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 ملخص

هدفت الدراسة إلى بناء مستويات معيارية للتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة كلية 

تحديد الفروق في التمثيل الغذائي خالل إلى التربية الرياضية في الجامعة األردنية، إضافة 

التمثيل الغذائي خالل الراحة، وتم بتبعا لمتغير الجنس، ومساهمة كتلة الجسم في التنبؤ الراحة 

أجريت قد و ،SPSSاستخدام المنهج الوصفي، وبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

، وكانت متوسطات العمر، والطول وكتلة الجسم وطالبة   ( طالبا  200الدراسة على عينة قوامها )

كغم،  70.06 سم، 175.98سنة،  21.54) ل الغذائي خالل الراحة على التوالي: للذكوروالتمثي

 / سعرة 1322.11كغم،  57.89، سم 61.37سنة،  20.87سعرة/يوميا(، ولإلناث: ) 1698.79

 سعرة/يوميا(، 1510.45كغم،  63.97 سم، 168.67سنة،  21.21يوميا( وللعينة ككل : )

 / سعرة 1900للتمثيل الغذائي خالل الراحة على التوالي: للذكور )وكانت أفضل الرتب المئينية 

إحصائيا في التمثيل  ةق دالوإضافة إلى وجود فر سعرة/يوميا(، 1450يوميا(، ولإلناث: )

تم التوصل باستخدام معامل والغذائي خالل الراحة بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور، 

قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة بداللة كتلة الجسم ببؤ ( إلى ثالث معادالت للتن2Rاالنحدار )

 ×))كتلة الجسم(  + (878.700= ) سعرة/يوميا (RMR)المعادلة األولى )للذكور(:  وهي:

(11.706( .))2R= )0.917 .-  :)(المعادلة الثانية )لإلناثRMR( وميا ي/ سعرة  =
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المعادلة الثالثة )للذكور  -. 40.87= (2R) ((.12.136) ×))كتلة الجسم(  + (619.560)

 = (2R) ((.17.371) ×))كتلة الجسم(  + (399.138= ) يوميا / سعرة )RMR(واإلناث(: 

باالستفادة من استخدام المعايير التي تم التوصل اليها لتوجيه تغذية  ونوأوصى الباحث. 0.779

 .بالطريقة الصحيحة الطلبة

ل الراحة، طلبة تخصص التربية الرياضية، التمثيل الغذائي خال: المفتاحيةالكلمات 

 الجامعة األردنية.

Abstract 

The study aimed to build standard levels of metabolism during rest 

for students of the Faculty of Physical Education at the University of 

Jordan, in addition to determining the differences in metabolism during 

rest according to the sex variable, and the contribution of body mass to 

predicting metabolism during rest, the descriptive approach and the 

statistical packages program were used. For Social Sciences SPSS, the 

study was conducted on a sample of (200) male and female students, and 

the averages of age, height, body mass and metabolism during rest were, 

respectively: for males (21.54 years, 175.98 cm, 70.06 kg, 1698.79 

calories/day), and fo females: (20.87). year, 61.37 cm, 57.89 kg, 1322.11 

calories/day) and for the sample as a whole: (21.21 years, 168.67 cm, 

63.97 kg, 1510.45 calories/day), and the best percentile ranks for 

metabolism during rest were, respectively: for males (1900 calories/day). 

And for females: (1450 calories/day), in addition to the existence of a 

statistically significant difference in metabolism during rest between 

males and females and in favor of males, it was reached using the 

regression coefficient (R2) to three prediction equations in measuring 

metabolism during rest in terms of body mass, which are: - Pain First fair 

(for males): (RMR) calories/day = (878.700) ((body mass) x (11.706)). 

(R2) = 0.917. - The second equation (for females): (RMR) calories / y 

and mA = (619,560) ((body mass) x (12.136)). (R2) = 0.874. - The third 

equation (for males and females): (RMR) calories / day = (399.138) 

((body mass) x (17.371)). (R2) = 0.779. The researcher recommended 

making use of the criteria that were reached to guide students' nutrition. 
Keywords: Metabolism During Rest, Physical Education Students, 

University of Jordan.  



 1313ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آخرون، وعربي المغربي
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 وأهميتهامقدمة الدراسة 

تعد الطاقة متطلبا أساسيا للبناء والنمو، ويكون توزيع الطاقة المستهلكة يوميا لدى الشخص 

كما يلي: ، Heyward, 1991)و) (Qadumi, 2003 A)قدومي  كل من: وفق ما أشار اليه

 %( تصرف في 10و)، %(30%(، واألنشطة البدنية )60راحة )التمثيل الغذائي خالل ال

من هنا يعد التمثيل )الهضم(، و عملية تكوين الحرارة من الغذاء المتناول أثناء عملية تحليل الغذاء

المكون األساسي من الطاقة ( RMR( )Resting Metabolic Rate) الغذائي خالل الراحة

 بأنه الطاقة الالزمة لعمل أجهزة الجسم أثناء يعرف و، اليومية المستهلكة عند الشخص

%( من الطاقة الكلية اليومية عند األطفال والمراهقين 60-50تتراوح نسبته ما بين )والراحة، 

 ,Wilmore & Costillويرى وولمور وكوستل )، (Bertini, et al. 1999برتيني وآخرون )

 Nilüfer, et) رى نلوفر وآخرون( سعرة / يوميا، وي2400-1200( أنه يتراوح بين )1994

al. 2017) ( 70-60بأنه يتراوح بين.)% 

ومستوى ، يوجد عدة عوامل منها: العمر، والوراثة (RMR)وحول العوامل التي تؤثر في

 & Speakman)وتركيب الجسم، والجنس، فيما يتعلق بالعمر أشارت دراسة ، الهرمونات

Westerterp 2010) قص في كتلة الجسم الخالية من الشحومأن التأثير يعود إلى الن(FFM) 

(Fat Free Mass) وفيما يتعلق باثر الوراثة نسبة الشحوم مع التقدم في العمروزيادة كتلة و ،

من  %40إلى أن الوراثة تفسر ما نسبته  (Bouchard, et al. 1989)( أشار RMR) في

(RMR) المتعلقة بالغدة الدرقية ، وفيما يتعلق بمستوى الهرمونات وبالتحديد الهرمونات

، إضافة (Marzullo, et al. 2018)وبالتحديد هرمون الثيروكسين وعالقته بالتمثيل الغذائي 

الذي يعد نتاج لجين السمنة تعد ذات تأثير في  (Pandit, et al. 2016)إلى هرمون اللبتين 

(RMR) من خالل زيادة السمنة، والعالقة عكسية بين السمنة و(RMR)ا يتعلق في ، وفيم

وبالتحديد كتلة الجسم الخالية من  (RMR)تركيب الجسم، يعد من اكثر العوامل تأثيرا في 

ن معامل االنحدار بين إلى أ (Sparti, et al. 1997)دراسة  أشارتحيث  (FFM)الشحوم 

(FFM) (وRMR( وصل إلى )بمعنى أن 0.83 )(FFM) ( من 83تفسر ما نسبته )%

(RMRأيضا مساحة سطح .)  الجسم(BSA) Qadumi & Al-Taher, 2010))،  وفيما

( أن McArdle, et al. 1986( يرى مك اردل وآخرون )RMRيتعلق بتأثير الجنس في )

%( من السعرات المستهلكة 10-5( بنسبة تتراوح بين )RMRاإلناث دائما أقل من الذكور في )

لديهن مقارنة  (LBW)الت ونقص كتلة العض، يوميا بسبب زيادة نسبة الشحوم عند اإلناث

 أما قبل سن البلوغ تكون الفروقات ضئيلة. ، بالذكور، وعلى وجه الخصوص بعد سن البلوغ

يشكل النسبة الكبرى من الطاقة المستهلكة يوميا  تظهر أهميته في  (RMR)ونظرا الن 

لرياضية، توجيه التغذية والنمو لدى األفراد، وتظهر أهمية دراسته عند طلبة تخصص التربية ا

ألنه في الوقت الذي تهتم كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية في إعداد مدرس ومدرب 

من أهمها (RMR) والتي يعد ، ال بد من االهتمام بالبعد الصحي لمثل هذا اإلعداد، متكامل

وقيم لتوجيه تغذية الطلبة ومراقبة السمنة والبعد الصحي لديهم، وهذا يستدعي وجود معايير 
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وتظهر أهمية المعايير من أهمية القياس والتقويم في التربية الرياضية، . (RMR) مرجعية إلى 

، وحسانين (Baumgartner & Jackson, 1987حيث أشار بجمارتنر وجاكسون )

(Hasanen, 1996)   إلى أن الوظائف والمهام الرئيسة للقياس والتقويم في التربية الرياضية

التحصيل، وإثارة الدافعية، وتقويم البرامج، والتشخيص، واالنتقاء الرياضي، تشتمل على معرفة 

عاملين في وتعد المعايير وبناؤها مهمة لل والتنبؤ، والتصنيف، ووضع الدرجات، والبحث العلمي.

ن إال أمن هذه األهمية للمعايير والتمثيل الغذائي خالل الراحة،  وبالرغم، حقل التربية الرياضية

 ظهرت أهمية إجراء هنا ردنية محدودة، منحول الموضوع في البيئة األ أجريتت التي الدراسا

 فيما يلي: إيجازهاوالتي يمكن ، الدراسة الحالية

تعد الدراسة الحالية في حدود علم الباحث من الدراسات الرائدة في مجال التمثيل الغذائي  .1

التمثيل الغذائي خالل الراحة  خالل الراحة في األردن، وبالتالي تسهم في تحديد مستوى

وبالتالي ، لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، وبناء مستويات معيارية له

 إفادة المهتمين في المجال من مدرسين وباحثين.

تسهم الدراسة الحالية في تحديد مساهمة كتلة الجسم في التنبؤ في التمثيل الغذائي خالل  .2

 .تسهم في القياس تنبؤيهلبة، وبالتالي التوصل إلى معادالت الراحة لدى الط

 تسهم الدراسة الحالية في ميالد بحوث جديدة في مجال التمثيل الغذائي خالل الراحة. .3

 مشكلة الدراسة

، التمثيل الغذائي خالل الراحةمجال على الدراسات السابقة في  من خالل اطالع الباحث

، وبعض الدراسات العربية من الدراسات األجنبية في كثيره حظي باالهتمام والبحث نأ وجد

ووجود نقص في الدراسات التي أجريت في ، وغالبية الدراسات أجريت في المجتمع الفلسطيني

 من هنا، بشكل عام األفرادوذلك بالرغم من أهميته في توجيه تغذية ونمو  ،المجتمع األردني

لدى التمثيل الغذائي خالل الراحة معايير  وإيجاد لسد النقص ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباحث

 .األردنيةكلية التربية الرياضية في الجامعة طلبة 

 أهداف الدراسة

 لدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةسعت ا

بناء مستويات معيارية للتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة كلية التربية الرياضية في  .1

 الجامعة األردنية.

ى الفرق في التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة كلية التربية الرياضية في التعرف إل .2

 الجامعة األردنية تبعا إلى متغير الجنس.

التعرف إلى مساهمة كتلة الجسم في التنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة  .3

 كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.
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 تساؤالت الدراسة

 اآلتية التساؤالتالدراسة الحالية اإلجابة عن  اولتح

التربية  كليةطلبة لتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى لما مدى إمكانية بناء مستويات معيارية  .1

 ؟الرياضية في الجامعة األردنية

كلية داللة إحصائية في التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة  وق ذاتهل يوجد فر  .2

 ؟  عزى إلى متغير الجنست ية في الجامعة األردنيةالتربية الرياض

كلية ما مساهمة كتلة الجسم في التنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة  .3

 التربية الرياضية في الجامعة األردنية؟

 حدود الدراسة

 أثناء إجراء الدراسة بالحدود اآلتية: التزم الباحث

 .األردنيةالتربية الرياضية في الجامعة كلية طلبة على اقتصرت الدراسة الحد البشري:  .1

 الجامعيمن العام  الثانيالفصل الدراسي  الحد الزماني: أجريت الدراسة في .2

 .م2018/2019

 الحد المكاني: كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية. .3

 متغيرات الدراسة

  أنثى(.، هما: )ذكرالمتغير المستقل: يتمثل في متغير الجنس وله مستويان 

 .المتغير التابع: يتمثل في التمثيل الغائي خالل الراحة 

 ةمصطلحات الدراس

 التمثيل الغذائي خالل الراحة (RMR( )Resting Metabolic Rate :) المكون هو

( سعرة / 2400-1200يتراوح بين )واألساسي من الطاقة اليومية المستهلكة عند الشخص 

 (.Wilmore & Costill, 1994) %(70-60) وبشكل ما نسبتهيوميا، 

  طلبة تخصص التربية الرياضية: هم الذكور واإلناث الملتحقين في بكالوريوس التربية

 .2018/2019الرياضية في الجامعة األردنية والمنتظمين في الدراسة في العام الدراسي 

 الدراسات السابقة

ن في المجال الصحي والرياضي حظي التمثيل الغذائي بالبحث والدراسة لدى الباحثي

  السابقة:فيما يلي عرض لبعض الدراسات ولمختلف األعمار ومن كال الجنسين، و
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بإجراء دراسة هدفت التوصل إلى  (Watson, et al. 2019)قام واطسون وآخرون 

معادلة تنبؤية لقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الالعبات، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة 

( رياضة في كندا. توصلت نتائج الدراسة إلى 11( العبة من الدرجة الثانية من )66لى قوامها )ع

سعرة/ يوميا، كما بينت  1466التمثيل الغذائي خالل الراحة وصل إلى  أن المتوسط الحسابي إلى

لتمثيل نتائج تحليل االنحدار فاعلية كتلة الجسم، وكتلة الجسم الخالية من الشحوم في التنبؤ في ا

 الغذائي خالل الراحة.

بدراسة هدفت إلى تحديد دقة خمسة   (Jagim, et al. 2018)قام جاجم وآخرون و

لدى الرياضيين  (RMR) معادالت مختلفة مستخدمة للتنبؤ بقياس للتمثيل الغذائي خالل الراحة

عبة وذلك ( العبا وال50من الذكور واإلناث. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )

( سنة. 20.2( العبا متوسط أعمارهم )28( سنة و)19.7( العبة متوسط أعمارهن )22بواقع )

أظهرت نتائج الدراسة إلى أن  .(RMR)طبق عليهم خمس معادالت مستخدمة للتنبؤ بقياس

بنديكت هي األكثر دقة بالنسبة للرياضيين الذكور بينما معادلة كونينغهام عند -معادلة هاريس

 افضل لدى الذكور من اإلناث.  (RMR)اث، كما وأظهرت النتائج أناإلن

بدراسة  (Alfaqeeh, Qadumi & Khanfar, 2018)قامت الفقيه وقدومي وخنفر و

هدفت إلى بناء مستويات معيارية لقوة الطرفين العلوى والسفلي وتركيب الجسم والتمثيل الغذائي 

ة في رام هللا، إضافة إلى تحديد دور كل من متغيري خالل الراحة لدى طالبات كلية فلسطين التقني

( طالبة أي ما 179الممارسة الرياضية ومكان السكن، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

خالل الراحة   لتمثيل الغذائيوتوصلت الدراسة أن المتوسط ل%( من مجتمع الدراسة، 30نسبته )

( 1551%( كانت )90وافضل رتبة مئينية ) يوميا، /( سعرة1433.29وصل لدى الطالبات إلى )

 يوميا فأعلى./سعرة 

ومن ، ولم تقتصر دراسة التمثيل الغذائي خالل الراحة على الكبار بل على األطفال أيضا

 & Thakur)قامت تاكور وجوتام ( عند األطفال RMRالدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة )

Gautam, 2016) مثيل الغذائي خالل الراحة لدى الذكور من بدراسة هدفت إلى تحديد الت

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

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

، 902.60، 858.30، 818.10( سنوات على التوالي: )9و   8، 7، 6سعرة/يوميا عند أعمار )

 ( سعرة/يوميا.946.00و 

 هدفت التعرف إلى الفروق بين أربع معادالت بدراسة ),Qadumi 2015( قدوميوقام 

( سعر/يوميا عند العبي الكرة RMRمستخدمة للتنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة )

من مختلف الدرجات  عبا( ال101)الطائرة. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

للكرة الطائرة في فلسطين متوسط أعمارهم، ووزنهم، وطولهم، ومؤشر كتلة الجسم لديهم، 

، 2كغم/م 22.77متر،  1.80كغم،  74.60سنة،  21.02وسطح الجسم كان على التوالي: )

 ( وهذه المعادالتRMR(، وبعد جمع البيانات األولية طبقت أربع معادالت لقياس )2م1.9426
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(، DeLorenzo, et al. 1999( ،)Mifflin, et al. 1990( ،)WHO, 1985هي: )

(Harris & Benedick, 1919 حيث أظهرت نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة )

(MANOVA باستخدام اختبار هوتلنج تريس واختبار سداك للمقارنات الثنائية بين )

ية بين المعادالت األربع، وكان أعلى متوسط إلى المتوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائ

(RMR( معادلة )DeLorenzo, et al. 1999( حيث وصل إلى )1930.38)  ،سعرة /يوميا

 ,WHO( سعرة/يوميا، يليها معادلة )Harris & Benedict, 1999( )1854.30يليها معادلة )

( Mifflin, et al. 1990( )1777.95سعرة/ يوميا، وأخيرا معادلة ) (1817.26( )1985

 سعرة/ يوميا.

هدفت للتعرف إلى أثر برنامج للزومبا على  بدراسة (Eweiwei, 2015) وقامت عويوي

دهنيات الدم وتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة وصورة الجسم وتقدير الذات لدى 

ه لطبيعة وأهداف ( سنة. استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمت25 –18اإلناث من أعمار)

التمثيل أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط ( طالبة. 33الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 ( سعرة يوميا.1668الغذائي خالل الراحة وصل إلى )

لتعرف إلى مستوى الحد األقصى ادفت ه بدراسة  (Ishtayah, 2012)شتيهاوقامت 

وتركيب الجسم لدى  ،لتمثيل الغذائي خالل الراحةالستهالك األوكسجين والقدرة الالأكسجينية وا

والعالقة بين المتغيرات، إضافة إلى تحديد الفروق في  ،العبات كرة القدم في الضفة الغربية

ولتحقيق  .حارس مرمى، دفاع ،وسط ،)هجوم القياسات قيد الدراسة تبعا  إلى متغير مركز اللعب

( العبة، وكان متوسط العمر، وطول القامة، 55) ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها

كغم(. فيما يتعلق بالتمثيل 59.16متر، 1.59، عام15.58وكتلة الجسم لديهن على التوالي )

ووجود عالقة بين كتلة الجسم  ،( سعره/يوميا1352.5الغذائي خالل الراحة وصل المتوسط إلى )

 (.0.91والتمثيل العدائي خالل الراحة وصلت إلى )

لتعرف إلى العالقة بين هرمون اللبتين، بدراسة هدفت ا (Wasta, 2012)قام وسطة و

ودهنيات الدم، وتركيب الجسم، والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة تخصص التربية 

الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، إضافة إلى تحديد الفروق في هذه القياسات، تبعا  لمتغير 

باحث المنهج الوصفي بأحد صوره االرتباطية نظرا  لمالءمته لتحقيق الجنس. واستخدم ال

( طالبا  وطالبة  من طلبة تخصص 40) أغراض الدراسة، وأجريت الدراسة على عينة قوامها

من  20من الذكور و 20التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ووزعت بالتساوي بواقع 

 هم وأوزانهم ومؤشر كتلة الجسم لديهم على التوالي إلى:اإلناث، ووصل متوسط أعمارهم وأطوال

فيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل  ).2مكغم/ 23.34كغم،  72.75متر،  1.76سنه،  23.15)

 .اإلناثكان افصل عند الذكور من الراحة 

هدفت التعرف إلى  بدراسة (Shaker & Al-Atrash, 2011) شاكر واالطرش وقام

ب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى العبي فرق األلعاب الجماعية مستوى قياسات تركي

الفروق في قياسات تركيب الجسم  إلىوالفردية في جامعة النجاح الوطنية، كذلك التعرف 
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والتمثيل الغذائي خالل الراحة بين العبي فرق األلعاب الفردية والجماعية، ولتحقيق ذلك أجريت 

( العبا من 16العبا من فرق األلعاب الجماعية و))16( العبا، )32ها )الدراسة على عينة قوام

 (Tanita- TBF- 410) فرق األلعاب الفردية. وتم قياس متغيرات الدراسة باستخدام جهاز تانتا

في مختبر القياس الرياضي في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية، وأظهرت نتائج  

داللة إحصائية بين العبي األلعاب الجماعية والفردية في متغيري  الدراسة وجود فروق ذات

مؤشر كتلة الجسم ونسبة الشحوم ولصالح فرق األلعاب الجماعية في حين ال يوجد فروق ذات 

التمثيل الغذائي خالل الراحة ،وكتلة الشحوم، والكتلة (داللة إحصائية في المتغيرات األخرى 

 .)ءالخالية من الشحوم وكتلة الما

بدراسة هدفت إلى بناء  )Taher-Qadumi & Al, 2010( وقام قدومي والطاهر

مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المثالي ونسبة محيط الوسط 

لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بيرزيت، إضافة إلى تحديد 

ت، ونسبة القابلية للبدانة لدى الطلبة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على العالقة بين هذه المتغيرا

( طالبا وطالبة، ووصل التمثيل الغذائي خالل الراحة للذكور واإلناث والعينة 421عينة قوامها )

سعرة  1551.34سعرة / يوميا،  1348.025سعرة / يوميا،  1759.55الكلية على التوالي إلى: 

سعرة / يوميا،  1950ل الرتب المئينية  للذكور واإلناث على التوالي: يوميا، وكانت أفض /

 سعرة / يوميا. 1500و

بدراسة هدفت لتحديد مساهمة كتلة الجسم للتنبؤ بقياس  (Qadumi, 2006)وقام قدومي 

كتلة ماء الجسم والكتلة الخالية من الشحوم وكتلة الشحوم والتمثيل الغذائي خالل الراحة عند 

( العبا من المتطوعين  50الذكور، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )  نالرياضيي

والعبي المنتخبات الوطنية في محافظة نابلس، وتم ، من العبي منتخبات جامعة النجاح الوطنية

في مختبر القياس الرياضي  Tanita TBF-410)قياس المتغيرات قيد الدراسة باستخدام جهاز )

 1755.48وصل إلى   (RMR)نجاح الوطنية. أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطفي جامعة ال

 سعرة/يوميا، وتم التوصل إلى المعادلة اآلتية:

)RMR(  (=)سعرة/يوميا(2كتلة الجسم(( )(×)15.895(+))650.049R=0.947.) 

بدراسة هدفت إلى بناء مستويات  (Qadumi & Nemr, 2005)وقام قدومي ونمر 

كتلة الجسم ونسبة الدهن ووزن العضالت ومساحة سطح الجسم والتمثيل الغذائي معيارية لمؤشر 

خالل الراحة لدى طالبات تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، ولتحقيق ذلك 

( طالبة، 62أجريت الدراسة على جميع الطالبات من مختلف السنوات الدراسية والبالغ عددهن )

سعرة/يوميا( وكانت أفضل رتبة 1427.95لغذائي خالل الراحة إلى )ووصل متوسط التمثيل ا

 سعرة/يوميا(.1559مئينية )

هدفت التعرف إلى الحد بدراسة  (Qadumi & Nemr, 2004) قدومي ونمر وقام

(، والتمثيل الغذائي BMI(، ومؤشر كتلة الجسم )max2VOاألقصى الستهالك األوكسجين )
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أندية الدرجة الممتازة لأللعاب الرياضية الجماعية في (، لدى العبي RMRخالل الراحة )

( العبا لكرة 60( العبا، بواقع )160) فلسطين، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها

( العبا لكرة اليد. وصل 30( العبا لكرة السلة، و)30( العبا لكرة الطائرة، و)40القدم، و)

 سعرة/يوميا. 1906.72 (RMR)متوسط 

بدراسة هدفت التعرف إلى مؤشر كتلة الجسم  (Qadumi, 2003 B) قدوميوقام 

(BMI( والتمثيل الغذائي خالل الراحة ،)RMR( وتطوير معادلة لقياس ،)RMR وبناء )

( لالعبي الفرق المشاركة في البطولة العربية العشرين للكرة RMR( و)BMIمعايير إلى )

ووصل ، العبا 186يت الدراسة على عينة قوامها الطائرة للرجال في األردن، لتحقيق ذلك أجر

سعرة/  2500سعرة/يوميا. إضافة إلى ذلك كان أفضل معيار 2067.60( إلى  RMRمتوسط )

 يوميا.

بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى بعض القياسات  (Qadumi, 2003 A)وقام قدومي 

النجاح الوطنية، إضافة  الفسيولوجية المختارة عند طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة

إلى إجراء مقارنات في هذه القياسات تبعا  لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي، وتطوير 

معادلتان للتنبؤ في قياس التحصيل الغذائي أثناء الراحة، ومساحة سطح الجسم، والتعرف إلى 

( 108نة قوامها )مدى شيوع األنيميا الرياضية عند الطلبة. لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عي

فيما يتعلق بالتمثيل الغذائي خالل الراحة  ( طالبة.35( طالبا  و)73طالبا  من المتطوعين بواقع )

( 1621.90( سعرة/يوميا، ولإلناث )1851.98( سعرة/يوميا، وللذكور )1777.42للعينة إلى )

 ذكور.( بين الذكور واإلناث ولصالح الRMR)سعرة/يوميا، إضافة إلى وجود فرق في 

في ضوء ما سبق تبين أهمية دراسة التمثيل الغذائي خالل الراحة، وبناء المستويات 

المعيارية الخاصة به لطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، وذلك استنادا إلى ما 

إلى اعتبار التمثيل الغذائي خالل  (Delorenzo, et al. 1999)أشار اليه ديلورنزو وآخرون 

راحة من القياسات الرئيسية لتوجيه تغذية الرياضيين والحفاظ على صحتهم ووقايتهم من ال

السمنة، إضافة إلى أن غالبية الدراسات التي تم التوصل اليها كانت في فلسطين، للذكور واإلناث 

ت، ولطلبة تخصص التربية الرياضية، وافتقار المجتمع ولمختلف األلعاب، ولطلبة الجامعا

 .يميزها بحداثتها بالنسبة للمجتمع األردني لمثل هذه الدراساتاألردني 

 واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة

 استخدم المنهج الوصفي نظرا  لمالءمته ألغراض الدراسة.
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 مجتمع الدراسة

في كلية التربية الرياضية في الجامعة وطالبة  ( طالب1036يتكون مجتمع الدراسة من )

 الجامعيالدراسي الثاني من العام  ، وذلك في الفصلت القبول والتسجيلوفق إحصائيا األردنية

 م.2018/2019

 عينة الدراسة

كلية التربية الرياضية في من  وطالبه،( طالبا 200عينة قوامها )أجريت الدراسة على 

 ( طالب100) بواقع، وذلك تم اختيارها بالطريقة الطبقية تبعا لمغير الجنس الجامعة األردنية، و

( 1والجدول ) الدراسة،من مجتمع  تقريبا %(19.30وتمثل هذه العينة ما نسبته ) ( طالبة100و)

 .ا لمتغيرات العمر، والطول، وكتلة الجسميبين وصف عينة الدراسة تبع

 .(200)ن = خصائص أفراد عينة الدراسة: (1) جدول

وحدة  المتغيرات

 القياس

 العينة اإلناث الذكور

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط فاالنحرا المتوسط

 1.93 21.21 1.60 20.87 2.17 21.54 سنة العمر

 9.79 168.67 6.49 161.37 6.55 175.98 سم الطول

 11.36 63.97 8.34 57.89 10.72 70.06 كغم كتلة الجسم

الي عند أفراد العينة كان على التو العمر، والطول، وكتلة( أن متوسط 1ل )يتضح من الجدو

 (.كغم 63.97 ،سم 168.67 ،سنة 21.21)

 وإجراءات القياسأدوات الدراسة 

 ية:استخدمت األدوات واإلجراءات اآلتمن أجل جمع البيانات 

: ألفراد العينة )طالب وطالبات(استمارة جمع البيانات، التي اشتملت على المعلومات اآلتية  .1

 ثيل الغذائي خالل الراحة(.والتم وطول القامة، وكتلة الجسم، والعمر، )االسم،

( أمريكي الصنع من إنتاج شركة كاردينال، مزود Detedcoميزان ميكانيكي من نوع ) .2

برستاميتر لقياس طول القامة، حيث تم قياس الطول بدون حذاء ألقرب )اسم(، وكتلة الجسم 

 دق ميزان واألكثر استخداما في المجال الطبي.غم(، ويعد الميزان أ50) ألقرب

 .Mifflin, et alن )ومفالين وآخرياس التمثيل الغذائي خالل الراحة باستخدام معادلة قتم  .3

حيث  ،(Qadumi & Al-Taher, 2010)قدومي والطاهروفق ما أشار اليها  ،(1990

األصحاء وذلك بواقع  واإلناث( من الذكور 498طورت هذه المعادلة على عينة قوامها )

وتناسب أي عمر ، ( سنة78-17بين ) أعمارهمممن تتراوح  ا  ( ذكر251( أنثى و )247)
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، وكذلك تناسب الوزن الطبيعي وأصحاب السمنة، حيث كان أصحاب يقع ضمن هذه الفئة

( شخصا، ووصلت قيمة معامل 234وأصحاب السمنة )، ( شخصا264الوزن الطبيعي )

ادلة باالعتماد ( في هذه المعRMRيتم حساب ) (، و2R =0.71االنحدار للمعادلة إلى )

 على قياس الوزن )كغم(، والطول )سم(، والعمر )سنة( وذلك على النحو التالي:

 معادلة الذكور

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

 .(Qadumi & Al-Taher,2010)  5)العمر سنة(+4.92

 معادلة اإلناث

(RMR(( = سعر /يوميا )10 ×)(6.25كغم((+)) تلة الجسمك ×)))العمر  5 -)الطول سم(

 .(Qadumi & Al-Taher, 2010) 161-سنة(

ن (، حيث إRatio Scale)المستخدمة في القياس من المقاييس النسبية القياسات جميع  .4

 .Kirkendall, et alالصفر فيها حقيقي، ويعتبر أدق وأكثر المقاييس صدقا وثباتا )

p.17, 1987المعادلةأن  ( إضافة إلى ( 2المستخدمة لها قدرة تنبئية عاليةR لقياس )

(RMR( حيث وصلت القيمة التفسيرية إلى )71)% ، صادقة وثابتة.وتعد 

بعد جمع البيانات أدخلت وحللت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  .5

ستخدام الحاسب من با التمثيل الغذائي خالل الراحة،(، حيث تم حساب SPSSاالجتماعية )

، كتلة الجسممن خالل البيانات األولية، التي تم إدخالها وهي )  (Compute)المدخل

 وبعد ذلك تم البدء في معالجة البيانات إحصائيا. (والطول، والعمر

 المعالجات اإلحصائية

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  معالجة البيانات استخدم الباحث من أجل

(SPSS:وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية ،) 

 جل تحديد مستوى القياسات قيد الدراسة.الحسابي واالنحراف المعياري من أ الوسط .1

للتمثيل الغذائي خالل لبناء المستويات المعيارية  (Percentile Ranks)الرتب المئينية  .2

 .الراحة

لتحديد مساهمة كتلة الجسم في  (Regression Simple( )2R(معامل االنحدار البسيط  .3

 التمثيل الغذائي خالل الراحة. التنبؤ بقياس
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 ومناقشتها نتائج الدراسة

 متعلقة بالتساؤل األول والذي نصهأوال: النتائج ال

ما مدى إمكانية بناء مستويات معيارية للتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة كلية التربية 

 نية؟الرياضية في الجامعة األرد

عند أفراد عينة الدراسة استخدمت  التمثيل الغذائي خالل الراحةجل تحديد مستوى من أ

جل بناء ( تبين ذلك، أما من أ 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول )

 Percentile)استخدمت الرتب المئينية  للتمثيل الغذائي خالل الراحةمستويات معيارية 

Ranks) ( تبين ذلك.3نتائج الجدول )و 

لدى طلبة كلية لتمثيل الغذائي خالل الراحة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل :(2) جدول

 .(200)ن= التربية الرياضية في الجامعة األردنية 

 (200العينة )ن= (100اإلناث )ن= (100الذكور )ن=

 فاالنحرا المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1698.79 131.02 1322.11 108.22 1510.45 223.64 

عند الذكور  لتمثيل الغذائي خالل الراحةل ( أن المتوسط الحسابي2لجدول )يتضح من ا

، سعرة / يوميا1322.11، سعرة/يوميا 1698.79واإلناث والعينة الكلية كان على التوالي: )

 ( يبين ذلك.3عيارية الجدول )وفيما يتعلق بالمستويات الم، سعرة/ يوميا( 1510.45

لدى طلبة كلية لتمثيل الغذائي خالل الراحة لالرتب المئينية للمستويات المعيارية  :(3) جدول

 .التربية الرياضية في الجامعة األردنية

 العينة الكلية اإلناث الذكور الرتبة المئينية

 فأعلى 1800 فأعلى 1450 فأعلى 1900 +90

80 1870 1400 1750 

70 1790 1350 1650 

60 1725 1300 1600 

50 1690 1250 1500 

40 1650 1225 1420 

30 1600 1200 1333 

20 1570 1180 1277 

 فاقل 1225 فاقل 1150 فاقل 1500 10
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عند الذكور لتمثيل الغذائي خالل الراحة ل مئينيهرتبة أفضل  إن( 3يتضح من الجدول )

 1800 سعرة / يوميا، 1450 سعرة/يوميا، 1900التوالي: ) واإلناث والعينة الكلية كانت على

 1500)على التوالي: كانت  عند الذكور واإلناث والعينة الكلية مئينيهسعرة/ يوميا( واقل رتبة 

 .سعرة/ يوميا( 1225 سعرة / يوميا، 1150 سعرة/يوميا،

اإلناث أم ومن خالل عرض النتائج يتبين أن جميع المتوسطات سواء أكانت للذكور أم 

 & Wilmoreكالهما معا تقع ضمن القيم الطبيعية وفق ما أشار اليه ولمور وكوستل )

Costill, 1994 في أن قيم )(RMR) ( سعرة / يوميا، ولكن عند 2400-1200يتراوح بين )

ن هناك تباين معها، مع الدراسات السابقة يتبين أ وافضل رتبة مئينيه سطاتمقارنة هذه المتو

وكتلة الجسم الخالية من ، في ذلك اختالف طريقة القياس، والتغذية ةالرئيس اباألسبومن 

من دراسة إلى أخرى، على سبيل المثال وليس الحصر جاءت  الشحوم، والمستوى الرياضي

 (Qadumi, 2003 A)دراسات كل من:في  المتوسطات في الدراسة الحالية اقل من المتوسطات

قدومي (، و2004) (Qadumi & Nemr, 2004) مرقدومي ونو، (Qadumi, 2003 B)و 

قدومي و، (Qadumi, 2006)ي قدوم(، و2005)  (Qadumi & Nemr, 2005)مرون

ومثل هذا التباين ، (Qadumi, 2015) قدوميو، (Qadumi & Al-Taher, 2010) والطاهر

 واالختالف يستدعي وجود معايير خاصة تبعا لمجتمع الدراسة.

 قة بالتساؤل الثاني والذي نصهثانيا: النتائج المتعل

داللة إحصائية في التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة كلية التربية  وق ذاتوجد فرهل ت

 عزى إلى متغير الجنس ؟ تالرياضية في الجامعة األردنية 

 (Independent t-test)عن التساؤل استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين  لإلجابة

 ( تبين ذلك.4) ونتائج الجدول

نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين للفرق في التمثيل الغذائي خالل الراحة لدى : (4جدول )

 .(200)ن= طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية تبعا إلى متغير الجنس

قيمة )ت(  (100اإلناث )ن= (100الذكور )ن=

 المحسوبة
 مستوى الداللة*

 االنحراف المتوسط رافاالنح المتوسط

1698.79 131.02 1322.11 108.22 22.16 0.0001* 

 (.1.96(، قيمة )ت( الجدولية )0.05*دال إحصائيا عند مستوى )

ق ذي داللة إحصائية في التمثيل الغذائي خالل الراحة و( وجود فر4يتضح من الجدول )

صالح الذكور، حيث لو واإلناثن الذكور لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية بي

 إلى اإلناث، وعند يوميا / سعرة (1698.79إلى )وصل المتوسط الحسابي عند الذكور 

ن الباحث أويرى  .( سعرة/يوميا376.68سعرة/يوميا، والفرق لصالح الذكور ) (1322.11)

ة باإلناث حيث أشار زيادة الكتلة العضلية لدى الذكور مقارن إلىالسبب الرئيسي في ذلك يعود 
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 %( 30-20( بأن العضالت تستهلك ما نسبته )Zurlo, et al. 1990زورلو وآخرون )

 من القيمة الكلية للتمثيل الغذائي خالل الراحة، والبعض يرى أن النضج والفروقات الجنسية 

 (، ويعزو Griffiths, et al. 1990بين الجنسين من األسباب في ذلك جرفذز وآخرون )

 ( عند الذكور عنه عند اإلناث فريرو وآخرون Steroidsن ذلك إلى زيادة الستيرويد )آخرو

 (Ferraro, et al. 1992 .والبعض يعزو ذلك لدورة الطمث وعدم انتظامها عند اإلناث ،)

 .(Pirk, et al. 1999)بيرك وآخرون 

 واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات كل من: جوران وآخرون 

(Goran, et al. 1994( ارسيرو وآخرون ،)Arciero, et. al 1993 فريرو وآخرون ،)

(Ferraro, et al. 1992) ،( فونتفيالي وآخرونFontivieille, et al. 1992 جرفذز ،)

 ،(Qadumi & Al-Taher, 2010) ي والطاهرقدومو (،Griffiths, et al. 1990) وآخرون

أن الذكور دائما أعلى من اإلناث في التمثيل الغذائي حيث أجمعت نتائج هذه الدراسات على 

( سعرة/ يوميا عند الذكور عنها عند 600-500( وتتراوح الزيادة بين )RMRخالل الراحة )

 McArdle, et al. 1986. pأيضا تتفق النتائج مع ما أشار اليه  مك اردل وآخرون ) اإلناث.

%( من 10-5( بنسبة تتراوح بين )RMR( إلى أن اإلناث دائما أقل من الذكور في )132

السعرات المستهلكة يوميا بسبب زيادة نسبة الشحوم عند اإلناث، ونقص وزن العضالت 

(LBW) .لديهن مقارنة بالذكور 

 تعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصهثالثا: النتائج الم

ى طلبة كلية ما مساهمة كتلة الجسم في التنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة لد

 التربية الرياضية في الجامعة األردنية؟

، (Regression Simple( )2R(معامل االنحدار البسيط  لإلجابة عن التساؤل استخدم 

وثالثة للذكور واإلناث ، وأخرى لإلناث، واحدة للذكور، وتم التوصل إلى ثالث معادالت تنبؤية

 ( تبين تحليل االنحدار.5ونتائج الجدول )معا 
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 كتلة الجسمنتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار لمساهمة متغير  :(5) دولج

 .للتنبؤ بقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة كمتغير تابع

 

 (. =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )

لدى ند للتنبؤ بالتمثيل الغذائي خالل الراحة ع الجسم تصلحكتلة ( أن 5يتضح من الجدول ) 

للذكور ( 2Rاالنحدار ) قيم معاملحيث كانت  األردنية،طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 

(، 0.779، 0.874، 0.917 )على التوالي: )الذكور واإلناث معا( وللعينة الكلية واإلناث

 ومعامل بيتا لمكونات المعادالت. اختبار )ت( ( يبين6والجدول رقم )

تبار )ت( ومعامل بيتا لمعادالت االنحدار التي تم التوصل إليها للتنبؤ بقياس نتائج اخ :(6) جدول

 .بداللة كتلة الجسمالتمثيل الغذائي خالل الراحة 

 

 (.  =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )
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للتنبؤ بالتمثيل الغذائي خالل الراحة عند  يصلحالجسم  كتلة( أن متغير 6يتضح من الجدول )

=  مستوى )ن قيم )ت( كانت دالة إحصائيا عند حيث إ ككل،والعينة  ثواإلناالذكور 

0.0001 ،) 

 وفيما يتعلق بمكونات المعادالت الثالث كانت على النحو اآلتي:

 للذكور( المعادلة األولى( :(RMR) ( كتلة الجسم)) + (878.700يوميا= ) / ةسعر× 

(11.706.))  

  لإلناث(المعادلة الثانية( :(RMR) ( كتلة الجسم)) + (619.560يوميا= ) / ةسعر× 

(12.136.)) 

  للذكور واإلناث(المعادلة الثالثة( :(RMR) ( كتلة الجسم)) + (399.138يوميا= ) / ةسعر

× (17.371.)) 

تبين فاعلية خط االنحدار للمعادالت  (،3) (،2) (،1: )واألشكال البيانية ذات األرقام

 الثالث.

 

 .للذكور (RMR)الجسم للتنبؤ في  كتلةدار للقدرة التنبؤية لمتغير فاعلية خط االنح :(1شكل )
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 .لإلناث (RMR)الجسم للتنبؤ في  كتلةفاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير  :(2شكل )

 

للذكور (RMR) للتنبؤ في الجسم  كتلةفاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير  :(3شكل )

 .واإلناث معا
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ل عرض النتائج تبين صالحية كتلة الجسم في التنبؤ في التمثيل الغذائي خالل من خال

حيث فسرت كتلة الجسم من  الراحة لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية،

(RMR) ( عند الذكور 77.9%( عند اإلناث، و)87.4%( عند الذكور، و)91.7ما نسبته )%

وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كل من كل من  واإلناث معا، وهي نسب عالية،

2000) (DeLorenzo, et al. 1999) (DeLorenzo, et al ، ومنظمة الصحة العالمية

(WHO, 1985) ،(Schofield, et al. 1985) ،(Mifflin, et al. 1990) ،Qadumi, 

2003 A) و(Qadumi, 2003 B) ،وقدومي ونمر (Qadumi & Nemr, 2004) 

 ,Qadumi) (، وقدومي2005) (Qadumi & Nemr, 2005) (، وقدومي ونمر2004)

، Qadumi, 2015)وقدومي ، (Qadumi & Altaher, 2010)وقدومي والطاهر ، (2006

، (Eweiwei, 2015)، وعويوي (Wastah, 2012)و وسطه ،  (Ishtayah, 2012)وشتية

من المكونات  ت كتلة الجسمحيث كان (Shaker & Al-Atrash, 2011) واألطرشوشاكر 

، على سبيل المثال وليس الحصر وصل معامل في هذه الدراسات (RMR)الرئيسة في قياس 

 (Ishtayah, 2012) االرتباط بين التمثيل الغذائي خالل الراحة وكتلة الجسم في دراسة شتية

 (.0.91) إلى

حيث  عاليا،أنه كان  تبين الثالث،للمعادالت  (Beta) ومن خالل النظر إلى معامل بيتا

 ،0.936 ،0.958) التوالي:والذكور واإلناث معا على  واإلناث، لمعادالت الذكور،كانت القيم له 

 . ومثل هذه النتيجة تعني صالحية المعادالت الثالث( 0.882

 االستنتاجات

 االستنتاجات اآلتية:يستنتج الباحث  في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها

كلية التربية الرياضية طلبة لتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى لمعيارية تم بناء مستويات  .1

 في الجامعة األردنية.

 إلى تم التوصلحيث ، صالحية كتلة الجسم في التنبؤ في التمثيل الغذائي خالل الراحة .2

طلبة كلية خالل الراحة لدى  (RMR)ثالث معادالت تنبؤية لقياس التمثيل الغذائي 

واحدة للذكور وأخرى ، الجسمكتلة  بداللة متغير في الجامعة األردنية التربية الرياضية

 .لإلناث وثالثة للذكور واإلناث معا

لدى لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية  التمثيل الغذائي خالل الراحة .3

 .اإلناث ه لدىمن الذكور أعلى
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 التوصيات

 بالتوصيات اآلتية: لباحثاف الدراسة ونتائجها يوصي افي ضوء أهد

االستفادة من المعايير التي تم التوصل اليها كقيم مرجعية لتحديد مستوى التمثيل الغذائي  .1

 .ةخالل الراحة لدى طلبة تخصص التربية الرياضي

 الراحة.االستفادة من المعادالت التي تم التوصل إليها للتنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل  .2

نة في التمثيل الغذائي خالل الراحة بين طلبة تخصص التربية الرياضية مقار إجراء دراسة .3

 .في الجامعات األردنية

 .حول التمثيل الغذائي خالل الراحة لالعبي المنتخبات الوطنية األردنيةإجراء دراسة  .4

اجراء دراسة مقارنة في التمثيل الغذائي خالل الراحة بين العبي األلعاب والفعاليات  .5

 مختلفة ولكال الجنسين.الرياضية ال

إجراء دراسة مقارنة في التمثيل الغذائي خالل الراحة بين طلبة تخصص التربية الرياضية  .6

 في بعض الدول العربية .
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