس

 المعالجات اإلحصائية

من أجل معالجة البيانات استخدم الباحثان برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحص ،):ائية اآلتية 

النسبة المئوية من اجل تحديد مستوى التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري و .1

 القياسات قيد الدراسة.

لبناء المستويات المعيارية للمتغيرات قيد الدراسة،  (Percentile Ranks)الرتب المئينية   .2

 %(.95%، 75%، 50%، 25وباالطال  على رالبية الدراسات السابقة تم اعتماد التقسيم: )

( لتحديد 4×2بهحد صوره العاملية )  (Two- Way ANOVA)تحليل التباين الثنائي .3

ض إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما، إضافة  الفروق في المتغيرات قيد الدراسة تبعا

ض إلى متغير الص  (Sidak Test)إلى اختبار سداك  ف.للمقارنات البعدية بين المتوسطات تبعا

( لتطوير المعادالت الخاصة للتنبؤ Simple Regression( )2Rمعامل االنحدار البسيط ) .4

 بقياس نسبة شحوم الجسم التمثيل الغذائي خالل الراحة بداللة مؤشر كتلة الجسم. 

 لتحديد مكونات معادالت االنحدار. (t-test)اختبار )ت(  .5
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 نتائج الدراسة

والذ  نّصه: ما مستوى ومعدل النمو لتركيب الجسم  النتائج المتعلقة بالتساؤل األول،

والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية 

 الفلسطينية؟ وما المستويات المعيارية للمتغيرات قيد الدراسة تبعاً إلى الصفوف؟

حسابية، والنسبة المئوية لمعدل استخدمت المتوسطات ال الشق األول من التساؤللثجابة عن 

( 3سنوات عند كل من الذكور واإلناث، ونتائج الجدول رقم ) 9سنوات إلى سن  6النمو من سن 

 تبين ذلك.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية للزيادة لتركيب الجسم (: 3جدول )

األربعة األولى في المدارس الحكومية والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف 

 .(2200الفلسطينية )ن=
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( أن المتوسط الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف األربعة األولى 3يتضح من الجدول رقم )

الجسم، وكتلة وكتلة العضالت، ونسبة شحوم  غيرات: )في المدارس الحكومية الفلسطينية إلى مت

ور كانت على التوالي: ثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكوالتم ومؤشر كتلة الجسم، ماء الجسم،

لى سعرة/يوميا( وعند اإلناث ع 1107.65، 2كغم/م16.67كغم،15.92%، 18.38كغم، 20.50)

سعرة/يوميا(، وفيما  1092.22، 2كغم/م16.65، كغم15.15%، 20.60م، كغ19.61التوالي: )

لي: ) على التواالرابع، كانت عند الذكور يتعلق في الزيادة والنمو من الصف األول إلى الصف 

على  سعرة/يوميا(، وعند اإلناث 228.43،  2كغم/م 1.74كغم، 5.91%، 0.82-كغم، 7.69

سعرة /يوميا(. وبشكل عام حدث زيادة  220.37، 2كغم/م1.43 %،0.74كغم، 6.92التوالي: ) 

ور حيث حدث نقص فيها بجميع المتغيرات كمؤشر على النمو باستثناء نسبة الشحوم عند الذك

 وزيادة في كتلة العضالت.

تم استخدام الرتب المئينية لكل من الذكور واإلناث  الشق الثاني من التساؤلولثجابة عن 

ض إلى الصفوف: ض إلى الصفوف الدراسية، وفيما يلي عرض للمستويات المعيارية تبعا  تبعا

 الصف األول األساسي

الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور واإلناث في الرتب المئينة لتركيب (: 4جدول )

 .(550الصف األول األساسي في المدارس الحكومية الفلسطينية )ن=

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 15.48 16.70 17.60 19.84 كتلة العضالت)كغم(

 16.50 18.30 20.30 24.30 نسبة الشحوم )%(

 11.60 12.40 13.70 15.50 سم )كغم(كتلة ماء الج

 14.88 15.50 16.30 18.36 (2مؤشر كتلة الجسم )كغم/م

 التمثيل الغذائي خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1107 1017 971.7 926.7 

 اإلناث

275 

 14.50 16.20 17.22 18.90 كتلة العضالت)كغم(

 16.02 19.70 22.40 27.58 نسبة الشحوم )%(

 11.20 12.50 13.32 14.60 الجسم )كغم( كتلة ماء

 14.78 15.70 16.60 18.60 (2مؤشر كتلة الجسم )كغم/م

 التمثيل الغذائي خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1100 1030 973 940 

كتلة العضالت، ونسبة ) % إلى متغيرات:95( أن أعلى رتبة مئينية 4يتضح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور  ومؤشر كتلة الجسم، جسم،شحوم الجسم، وكتلة ماء ال

سعرة/يوميا(  1107، 2كغم/م18.36 ،كغم15.50%، 24.30كغم، 19.84كانت على التوالي: )
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1100، 2كغم/م18.60 ،كغم14.60%، 27.58كغم، 18.90على التوالي: )كانت وعند اإلناث 

 سعرة/يوميا(.

 الصف الثاني األساسي

الرتب المئينة لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور واإلناث في (: 5)جدول 

 .(550الصف الثاني األساسي في المدارس الحكومية الفلسطينية )ن=

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 كتلة العضالت

 )كغم(
23.10 20.30 18.60 17.68 

 15.68 17.10 19.50 24.64 نسبة الشحوم )%(

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
17.90 15.70 14.40 13.78 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
19.20 16.70 15.70 15.00 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1197.33 1088.37 1039.80 1000.75 

 اإلناث

275 

كتلة 

 العضالت)كغم(
21.20 19.00 17.70 16.70 

 16.60 18.50 21.70 27.34 )%(نسبة الشحوم 

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
16.40 14.70 13.70 12.90 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
19.40 16.60 15.50 14.80 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1171.89 1068.40 1014.20 976.12 

كتلة العضالت، ونسبة ) يرات:% إلى متغ95( أن أعلى رتبة مئينية 5يتضح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور  ومؤشر كتلة الجسم، شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم،

 1197.33 ،2كغم/م19.20 ،كغم17.90%، 24.64كغم، 23.10كانت على التوالي: )

، 2م/مكغ19.40 ،كغم16.40%، 27.34كغم، 21.20سعرة/يوميا( وعند اإلناث على التوالي: )

 سعرة/يوميا(. 1171.89
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 يالصف الثالث األساس

الرتب المئينة لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور واإلناث في (: 6جدول )

 .(550الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية الفلسطينية )ن=

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 كتلة العضالت

 )كغم(
26.14 22.70 20.90 19.80 

نسبة الشحوم 

)%( 
26.72 18.62 16.10 14.50 

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
20.14 17.60 16.30 15.40 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
20.54 17.12 16.50 15.30 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1341.25 1158.29 1096.55 1057.50 

 اإلناث

275 

ة كتل

 العضالت)كغم(
24.80 22.40 20.30 19.10 

نسبة الشحوم 

)%( 
29.72 23.42 20.40 16.86 

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
19.22 17.30 15.70 14.80 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
20.26 17.72 16.40 15.30 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1308.98 1172.34 1108.04 1038.84 

كتلة العضالت، ونسبة ) % إلى متغيرات:95( أن أعلى رتبة مئينية 6يتضح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور  ومؤشر كتلة الجسم، حوم الجسم، وكتلة ماء الجسم،ش

 1341.25، 2كغم/م20.54 كغم، 20.14%، 26.72كغم، 26.14كانت على التوالي: )

، 2كغم/م20.26 ،كغم19.22 %،29.72كغم،  24.80إلناث على التوالي: )سعرة/يوميا( وعند ا

 سعرة/يوميا(. 1308.98
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 الصف الرابع األساسي

الرتب المئينة لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور واإلناث في (: 7جدول )

 .(550الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية الفلسطينية )ن=

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات سالجن

 الذكور

275 

 21.90 23.80 26.40 29.54 كتلة العضالت)كغم(

 14.10 16.40 19.84 28.84 نسبة الشحوم )%(

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
22.84 20.40 18.50 17.08 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.24 18.90 16.80 15.60 

التمثيل الغذائي خالل 

ة/ )سعر الراحة

 يوميا(

1468.37 1289.50 1187.35 1112.44 

 اإلناث

275 

 21.40 22.85 24.50 27.35 كتلة العضالت)كغم(

 16.85 20.95 24.36 31.90 نسبة الشحوم )%(

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
21.10 18.90 17.65 16.50 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.00 18.40 16.85 15.50 

ل التمثيل الغذائي خال

)سعرة/  الراحة

 يوميا(

1423.00 1256.12 1171.00 1103.80 

كتلة العضالت، ونسبة ) % إلى متغيرات:95( أن أعلى رتبة مئينية 7يتضح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور  ومؤشر كتلة الجسم، شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم،

، 2كغم/م 22.24 1468.37،كغم 22.84%، 8.842كغم، 29.54كانت على التوالي: )

، 2كغم/م22 ،كغم 21.10%، 31.90كغم،  27.35سعرة/يوميا( وعند اإلناث على التوالي: )

 سعرة/يوميا(. 1423
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 العينة الكلية

الرتب المئينة لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى العينة الكلية (: 8جدول )

 .(2200)ن=

 %25 %50 %75 %95 يراتالمتغ الجنس

 الذكور

1100 

 18.50 21.20 24.30 29.99 )كغم( كتلة العضالت

 14.72 17.20 20.50 30.29 نسبة الشحوم )%(

 13.50 15.50 17.80 21.99 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.30 17.50 15.90 14.90 

التمثيل الغذائي خالل 

 ميا()سعرة/ يو الراحة

1437 1176.00 1069.31 1000.00 

 اإلناث

1100 

 17.70 20.20 23.40 28.20 )كغم( كتلة العضالت

 16.20 19.45 24.10 32.70 نسبة الشحوم )%(

 13.00 14.80 17.10 20.60 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.10 17.80 16.10 14.80 

التمثيل الغذائي خالل 

 )سعرة/ يوميا( احةالر

1395 1159.24 1059.00 985.08 

كتلة ) % للعينة الكلية إلى متغيرات:95( أن أعلى رتبة مئينية 8يتضح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل  ومؤشر كتلة الجسم، شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم،العضالت، ونسبة 

 1437 ،2كغم/م22.30 %،30.29م، كغ29.99الراحة( عند الذكور كانت على التوالي: )

 ،2كغم/م22.10 ،كغم 20.60%، 32.70كغم،  28.20سعرة/يوميا( وعند اإلناث على التوالي: )

 سعرة/يوميا(. 1395

ثانيا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني، والذ  نّصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس  في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة

 الحكومية الفلسطينية تعزى إلى متغير  الجنس والصف والتفاعل بينهما؟"

(، حيث تبين 4 × 2لثجابة عن التساؤل استخدم تحليل التباين الثاني بهحد صوره العاملية )

  تحليل التباين الثنائي. ( نتائج10( المتوسطات الحسابية، والجدول رقم )9نتائج الجدول رقم )
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف  (:9جدول )

 .األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية تبعا إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما

 الصف المتغيرات

 الجنس

( 6) األول

 سنوات

 (7) الثاني

 سنوات

 (8) الثالث

 سنوات

 (9) الرابع

 سنوات

الوسط 

 المو ون

كتلة 

 العضالت

 )كغم(

 20.50 24.49 21.64 19.07 16.80 ذكر

 19.61 23.21 20.84 18.10 16.29 أنثى

الوسط 

 الموزون

16.54 18.59 21.24 23.85 20.05 

نسبة 

الشحوم 

)%( 

 18.38 18.22 17.88 18.40 19.04 ذكر

 20.60 21.16 20.93 19.90 20.42 أنثى

الوسط 

 الموزون

19.73 19.15 19.40 19.69 19.49 

كتلة ماء 

الجسم 

 )كغم(

 15.92 19.00 16.77 14.81 13.09 ذكر

 15.15 17.92 16.10 13.99 12.60 أنثى

الوسط 

 الموزون

12.84 14.40 16.43 18.46 15.54 

مؤشر كتلة 

 الجسم

 (2)كغم/م

 16.67 17.67 16.80 16.30 15.93 ذكر

 16.65 17.48 16.94 17.48 16.05 أنثى

الوسط 

 الموزون
15.99 16.21 16.87 17.58 16.66 

التمثيل 

الغذائي 

خالل 

  الراحة

)سعرة/ 

 يوميا(

 1107.65 1228.45 1137.47 1064.67 1000.02 ذكر

 1092.22 1208.41 1132.25 1040.39 987.85 أنثى

الوسط 

 الموزون

993.93 1052.53 1134.86 1218.43 1099.94 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 3)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل (: 10جدول )

الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية تبعا إلى متغيري 

 .الجنس والصف والتفاعل بينهما

 

 (.α  =0.05لداللة )*دال إحصائيا عند مستوى ا

 ( ما يلي:9يتضح من الجدول رقم )

 ( لداللة لة تغيرات ( في مα  =0.05توجد فروق ذات داللة إحصمممممممائية عند مسممممممتوى ا كت

والتمثيل الغذائي  ومؤشمر كتلة الجسمم، لة ماء الجسمم،العضمالت، ونسمبة شمحوم الجسمم، وكت

لمتغيرات باستثناء نسبة شحوم خالل الراحة بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور في جميع ا

 ، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في متغير مؤشر كتلة الجسم.لجسم كانت لصالح اإلناثا
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصممممممائية عند مسممممممتوى الداللةα  =0.05 في المتغيرات قيد )

 الدراسة تعزى للتفاعل بين متغيري الجنس والصف الدراسي.

 لداللة ) توجد فروق ذات داللة لة ( في متα  =0.05إحصمممممممائية عند مسممممممتوى ا غيرات كت

والتمثيل الغذائي خالل الراحة تعزى إلى  ومؤشر كتلة الجسم، لة ماء الجسم،وكت العضالت،

ض إلى متغير الصف.  متغير الصف، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في نسبة شحوم الجسم تبعا

( للمقارنات Sidak Testخدم اختبار ساادا) )ولتحديد الفروق تبعاً إلى متغير الصااف اساات

 ( تبين ذلك.11البعدية بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول رقم )

نتائج اختبار سداك للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمتغيرات الدالة  (:11جدول )

 .تبعا إلى متغير الصف إحصائيا

 رابعال الثالث الثاني األول الصف المتغيرات

 كتلة العضالت

 *7.30- *4.69- *2.04-  األول

 *5.25- *2.65-   الثاني

 *2.60-    الثالث

     الرابع

 كتلة ماء الجسم

 *5.61- *3.58- *1.55-  األول

 *4.02- *2.03-   الثاني

 *2.02-    الثالث

     الرابع

     الرابع

 مؤشر كتلة الجسم

 *1.59- *0.87- *0.22-  األول

 *1.36- *0.65-   الثاني

 *0.71-    الثالث

     الرابع

التمثيل الغذائي خالل 

 الراحة

 *224.67- *140.92- *58.59-  األول

 *166.07- *82.32-   الثاني

 *83.75-    الثالث

     الرابع

ض عند مستوى )  (.  =0.05* دال إحصائيا
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( في α  =0.05وق ذات داللة عند مسمممتوى الداللة )( وجود فر11يتضمممح من الجدول رقم )

والتمثيل الغذائي خالل الراحة  ومؤشممر كتلة الجسممم، تلة ماء الجسممم،وك تغيرات كتلة العضممالت،م

 تعزى إلى متغير الصف ولصالح الصف األعلى.

ثالثا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث، والذ  نّصه: "ما إمكانية استخدام مؤشر كتلة 

جسم في التنبؤ بنسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة ال

 األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية؟"

(، Regression Simple( )2R(لثجابة عن التسمممماؤل اسممممتخدام معامل االنحدار البسمممميط 

 وفيما يلي عرض لتحليل االنحدار عند كل من الذكور واإلناث:

 لذكورا

مؤشر كتلة الجسم نتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار لمساهمة (: 12) جدول

في التنبؤ بنسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور في الصفوف األربعة 

 .األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية

 

 (. =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )

( أن متغير مؤشمممر كتلة الجسمممم يصممملح للتنبؤ لشمممحوم الجسمممم 12) رقم يتضمممح من الجدول

الذكور في الصممممممفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية والتمثيل الغذائي خالل الراحة عند 

(، ومن أجل 0.766، 0.804( على التوالي: )2R، حيث كانت قيم معامل االنحدار )الفلسممممممطينية

( تبين 13الت خط االنحدار لكل متغير اسممممتخدم اختبار )ت( ونتائج الجدول )الوصممممول إلى معاد

 ذلك.
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج اختبار )ت( ومعامل بيتا لمعادلتي االنحدار التي تم التوصل إليها للتنبؤ بقياس (: 13) جدول

 .نسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة بداللة مؤشر كتلة الجسم عند الذكور

 
 (.  =0.0001ائيا عند مستوى )*دال إحص

( أن معادلتي خط االنحدار لصممالحية مؤشممر كتلة الجسممم للتنبؤ 13) رقم يتضممح من الجدول

الذكور في الصممممممفوف األربعة األولى في لشممممممحوم الجسممممممم والتمثيل الغذائي خالل الراحة عند 

 كانتا على النحو اآلتي: المدارس الحكومية الفلسطينية

 مؤشر كتلة الجسم(  + (11.795-= ) سبة شحوم الجسم )%(المعادلة األولى: ن((× 

(1.810.)) 

   :المعادلة الثانية(RMR) ( =266.487سعرم/يوميا) +  )مؤشر كتلة الجسم((× 

(716.466.)) 

 ( يبينان فاعلية خط االنحدار للمعادلتين.2(، )1والشكلين )

 

ؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في نسبة شحوم فاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير م :(1شكل )

 .الجسم عند الذكور
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فاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير مؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في التمثيل الغذائي : (2شكل )

 .خالل الراحة عند الذكور

 اإلناث

كتلة الجسم  مؤشرنتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار لمساهمة (: 14) جدول

في التنبؤ بنسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى اإلناث في الصفوف األربعة 

 .األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية

 

 (. =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )
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 2021( 3)35سانية( المجلد ألبحاث )العلوم اإلنللنجاح مجلة جامعة اــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن متغير مؤشمممر كتلة الجسمممم يصممملح للتنبؤ لشمممحوم الجسمممم 14) رقم يتضمممح من الجدول

اإلناث في الصممممممفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الغذائي خالل الراحة عند والتمثيل 

(، ومن أجل 0.741، 0.874( على التوالي: )2R، حيث كانت قيم معامل االنحدار )الفلسممممممطينية

( تبين 15الوصممممول إلى معادالت خط االنحدار لكل متغير اسممممتخدم اختبار )ت( ونتائج الجدول )

  ذلك.

نتائج اختبار )ت( ومعامل بيتا لمعادلتي االنحدار التي تم التوصل إليها للتنبؤ بقياس : (15) جدول

 .نسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة بداللة مؤشر كتلة الجسم عند اإلناث

 

 (.  =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )

مؤشممر كتلة الجسممم للتنبؤ  ( أن معادلتي خط االنحدار لصممالحية15)رقم يتضممح من الجدول 

اإلناث في الصممممممفوف األربعة األولى في لشممممممحوم الجسممممممم والتمثيل الغذائي خالل الراحة عند 

 كانتا على النحو اآلتي: المدارس الحكومية الفلسطينية

 ×))مؤشر كتلة الجسم(  + (15.413-= ) المعادلة األولى: نسبة شحوم الجسم )%( -

(2.163.)) 

 ×))مؤشر كتلة الجسم(  + (257.375سعرم/يوميا= ) (RMR)المعادلة الثانية:   -

(50.126.)) 

 فاعلية خط االنحدار للمعادلتين. ( يبينان4) (،3والشكلين )
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فاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير مؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في نسبة شحوم  :(3شكل )

 .الجسم عند اإلناث

 

لقدرة التنبؤية لمتغير مؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في التمثيل الغذائي فاعلية خط االنحدار ل :(4شكل )

 .خالل الراحة عند اإلناث
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 مناقشة النتائج

بناء مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى هدفت الدراسة إلى 

المقارنة في طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية، إضافة إلى 

ض إلى متغيري الجنس، والصف، إضافة إلى معرفة فاعلية مؤشر كتلة  المتغيرات قيد الدراسة تبعا

الجسم في التنبؤ في نسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة، ولتحقيق ذلك أجريت 

ض وطالبة، وتم قياس متغيرات: 2200الدراسة على عينة قوامها ) ت، ونسبة كتلة العضال)( طالبا

والتمثيل الغذائي خالل الراحة(، وفيما يلي  شر كتلة الجسم،شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم، ومؤ

ض إلى هذه المتغيرات:  عرض لمناقشة النتائج تبعا

 الجسم الخالية من الشحوم( )كغم( متغير كتلة العضالت )كتلة

 9-6ة العضالت ألعمار من خالل عرض نتائج الدراسة للعينة الكلية تبين أن متوسط كتل

كغم، ووصل 29.99% كانت 95كغم وأعلى رتبة مئينية عند  20.5سنوات عند الذكور كان 

كغم، وكانت  28.20% كانت 95كغم وأعلى رتبة مئينية عند 19.61المتوسط عند اإلناث إلى 

رق كغم، وكان الف 2.5-1.5سنوات تتراوح بين  9-6الزيادة في كتلة العضالت كل عام من سن 

كغم. 6.92كغم، وعند اإلناث  7.69في الزيادة بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور

( سنوات عند الذكور على التوالي: 9، 8، 7، 6وكانت متوسطات كتلة العضالت تبعاض ألعمار )

كغم، 16.29كغم(، وعند اإلناث على التوالي: )24.49كغم، 21.54كغم، 19.07كغم، 16.80)

كغم(. وعند مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات 23.21كغم، 20.84، كغم 18.10

سنوات في  9السابقة تبين أن هناك تباين في النتائج، على سبيل المثال جاء المتوسط في عمر 

على الذكور السعوديين  (Al-Hazzaa,2007)الدراسة الحالية اقل من المتوسط في دراسة الهزا  

( سنوات في 9كغم، كذلك جاء المتوسط لعمر )25.5سنة، حيث كان المتوسط  (12-9من عمر )

لدى األطفال في   (Anne, etal,2018)آن وآخرون الدراسة الحالية اقل من المتوسط في دراسة 

كغم، ولدى اإلناث  24.7حيث كان المتوسط لدى الذكور  سنوات 10-9سلطنة عمان من أعمار 

( سنوات في الدراسة الحالية أعلى من المتوسط في دراسة 9ر )وجاء المتوسط لعم، كغم 23.6

حيث وصل  لدى طلبة المدارس في شرق الهند، (Sampriti, etal,2018)سامبرتي وآخرون 

كذلك جاء المتوسط في  كغم،19.20كغم، ولثناث 20.10المتوسط للذكور في هذا العمر إلى 

في تشيلي، حيث وصل عند  (Aguirre, etal,2015) الدراسة الحالية اقل من المتوسط في دراسة

كغم، وتعود هذه الفروقات بين نتائج الدراسة الحالية 19.30كغم، ولثناث 22.8الذكور إلى 

 &Iju)خر آلوالدراسات السابقة إلى االختالف في التغذية، واألنشطة اليومية من مجتمع 

Hari,2018).  

ض إلى م تغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما تبين وعند المقارنة في كتلة العضالت تبعا

ض للصف ولصالح الصف األعلى، وال يوجد تفاعل  وجود فروق تبعاض للجنس ولصالح الذكور، وتبعا

بين الجنس والصف في التهثير في كتلة العضالت، فيما يتعلق في الفروق لصالح الذكور تتفق 

 (Trudy, etal, 2014) و (Sampriti, etal,2018)  النتائج مع نتائج دراسات كل من: 
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والتي بينت نتائجها زيادة كتلة العضالت في هذه المرحلة عند الذكور  (Aguirre, etal,2015)و

في إشارتهم أن  (Liogd, etal, 2016)وآخرون  اإلناث، واكد على هذه الفروق لويدمقارنة ب

بالنسبة للفروق تبعاض % من اإلناث. أما 30-%25بنسبة تتراوح بين  (FFM)الذكور اكثر في 

ضج مع التقدم في العمر حيث أشار عالن وآخرون نللصف فان ذلك يعود إلى النمو وال

(Alan,etal,2002)  سنوات يكون  10-5إلى أن  بشكل عام في سن(FFM)  أعلى عند الذكور

زيادة في  أفضلكغم، ويصل الذكور نتيجة للنمو في مرحلة الشباب إلى  3-1عن اإلناث من 

(FFM)  سنة. 16-15سنة، واإلناث في سن  20-19في سن 

 متغير نسبة شحوم الجسم )%(

-6من خالل عرض نتائج الدراسة للعينة الكلية تبين أن متوسط نسبة شحوم الجسم ألعمار 

%، ووصل 30.29% كانت 95% وأعلى رتبة مئينية عند  18.38سنوات عند الذكور كان  9

%، وكانت الزيادة 32.70% كانت 95وأعلى رتبة مئينية عند % 19.61المتوسط عند اإلناث إلى 

%، بينما حدث تراجع بنسبة 1سنوات عند اإلناث  9-6في نسبة شحوم الجسم كل عام من سن 

%، 0.82-% عند الذكور، وكان الفرق في التغير بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور1

( سنوات 9، 8، 7، 6شحوم الجسم تبعاض ألعمار )%. وكانت متوسطات نسبة  0.74وعند اإلناث 

%(، وعند اإلناث على 18.22%، 17.88%، 18.40%، 19.40عند الذكور على التوالي: )

%(. وجاء المتوسط في الدراسة الحالية أعلى 21.16%، 20.93%، 19.90%، 20.42التوالي: )

في سلطنة عمان من  لدى األطفال (Anne, etal,2018)آن وآخرون من المتوسط في دراسة 

%، وجاء 18.9% ، ولدى اإلناث 16.5حيث كان المتوسط لدى الذكور  سنوات 10-9أعمار 

سامبرتي وآخرون ( سنوات في الدراسة الحالية أعلى من المتوسط في دراسة 9المتوسط لعمر )

(Sampriti, etal,2018)   لدى طلبة المدارس في شرق الهند ،حيث وصل المتوسط بالتساوي

و جاء المتوسط في الدراسة الحالية اقل من المتوسط  %،12.45لذكور واإلناث في هذا العمر إلى ل

%، ولثناث 27.6في تشيلي، حيث وصل عند الذكور إلى  (Aguirre, etal,2015) في دراسة

 (Al-Hazzaa,2007)الهزا  %، كذلك جاء متوسط الذكور اقل من المتوسط في دراسة 30.8

%، كما جاء المتوسط 19.7( سنة، حيث كان المتوسط 12-9عوديين من عمر )على الذكور الس

في   (German, etal,2016)في الدراسة الحالية اقل من المتوسط  في دراسة جيرمان وآخرون 

.ولعل األسباب الرئيسة في %22.3%، ولثناث 19.1كولومبيا ، حيث وصل عند الذكور إلى 

سابقة يعود إلى عدة عوامل منها: اختالف طرق القياس، والتغذية، االختالف بين نتائج الدراسات ال

واألنشطة اليومية، والعوامل الجغرافية والمناخية، على سبيل المثال أشار زهانج 

إلى أن نسبة الشحوم والسمنة لدى األطفال في الحضر اكثر من  (Zhang, etal, 2012)وأخرون

 اط والتغذية.الريف، ولك نظرا الختالف في الحركة والنش

ض إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما تبين  وعند المقارنة في نسبة شحوم الجسم تبعا

ض إلى متغير الصف،  ض للجنس ولصالح اإلناث، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا وجود فروق تبعا

تعلق في الفروق وال يوجد تفاعل بين الجنس والصف في التهثير في نسبة شحوم الجسم، فيما ي

 ,Aguirre)و (Trudy, etal, 2014) لصالح اإلناث تتفق النتائج مع نتائج دراسات كل من: 
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etal,2014)   والتي بينت نتائجها زيادة نسبة شحوم الجسم في هذه المرحلة عند اإلناث مقارنة

 (Liogd, etal, 2016)وآخرون  ضئيلة، واكد على هذه الفروق لويد بالذكور وان كانت الزيادة

% من اإلناث. أما بالنسبة 30-%25بنسبة تتراوح بين  (FFM)في إشارتهم أن الذكور اكثر في 

ض للصف فان الزيادة كانت ضئيلة جدا بين صف وآخر.   لعدم ظهور الفروق تبعا

ض للجنس أشار عالن وآخرون   إلى  (Alan,etal,2002)وبالررم من ظهور الفروق تبعا

سنوات بين الذكور واإلناث والفروقات تكون قليلة،  10-5لشحوم في عمر وجود تقارب في نسبة ا

سنوات مقارنة بالذكور، وتظهر  10% في سن 6% في سن سنة ونسبة 1كثر بنسبة أوتكون اإلناث 

كغم/سنة، بينما تنقص 1.15هذه الفروقات في سن البلو  حيث تزداد كتلة الشحوم لدى اإلناث بواقع 

م( عند الذكور، واكد على ذلك كتلة العضالت )كتلة الجسم الخالية من الشحوكتلة الشحوم وتزداد 

بنسبة تتراوح  (FFM)في إشارتهم أن الذكور اكثر في  (Liogd, etal, 2016)وآخرون  لويد

 % من اإلناث.30-%25بين 

 متغير كتلة ماء الجسم )كغم(

 9-6ة ماء الجسم ألعمار من خالل عرض نتائج الدراسة للعينة الكلية تبين أن متوسط كتل

كغم، ووصل 21.99% كانت 95كغم وأعلى رتبة مئينية عند  15.92سنوات عند الذكور كان 

كغم ، وكانت 20.66% كانت 95كغم وأعلى رتبة مئينية عند  15.15المتوسط عند اإلناث إلى 

ض، وتع 2-1.5سنوات تتراوح بين 9-6الزيادة في كتلة ماء كل عام من سن  تمد على كغم تقريبا

الزيادة في كتلة الجسم بشكل عام وكتلة العضالت بشكل خا  والتي تصل نسبة الماء فيها إلى 

كغم، وعند  5.91%، وكان الفرق في الزيادة بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور 73

د ( سنوات عن9، 8، 7، 6) كغم. وكانت متوسطات كتلة ماء الجسم تبعاض ألعمار 5.30اإلناث 

كغم(، وعند اإلناث على التوالي: 19كغم، 16.77كغم، 14.81كغم، 13.90الذكور على التوالي: )

كغم(. وعند النظر إلى هذه القيم وكتلة الجسم لدى 17.92كغم، 16.10كغم، 13.99كغم، 12.60)

إلى أن نسبة الماء في   (Gyton,1976)أفراد عينة الدراسة فهنها تتفق مع ما أشار الي  جايتون

%( من كتلة الفرد وتختلف هذه النسبة من فرد إلى آخر، وذلك نظرا 75-%45الجسم تتراوح بين )

لالختالف في كتلة الجسم، وكتلة العضالت، وكتلة الشحوم، وطبيعة النشاط الممارس، والعمر، 

 .والجنس، والمناخ

ض إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل  بينهما تبين وعند المقارنة في كتلة ماء الجسم تبعا

ض إلى متغير الصف ولصالح الصف األعلى، وال  ض للجنس ولصالح الذكور، وتبعا وجود فروق تبعا

يوجد تفاعل بين الجنس والصف في التهثير في كتلة ماء الجسم، والسبب الرئيسي في ظهور الفروق 

باإلناث ونسبة  تبعاض إلى متغيري الجنس والصف يعود إلى زيادة كتلة العضالت عند الذكور مقارنة

الطرق السريعة الستخراج كتلة العضالت )كتلة  أحد%، لذلك 73الماء في العضالت تصل إلى 

. واكد (Mehdizadeh,2012) 0.73الجسم الخالية من الشحوم( هي قسمة كتلة ماء الجسم على 

ة بنسب (FFM)في  أكثرفي إشارتهم أن الذكور  (Liogd, etal, 2016)وآخرون  على ذلك لويد

ض للصف فان ذلك يعود إلى النمو 30-%25تتراوح بين  % من اإلناث، أما بالنسبة للفروق تبعا
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، إضافة إلى زيادة (Alan,etal,2002)ضج والزيادة في كتلة العضالت مع التقدم في العمر، نوال

 &Wilmore)إلي  ولمور وكوستل )كتلة الجسم مع التقدم في العمر حيث أشار 

Costill,1994,p 406 (  من كتلة الجسم عند الميالد 25على أن العضالت تشكل ما نسبت )%

 ة الشباب.ل%( فهكثر في مرح40وتتضاعف لكي تصل إلى )

 (2متغير مؤشر كتلة الجسم )كغم/م

-6ألعمار  (BMI)من خالل عرض نتائج الدراسة للعينة الكلية تبين أن مؤشر كتلة الجسم 

، 2كغم/م22.30% كانت 95وأعلى رتبة مئينية عند  2كغم/م16.67سنوات عند الذكور كان  9

% كانت 95وأعلى رتبة مئينية عند  2كغم/م16.65ووصل المتوسط عند اإلناث إلى 

 0.75-0.5سنوات تتراوح بين  9-6كل عام من سن  )BMI(، وكانت الزيادة في 2كغم/م22.10

ض، وتعتمد على الزيادة في كتلة الجسم وطول القامة، 2كغم/م وكان الفرق في الزيادة بين الصف  تقريبا

. وكانت متوسطات 2كغم/م1.43واإلناث  2كغم/م1.74األول إلى الصف الرابع عند الذكور 

)BMI( ( ض إلى أعمار ، 2كغم/م15.93( سنوات عند الذكور على التوالي: )9، 8، 7، 6تبعا

، 2كغم/م6.051(، وعند اإلناث على التوالي: )2كغم/م17.67، 2كغم/م16.80، 2كغم/م16.30

لدى أفراد عينة  )BMI(. وعند النظر إلى قيم )2كغم/م17.48، 2كغم/م16.94، 2كغم/م16.13

الدراسة فهن  يوجد فيها تدرج في الزيادة في النمو في الطول وكتلة الجسم. وجاء المتوسط في 

لدى   (Sampriti, etal,2018)سامبرتي وآخرون الدراسة الحالية أعلى من المتوسط في دراسة 

حيث وصل المتوسط بالتساوي للذكور واإلناث في هذا العمر إلى  طلبة المدارس في شرق الهند،

في البحرين، حيث  )Nadia & Parveen,2009(، وأعلى من المتوسط في دراسة 2م/كغم14.24

، وجاء المتوسط اقل من المتوسطات 2كغم/م 16.4، وعند اإلناث 2كغم/م 15.8كان عند الذكور 

لدى األطفال في سلطنة عمان   (Anne, etal,2018)آن وآخرون دراسة سات كل من: في درا

 16.9، ولدى اإلناث 2كغم/م 16.8حيث كان المتوسط لدى الذكور  سنوات 10-9من أعمار 

 18في تشيلي، حيث وصل المتوسط عند الذكور إلى  ) ,al etAguirre, 2015(، ودراسة2كغم/م

الهزا  كذلك جاء متوسط الذكور اقل من المتوسط في دراسة ،  2مكغم/ 17.3، ولثناث  2كغم/م

(Al-Hazzaa,2007) ( سنة ، حيث كان المتوسط 12-9على الذكور السعوديين من عمر )18 

في نيوزلندا ، حيث وصل المتوسط  )2009al etsh, Ru ,(  ش وأخرون و، ودراسة ر2كغم/ م

، ودراسة جيرمان  2كغم/م23.2وعند اإلناث ،  2كغم/م 19سنوات إلى  9عند الذكور في عمر 

 9في كولومبيا ، حيث وصل المتوسط عند الذكور في عمر  (German, etal, 2016)وآخرون 

، ولعل األسباب الرئيسة في االختالف بين 2كغم/م17.6، وعند اإلناث 2كغم/م 17.9سنوات إلى 

معدالت نمو كتلة الجسم وطول القامة، نتائج الدراسات السابقة يعود إلى عدة عوامل منها: اختالف 

كما أظهرت النتائج فاعلية  والتغذية، واألنشطة اليومية، والعوامل الجغرافية والمناخية، والوراثة.

مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ في نسبة شحوم الجسم، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى أن 

ر كتلة الجسم في رالبية الدراسات العالمية العامل المشترك هو كتلة الجسم، لذلك استخدم مؤش

 .Zhang, et al, 2018)) لقياس السمنة
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 لغذائي خالل الراحة )سعرم/يوميا(متغير التمثيل ا

 (RMR)من خالل عرض نتائج الدراسة للعينة الكلية تبين أن التمثيل الغذائي خالل الراحة 

% كانت 95وأعلى رتبة مئينية عند  سعرة/يوميا1107.65سنوات عند الذكور كان  9-6ألعمار 

سعرة/يوميا وأعلى رتبة مئينية 1092.22سعرة/يوميا، ووصل المتوسط عند اإلناث إلى 1427

سنوات  9-6كل عام من سن  (RMR)سعرة/يوميا ، وكانت الزيادة في 1395% كانت 95عند 

ض، وتعتمد على الزيادة في كتلة الجس100-70تتراوح بين  م وطول القامة والعمر، سعرة/يوميا تقريبا

سعرة/يوميا 228.43وكان الفرق في الزيادة بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور 

( سنوات عند 9، 8، 7، 6تبعاض ألعمار)(RMR) سعرة/يوميا. وكانت متوسطات 220.37واإلناث 

 رة/يوميا،سع 1137.47يوميا،  سعرة/ 1064.67سعرة/يوميا،  1000.02الذكور على التوالي: )

 1040.39سعرة/يوميا،  987.58سعرة/يوميا(، وعند اإلناث على التوالي: ) 1228.45

لدى  RMR)سعرة/يوميا(. وعند النظر إلى قيم )1208.22سعرة/يوميا،  1132.35سعرة/يوميا، 

أفراد عينة الدراسة فإن المتوسطات كانت أعلى من المتوسطات في دراسة تاكور وجوتام 

(Thakur & Gautam,2016)  في المدارس الهندية، حيث كانت المتوسطات إلى(RMR)  

سعرة/يوميا،  858.30سعرة/يوميا ،  818.10( سنوات على التوالي: )9و   8، 7، 6عند أعمار )

سعرة/يوميا( والسبب الرئيسي هو نقص كتلة الجسم وكتلة  946.00سعرة/يوميا، و  902.60

 (Thakur & Gautam,2016)دراسة تاكور وجوتام في  (FFM)الجسم الخالية من الشحوم 

، حيث أثبتت دراسة (RMR)مقارنة بالدراسة الحالية، وهي من المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في

(Molnar&Schutz,1997)   إلى أن(FFM)  (  من 79.8فسرت ما نسبت )%(RMR)  وفي ،

( إلى RMRو ) (FFM)ين وصل معامل االنحدار ب (Sparti, et al,1997)دراسة أخرى إلى 

(، وفي دراسة ارسيريو وآخرون RMR%( من )83تفسر ما نسبت  ) (FFM)( بمعنى أن 0.83)

(Arciero, et al., 1993 وصل معامل االنحدار للقدرة التنبئية )FFM)( في )RMR إلى )

 .(RMR%( من )84( يفسر ما نسبت  )(FFM( أي أن 0.84)

ض إل (BSA)وعند المقارنة في  ى متغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما تبين وجود تبعا

ض إلى متغير الصف ولصالح الصف األعلى، وال يوجد  ض للجنس ولصالح الذكور، وتبعا فروق تبعا

ض إلى  (RMR)تفاعل بين الجنس والصف في التهثير في  ، والسبب الرئيس في ظهور الفروق تبعا

  (FFM)م وكتلة الجسم الخالية من الشحوم متغيري الجنس والصف يعود إلى زيادة كتلة الجس

ضج والزيادة فيها مع التقدم في العمر، نوطول القامة عند الذكور مقارنة باإلناث، كذلك النمو وال

ض للجنس ولصالح الذكور اتفقت النتائج مع نتائج دراسات كل من:  ارسيرو فيما يتعلق بالفروق تبعا

(، فونتفيالي Ferraro   et al., 1992وآخرون )(، فريرو Arciero et al., 1993وآخرون )

(، جرفذز ,Goran et al., 1994(، جوران وآخرون )Fontivieille et al., 1992وآخرون)

(، حيث أجمعت نتائج هذه الدراسات على أن الذكور دائما Griffiths et al., 1990وآخرون  )

السبب الرئيس في ذلك مرتبط بزيادة ( وRMRأعلى من اإلناث في التمثيل الغذائي خالل الراحة )

حجم وكتلة العضالت عند الذكور مقارنة باإلناث والذي يقابل  زيادة في نسبة الشحوم عند اإلناث 
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( بهن العضالت تستهلك Zurlo et al., 1990مقابلة بالذكور، ويؤكد على ذلك زورالو وآخرون )

 .خالل الراحة %( من القيمة الكلية للتمثيل الغذائي30-20ما نسبت  )

 (FFM)وفيما يتعلق بهثر العمر فان ذلك أيضممما يعود إلى النمو والنضمممج في كتلة الجسمممم و 

ويظهر ذلك من خالل اسمممتخدامهما في  (RMR)وهي من أهم المكونات في تحديد وطول القامة، 

مدت ، وفيما يلي بيان لبعض المعادالت التي اعت(RMR) المعادالت التي تم التوصممل اليها لقياس

 منها: والعمر كتلة الجسم وطول القامةعلى 

 ( معادلة دي لورنزو وآخرينDeLorenzo et al., 1999 وتعتمد هذه المعادلة على قياس :)

 الطول )سم(، وكتلة الجسم )كغم( للشخص، ومن ثم تطبيق المعادلة وذلك على النحو التالي: 

(RMR( = سعرة / يوميا )-875) + ((9 × )(11غم(( + )))كتلة الجسم ك × ))الطول سم( 

 ( معادلة مفالين وآخرينMifflin et al., 1990( يتم حسمممماب :)RMR في هذه المعادلة )

باالعتماد على قياس كتلة الجسممممم )كغم(، والطول )سممممم(، والعمر )سممممنة( وذلك على النحو 

 التالي:

(RMR(( = سعرة/يوميا )9.99 × )( + ))الطول سم×  (6.25)كتلة الجسم كغم( ))- 

  5)العمر سنة( + 4.92

 منها: (FFM)أيضا يوجد دراسات اعتمدت على 

 ( معادلة مفالين وآخرينMifflin et al., 1990( يتم حساب :)RMR في هذه المعادلة )

 باالعتماد على قياس كتلة الجسم الخالية من الشحوم )كغم( وذلك على النحو التالي:

(RMR = سعرة /يوميا )19.7 ( ×FFM + )413. 

 ( معادلة كننج هامCunningham, 1980( يتم حساب :)RMR في هذه المعادلة باالعتماد )

 على قياس كتلة الجسم الخالية من الشحوم )كغم( وذلك على النحو التالي:

(RMR = سعرة/ يوميا )21.6 ( ×FFM + )501.6. 

كل من الذكور ( بداللة مؤشر كتلة الجسم لRMRوقد تم التوصل إلى معادلتين للتنبؤ في )

( ولعل السبب في ذلك RMRواإلناث، وهذا يؤكد على فاعلية مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ في )

يعود إلى أن مؤشر كتلة الجسم يعتمد في حساب على كتلة الجسم وطول القامة، ومن خالل النظر 

 لمعادالت.( نالحظ استخدامهما ضمن هذه اRMRللمعادالت السابقة المستخدمة للتنبؤ في قياس )
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 االستنتاجات

 في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات األتية

ان معدالت النمو في المتغيرات قيد الدراسة كانت في حدودها الطبيعية لدى أفراد عينة  .1

 الدراسة.

وجود تباين في نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية في المتغيرات قيد الدراسة لنفس  .2

االختالف في العوامل المتعلقة بالوراثة، والتغذية، والعوامل  العمرية، وذلك بسببالفئة 

والمناخية وطبيعة األنشطة  (Socio-Economic Factors) االجتماعية - االقتصادية

 خر.آاليومية الممارسة من مجتمع إلى 

لى عند الذكور تتناسب المتغيرات قيد الدراسة تناسبا طرديا مع متغير الصف ، ورالبيتها اع .3

 مقارنة باإلناث.

تم التوصل إلى معادالت تنبؤية تبين فاعلية مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ في التمثيل الغذائي  .4

 خالل الراحة ونسبة شحوم الجسم عند كل من الذكور واإلناث.

 تم بناء مستويات معيارية للمتغيرات قيد الدراسة. .5

 التوصيات

 ، أوصى الباحثان بالتوصيات اآلتيةفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها

تعميم نتائج الدراسة الحالية على معلمي ومعلمات الصفوف األربعة األولى، ووزارة الصحة  .1

لما لها من أهمية في توفير قيم مرجعية يعتمد عليها في الحكم على النمو، وتوجي  التغذية، 

 والبرامج الحركية في هذه المرحلة.

مؤشر كتلة الجسم  والتعليم نشرة توعية ألولياء أمور الطلبة حول ضرورة عمل وزارة التربية .2

السمنة وخطورتها في هذه المرحلة وضرورة متابعة التغذية واألنشطة الحركية وارتباط  ب

 ومشاهدة التلفاز، واستخدام الحاسوب، والهواتف النقالة من قبل أبنائهم.

ربية الرياضية في هذه المرحلة، وقيام ضرورة زيادة وزارة التربية والتعليم لعدد حصص الت .3

 معلمين ومعلمات من أصحاب تخصص التربية الرياضية بتدريسها.

ضرورة إجراء دراسة حول تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لجميع األعمار في  .4

سنة بهدف التوصل إلى منحنى النمو والقمة في النمو خا  في المجتمع  18-6المدارس من 

 طيني.الفلس

اجراء دراسة حول تهثير االرتفا  واالنخفاض عن سطح البحر على تركيب الجسم والتمثيل  .5

 الغذائي خالل الراحة لدى الفئات العمرية المختلفة.
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 شكر وتقدير:

انجز هذا البحث بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، وذلك ضمن الموازنة 

جامعة االستقالل، لذلك يتقدم الباحثان بالشكر  -العلمي في الجامعات الفلسطينية العامة لدعم البحث 

والتقدير للعاملين في مجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي تقديراض لجهودهم البناءة 

 والمساهمة في إنجاز هذا البحث.

 


