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ملخص
ھدفت الدراسة إلى تحديد مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النج اح الوطني ة والق دس اب و
ديس ،إضافة إلى بناء مع اير لمؤش ر كتل ة الجس م للطلب ة الجامع ات الفلس طنية ،وإج راء مقارن ات
بينھما ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (١٥٠٠طالبا وطالبة م ن كلي ات االداب
واالقتص اد والعل وم والھندس ة ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ،و) (٩٠٠طالب ا وطالب ة ،وم ن كلي ات
العلوم واالداب والھندسة في جامعة الق دس )اب و دي س( ،طب ق عل يھم معادل ة مؤش ر كتل ة الجس م:
مؤش ر كتل ة الجس م ))كغ م /م = (٢ال وزن )كغ م( ) /الط ول ب المتر( .٢وم ن أج ل تحلي ل النت ائج
اس تخدمت المتوس طات الحس ابية والرت ب المئيني ة ،واختب ار )ت( للمجموع ات المس تقلة ،وق د
أظھرت النتائج أن متوسط مؤشر كتلة الجسم عند الطالب بشكل عام كان جيداً في ضوء المعايير
العالمية ،حيث وصل المتوسط الحسابي ) (٢٣.٦١كغم /م ، ٢بينما جاء متوسط مؤشر كتلة الجسم
عند الطالبات ) (٢٥.١٥كغم /م ٢وھ ذا ي دل عل ى مؤش ر ب دين ف ي ض وء المع اير العالمي ة ،وفيم ا
يتعلق بالمعايير كان أفضل مستوى عند الطالب في جامع ة النج اح الوطني ة ) (١٩.٤٧كغ م /م،٢
كان أفضل مستوى عند الطالب ف ي جامع ة الق دس ) (٢٠.٥٦كغ م /م ٢وك ان ادن ى مس توى عن د
٢
الطالب ) (٢٥.٨٢كغم /م ٢في جامعة النجاح ،وكان ادنى مستوى عند الطالب ) (٢٦.١٢كغم/م
في جامعة القدس ،بينما كان أفضل مس توى عن د الطالب ات ) (٢٠.٠٤كغ م /م ٢ف ي جامع ة النج اح
الوطنية ،وكان أدنى مستوى عند الطالبات ) (٢٩.٢٥كغم/م  ٢في جامعة الق دس .ك ذلك أظھ رت
النتائج عدم وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠٥ = αف ي مؤش ر كتل ة الجس م
بين بين طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس.
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Abstract
The purpose of this study was to determine Body Mass Index (BMI)
Among Palestinian University Students (PUS). Furthermore, constructing
norms of (BMI).The sample of the study consisted of (2400) students
from faculties of Arts , Economic, Science, and Engineering from both
An–Najah National University and Al-Quds University, for data
collection the following equation was used: BMI=WT(KG)/HT(M2).
The results revealed that the mean of (BMI) for male students was
(23.61) kg/m2 and related to the international norms, while the mean for
female was (25.15) kg/m2 such value placed in over weigh according to
the international norms. Also, the results indicated that the best norm for
An-najah male student was (19.47) kg/m2, and (20.56) kg/m2 for Alquds male students. While the worst norm for An- najah male student
was (25.82) kg/m2, and (26.12) kg/m2 for Al-quds male students. The
best norm for female students was at An- najah (20.04) kg/m2, and the
worst norm was (29.25)kg/m2 at Al-quds university. In addition, the
results revealed that there are no significant differences at (0.05) in body
mass index between An-najah and Al-quds students.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
 عص ر التق دم،تعتب ر الس منة مش كلة عالمي ة ومظھ راً م ن مظ اھر العص ر الح ديث
 وأبع ده ع ن الحرك ة وس لبه نش اطه، الذي وفر على اإلنس ان الوق ت والجھ د والم ال،والتكنولوجيا
 وم ا ي رتبط بھ ا م ن أم راض العص ر مث ل تص لب،وحيويته وبالتالي أص بح م ن أص حاب الس منة
(Williams, 1995,p51)  ويش ير ولي امز،الشرايين والسكري وضغط الدم والتھابات المفاصل
١٥)  مرضا ً من األمراض المعروفة حالي ا ً وأن م ا نس بته٢٥ إلى أن السمنة لھا عالقة بـ أكثر من
.( يموتون سنويا ً في الواليات المتحدة األمريكية بسبب السمنة%٢٠ –
ً( إل ى أن العوام ل الوراثي ة تلع ب دوراBouchard etal, 1993,p.87) ويش ير بوش رد
 حيث أن ه إذا ك ان أح د الوال دين س مينا ً ف إن احتمالي ة اإلص ابة بالس منة للمول ود،أساسيا ً في السمنة
 إذا ل م يك ن أي ا ً منھم ا%١٠  وتص ل إل ى،ً إذا كان ك ال الوال دين س مينا%٩٠  وتكون%٦٠ تكون
.ً سمينا
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إن السمنة والوزن الزائد ھي مشكلة الع دد الكبي ر م ن األف راد ل يس فق ط م ن الناحي ة النفس ية
لكن كعامل يساعد على اإلصابة بالعديد من األم راض المزمن ة واألم راض العص رية ف ي الوق ت
الحاض ر كم رض الس كري وأم راض القل ب وال دورة الدموي ة المختلف ة ،ويب ين ليمون ب
) (Lemonp,1996,p.41أن التمرين المنتظم يمك ن أن يعم ل عل ى ض بط ال وزن بط رق عدي دة
وذلك بزيادة الطاقة التي يستخدمھا الجس م فالرياض ة تزي د م ن اس تھالك الس عرات الحراري ة مم ا
يؤدي إلى نقص الوزن وعادة يجب أن يالزم النشاط الرياض ي نظ ام تغذي ة مح دد وذل ك لل تخلص
من الوزن الزائد.
وق د أوض حت الدراس ات مث ل دراس ة ش ھلينا ) (Shahlena, 1999, p.163إن ممارس ة
الرياضة بانتظام عنصر ھام لضبط الوزن ألن التمرين ات تعم ل عل ى نق ص ال وزن وذل ك بزي ادة
معدل التمثيل الغذائي في وقت الراحة للفرد وبذلك فالتمرينات تزيد من إنف اق اس تھالك الس عرات
ليس فقط أثناء التمرين ولكن بعده أيضا ً بذلك بين ت الدراس ات أن ھن اك زي ادة ق درھا  ٢٠أو أكث ر
في معدل التمثيل الغذائي في اليوم التالي لتمرين عنيف وشديد الحمل.
ويشير ) (Almuzaini, 2000,p.231ان الدراسات العلمي ة الحديث ة أك دت عل ى ض رورة
ممارسة النشاط البدني خالل مراح ل العم ر المختلف ة م ن الطفول ة وحت ى مراح ل العم ر المتقدم ة
حيث اتفقت ھذه الدراسات على أن الت دني ف ي مس توى عناص ر اللياق ة البدني ة المرتبط ة بالص حة
ي ؤدي إل ى بع ض مخ اطر اإلص ابة ب أمراض القل ب والش رايين بم ا ف ي ذل ك ارتف اع ض غط ال دم
الشرياني وارتفاع نسبة الدھون.
وأشارت بعض الدراسات أمثال دراسة ) (Al – talazza. 2002أن التغير في نم ط الحي اة
في عصر التقدم التكنولوجي أدى إلى انخفاض في مستوى النشاط البدني وأدى إل ى زي ادة الس منة
وزيادة الضغوط النفسية وكذلك زي ادة اإلص ابة ب أمراض الش رايين والس منة المفرط ة وم ا يقت رن
بھا من أمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والجلط ات القلبي ة والقل ق .وبين ت أيض ا ً
ال ى ان ھن اك عالق ة وثيثق ة ب ين انخف اض مس توى النش اط الب دني وكثي ر م ن أم راض العص ر،
ونتيجة لذلك ازداد االھتمام مؤخراً بالوقاية من ھذه األمراض من خالل ممارسة األنش طة البدني ة
في سن مبكرة وخاصة في المدرسة التي تھدف الى االرتقاء بمستوى طلبتھا بدنيا وفكريا.
وقد قام ناثن ) (Nathan, 1994بدراسة بعنوان أثر إنقاص الوزن السريع بواسطة تخفيض
السوائل من الجسم واإلقالل من تناول الطعام على القدرة الحركية وكان ت عين ة البح ث م ن طلب ة
الص ف األول والث اني بجامع ة ب روكلين بالوالي ات المتح دة األمريكي ة وق د قس مت العين ة إل ى
مجموعتين األولى تجريبية وتتكون من  ٥٠طالب والمجموعة الثاني ة ض ابطة وتش مل  ٦٠طال ب
وبعد التكافؤ قام الباحث بتدريبھا عل ى برن امج رياض ي خ اص لم دة اثن ي عش ر أس بوع وأس فرت
النتائج أن المجموع ة التجريبي ة ق د نق ص وزنھ ا بع د تنفي ذ البرن امج الغ ذائي لھ ا بم ا يع ادل ٢٠٤
رطل في حين أن المجموعة الضابطة قد زادت في الوزن ما يعادل رطل واحد فقط.
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وھن اك عوام ل غي ر وراثي ـة مرتبط ـة بطبيع ـة البيئ ـة والتغذي ة وقل ـة الحرك ـة والع ـادات
السلوكي ـة واالجتماعي ة ،ويش ير أدام ـز ) (adams,1990,p 135أن مؤش ـر كتل ـة الجس ـم
) (Body Mass Indexيع د م ن المؤش رات المھم ة لتحدي د الس منة عن د األف راد .حي ث أص بح
مؤشر كتلة الجس م م ن القياس ات الرئيس ية ف ي جمي ع األبح اث العلمي ة المرتبط ة بالص حة ويمك ن
قياسه من خالل المعادلة التالية:
 = BM Iالوزن ) كغم (  ) /الطول (٢م .
وحول المعايير العلمية لمؤشر كتل ة الجس م يش ير ملح م ) (١٩٩٩إل ى أن المؤش ر يك ون ف ي
ح دوده الطبيعي ة للطالب ات عن دما ال يزي د ع ن  ٢٥كغ م /م ،٢والج دول رق م ) (١يب ين تص نيف
السمنة للطالبات عند كل من ملحم ) (١٩٩٩و دجرواالموا ).(Digirolamo, 1986
جدول ) :(١تصنيف الطالبات بناء على مؤشر كتلة الجسم )كغم /م.(٢
التصنيف

ملحم )(١٩٩٩

)Digirolamo, (1986

 نسبة منخفضة نسبة جيدة بدين -سمين

١٧.٩ – ١٥
٢٤.٩ – ١٨
٢٧.٢-٢٤.٩
 ٢٧.٣فأكثر

أقل من ٢٧
٣٠ – ٢٧
٤٠ -٣٠
أكثر من ٤٠

يالح ظ م ن الج دول أن تص نيف ملح م ) (١٩٩٩أكث ر دق ة مقارن ة بتص نيف دجراالم وا
) (Digirolamo, 1986وبالتالي من االنسب استخدام تصنيف ملحم ).(١٩٩٩
وحول بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم قام شاكر ) (١٩٩٩ب إجراء دراس ة ھ دفت إل ى تحدي د
مس توى مؤش ر كتل ة الجس م ل دى طلب ة جامع ة النج اح الوطني ة ،وبن اء مع ايير لك ل م ن ال ذكور
واإلناث ،وإجراء مقارنة ف ي ) (BMIتبع ا ً لمتغي ر الج نس ،ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى
عينة قوامھا  ٢٠٧١طالبا ً وطالبة طبق عليھا معادلة مؤش ر كتل ة الجس م ،وق د أظھ رت النت ائج أن
متوسط مؤشر كتلة الجسم عن د الط الب والطالب ات ك ان جي داً ف ي ض وء المع ايير العالمي ة ،حي ث
وص ل المتوس ط عن د الط الب إل ى  ٢٢.٥٠كغ م /م ٢وعن د الطالب ات  ٢١,٣٠كغ م /م ،٢ك ذلك
أظھ رت النت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مؤش ر كتل ة الجس م ب ين ال ذكور واإلن اث
ولصالح الذكور ،وفيما يتعلق بالمعايير كان أفض ل مس توى عن د الط الب  ١٩,٣٢كغ م /م ،٢بينم ا
كان أفضل معيار عند الطالبات  ١٨,٣٦كغم /م.٢
كما اجرى القدومي ) (٢٠٠٣دراسة والتي ھدفت للتعرف إلى مؤشر كتل ة الجس م )،(BMI
والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ) ،(RMRوتط وير معادل ة لقي اس ) (RMRوبن اء مع ايير إل ى
) (BMIو) (RMRلالعبي الفرق المشاركة في البطولة العربية العشرين للكرة الط ائرة للرج ال
في األردن ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا  ١٨٦العبا ً.
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وتوص لت الدراس ة إل ى أن مس توى ) (BMIمؤش ر كتل ة الجس م ك ان جي داً حي ث وص ل
المتوسط إلى  ٢٣,٣٨كغم /م.٢
وفي دراسة نمر وآخرون ) (٢٠٠٥والت ي ھ دفت إل ى بن اء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة
الجسم ،ونسبة الدھن ،ووزن العض الت ،ومس احة س طح الجس م ،والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة
ل دى طالب ات تخص ص التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ،إض افة إل ى معرف ة ب ين
متغيرات مؤشر كتلة الجسم ،ونسبة الدھن ،ووزن العض الت ،ومس احة س طح الجس م م ع التمثي ل
الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طالب ات تخص ص التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة النج اح الوطني ة،
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على جميع الطالبات من مختلف السنوات الدراسية ،والبالغ ع ددھن
) (٦٢طــالبة ،وكانت أفضل الـرتب المئينية لمتغيرات مؤشر كتلة الجسم١٩,٣٠) ،كغم /م.(٢
وفي دراسة عبد الحق واخ رون ) (٢٠٠٩والت ي ھ دفت إل ى تحدي د مؤش ر كتل ة الجس م ل دى
طالبات تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية ،إضافة إلى بناء مع اير لمؤش ر كتل ة
الجسم للطالبات في الجامعات الفلسطنية ،وإجراء مقارنات بينھما ،ولتحقيق ذلك أجري ت الدراس ة
عل ى عين ة قوامھ ا ) (١٨٠طالب ة ،م ن كلي ة التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة النج اح الوطني ة )(٩٠
طالبة ،ومن كلية فلسطين التقنية ) (٩٠طالبة ،طبق عليھم معادلة مؤشر كتلة الجسم.وق د أظھ رت
النتائج أن متوسط مؤشر كتلة الجسم عن د الطالب ات ك ان جي داً ف ي ض وء المع ايير العالمي ة ،حي ث
وصل المتوسط الحسابي عند طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطني ة )(٢٣.١١
كغ م /م ٢وعن د طالب ات كلي ة فلس طين التقني ة إل ى ) (٢٤.٦٤وفيم ا يتعل ق بالمع ايير ك ان أفض ل
مستوى عند الطالبات في كلية التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ) (١٧.٥٦كغ م /م،٢
وك ان اس وء مس توى ) ،(٢٨.٩٦بينم ا ك ان أفض ل مس توى عن د طالب ات كلي ة فلس طين التقني ة
) (١٩.٧٢كغم /م ،٢وكان أسوء مستوى ) (٢٦.٧٦كغم/م.٢
كذلك أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (٠.٠٥ =αفي مؤشر
كتلة الجسم بين الطالبات ولصالح طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية.
أھمية الدراسة
تعود أھمية الدراسة الحالية للتعرف إلى:
 .١مستوى مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو ديس.
 .٢معايير مؤش ر كتل ة الجس م ،وبالت الي المس اعدة ف ي تص نيف الطلب ة بن اء عل ى ھ ذه المع ايير
والمتابعة بين الجامعات في فلسطين والجامعات العربية.
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أھداف الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األھداف التالية:
 .١التعرف إلى مستوى مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو ديس.
 .٢بناء معايير خاصة لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو ديس.
 .٣إجراء مقـارنة في مؤشر كتلة الـجسم بين الطلبة في جامعة النج اح الوطني ة وجامع ة الق دس
ابو ديس.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن االسئلة التالية:
 .١ما مستوى مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو ديس ؟
 .٢ما مدى إمكانية بناء معايير خاصة لمؤش ر كتل ة الجس م ل دى طلب ة ج امعتي النج اح الوطني ة
والقدس ابو ديس؟
 .٣ھل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مؤشر كتلة الجسم بين طلبة جامعة النج اح الوطني ة
وجامعة القدس ابو ديس؟
مجاالت الدراسة
 .١المج ال البش ري :طلب ة الجامع ات الفلس طينية )جامع ة النج اح الوطني ة و جامع ة الق دس اب و
ديس(.
 .٢المجال المكاني :جامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة القدس ابو ديس.
 .٣المجال الزماني :أجريت الدراسة في الفترة الزمنية من  ٢٠١٠/٩/١وحتى ٢٠١٠/١٠/١
إجراءات الدراسة
منھج الدراسة
استخدم الباحثان المنھج الوصفي المسحي وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة.
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مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة م ن ) (١٩٦٠٠طال ب وطالب ة م ن كلي ات جامع ة النج اح الوطني ة ف ي
ن ابلس ،و ) (١١٢٠٠طالب ا وطالب ة ف ي جامع ة الق دس كم ا وردت ف ي س جالت عم ادة القب ول
والتسجيل في كال الجامعتين.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (١٥٠٠طالبا وطالب ة م ن جامع ة النج اح الوطني ة ،وم ن )(٩٠٠
طالبا وطالبة من جامعة القدس ،حيث تم استبعاد بعض الطلبة الذين رفضوا مساعدة الباحث ان ف ي
الجامعتين ،والجدول ) (٢يبين خصائص عينة الدراسة من حيث العمر والطول والوزن.
جدول ) :(٢خصائص عينة الدراسة من حيث العدد والعمر والطول والوزن.
الجامعة

العدد

متوسط العمر

متوسط الطول

متوسط الوزن

النجاح
القدس

١٥٠٠
٩٠٠

٢١.٣٤
٢١.١٨

١٦٧.٨٤
١٦٧.٧٥

٧٢.٧٢
٧٢.٦٤

المجموع

٢٤٠٠

٢١.٢٠

١٦٧.٧٨

٧٢.٦٨

أدوات الدراسة
من أجل تحديد مؤشر كتلة الجسم تم استخدام األدوات االتية:
 .١الرستاميتر لقياس الطول )م(.
 .٢ميزان ميكانيكي من نوع ) (Detecoلقياس الوزن )كغم(.
ثبات معادلة مؤشر كتلة الجسم
من أجل تحديد ثبات المعادلة اس تخدمت طريق ة التطبي ق وإع ادة التطبي ق عل ى عين ة قوامھ ا
) (١٥طالب من خارج عينة الدراسة بفارق زمني يومين بين التطبيق ،حيث وصل معامل الثبات
إلى ) (٠.٨٩وھو معامل ثبات عال للمعادلة ويعني بأغراض الدراسة.
صدق معادل مؤشر كتلة الجسم
من أجل تحديد صدق المعادلة تم اعتماد الصدق ال ذاتي وھ و الج ذر التربيع ي للثب ات ،حي ث
وصل = ٠.٩٤
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المعالجات اإلحصائية
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ) (SPSSوالمعالجات اإلحصائية.
 .١المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل تحديد مستوى مؤشر كتلة الجسم.
 .٢م ن أج ل تحدي د مع ايير مؤش ر كتل ة الجس م ل دى الطلب ة ت م اس تخدام الرت ب المئيني ة
).(Percentile Ranks
 .٣اختبارات للمجموعات المستقلة من أجل تحديد الفرق بين الطالبة في جامعة النجاح وجامع ة
القدس.
عرض ومناقشة النتائج
ھدفت الدراسة إلى تحديد مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو
ديس ،إضافة إلى بناء معايير لمؤشر كتلة الجسم عند كل منھما ،وإجراء مقارنات بين الطلبة،
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (٢٤٠٠طالبا ً وطالبة ،ثم تم قياس الطول
والوزن لديھم من أجل تحديد مؤشر كتلة الجسم ،وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً
باستخدام البرنامج اإلحصائي ).(Spss
عرض ومناقشة السؤال األول
م ا مس توى مؤش ر كتل ة الجس م ل دى طلب ة الجامع ات الفلس طينية )جامع ة النج اح الوطني ة
وجامعة القدس ابو ديس(؟
لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للطلبة ،كم ا ھ و
مبين في الجدول ).(٣
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشر كتلة الجسم لدى عينة الدراسة.
MBI

طلبة جامعة النجاح )(١٥٠٠
طالب

MBI

٢٣.٣٨

٣.٥٤

طالبات
٢٤.٨٤

٥.٢

طلبة جامعة ابوديس
)(٩٠٠
طالبات
طالب
٢٣.٨٤

٤.٥

٢٥.٤٦

٥.٢

العينة ككل )(٢٤٠٠
طالب
٢٣.٦١

طالبات
٤.٦

٢٥.١٥

٣.٨٦

يتضح من الجدول ) (٣أن متوسط كتلة الجسم عند الطالب بشكل عام ك ان جي داً ف ي ض وء
المع ايير العالمي ة ،حي ث وص ل المتوس ط الحس ابي ) (٢٣.٦١كغ م/م ،٢بينم ا ج اء متوس ط مؤش ر
كتل ة الجس م عن د الطالب ات ) (٢٥.١٥كغ م/م ٢وھ ذا ي دل عل ى مؤش ر ب دين ف ي ض وء المع اير
العالمية.
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وعند الرجوع إلى المعايير العالمية وإلى تصنيف )ملحم (١٩٩٩ ،فإننا نجد أن جميع النسب
عند الطالب تعتبر جيدة ،حيث أن المعيار الجيد للطالب يتراوح م ا ب ين ) (٢٤.٩ – ١٨كغ م /م٢
وھذا يعكس وع ي الط الب ألث ر الس منة عل ى الص حة وتأثيرھ ا الس لبي عل ى األم راض المختلف ة
المرتبطة بالسمنة وبخاصة أمراض القلب وتصلب الشرايين ،وكذلك نعرف ان الطالب متاح لھ م
فرصة ممارسة االنش طة الرياض ية س واء داخ ل الح رم الج امعي أو خارج ه ف ي االندي ة ومراك ز
الش باب .وعن دما نق ارن نت ائج الطالب ات بالمع اير العالمي ة فإنن ا نج د مؤش ر بدان ة ل ديھن وي رى
الباحثان أن السبب في ذلك يع ود إل ى ع دم ممارس ة الطالب ات لألنش طة الرياض ية المختلف ة س واء
داخل الجامعة أو خارجھا ،حيث أن ممارسة ھذه األنشطة تعمل على الحفاظ على الوزن وبالت الي
تعمل على الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم في حدوده الطبيعية.
جدول ) :(٤أفضل مستوى وادنى مستوى مؤشر كتلة الجسم عند الطلبة.
MBI
أفضل مستوى MBI
أسوء مستوى MBI

طلبة جامعة النجاح
)( ١٥٠٠
طالبات
طالب

طلبة جامعة ابوديس
)( ٩٠٠
طالبات
طالب

العينة ككل
)(٢٤٠٠
طالب طالبات

٢٠.٠٤
٢٧.٦٨

٢٠.٤٤
٢٩.٢٥

٢٠.٢٤ ٢٠.٠٢
٢٨.٤٦ ٢٥.٩٧

١٩.٤٧
٢٥.٨٢

٢٠.٥٦
٢٦.١٢

وفيما يتعلق بالمعايير كان أفضل مستوى عند الطالب في جامعة النجاح الوطنية )(١٩.٤٧
كغ م /م ،٢ك ان أفض ل مس توى عن د الط الب ف ي جامع ة الق دس ) (٢٠.٥٦كغ م /م ٢وك ان اس وء
مس توى عن د الط الب ) (٢٥.٨٢كغ م /م ٢ف ي جامع ة النج اح ،وك ان ادن ى مس توى عن د الط الب
٢
) (٢٦.١٢كغم /م ٢في جامعة القدس ،بينما كان أفضل مس توى عن د الطالب ات ) (٢٠.٠٤كغ م /م
ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ،وك ان أدن ى مس توى عن د الطالب ات ) (٢٩.٢٥كغ م/م  ٢ف ي جامع ة
القدس .وھذا واضح في الجدول رقم ).(٤
ثانيا ً :عرض ومناقشة السؤال الثاني
ما مدى إمكانية بناء معايير خاصة لمؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية
والقدس ابو ديس؟
من أجل اإلجابة عن السؤال استخدمت الرتبة المئينية ) (Percentile Rankوالج دول )(٥
يوضح ذلك.
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جدول ) :(٥الرتب المئيني ة لمؤش ر كتل ة الجس م ل دى طلب ة ج امعتي النج اح الوطني ة والق دس اب و
ديس.
الرتب المئينية

الطلبة في جامعة النجاح
١٥٠٠

الطلبة في جامعة القدس
٩٠٠

% ٩٠ +
%٨٠
%٧٠
%٦٠
%٥٠
%٤٠
%٣٠
%٢٠
%١٠

١٩.١٩
٢٠.٢٢
٢١.٧٤
٢٢.٦٤
٢٣.٢٦
٢٣.٩٦
٢٤.٨٦
٢٥.٤٦
٢٧.٥٦

١٩.٤٢
٢١.٨١
٢٢.٢٤
٢٢.٩٤
٢٣.٦٥
٢٤.٨٦
٢٤.٩٨
٢٦.٦٧
٢٨.٤٥

*

كلما كان مؤشر كتلة الجسم أقل يكون أفضل ،ألن زيادته تعني زي ادة نس بة ال دھن ،وبالت الي
زيادة السمنة.

يتضح من الجدول ) (٥أن الطلبة ال ذين يحص لون عل ى ) (١٩.١٩كغ م/م ٢ف ي كلي ة التربي ة
الرياضية في جامعة النجاح ،والطلبة الذين يحصلون على ) (١٩.٤٢كغ م/م ٢ف ي جامع ة الق دس،
أفض ل م ن  %٩٠مقارن ة ب زمالئھم ،ويمثل وا أفض ل نس بة ،ول ديھم نس بة س منة جي دة ،وقارن ة
بالمعايير التي أشار اليھا )ملحم.(١٩٩٩ ،
أما الطلبة ال ذين يحص لون عل ى ) (٢٧.٥٦كغ م/م ،٢ف ي كلي ة التربي ة الرياض ية ف ي جامع ة
النجاح ،والطلبة الذين يحصلون على ) (٢٨.٤٥كغ م/م ٢ف ي جامع ة الق دس ،فتك ون نس بة الس منة
لديھن عالية ،ويكونوا من اصحاب السمنة ،حيث انھن أفضل من  %١٠فقط ،ومثل ھذا المس توى
يعب ر ع ن س منة عن د الطلب ة مقارن ة بالمع ايير الت ي أش ار اليھ ا )ملح م ،(١٩٩٩ ،حي ث أن نس بة
السمنة عند الطلبة تكون اذا كان مؤشر كتلة الجسم ) (٢٥كغم/م ٢فأكثر.
ثالثا ُ  :عرض ومناقشة السؤال الثالث
ھل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مؤشر كتلة الجسم بين طلبة جامعة النج اح الوطني ة
وجامعة القدس ابو ديس؟

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيس نعيرات ،وعبد السالم حمارشة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٧

لإلجابة عن السؤال استخدم اختب ار )ت( للمجموع ات المس تقلة ونت ائج الج دول ) (٦توض ح
ذلك.
ج دول ) :(٦نت ائج اختب ار )ت( لدالل ة الف روق ف ي مؤش ر كتل ة الجس م ب ين طلب ة جامع ة النج اح
الوطنية وطلبة جامعة القدس.
طلبة جامعة النجاح
االنحراف
المتوسط
٢٣.٨٦
*

٢.٣٩

طلبة جامعة القدس
االنحراف
المتوسط
٢٤.٢٤

١.٢٨

)ت (
المحسوبه

مستوى الداللة

١.٠٧

٠.٥٧

دال إحصائيا ُ عند ) (٠.٠٥= αت الجدولة ) (١.٩٦بدرجات مئوية ) .(٢٤٠٠

يتضح من نتائج الجدول ) (٦أن قيمة )ت( المحسوبة تس اوي ) (١.٠٧وھ ذه القيم ة أق ل م ن
قيم ـة )ت( الجدولي ـة ) (١.٩٦أي أن ـه ال يوج ـد ف ـروق ذات دالل ـة إحصائي ـة عن ـد مست ـوى
)  (٠.٠٥ =αفي مؤشر كتلة الجس م ب ين طلب ة جامع ة النج اح الوطني ة وطلب ة جامع ة الق دس اب و
ديس بمعنى أن مؤشر كتلة الجسم عند طلبة جامعة النجاح الوطنية أقل بقليل منه عند طلبة جامعة
القدس وأن جميع الطلبة ضمن الحدود الطبيعي ة حس ب تص نيف )ملح م (١٩٩٩ ،وي رى الباحث ان
أن السبب يعود الى طبيعة الطلبة سواء في جامعة النجاح الوطنية او في جامع ة الق دس فمعظمھ م
يعيشون ف ي نف س الم دن والق رى ويمارس ون حي اتھم اليومي ة والجامعي ة ب نفس المس توى وطبيع ة
تغذيتھم متشابه كثيراً والبرامج الدراسية متشابه الى حداً كبي ر ونس بة قليل ة ج دا تم ارس االنش طة
الرياضية.
االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحثان الى االستنتاجات التالية:


أن متوس ط كتل ة الجس م ل دى طلب ة جامع ة النج اح الوطني ة ) (٢٣.٨٦كغ م /م .٢وعن د طلب ة
جامعة القدس ) (٢٤.٢٤كغ م /م ،٢وعن د العين ة جميعھ ا ) (٢٤.١٩كغ م /م ،٢وعن د الرج وع
إلى المعايير العالمية فإننا نجد أن جميع النسب تعتبر جيدة.



وفيما يتعلق بالمعايير كان أفضل مستوى عند الطالب في جامعة النج اح الوطني ة )(١٩.٤٧
كغ م /م ،٢وك ان ادن ى مس توى ) ،(٢٥.٨٢بينم ا ك ان أفض ل مس توى عن د الط الب جامع ة
القدس )(٢٠.٥٦كغم /م ،٢وكان أدنى مستوى ).(٢٦.٢٥



بينما كان أفضل مستوى عند الطالبات ) (٢٠.٠٤كغم /م ٢في جامعة النجاح الوطني ة ،وك ان
أدنى مستوى عند الطالبات ) (٢٩.٢٥كغم/م  ٢في جامعة القدس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(٢)٢٥

 ٣٧٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس ابو ديس"



كذلك أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن د مس توى )  ( ٠.٠٥ =αف ي
مؤشر كتلة الجسم بين الطلبة في جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس.

التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثان باالتي:
 .١اعتماد معايير مؤشر كتلة الجسم لتصنيف الطلبة ومعرفة شيوع السمنة لديھن.
 .٢ض رورة توجي ه الطلب ة ألھمي ة ممارس ة النش اط الرياض ي م ن أج ل الحف اظ عل ى الص حة
الجيدة والبعد عن السمنة.
 .٣إجراء دراسة مقارنة في مؤشر كتلة الجسم بين طلبة الجامعات الفلسطينية وطلبة الجامع ات
العربية واالجنبية.
المراجع العربية واألجنبية


عايد فض ل ،ملح م .(١٩٩٩) .الط ب الرياض ي والفس يولوجي .قض ايا ومش كالت معاص رة.
دار الكندي للنشر والتوزيع .إربد .األردن.



عب د الح ق ،عم اد .وحمارش ة ،عب د الس الم" .(٢٠١٠) .مؤش ر كتل ة الجس م ل دى طالب ات
تخصص التربية الرياضية ف ي الجامع ات الفلس طينية" .الم ؤتمر العلم ي الواح د واالربع ون
لفسيولوجيا جسم االنسان .في مراكش .٢٠١٠/٣/٣٠-٢٧



الق دومي ،عب د الناص ر .(٢٠٠٣) .م"ؤش ر كتل ة الجس م ) (BMIوالتمثي ل الغ ذائي خ الل
الراح ة ) (RMRلالعب ي الف رق المش اركة ف ي البطول ة العربي ة العش رين للك رة الط ائرة
للرجال في األردن" .مجلة جامعة النجاح لألبحاث )سلسلة العلوم اإلنسانية() .ب( .(١) ١٧
. ٥٧ – ٣١



ش اكر ،مال ك" .(١٩٩٩) .مؤش ر كتل ة الجس م ل دى طلب ة جامع ة النج اح الوطني ة" .مجل ة
جــامعة النجاح الـوطنية لألبحاث )العلوم اإلنسانية(.(٧٤٩ – ٧٣٦) .(٢) ١٣ .



رض وان ،محم د نص ر ال دين .(١٩٩٧) .المرج ع ف ي القياس ات الجس مية .ط .١دار الفك ر
العربي .القاھرة.



عالوي ،محمد حسن .(١٩٩٤) .علم التدريب الرياضي .ط .٣دار المعارف .القاھرة.



شاھين ،محمد .(١٩٩٩) .محاضرات تدريبية في مجال الصحة والتغذية .مرك ز التنمي ة ف ي
الرعاية الصحية األولية.
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. القاھرة. مكتبة االنجلو المصرية. دراسات في الغذاء الكامل.(١٩٨٩) . محمد،الشحات



 مين ا للنش ر. بي روت. دار الجي ل. حي اة الم رأة وص حتھا.(١٩٩٢) . نادي ا رمس يس،ف رح
.القاھرة



 "بناء مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم.(٢٠٠٥) . عبد الناصر، القدومي. صبحي،نمر
 ووزن العض الت ومس اقه س طح الجس م وللتمثي ل الغ ذائي خ الل فت رة الراح ة.ونسبة الدھن
( )العل وم االنس انية. مجلة جامع ة النج اح الوطني ة."لدى طالبات تخصص التربية الرياضية
.(٤) ١٩
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