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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إل ى بن اء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م
والوزن المثالي ونسبة مح يط الوس ط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طلب ة
جامعة بيرزيت ،إضافة إلى تحديد العالقة بين ھذه المتغيرات ،ونسبة القابلي ة للبدان ة ل دى الطلب ة،
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (٤٢١طالبا وطالبة ،وكان ت متوس طات العم ر،
والطول ،والوزن ،ومؤش ر كتل ة الجس م ،ومس احة س طح الجس م ،وال وزن المث الي ،ونس بة مح يط
الوس ط لمح يط الح وض ،والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة عل ى الت والي :لل ذكور ) ١٨.٥٩س نة،
 ١.٧٥متر ٧٥.٢٢ ،كغم ٢٤.٤٦ ،كغم/م١.٩٠ ،٢م ٦٨.٩٣ ،٢كغ م ١٧٥٩.٥٥ ،٠.٨٤ ،س عرة /
يومي ا( ،ولإلن اث ١٨.٣٧ :س نة ١.٦٢ ،مت ر ٥٨.٧٩،كغ م ٢٢.٣٧ ،كغ م/م ١.٦١ ،٢م٥٦.٠٧ ،٢
كغم ١٣٤٨.٠٢٥ ،٠.٧٨ ،سعرةاً  /يوميا( وللعينة ككل ١٨.٤٨ :سنة ١.٦٨ ،مت ر ٦٦.٩١،كغ م،
 ٢٣.٤٠كغم/م ١.٧٥ ،٢م ٦٢.٤٠ ،٢كغم ١٥٥١.٣٤ ،٠.٨١،سعرة  /يوميا( وكانت أفضل الرتب
المئيني ة لمتغي رات مؤش ر كتل ة الجس م ،ومس احة س طح الجس م ،وال وزن المث الي ،ونس بة مح يط
الوسط لمحيط الحوض ،والتمثيل الغذائي خالل الراح ة عل ى الت والي :لل ذكور ) ٢٠.٥٠كغ م/م،٢
 ١.٧٠م ٧٤ ،٢كغم ١٩٥٠ ،٠.٧٧ ،س عرة  /يومي ا( ،ولإلن اث ١٧.٧٠) :كغ م/م ١.٤٤ ،٢م٦٠ ،٢
كغم ١٥٠٠ ،٠.٧٠،سعرة  /يوميا( ،كما تم التوص ل باس تخدام معام ل االنح دار ) (R2إل ى ثالث ة
مع دالت للتنب ؤ ف ي قي اس التمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة بدالل ة مس احة س طح الجس م وھ ي- :
المعادل ة األول ى )لل ذكور( (RMR) :س عرة/يومي ا = ) )) + (٥.٩٠٨-مس احة س طح الجس م( ×
) - .٠.٩٩=(R2) .((٩٢٨.١٩٦المعادل ة الثاني ة )لإلن اث( (RMR) :س عرة  /يومي ا= )-
 ))+(٦٤.١٩٥مس احة س طح الجس م( ×) - .٠.٩٩=(R2) .((٨٧٣.٤٥المعادل ة الثالث ة )لل ذكور
واإلناث( (RMR) :سعرة/يومي ا= ) ))+(٤٧١.٥٨٣-مس احة س طح الجس م( ×).((١١٥٠.٨٧٢
) .٠.٩٤ =(R2وأوص ى الباحث ان ببن اء مع ايير لمث ل ھ ذه القياس ات للطلب ة ف ي الجامع ات
الفلسطينية.
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Abstract
The purpose of this study was to construct norms of Body Mass
Index (BMI), Body Surface Area (BSA), Ideal Body Weight (IBW),
Waist –to-Hip Ratio (WHR) and Resting Metabolic Rate (RMR) Among
Students in Birzeit University. Furthermore, determine the correlation
coefficient between BMI, BSA, WHR and RMR, also, determine the
predisposition of obesity among students. The sample consisted of (421)
students, five formulas were used to determine variables. The results
revealed that the means of BMI, % Fat, LBW, BSA (WT) and RMR were
respectively: for males (24.46 kg/m2, 1.90 m2, 68.93 kg, 0.84, and
1759.55 kcal/day),for females (22.37 kg/m2, 1.61 m2, 56.07 kg, 0.78, and
1348.025 kcal/day), for total (23.40 kg/m2, 1.75 m2, 62.40 kg, 0.81, and
1551.34 kcal/day). The best percentile ranks for variables were
respectively: for males (20.50 kg/m2, 1.70 m2, 74 kg, 0.77, and 1950
kcal/day), for females (17.70 kg/m2, 1.44 m2, 60 kg, 0.70, and 1500
kcal/day). In addition, the results revealed a significant positive
correlation between all variables. Also, the results of Regression (R2)
contribute in developing three equations for the prediction of RMR, using
BSA as a predictor: - Male: RMR = (-5.908) + ((BSA) × (928.196). (R2)
= 0.99. - Female: RMR = (-64.195) + ((BSA) × (873.45). (R2) = 0.99. Total: RMR = (-471.583) + ((BSA) × (1150.872). (R2)=0.94. Based on
the study findings the researchers recommend to construct norms of these
variables for students in different Palestinian universities.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
 لذلك عندما نقابل شخصا ً ألول،تعد الصحة من أكبر النعم التي وھبھا ﷲ تعالى لإلنسان
 وال نسأله عن أمواله وما يملك ألنه ليس لھا قيمة إذا لم تكن،وھلة نقول له "كيف صحتك"؟
 "حالة من السالمة: حيث تعرف الصحة بأنھا،الصحة جيدة في جميع جوانبھا وبصورة متكاملة
"والكفاية البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة وليست مجرد خلو الشخص من المرض أو العجز
.(١٩٩٢ ،)بدح
( ف ي العص رObesity) ( إل ى أن الس منةColin & etal, 2005) ويش ير ك ولن وآخ رون
( بلي ون ش خص ف ي الع الم١.٢)  حي ث أن،الح الي تع د م ن أخط ر األم راض الت ي ت ؤرق الع الم
 وتقريب ا،( ملي ون م ن أص حاب الس منة٣٠٠)  م نھم،Over Weight) يعانون من ال وزن الزائ د
 وتكمن خطورة السمنة ف ي ارتباطھ ا ب أمراض،( ألف أمريكي يموتون سنويا بسبب السمنة٣٠٠)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠ ،(٦)٢٤  مجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية
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خطي رة عل ى س بيل المث ال ول يس الحص ر ،الن وع الث اني م ن الس كري )،(Type 2 Diabetes
) ،(Smith & Ravussin, 2002وأم راض القل ب ) ،(Rashid et al, 2003والس رطان
) ،(Calle et al, 2003واألمراض النفس ية واالجتماعي ة )ملح م ،(١٩٩٩ ،عوض ا ع ن تقص ير
العمر ).(Kevin&etal,2003
لذلك نجد اھتماما كبيرا من الباحثين في إعداد برامج إنقاص الوزن ،وتط وير ط رق القي اس
المرتبط ة بالس منة ،وم ن القياس ات ذات العالق ة بالس منة مؤش ر كتل ة الجس م
) ،(Body Mass Index) (BMIومساحة سطح الجس م )،(Body Surface Area) (BSA
وال وزن المث الي ) ،(Ideal Weightونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض (Waist-to-Hip
) Ratioوالتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ) (Resting Metabolic Rate) (RMRنظ را ألنھ ا
من القياسات الحيوية المرتبطة بالصحة ،التي لقياسھا وبناء مس تويات معياري ة لھ ا دور ف ي تقي يم
الحالة الص حية والنم و لألف راد وتوجي ه التغذي ة ل ديھم م ن حي ث الت وازن ب ين الس عرات المتناول ة
والمستھلكة.
أم ا فيم ا يتعل ق بمؤش ر كتل ة الجس م ) (Body Mass Index) (BMIفيع د م ن الط رق
الس ريعة للحك م عل ى الس منة ،ويع رف بأن ة وزن الجس م ب الكيلوغرام مقس وما عل ى مرب ع الط ول
ب المتر ) .(Ravussin & Swinburn, 1992والمع ايير المعتم دة عالمي ا كم ا يش ير أن ون
) (Anon, 1998ف ي تص نيف األف راد تك ون عل ى النح و اآلت ي١٨.٥ :كغ م /م) ٢أق ل م ن ال وزن
الطبيعي( نحيل٢٤.٩-١٨.٥ ،كغم/م ٢وزن طبيع ي٢٩.٩-٢٥ ،كغ م /م ٢ب دين٣٠ ،كغ م /م ٢ف أكثر
سمين .ويجب اإلشارة إلى أن ھذه المعايير تختلف من مجتمع إلى آخر نظ را الرتباطھ ا بالتغذي ة،
والمن اخ ،وطبيع ة العم ل ،والوراث ة ،فعل ى س بيل المث ال ف ي دول ش رق آس يا مث ل ماليزي ا يعتب ر
الشخص سمينا إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن  ٢٥كغم /م ،٢والسبب الرئيس في ذلك نقص ال وزن
وقصر القامة ،إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة طوال العام.
وتظھ ر أھمي ة قي اس مؤش ر كتل ة الجس م ف ي ارتباط ه باللياق ة البدني ة ،ل ذلك اعتم د كأح د
القياس ات األساس ية ف ي البطاري ة األمريكي ة للياق ة البدني ة والص حة للنخب ة
) ،(AAHPERD,1988ك ذلك ف ي دراس ة تم وثي وآخ رين ) (Timothy et al, 1998لطلب ة
الم دارس م ن ) (١٣-١٠س نة ،إض افة إل ى أھميت ه الطبي ة م ن حي ث دراس ة النم و عن د األطف ال
وعالق ة الس منة ب أمراض القل ب ) ،(Maria, et al, 2001وتؤك د عل ى ذل ك دراس ة
)(Stevens, et al, 2002التي أظھرت أن زيادة ) (١كغم/م ٢عن الح د المطل وب كفيل ة بزي ادة
سمك الطبقة الداخلية للشريان )االنتيم ا( ) (Intemaم ن ) (٧.٥-٢.٥م ايكروميتر )/١ملي ون م ن
المتر( ،إضافة إلى أھميته في توجيه تغذية األطفال ).(Colic & Satalic, 2002
وفيم ا يتعل ق بمس احة س طح الجس م ) (Body surface Area) (BSAفھ و عب ارة ع ن
المس احة الت ي يغطيھ ا الجل د ف ي المت ر المرب ع )س المه ،١٩٩٤ ،ص  (٤٠٣وھ و م ن القياس ات
المھمة المرتبطة بالسمنة ،حيث إنه كلما زاد مسطح الجسم كانت القابلية عالية للس منة ،ك ذلك يع د
م ن المحك ات األساس ية ف ي تحدي د التمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ،حي ث يش ير ھ ايورد
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) (Heyward,1991إلى أن الشخص الطويل وصاحب الوزن الثقيل يكون لدي ه ) (RMRأعل ى
م ن الش خص القص ير والنحي ل ،ويؤك د عل ى ذل ك م ك أردل وآخ رون ) McArdle, et al.,
 (1986في إشارتھم إلى أن األشخاص من عم ر ) ٤٠-٢٠س نة( يحت اجون إل ى ) (٣٨-٣٥س عرة
حرارية لكل متر مرب ع م ن مس احة س طح الجس م ف ي الس اعة ،وأس رع الط رق التقريبي ة لحس اب
) (RMRللشخص تكون على النحو اآلتي:
) (RMRسعرة /يوميا= )مساحة سطح الجسم ×  ٢٤ × ٣٥ساعة(.
وفيما يتعل ق ب الوزن المث الي ) (Ideal Body Weight) (IBWفيع د المعي ار للحك م عل ى
اتجاه الشخص نحو اليمين ,وبالتالي تك ون ھن اك قابلي ة للس منة أو لليس ار ،وبالت الي تك ون القابلي ة
للنحالة ،ويشير ھايت ) (Heiat, 2003إلى أن الوزن المثالي يكون لدى الشخص عن دما يت راوح
مؤشر كتلة الجسم بين  ٢٤.٩-١٨.٧كغم /م.٢
وأما فيما يتعلق بنسبة محيط الوس ط لمح يط الح وض )(Waist-to-Hip Ratio) (WHR
فتعد من القياسات الشائعة في الحقل الطبي للحكم على السمنة ،والمعي ار الرئيس ي ف ي ذل ك يك ون
ب  ٠.٩٠ف أعلى ل دى ال ذكور ،و  ٠.٨٥ف أعلى لإلن اث مؤش را عل ى الس منة
).(Eckel & Zimmet, 2005
ونظ را ألھمي ة ) ،(BMIو) ،(IBWو) (WHRف ي تحدي د الص حة والنم و ق ام ت ارنوز
وب وردون ) (Tarnus & Bordoun, 2007بدراس ة ح ول بع ض القياس ات اإلنثروبومتري ة
وتركيب الجسم لدى طلبة البكالوريوس في جامعة ريون في فرنسا على عينة قوامھ ا ) (٦٦طالب ا
وطالب ة ،وذل ك بواق ع ) (٢٣ذك راً و) (٤٣أنث ى ،وتوص لت الدراس ة إل ى أن قياس ات مؤش ر كتل ة
الجس م ،وال وزن المث الي ،ونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض ،كان ت ع ن العين ة كك ل عل ى
الت والي ٢٠.٩) :كغ م/م ٦١.٦ ،٢كغ م ،(٠.٨١ ،وكان ت عن د ال ذكور )٢٢.٥ك غ/م،٢
٧٠.٦كغم ،(٠.٨٤،وكانت عند اإلناث )٢١.٦كغم/م ٥٦.٨ ،٢كغم.(٠.٨٠ ،
وفيم ا يتعل ق بالتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة )(Resting Metabolic Rate) (RMR
في رى ) (ZiMian, et al, 2001وش وتز ) (Schutze, 1997وولم ور وكوس تل
) (Wilmore & Costill, 1994, p 494أنه يشكل ما نسبته ) (%٧٥-٦٠م ن إجم الي الطاق ة
الت ي يس تھلكھا الف رد يومي ا ،وع ادة تت راوح ب ين ) (٢٤٠٠-١٢٠٠س عرة  /يومي ا ،ويع د المك ون
األساسي من الطاقة اليومية المستھلكة عند الشخص حيث تتراوح نسبته ما ب ين ) (%٦٠-٥٠م ن
الطاق ة الكلي ة اليومي ة عن د األطف ال والم راھقين ) (Bertini et al., 1999بينم ا ي رى ھ ايورد
) (Heyward, 1991, p 195أنه يتراوح بين ) (%٧٠-٥٠من الطاقة الالزمة للشخص يومي ا،
ويعتم د ذل ك عل ى مس توى األنش طة الت ي يق وم بھ ا الش خص .وي رى م ك أردل وآخ رون
) (McArdle et al., 1986, p 132أن اإلن اث دائم ا أق ل م ن ال ذكور ف ي ) (RMRبنس بة
تتراوح بين ) (%١٠-٥من السعرات المس تھلكة يومي ا ،بس بب زي ادة نس بة الش حوم عن د اإلن اث،
ونقص وزن العضالت ) (LBWلديھن مقارنة بالذكور.
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وم ن الدراس ات ذات العالق ة مباش رة م ع الدراس ة الحالي ة ولك ن عل ى الطالب ات فق ط ق ام
الق دومي ونم ر ) (٢٠٠٥بدراس ة ھ دفت إل ى بن اء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ونس بة
ال دھن ووزن العض الت ومس احة س طح الجس م والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طالب ات
تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراس ة عل ى جمي ع
الطالبات من مختلف السنوات الدراس ية والب الغ ع ددھن ) (٦٢طالب ة ،وكان ت متوس طات العم ر،
والطول ،والوزن ،ومؤشر كتلة الجسم ،ومساحة سطح الجس م ،ونس بة ال دھن ،ووزن العض الت،
والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة عل ى الت والي٢٠.٢٥) :س نة١.٦١ ،مت ر ٥٨.٩٧ ،كغ م،
٢٢.٤٦كغ م/م١.٦٢ ،٢م ٤٤.١٩ ،%٢٤.١٥ ،٢كغ م١٤٢٧.٩٥ ،س عرة/يومي ا( وكان ت أفض ل
الرت ب المئيني ة لمتغي رات مؤش ر كتل ة الجس م ،ومس احة س طح الجس م ،ونس بة ال دھن ،ووزن
العض الت ،والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة عل ى الت والي١٩.٣٠) :كغ م/م١.٧٦ ،٢م،%١٧ ،٢
٤٧.٢١كغم١٥٥٩ ،سعرة/يوميا(.
وفيما يتعلق بالمعايير ) (Normsفتعرف بأنھا قيم مرجعية يتم من خاللھا تقييم أداء الفرد
بالنسبة ألداء اآلخرين وتحديد مستواه في ضوء ھذه القيم ) Baumgartner & Jackson,
 ،(1987, p 7وتنبع أھميتھا من أھمية القياس والتقويم في التربية الرياضة ،حيث يتفق كل من:
) (Kirkendall, et. al, 1987) ،(Baumgartner & Jackson, 1987على أن الوظائف
والمھام الرئيسة للقياس والتقويم في التربية الرياضية تشتمل على معرفة التحصيل ،وإثارة
الدافعية ،وتقويم البرامج ،والتشخيص ،واالنتقاء الرياضي ،والتنبؤ ،والتصنيف ،ووضع
الدرجات ،والبحث العلمي.
في ضوء ما سبق تبين أھمية دراسة مثل ھذه المتغيرات السابقة لدى طلبة جامع ة بيرزي ت،
وعلى وجه الخصوص بسبب عدم توافر معلومات كافية حول ھذه المتغيرات بالرغم م ن أھميتھ ا
من ناحية صحية للطلبة ،وھذا يؤكد على أھمية إجراء مثل ھذه الدراسة.
أھمية الدراسة
تنب ع أھمي ة الدراس ة الحالي ة م ن أھمي ة المتغي رات المقاس ة وارتباطھ ا بالص حة ،وأھمي ة
المعايير وبنائھا في توفير قيم مرجعية ،ويمكن تحديد أھمية الدراسة بالنقاط اآلتية:
 .١تع د الدراس ة الحالي ة ف ي ح دود عل م الب احثين األول ى عل ى طلب ة جامع ة بيرزي ت ،وبالت الي
سوف تساھم في تحديد مس توى قياس ات مؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن
المثالي ونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى الطلب ة،
وبن اء مس تويات معياري ة لھ ا ،وبالت الي إف ادة الطلب ة ،والمدرس ين ،واالطب اء ،والب احثين
والمھتمين في المجال الصحي.
 .٢تس اھم الدراس ة الحالي ة ف ي تحدي د العالق ة ب ين مؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م
والوزن المثالي ونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى
الطلبة.
 .٣تساھم الدراسة الحالية في تحديد نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
م ن خ الل اط الع الب احثين عل ى الدراس ات الس ابقة ف ي مج الي القياس ات اإلنثروبومتري ة
والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ،وج دا أن ه حظ ي باالھتم ام والبح ث ف ي كثي ر م ن الدراس ات
األجنبية ،أما بالنسبة للمجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة فلم يحظ بالبحث والدراس ة بدرج ة
كافية ،وذلك بالرغم من أھمية ھذه القياسات وارتباطھ ا بص حة األف راد م ن حي ث نم وھم وتوجي ه
تغذيتھم ) ،(Amit, 2007من ھنا ظھرت مشكلة الدراسة لدى الباحثين لسد النقص ف ي مث ل ھ ذه
القياسات ،وبناء المعايير الخاصة بقياس مؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المث الي
ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراح ة ل دى طلب ة جامع ة بي ر زي ت،
من ھنا تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة آالتية:
 .١ما مدى إمكانية بناء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن
المثالي ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة
بيرزيت؟
 .٢ما العالقة بين متغيرات مؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن المث الي ونس بة
محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بيرزيت ؟
 .٣ما نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت؟
أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية
 .١بن اء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن المث الي ونس بة
محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بيرزيت.
 .٢التعرف إلى العالق ة ب ين مؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن المث الي ونس بة
محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بيرزيت.
 .٣التعرف إلى نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت.
حدود الدراسة
التزم الباحثان أثناء إجراء الدراسة بالحدود اآلتية:
 .١اقتصرت الدراسة على طلبة جامعة بيرزيت في الفص ل الدراس ي األول م ن الع ام الدراس ي
٢٠٠٩/٢٠٠٨م.
 .٢تتصف نتائج الدراسة بالخصائص العلمية لألدوات البحثية المستخدمة ف ي قي اس المتغي رات
قيد الدراسة.
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الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم المنھج الوصفي نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة م ن ) (٨٧٠٠طال ب وطالب ة م ن مختل ف الكلي ات العلمي ة واإلنس انية
ف ي جامع ة بيرزي ت وف ق إحص اءات القب ول والتس جيل ،وذل ك ف ي الفص ل الدراس ي األول للع ام
الجامعي .٢٠٠٩/٢٠٠٨
عينة الدراسة
أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (٤٢١طالبا وطالبه ،من المسجلين في مس اقات الجامع ة
اإلجباري ة ف ي التربي ة الرياض ية م ن مختل ف الكلي ات ف ي الجامع ة حي ث ت م اختيارھ ا بالطريق ة
الطبقية تبعا لمغير الجنس ،وذلك بواقع ) (٢٠٨طالب و) (٢١٣طالبة وتمثل ھذه العينة م ا نس بته
) (%٤.٨٣م ن مجتم ع الدراس ة ،والج دول رق م ) (١يب ين وص ف عين ة الدراس ة تبع ا لمتغي رات
العمر ،والطول ،والوزن.
جدول ) :(١خصائص أفراد عينة الدراسة )ن =(٤٢١
اإلناث
الذكور
وحدة
المتغيرات
القياس المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
٠.٩٨
١٨.٣٧
١.٠٣
١٨.٥٩
سنة
العمر
٠.٠٦١
١.٦٢
٠.٠٥٤
١.٧٥
متر
الطول
١١.٦٢
٥٨.٧٩
١٢.٩٦
٧٥.٢٢
كغم
الوزن

العينة
المتوسط االنحراف
١.٠٠
١٨.٤٨
٠.٠٨
١.٦٨
١٤.٧٨
٦٦.٩١

يتضح من الجدول رقم ) (١أن متوسط العمر ،والطول ،والوزن عند أفراد العين ة ك ان عل ى
التوالي )١٨.٤٨سنة١.٦٨ ،متر٦٦.٩١ ،كغم(.
أدوات الدراسة واإلجراءات العملية
من أجل جمع البيانات استخدمت األدوات واإلجراءات اآلتية
 .١استمارة جمع البيانات ،التي اشتملت على المعلومات اآلتية ألفراد العينة )طالب وطالبات(:
)االسم ،والعمر ،وطول القامة ،ووزن الجسم ،ومؤشر كتلة الجس م ،والتمثي ل الغ ذائي خ الل
الراحة(.
 .٢ميزان ميكانيكي من ن وع ) (Secaم زود برس تاميتر لقي اس الط ول ،حي ث ت م قي اس الط ول
بدون حذاء ألقرب )اسم( ،والوزن إلى اقرب نصف كيلوغرام.
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 .٣مؤش ر كتل ة الجس م ) (BMIكغ م/م :٢ت م قي اس ذل ك م ن خ الل قس مة وزن الش خص
بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر وذلك وفق المعادلة التالية:
) (BMIكغم/م = ٢وزن الجسم )كغم(
) الطول )م((

٢

).(Ravussin & Swinburn ,1992

 .٤قياس مساحة سطح الجسم ) :(BSAھو عب ارة ع ن المس احة الت ي يغطيھ ا الجل د ف ي المت ر
المرب ع )س المة ،١٩٩٤ ،ص  .(٤٠٣ولقياس ه اس تخدمت معادل ة دب وز ودب وز
) (Dibos& Dibosوذلك على النحو اآلتي:
) (BSAم) × (٠.٠٠٧١٨٤)=٢وزن الجس م كغ م( ) × ٠.٤٢٥الط ول ب المتر(
).(DeLorenzo et al., 1999

٠.٧٢٥

 .٥قي اس ال وزن المث الي ) :(Ideal Body Weightاس تخدمت معادل ة ل ورنتز )(Lorentz
وذلك على النحو اآلتي(Tarnus&Bordoun,2007):
معادلة الذكور) IBW :كغم(= الطول سم))-١٠٠-الطول سم(٤/(١٥٠-
معادلة اإلناث) IBW :كغم(= الطول سم))-١٠٠-الطول سم(٢/(١٥٠-
 .٦قياس نسبة محيط الوسط لمحيط الحوض ):(Waist-to-Hip Ratio
تم استخدام شريط القياس  Tapeلكل من محيط الوسط ومحيط الحوض ،ومن ثم تمت قسمة
محيط الوسط على محيط الحوض كما في الشكل ).(Tarnus & Bordoun, 2007) (١
 .٧تم قياس التمثيل الغذائي خالل الراحة باستخدام معادلة مفالي ن وآخ رين ) Mifflin et al.,
 ،(1990حيث طورت ھذه المعادلة على عينة قوامھا ) (٤٩٨من الذكور واإلناث األصحاء
وذل ك بواق ع ) (٢٤٧أنث ى و) (٢٥١ذك راً مم ن تت راوح أعم ارھم ب ين ) (٧٨-١٧س نة،
وتناسب أي عمر يق ع ض من ھ ذه الفئ ة ،وك ذلك تناس ب ال وزن الطبيع ي وأص حاب الس منة،
حي ث ك ان أص حاب ال وزن الطبيع ي ) (٢٦٤شخص ا ،وأص حاب الس منة ) (٢٣٤شخص ا،
ووصلت قيمة معامل االنحدار للمعادلة إل ى ) ،(٠.٧١ =R2وي تم حس اب ) (RMRف ي ھ ذه
المعادلة باالعتماد على قياس الوزن )كغم( ،والطول )سم( ،والعمر )سنة( وذلك عل ى النح و
التالي:
معادلة الذكور (RMR) :سعرة /يوميا = ))) ×(٩.٩٩ال وزن كغ م(() ×(٦.٢٥))+الط ول
سم(()٤.٩٢ -العمر سنة(٥+
معادل ة اإلن اث (RMR) :س عرة /يومي ا = ))) ×(١٠ال وزن كغ م(() ×(٦.٢٥))+الط ول
سم(()٥ -العمر سنة(١٦١-
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 .٨جمي ع القياس ات المس تخدمة ف ي القي اس م ن المق اييس النس بية ) ،(Ratio Scaleحي ث إن
الص فر فيھ ا حقيق ي ،ويعتب ر أدق وأكث ر المق اييس ص دقا وثبات ا ) Kirkendall et al.,
 (1987, p.17إض افة إل ى أن المعادل ة المس تخدمة لھ ا ق درة تنبئي ة عالي ة ) (R2لقي اس
) (RMRحيث وصلت القيمة التفسيرية إلى ) ،(%٧١وتعد صادقة وثابتة.
 .٩بع د جم ع البيان ات أدخل ت وحلل ت إحص ائيا باس تخدام برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم
االجتماعية ) ،(SPSSحيث تم حساب مساحة س طح الجس م ،ومؤش ر كتل ة الجس م ،وال وزن
المث الي ،ونس بة مح يط الوس ط بالنس بة لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة،
باس تخدام الحاس ب م ن الم دخل ) (Computeم ن خ الل البيان ات األولي ة ،الت ي ت م إدخالھ ا
وھ ي )ال وزن ،والط ول ،والعم ر ،ومحيط ي الوس ط والح وض( ،وبع د ذل ك ت م الب دء ف ي
معالجة البيانات إحصائيا.
المعالجات اإلحصائية
م ن أج ل معالج ة البيان ات اس تخدم الباحث ان برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم االجتماعي ة
) ،(SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 .١الوسط الحسابي واالنحراف المعياري من أجل تحديد مستوى القياسات قيد الدراسة.
.٢

الرتب المئينية ) (Percentile Ranksلبناء المستويات المعيارية للمتغيرات قيد الدراسة.

 .٣معام ل االرتب اط بيرس ون ) (Pearson Correlationلتحدي د العالق ة ب ين المتغي رات قي د
الدراسة.
 .٤معام ل االنح دار البس يط ) (R2) (Simple Regressionلتط وير مع ادالت تنبئي ة لقي اس
التمثيل الغذائي خالل الراحة.
 .٥التكرارات والنسب المئوية لتحديد نسبة القابلية للبدانة والسمنة.
نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نصه
ما مدى إمكانية بناء مس تويات معياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن
المثالي ،ونسبة محيط الوس ط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طلب ة جامع ة
بيرزيت؟
م ن أج ل تحدي د مس توى ھ ذه القياس ات عن د أف راد عين ة الدراس ة اس تخدمت المتوس طات
الحسابية واالنحراف ات المعياري ة والم دى ونت ائج الج دول رق م ) (٢تب ين ذل ك ،أم ا م ن أج ل بن اء
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مس تويات معياري ة للمتغي رات قي د الدراس ة اس تخدمت الرت ب المئيني ة )(Percentile Ranks
ونتائج الجدول رقم ) (٣تبين ذلك.
ج دول ) :(٢المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ومس احة س طح
الجسم ،والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بير زيت) .ن= .(٤٢٢
العينة )ن=(٤٢٢
اإلناث )ن=(٢١٣
الذكور )ن=(٢٠٩
المتغيرات
االنحراف المتوسط االنحراف
المتوسط
المتوسط االنحراف
٤.١٣
٢٣.٤٠
٤.١٦
٢٢.٣٧
٣.٨٣
٢٤.٤٦
-١مؤشر
كتلة الجسم
)(BMI
٢
كغم/م
٠.٢١
١.٧٥
٠.١٥
١.٦١
٠.١٥
١.٩٠
-٢مساحة
سطح الجسم
٢
) (BSAم
٧.٣٨
٦٢.٤٠
٣.٠٥
٥٦.٠٧
٤.٠٦
٦٨.٩٣
-٣الوزن
المثالي
) (IBWكغم
٠.٠٦٦
٠.٨١
٠.٠٥
٠.٧٨
٠.٠٥
٠.٨٤
-٤نسبة
الوسط
للحوض
)(W-H-R
٢٤٨.٩٦ ١٥٥١.٣٤ ١٣٢.٩٦ ١٣٤٨.٠٢٥ ١٤٦.٨٢ ١٧٥٩.٥٥
-٥التمثيل
الغذائي خالل
الراحة
(RMR
سعرة/يوميا
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يتضح من الجدول رقم ) (٢أن المتوسطات الحسابية لمتغيرات مؤشر كتلة الجسم ،ومس احة
س طح الجس م ،وال وزن المث الي ،ونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض ،والتمثي ل الغ ذائي خ الل
الراح ة عل ى الت والي :لل ذكور ) ٢٤.٤٦كغ م/م١.٩٠ ،٢م ٦٨.٩٣ ،٢كغ م،٠.٨٤ ،
١٧٥٩.٥٥س عرة/يومي ا( ،ولإلن اث ٢٢.٣٧) :كغ م/م١.٦١ ،٢م٥٦.٠٧ ،٢كغ م،٠.٧٨ ،
 ١٣٤٨.٠٢٥س عرة/يومي ا( وللعين ة كك ل ٢٣.٤٠) :كغ م/م١.٧٥ ،٢م٦٢.٤٠ ،٢كغ م، ٠.٨١،
١٥٥١.٣٤سعرة  /يوميا( وفيما يتعلق بالمستويات المعيارية الجدول رقم ) (٣يبين ذلك.
ج دول ) :(٣الرت ب المئيني ة للمس تويات المعياري ة لمؤش ر كتل ة الجس م ،ومس احة س طح الجس م،
والوزن المثالي ،ونسبة محيط الوسط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طلب ة
جامعة بيرزيت.
اإلناث )ن=(٢١٣
الذكور )ن=(٢٠٨
)(BMI

BSA

IBW

W-H-R

RMR

BMI

BSA

٢٠.٥٠

١.٧٠

٧٤.٠٠

٠.٧٧

١٩٥٠
فأكثر

١٧.٧٠

١.٤٤

٢١.٥٠

١.٧٥

٧٢.٥٠

٠.٧٩

١٨٧٠

١٩.٠٥

١.٤٨

٢٢.٤٤

١.٨٠

٧١.٠٠

٠.٨١

١٨١٥

١٩.٧٢

١.٥١

٥٧.٥٠

٠.٧٤

١٤٠٠

٦٠

٢٣.٣٠

١.٨٥

٧٠.٢٥

٠.٨٢

١٧٨٥

٢٠.٤٢

١.٥٦

٥٦.٥٠

٠.٧٦

١٣٥٠

٥٠

٢٣.٩٠

١.٩٠

٦٨.٧٥

٠.٨٣

١٧٥٠

٢١.٨٣

١.٦٠

٥٦.٠٠

٠.٧٧

٤٠

٢٤.٤٠

١.٩٥

٦٨.٠٠

٠.٨٥

١٧٠٠

٢٣.٢٤

١.٦٣

٥٥.٥٠

٠.٧٨

IBW
٦٠
٥٨.٥٠

٠.٧٣

١٤٥٠

٧٠

١٣٣٠

W-H-R
٠.٧٠

١٥٠٠
فاكثر

٨٠

RMR

+٩٠

١٣٠٠

الرتب
المئينية
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 ...تابع جدول رقم )(٢

الذكور )ن=(٢٠٨
)(BMI

BSA

IBW

W-H-R

٢٥.٥٠

١.٩٨

٦٧.٥

٠.٨٦

١٦٨٠

٢٤.٣٨

٢٦.٥٠

٢.٠٢

٦٥.٧٥

٠.٨٩

١٦٣٠

٢٥.٥٦

 ٢٧فأكثر

 ٢.١٠فأكثر

٦٣.٥٠

 ٠.٩٠فأكثر

٢٧.٧٦
فأكثر
اقل من
١٦٠٠

 ١.٨٠فأكثر

 ٥٤فاقل

 ٠.٨٦فأكثر

RMR

BMI

BSA
١.٦٤
١.٧٤

١٠

IBW
٥٥.٠٠
٥٤.٥٠

٠.٨٢

١٢٠٠

W-H-R
٠.٨٠

١٢٥٠

٢٠

RMR

٣٠

اقل من
١٢٠٠

الرتب
المئينية

اإلناث )ن=(٢١٣

يتضح من الجدول رقم ) (٣إن أفضل الرتب المئينية لمتغيرات مؤشر كتلة الجسم ،ومساحة
سطح الجسم ،والوزن المثالي ،ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض ،والتمثيل الغذائي خالل
الراحة على التوالي :للذكور )٢٠.٥٠كغم/م ١.٧٠ ،٢م٧٤ ،٢كغم١٩٥٠ ، ٠.٧٧،سعرة/يوميا(،
ولإلناث١٧.٧٠) :كغم/م ١.٤٤ ،٢م٦٠ ،٢كغم١٥٠٠ ،٠.٧٠،سعرة/يوميا(.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه
ما العالقة بين متغيرات مؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح والوزن المثالي ونسبة محيط
الوسط لمحيط الحوض الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة جامعة بير زيت ؟
لإلجاب ة ع ن التس اؤل اس تخدم معام ل االرتب اط بيرس ون )Correlation Coefficient
 ،(Pearsonونتائج الجدول رقم ) (٤تبين ذلك
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عبد الناصر القدومي ،وعلي الطاھر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٦٧

جدول ) :(٤مصفوفة معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين مؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح
الجسم ،والوزن المثالي ،ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة
لدى طلبة جامعة بيرزيت )ن =(٤٢١
المتغيرات

مؤشر كتلة الجسم
مساحة سطح الجسم
الوزن المثالي
نسبة محيط الوسط
لمحيط الحوض
التمثيل الغذائي خالل
الراحة

مؤشر
كتلة
الجسم

مساحة
سطح
الجسم

**٠.٧٣

الوزن
المثالي

**٠.٢٥
**٠.٨٠

نسبة محيط
الوسط لمحيط
الحوض

التمثيل
الغذائي خالل
الراحة

**٠.٣٥
**٠.٥١
**٠.٦٤

**٠.٦٤
**٠.٩٧
**٠.٨٧
**٠.٥٤

** دال إحصائيا عند مستوى )) ،(٠.٠١ = ر( الجدولية ) (٠.٢٣بدرجات حرية ).(٤٢٠
*

دال إحصائيا عند مستوى )) ،(٠.٠٥ = ر( الجدولية ) (٠.١٦بدرجات حرية ).(٤٢٠

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٤وج ود عالق ة ارتباطي ه إيجابي ة دال ة إحص ائيا ب ين جمي ع
المتغيرات ،وكانت أفضل عالقة ب ين مس احة س طح الجس م والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة حي ث
وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى )،(٠.٩٧لذلك سوف يتم تط وير ث الث مع ادالت بدالل ة
ھ ذه المتغي رات باس تخدام معام ل االنح دار البس يط ) ،(R2) (Simple Regressionواح دة
للذكور ،وأخرى لإلناث ،وثالثة للذكور واإلناث معا ونتائج الجدول ) (٥تبين تحليل االنحدار.
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جدول ) :(٥نتائج تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار لمساھمة متغير مساحة
سطح الجسم للتنبؤ بقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة كمتغير تابع.
الجنس

مصدر
التباين

الذكور االنحدار
الخطأ
المجموع
)(R2
اإلناث االنحدار
الخطأ
المجموع
)(R2
االنحدار
العينة
)الذكور الخطأ
المجموع
+
2
اإلناث( ) (R
*

مجموع
مربعات
االنحراف
٤٤٢٦٨٠٨
٣٥٤٢٢.٢٤٧
٤٤٦٢٢٣١
٠.٩٩٢
٣٧٢٨٠٦٨
٢٠٠٤٥.٧٢٥
٣٧٤٨١١٣
٠.٩٩٥
٢٤٦١٦٣
١٤١٦٢٨٩
٢٦٠٣٢٦٠٢
٠.٩٤٦

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

)ف(

الداللة *

١
٢٠٦
٢٠٧

٤٤٢٦٨٠٨
١٧١.٩٦٣

٢٥٧.٤٤.٣٤

*٠.٠٠٠١

١
٢١١
٢١٢

٣٧٢٨٠٦٨
٩٥.٠٠٣

٣٩٢٤١.٤

*٠.٠٠٠١

١
٤١٩
٤٢٠

٢٤٦١٦٣
٣٣٨٠.١٦
٤

٧٢٨٢.٥٨

*٠.٠٠٠١

دال إحصائيا عند مستوى ).(٠.٠٠٠١ =

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٥أن متغي رات وزن الجس م ،ومس احة س طح الجس م ،ووزن
العضالت تصلح للتنبؤ بالتمثيل الغذائي خالل الراحة عند طلبة جامع ة بيرزي ت ،حي ث كان ت ق يم
معام ل االنح دار ) (R2لھ ذه المتغي رات عل ى الت والي ،(٠.٩٤،٠.٨٤٦ ،٠.٩٧١) :وم ن أج ل
الوصول إلى معادالت خط االنحدار لكل متغي ر م ن ھ ذه المتغي رات اس تخدم اختب ار )ت( ونت ائج
الجدول رقم ) (٦يبين ذلك.
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جدول ) :(٦نتائج اختبار )ت( ومعامل بيتا لمعادالت االنحدار التي تم التوصل إليھا للتنبؤ بقياس
التمثيل الغذائي خالل الراحة.
مستوى
معامل
الخطأ
قيمة )ت(
القيمة
الجنس مكونات المعادلة
الداللة*
Beta
المعياري
٠.٥٩
٠.٥٣٥- ٠.٩٩٦
١١.٠٤١
٥.٩٠٨الذكور الثابت
*٠.٠٠٠١
١٦٠.٤٥
٥.٧٨٥
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).(Intercept
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الجسم
*٠.٠٠٠١ ١٩.٧٥٣- ٠.٩٧٢
٢٣.٨٧٤
٤٧١.٥٨٣الذكور الثابت
).(Intercept
+
*٠.٠٠٠١
٨٥.٣٣٨
١٣.٤٨٦ ١١٥٠.٨٧٢
مساحة سطح
اإلناث
الجسم
*

دال إحصائيا عند مستوى ).(٠.٠٠٠١ = 

يتضح م ن الج دول رق م ) (٦أن متغي ر مس احة س طح الجس م يص لح للتنب ؤ بالتمثي ل الغ ذائي
خالل الراحة عند الذكور واإلناث والعينة ككل في جامعة بيرزيت ،حيث إن ق يم )ت( كان ت دال ة
إحص ائيا عن د مس توى ) ،(٠.٠٠٠١ = وفيم ا يتعل ق بمكون ات المع ادالت ال ثالث كان ت عل ى
النحو اآلتي:


المعادل ة األول ى )لل ذكور( (RMR) :س عرة  /يومي ا = ) )) + (٥.٩٠٨-مس احة س طح
الجسم( × ).((٩٢٨.١٩٦



المعادل ة الثاني ة )لإلن اث( (RMR) :س عرة  /يومي ا = ) )) + (٦٤.١٩٥-مس احة س طح
الجسم( × ).((٨٧٣.٤٥



المعادلة الثالثة )للذكور واإلناث( (RMR) :سعرة  /يوميا = ) )) + (٤٧١.٥٨٣-مساحة
سطح الجسم( × ).((١١٥٠.٨٧٢
واألشكال البيانية ذات األرقام ) (٤) ،(٣) ،(٢تبين فاعلية خط االنحدار للمعادالت الثالث.
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شكل ) :(٣فاعلية خط االنح دار للق درة التنبئي ة لمتغي ر مس احة س طح الجس م للتنب ؤ ف ي )(RMR
لإلناث
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شكل ) :(٤فاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤي ة لمتغي ر مس احة س طح الجس م للتنب ؤ ف ي )(RMR
للذكور واإلناث معا.
ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث
ما نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت؟
لإلجابة عن التساؤل استخرجت التكرارات والنسب المئوية لكل من الذكور واإلناث والعين ة
كك ل ،وذل ك عل ى اعتب ر مؤش ر  ٢٥كغ م/م ٢ف أعلى يوج د قابلي ة للبدان ة والس منة ،واق ل م ن ٢٥
كغم/م ٢طبيعي ) ،(Anon, 1998ونتائج الجدول رقم ) (٧تبين ذلك.
ج دول ) :(٧التك رارات والنس ب المئوي ة للقابلي ة للبدان ة والس منة ل دى طلب ة جامع ة بيرزي ت.
)ن=.(٤٢١
اقل من ٢٥
المجموع
 ٢٥كغم/م ٢فأعلى
مستويات
مؤشر كتلة
٢
كغم/م
المتغير
الجسم
%
ت
%
ت
%
ت
٤٩.٤
٢٠٨
١٥.٧
٦٦
٣٣.٧ ١٤٢
ذكر
الجنس
٥٠.٦
٢١٣
١١.٦
٤٩
٣٩ ١٦٤
أنثى
١٠٠
٤٢١
٢٧.٣
١١٥
٧٢.٧ ٣٠٦
المجموع
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يتضح من الجدول رقم ) (٧أن نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت
وصلت إلى ) (%٢٧.٣حيث كانت لدى الذكور ) (%١٥.٧ولدى اإلناث ) ،(%١١.٦ووصلت
النسبة الطبيعية إلى ).(%٧٢.٧
مناقشة النتائج
ھدفت الدراسة إلى بناء مستويات معيارية لمؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم وال وزن
المث الي ونس بة مح يط الوس ط لمح يط الح وض والتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طلب ة جامع ة
بيرزي ت ،إض افة إل ى تحدي د العالق ة ب ين ھ ذه المتغي رات ،ونس بة القابلي ة للبدان ة ل دى الطلب ة،
ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (٤٢١طالب ا وطالب ة ،وح ل التس اؤل األول
والمتعلق ببناء المعايير أظھرت نتائج الجدول رقم ) (٢للمتوسطات الحسابية ،والج دول رق م )(٣
للرتب المئينية ما يلي:
فيما يتعلق بمؤشر كتلة الجسم ) (BMIوصل المتوسط للذكور إلى )(٢٤.٤٦كغم/م ،٢وكان
أفضل معيار للرتبة المئينية )(٢٠.٥٠) (%٩٠كغم/م ،٢وأقل معيار للرتبة المئينية )(%١٠
) (٢٧كغم/م ،٢ووصل المتوسط لإلناث إلى ) (٢٢.٣٧كغم/م ، ٢وكان أفضل معيار للرتبة
المئينية ) (١٧.٧٠) (%٩٠كغم/م ،٢واقل معيار للرتبة المئينية ) (٢٧.٧٦) (%١٠كغم/م،٢
ووصل المتوسط للذكور واإلناث معا إلى )(٢٣.٤٠كغم/م ،٢وعند النظر للنتائج ومقارنتھا
بالمعايير العالمية التي وضعھا انون ) (Anon, 1998تقع ضمن الوزن الطبيعي والصحي،
حيث صنف انون ) (Anon,1998لألفراد ،وجاء المتوسط متقاربا مع المتوسط في دراسة
٢
) (Tarnus & Bordoun, 2007على طلبة جامعة رينون والذي وصل إلى ) (٢١.٩كغم/م
ودراسة شاكر ) (١٩٩٩على طلبة جامعة النجاح الوطنية.
ومثل ھذه النتيجة في ظل قلة دور العامل الوراثي الذي يؤثر في ) (BMIكما أشارت
دراسة ) (Sean, et al, 2002تعني قلة التعرض لألمراض المتعلقة بالسمنة عند الطلبة مثل
أمراض القلب ) ،(Rashid et al, 2003) (Maria, et al, 2001وتؤكد على ذلك دراسة
) (Stevens, etal, 2002والتي أظھرت أن زيادة ) (١كغم/م ٢عن الحد المطلوب كفيلة بزيادة
سمك الطبقة الداخلية للشريان )االنتيما( ) (Intemaمن ) (٧.٥-٢.٥مايكروميتر )/١مليون من
المتر( ،والنوع الثاني من السكري )،(Smith & Ravussin, 002) ،(Type 2 Diabetes
والسرطان ) ،(Calle et al, 2003كذلك قلة التعرض للنحافة الزائدة بنقص المؤشر عن )(١٨
كغم/م ٢الذي يعود غالبا إلى التدخين والمرض وبالتالي الوفاة مبكرا ).(Eugenia, et al,1999
وفيم ا يتعل ق بمس احة س طح الجس م ) (BSAفق د وص ل المتوس ط لل ذكور إل ى )(١.٩٠م،٢
وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(١.٧٠) (%٩٠م ،٢وأق ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(%١٠
) ٢.١٠ف أكثر(م ،٢ووص ل المتوس ط لإلن اث )(١.٦١م ،٢وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة
)(١.٤٤) (%٩٠م ،٢واق ل معي ار للرتب ة المئيني ة ) ١.٨٠) (%١٠ف أكثر(م ،٢ووص ل المتوس ط
للذكور واإلناث معا إل ى )(١.٧٥م ،٢وب الرجوع إل ى المع ايير الت ي أش ار إليھ ا & (Wilmore
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٦)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) Costill, 1994,p 393ح ول حج م الجس م ) (Frame Sizeف ان وزن الجس م للطلب ة ف ي
الدراسة الحالية ) (٦٦.٩١غم يقع ضمن الحجم الص غير ،والس بب ف ي ذل ك يع ود إل ى قل ة ال وزن
وطول القامة عن د الطلب ة ف ي الدراس ة الحالي ة ،وھم ا المتغي ران األساس يان لتحدي د مس احة س طح
الجسم وفق معادلة معادلة دبوز ودبوز ) (Dibos& Dibosوذلك على النحو اآلتي:
) (BSAم) × (٠.٠٠٧١٨٤)=٢وزن الجسم كغم(

٠.٤٢٥

)الطول بالمتر(

٠.٧٢٥

).(DeLorenzo et al., 1999
وفيما يتعلق ب الوزن المث الي فق د وص ل المتوس ط لل ذكور إل ى ) (٦٨.٩٣غ م  ،وك ان أفض ل
معي ار للرتب ة المئيني ة ) (٧٤) (%٩٠كغ م ،واق ل معي ار للرتب ة المئيني ة )٦٣.٥٠) (%١٠
فاقل(كغم ،ووصل المتوس ط لإلن اث )(٥٦.٠٧كغ م ،وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(%٩٠
) (٦٠كغم ،وأقل معيار للرتبة المئينية ) ٥٤) (%١٠فاقل(كغم ،ووصل المتوسط للذكور واإلناث
مع ا إل ى )(٦٢.٤٠كغ م .وج اءت نت ائج الدراس ة متقارب ة م ع نت ائج دراس ة ت ارنوز وب وردون
) (Tarnus & Bordoun, 2007والتي توصلت إلى أن قياس ات متوس ط ال وزن المث الي للعين ة
كك ل لطلب ة جامع ة ري ون ف ي فرنس ا وص ل إل ى ) ٦١.٦كغ م( ،ولل ذكور ) (٧٠.٦كغ م ،ولإلن اث
) (٥٦.٨كغم.
وفيما يتعلق بنسبة محيط الوسط لمحيط الحوض فق د وص ل المتوس ط لل ذكور إل ى )،(٠.٨٤
وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة ) ،(٠.٧٧) (%٩٠واق ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(%١٠
)٠.٩٠ف أكثر( ،ووص ل المتوس ط لإلن اث ) ،(٠.٧٨وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(%٩٠
) ،(٠.٧٠واقل معيار للرتبة المئينية ) (٠.٨٦) (%١٠ف أكثر ،ووص ل المتوس ط لل ذكور واإلن اث
مع ا إل ى ) .(٠.٨١وج اءت نت ائج الدراس ة متقارب ة م ع نت ائج دراس ة ت ارنوز وب وردون
) (Tarnus&Bordoun,2007والت ي توص لت إل ى أن قياس ات متوس ط ال وزن المث الي للعين ة
ككل لطلبة جامعة ريون في فرنسا وصل إلى ) ،(٠.٨١وللذكور ) ،(٠.٨٤ولإلناث ).( ٠.٨٠
وفيم ا يتعل ق بالتمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ) (RMRفق د وص ل المتوس ط لل ذكور إل ى
) (١٧٥٩.٥٥س عرة/يومي ا ،وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة ) ١٩٥٠) (%٩٠ف أكثر(
س عرة/يومي ا ،واق ل معي ار للرتب ة المئيني ة )) (%١٠اق ل م ن  (١٦٠٠س عرة/يومي ا ،ووص ل
المتوس ط لإلن اث ) (١٣٤٨.٠٢٥س عرة/يومي ا ،وك ان أفض ل معي ار للرتب ة المئيني ة )(%٩٠
)١٥٠٠فاكثر( سعرة/يوميا ،واقل معيار للرتبة المئيني ة )) (%١٠اق ل م ن  (١٢٠٠س عرة/يومي ا،
ووصل المتوسط للذكور واإلناث مع ا إل ى ) (١٥٥١.٣٤س عرة/يومي ا .وم ن خ الل النظ ر للنت ائج
يتب ين أنھ ا تق ع ض من الم دى ال ذي ح دده ولم ور وكوس تل ) Wilmore & Costill, 1994,p
 (٢٤٠٠-١٢٠٠) (494سعرة /يوميا.
ومن خالل عرض النتائج تب ين أن جمي ع المتوس طات ف ي القياس ات قي د الدراس ة أعل ى عن د
الذكور مقارنة باإلناث ،والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى زيادة الوزن والطول لدى ال ذكور عن ه
عن د اإلن اث ،وجمي ع المع ادالت المس تخدمة تعتم د عل ى متغي ري ال وزن والط ول ف ي قي اس
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المتغي رات قي د الدراس ة ،فعل ى س بيل المث ال ول يس الحص ر فيم ا يتعل ق بالتمثي ل الغ ذائي خ الل
الراحة أشار مك اردل وآخرون ) (McArdle et al., 1986, p 132إل ى أن اإلن اث دائم ا أق ل
م ن ال ذكور ف ي ) (RMRبنس بة تت راوح ب ين ) (%١٠-٥م ن الس عرات المس تھلكة يومي ا بس بب
زيادة نسبة الشحوم عند اإلن اث ،ونق ص وزن العض الت ) (LBWل ديھن مقارن ة بال ذكور ،وف ي
دراسة ) (Arciero, et al, 1993كانت اإلناث اقل بنسبة ) (%٢٣عن الذكور .وتؤكد على ذلك
أيضا الدراسات التي تم إجراؤھا للمقارنة في ) (RMRبين الذكور واإلناث مثل دراسات كل م ن
)،(Fontivieille et al., 1992 ,) (Ferraro et al., 1992) ،(Arciero et al., 1993
) ،(Griffith et al., 1990) .(Goran et al., 1994,حي ث أجمع ت نت ائج ھ ذه الدراس ات
عل ى أن ال ذكور دائم ا أعل ى م ن اإلن اث ف ي التمثي ل الغ ذائي خ الل الراح ة ) (RMRوتت راوح
الزيادة بين ) (٦٠٠-٥٠٠سعرة/يوميا عند الذكور عنھا عند اإلناث ،والتفسيرات ف ي أس باب ذل ك
متباينة منھا ما ھو مرتبط بزيادة حجم العضالت ووزنھا عند الذكور مقارنة باإلناث والذي يقابل ه
زي ادة ف ي نس بة الش حوم عن د اإلن اث مقارن ة بال ذكور ،ويؤك د عل ى ذل ك زورال و وآخ رون
) (Zurlo et al., 1990بأن العضالت تستھلك م ا نس بته ) (%٣٠-٢٠م ن القيم ة الكلي ة للتمثي ل
الغذائي خالل الراحة ،والبعض يرى أن النضج والفروقات الجنسية بين الجنسين من األسباب في
ذل ك ) ،(Griffiths et al., 1990ويع زو آخ رون ذل ك إل ى زي ادة الس تيرويد ) (Steroidsعن د
الذكور عنه عند اإلناث ) ،(Ferraro et al., 1992وال بعض يع زو ذل ك لل دورة الش ھرية وع دم
انتظامھا عند اإلناث ).(Berman, et al,1999) ،(Pirk, et al, 1999
وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني حول العالقة بين متغيرات مؤشر كتلة الجسم ومساحة السطح
والوزن المثالي ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة
جامعة بير زيت ،فقد أظھرت نتائج الجدول رقم ) (٥لمعامل االرتباط بيرسون وجود عالقة
ارتباطيه إيجابية دالة إحصائيا بين جميع المتغيرات ،وكانت أفضل عالقة بين مساحة سطح
الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة ,حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بيرسون إلى )،(٠.٩٧
لذلك تم تطوير ثالث معادالت بداللة ھذه المتغيرات باستخدام معامل االنحدار البسيط
)(R2) (Simple Regression
أما فيما يتعلق بمكونات المعادالت الثالث فكانت على النحو اآلتي:


المعادلة األولى )للذكور( (RMR) :سعرة/يوميا = ) )) + (٥.٩٠٨-مساحة سطح الجسم(
× )٠.٩٩٢=(R2) .((٩٢٨.١٩٦



المعادلة الثانية )لإلناث( (RMR) :سعرة/يوميا = ) )) + (٦٤.١٩٥-مساحة سطح الجسم(
× )٠.٩٩٥ =(R2) .((٨٧٣.٤٥



المعادل ة الثالث ة )لل ذكور واإلن اث( (RMR) :س عرة/يومي ا = ) )) + (٤٧١.٥٨٣-مس احة
سطح الجسم( × )٠.٩٤٦ =(R2) .((١١٥٠.٨٧٢
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ومن خالل النظر إلى المعادالت تبين أن تفسير مس احة س طح الجس م للتمثي ل الغ ذائي خ الل
الراح ة وص ل ف ي معادل ة ال ذكور إل ى ) ،(%٩٩.٢وف ي معادل ة اإلن اث إل ى ) ،(%٩٩.٥وف ي
معادلة الذكور واإلناث معا ).(%٩٤.٦
وج اءت ھ ذه النتيج ة متفق ة م ع م ا أش ار إلي ه م ك أردل وآخ رون ) McArdle, et al.,
 (1986من أن األشخاص من عمر ) ٤٠-٢٠سنة( يحتاجون إل ى ) (٣٨-٣٥س عرة حراري ة لك ل
مت ر مرب ع م ن مس احة س طح الجس م ف ي الس اعة ،وأس رع الط رق التقريبي ة لحس اب )(RMR
للشخص تكون على النحو اآلتي:
) (RMRسعرة  /يوميا = )مساحة سطح الجسم ×  ٢٤ × ٣٥ساعة(.
ھذه النتيجة تتفق م ع م ا أش ار إلي ه ھ ايورد ) (Heyward, 1991م ن أن الش خص الطوي ل
وصاحب الوزن الثقيل يكون لديه ) (RMRأعلى من الشخص القصير والنحيل.
وج اءت ھ ذه النتيج ة متفق ة م ع نت ائج دراس ات ك ل م ن )(DeLorenzo, et al, 2000
) ،(DeLorenzo, et al,1999ومنظم ة الص حة العالمي ة )(Schofield, ، (WHO, 1985
) ،(Mifflin et al., 1990) ، et al, 1985والقدومي ))(٢٠٠٣أ( ،و الق دومي ))(٢٠٠٣ب(،
والقدومي ونم ر ) ،(٢٠٠٤والق دومي ونم ر ) ،(٢٠٠٥حي ث ك ان ال وزن والط ول م ن المكون ات
الرئيسة ف ي قي اس ) (RMRف ي ھ ذه الدراس ات ،ومس احة س طح الجس م تعتم د ف ي حس ابھا عل ى
الوزن والطول.
ومن خالل النظر إلى معامل بيتا ) (Betaللمعادالت الثالث ،الذي يعبر عن صدق المحك
لھا تبين أنه كان عاليا ،حيث كانت القيم لمعادالت الذكور ،واإلناث ،والذكور واإلناث معا على
التوالي (٠.٩٧٢ ،٠.٩٩٧ ،٠.٩٩٦) :وبھذا يكون قد تحقق صدق المحك للمعادالت الثالث.
وفيما يتعلق بالتساؤل الثالث حول نسبة القابلية للبدانة والسمنة لدى طلبة جامعة بيرزيت،
فقد أظھرت نتائج الجدول رقم ) (٧أن نسبة القابلية للسمنة لدى الطلبة وصلت إلى )،(%٢٧.٣
وكانت أعلى لدى الذكور ) (%١٥.٧من اإلناث ) ،(%١١.٦وھي نسبة عالية بمعنى أن ثلث
الطلبة تقريبا لديھم قابلية للسمنة ،وبالرغم من ذلك تعد نتائج الدراسة الحالية أفضل مما أشار إليه
) (Caroli & Lagravinese, 2002من أن السمنة في السنوات العشرين األخيرة قد تضاعفت
لكي تصل نسبة السمنة عند األطفال والمراھقين في أمريكيا إلى ) ،(%٥٠وبالتالي تعد من اخطر
األمراض في الوقت الحالي.
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االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا يستنتج الباحثان االستنتاجات اآلتية
 .١تم بناء مستويات معيارية لمتغيرات مؤشر كتلة الجس م ومس احة س طح الجس م وال وزن
المثالي ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغ ذائي خ الل الراح ة ل دى طلب ة
جامعة بيرزيت ،وكانت جميع القياسات ضمن المعايير المقبولة عالميا.
 .٢تم التوص ل إل ى ث الث مع ادالت تنبئي ة لقي اس التمثي ل الغ ذائي ) (RMRخ الل الراح ة
ل دى طلب ة جامع ة بيرزي ت بدالل ة متغي ر مس احة س طح الجس م واح دة لل ذكور وأخ رى
لإلناث وثالثة للذكور واإلناث معا.
 .٣كانت المتوسطات الحسابية لجميع المتغيرات أعلى لدى الذكور مقارنة باإلناث.
 .٤إن نسبة القابلية للسمنة ل دى الطلب ة وص لت إل ى ) (%٢٧.٣وكان ت أعل ى ل دى ال ذكور
) (%١٥.٧من اإلناث ).(%١١.٦
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية
 .١ضرورة االستفادة من المعادالت التي تم التوصل إليھا للتنبؤ في قياس التمثيل الغذائي خالل
الراحة في حالة عدم توافر جھاز لقياسه ،حيث كانت معامالت االنحدار والقيمة التفسيرية
لھا عالية جدا.
 .٢تعميم نتائج الدراسة الحالية على األطباء والمستشفيات ومراكز اللياقة البدنية لالستفادة منھا
قبل البدء في عالج األمراض المرتبطة بالسمنة والتغذية.
 .٣إجراء دراسة مشابھه لبناء معايير لطلبة الجامعات الفلسطينية.
 .٤إجراء دراسة مقارنة في متغيرات مؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم والوزن المثالي
ونسبة محيط الوسط لمحيط الحوض والتمثيل الغذائي خالل الراحة تبعا لمتغيرات المستوى
االقتصادي ،والجنس وممارسة األنشطة الرياضية.
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