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 ِزٍح تطث١ماخ عٍَٛ اٌش٠اضح 

 0202اٌعذد ِائح ٚ حّا١ٔح ١ٔٛ٠ٛ 

 ( عٕح  21إٌٝ   20ِؤششاخ ص٠ادج اٌٛصْ ٚعاللتٙا تثعض اٌمذساخ اٌثذ١ٔح ٚاٌّتغ١شاخ اٌفغ١ٌٛٛر١ح ٌٍتال١ِز  ِٓ  )

 د/عٍٟ فؤاد عاشٛس ع١غٝ عاشٛس 

 د/عثذ اٌّٙذٞ عٍٝ احّذ إوغ١ً 

 د /عثذ األ١ِش ِحّذ عٍطاْ اٌّتشٚن 

 /  ِحّٛد ع١ٍّاْ ِحّٛد أ١ِش غٍَٛد

 

 ممذمت ومشكلت البحج:

تعتبر السمنة مشكمة عالمية ومظيرًا مف مظاىر العصر الحديث، عصر التقدـ والتكنولوجيا، الذي وفر 
عمى اإلنساف الوقت والجيد والماؿ، وأبعده عف الحركة وسمبو نشاطو وحيويتو وبالتالي أصبح مف أصحاب 

و  بيا مف أمراض العصر مثؿ تصمب الشراييف والسكري وضغط الدـ والتيابات المفاصؿ.السمنة، وما يرتبط 
يشكؿ االنتشار المتزايد لموزف الزائد فى مرحمة الطفولة قضية اجتماعية وصحية عامة و رئيسية  و التي 

تقؿ أوصت بخصوصيا منظمة الصحة العالمية بشدة تطبيؽ سياسات مراقبة النمو لجميع األطفاؿ الذيف 
 ( 833:  83.) عاًما إلطالعيـ عمى استراتيجيات الوقاية والتدخؿ 71أعمارىـ عف 

حيث وصمت سمنة األطفاؿ إلى نسب وبائية في القرف الحادي والعشريف، فضال عف ارتفاع معدالتيا 
 ( 137:  53)  في كؿ مف: الدوؿ النامية والمتقدمة عمى السواء. 

وامؿ أىميا أوال: الجنس: فالذكور يكونوف أطوؿ قميال وأكبر وزنا مف ويتأثر النمو الجسمي بعدد مف الع
اإلناث عند الوالدة، ويظؿ الحاؿ عمى ىذه الشاكمة باستثناء فترة قصيرة تظير مع البموغ )المراىقة(، حيث 

ثر في تتفوؽ اإلناث عمى الذكور في الطوؿ والوزف. ثانيا: الوراثة: فالجينات التي يرثيا الفرد ليا أكبر األ 
تشكيؿ جسمو مف حيث الطوؿ والنحافة أو القصر أو البدانة. ثالثا: البيئة: فالطوؿ والوزف يتأثراف بعوامؿ 
بيئية كالتغذية وظروؼ المعيشة، والصحة العامة، فاألطفاؿ الذيف يتمقوف رعاية وتغذية جيدتيف يكونوف أطوؿ 

اض المختمفة: كأمراض القمب الخمقية واالضطرابات وأكبر وزنا مف األطفاؿ في األسرة الفقيرة رابعا: األمر 
األيضية وبعض المتالزمات فاألطفاؿ الذيف يمرضوف ولفترات طويمة لف يصموا إلى قواميـ الطبيعي المبرمج 
جينيا، ألنيـ ال يستطيعوف التعويض عف فترة النمو التي فقدوىا في فترة مرضيـ خامسا: المرحمة العمرية: 

ات المراىقة، وبعدىا البموغ، ينمو الجسد سريعا، وتبدأ الزيادة في الطوؿ والحجـ واضحة حيث أنو وخالؿ سنو 
 51:  13)  لمعياف. وبعد سنوات قميمة مف ىذه المرحمة يأخذ الجسـ شكؿ الرجؿ الناضج أو األنثى الناضجة .

) 
بمرحمتى الطفولة  يبدأ تطور األنسجة الدىنية في الجنيف في منتصؼ الثمث األخير مف الحمؿ مروراو 

المبكرة و المتأخرة  و تتسـ مرحمة المراىقة ، وىي الفترة االنتقالية التي تبدأ بالبموغ ، بتغييرات فسيولوجية 
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ونفسية متغيرة لدى كؿ مف األوالد والبنات و التغيرات التي تحدث في تكويف الجسـ خالؿ فترة المراىقة تتميز 
٪ مف المراىقيف الذيف يعانوف مف زيادة الوزف سوؼ يصبحوف  30بشكؿ جيد تشير إلى أف ما يصؿ إلى 

 ( 533:  87) بالغيف بدينيف. 

وتنتج السمنة أيضا عف اختالؿ في الغدد الصماء، ولعؿ ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف مرض 
 السمنة. السكري مف النوع الثاني والذي يعتبر مف أحد أكثر اضطرابات جياز الغدد الصماء شيوعا وبيف مرض

تنتج السمنة عف اختالؿ توازف بيف مدخوؿ الطاقة ونفقات الطاقة كما يمكف النظر إلى ( ، كما  1:  37) 
االمتصاص في كتمة األنسجة الدىنية عمى أنيا تشوه مرضي في التغذية المرتدة بيف مدخوؿ الطاقة والنفقات 

سجة الدىنية مرًضا و مف الميـ أف نتذكر أف و في العصر الحديث ، يعتبر ىذا الفائض في تخزيف وقود األن
ما يعتبر اآلف "الفسيولوجا المرضية" ربما كاف مفيًدا عندما كاف الطعاـ أقؿ إتاحة وكاف مستوى عاٍؿ مف إنفاؽ 

 ( 838:  52)  الطاقة في شكؿ نشاط بدني و طريقة الحياة .

ع الثاني، أمراض القمب، ارتفاع ضغط والسمنة حالة مرضية تؤدي إلى الوفاة المبكرة، السكري مف النو 
، أو  الدـ، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطانات، المشاكؿ الرئوية مثؿ الربو، وتوقؼ التنفس أثناء النـو

 ( 5:  88. ) أمراض الكبد، حصى المرارة، وارتفاع مستويات الكولستروؿ

ة تراكـ الدىوف فيو. وىذا التراكـ وتعرؼ السمنة عمى أنيا زيادة وزف الجسـ عف حده الطبيعي نتيج
 ( 8:  72. ) ناتج عف عدـ التوازف بيف الطاقة المتناولة مف الطعاـ والطاقة المستيمكة في الجسـ

فالسمنة ىي زيادة في كتمة الجسـ وتحديدًا الكتمة الدىنية، وىي زيادة وزف الجسـ عف الحد الطبيعي 
يادة مف شأنيا أف تؤثر عمى صورة الجسـ بشكؿ ممحوظ، ولقد نتيجة تراكـ الدىوف فيو. وال شؾ أف ىذه الز 

أشارت العديد مف الدراسات إلى االرتباط بيف عدـ الرضا عف صورة الجسـ والسمنة أو الزيادة في الوزف، 
 ( 5: 53 فصورة الجسـ المكونة لدى الفرد وىي إدراكات الشخص وأفكاره ومشاعره عف جسمو. )

اإلصابة بالعديد مف األمراض الجسمية، مثؿ: ارتفاع ضغط الدـ، والسكر،  وتزيد السمنة مف احتمالية
، أمراض القمب والجمطات وتصمب الشراييف، وحصوات المرارة، وآالـ  وأمراض الكبد، وصعوبة التنفس أثناء النـو

ب أف و التقييـ والتدخؿ األساسي لزيادة الوزف يج(  353:  71)  المفاصؿ، وأنواع معينة مف السرطاف. 
يركز عمى األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة إلى المتوسطة ، ألف زيادة الوزف في ىذه المرحمة تشكؿ مؤشرا 

عمى المدى البعيد سمنة الطفولة تؤدى إلى السمنة فى ( ، ف 3:  83. ) قويا عمى السمنة في الحياة الالحقة 
لسمنة فى عمر ست سنوات مف المحتمؿ أف الرشد، فالبحث فى ىذا المجاؿ يشير إلى أف األطفاؿ ذوى ا

تـ بذؿ الكثير مف الجيود لمنع البدانة ( ، و قد  857:  57) % فى الرشد. 30يعانوف مف السمنة بنسبة 
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بيف األطفاؿ في سف المدرسة والمراىقيف في البيئات المدرسية و ىناؾ أدلة كثيرة عمى أف التدخالت القائمة 
اىج الدراسية الصفية ، ومناىج التربية البدنية ، والتغيرات في الوجبات المدرسية عمى النظرية والتي تشمؿ المن

، وآالت البيع ، والمقاىي ، وبرامج ما بعد المدرسة ، يمكف أف تزيد النشاط البدني وتحسف األنماط الغذائية 
 ( 711:  55. ) لدى األطفاؿ والمراىقيف و تقمؿ مف السمنة 

تأثيرات كثيرة عمى الجسـ و ىو ما دفع الباحث الى القياـ بيذه الدراسة يتضح مما سبؽ أف لمسمنة 
  1لمتعرؼ عمى مؤشرات زيادة الوزف وعالقتيا ببعض القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية لألطفاؿ مف  )

 ( سنة  .75إلى 
 

 هذف البحج :

الوزف وبيف بعض القدرات البدنية ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف مؤشرات زيادة 
سنة مف  71الى   75مف  تالميذ المرحمة المتوسطةوالمتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى 

 خالؿ :
طبيعي  ( في بعض القدرات البدنية  -السمنة المتوسطة  -المقارنة بيف االطفاؿ )السمنة المفرطة   .7

 71الى   75مف  الصحة العامة لدى تالميذ المرحمة المتوسطةوالمتغيرات الفسيولوجية المرتبطة ب
 . سنة

التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف مؤشرات زيادة الوزف وبيف بعض القدرات البدنية والمتغيرات  .5
 . سنة 71الى   75مف  الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة

يادة الوزف االكثر ارتباطا ببعض ببعض القدرات البدنية والمتغيرات التعرؼ عمى اىـ مؤشرات ز  .8
 . سنة 71الى   75مف  الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة

 فزوض البحج: 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ الطبيعييف واالطفاؿ زائدى الوزف فى بعض القدرات  .7
الى   75مف  متغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى تالميذ المرحمة المتوسطةالبدنية وال

 . سنة 71
توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بيف بعض مؤشرات زيادة الوزف وبيف  بعض القدرات البدنية  .5

 71لى  ا 75مف  والمتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة
 . سنة
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 الذراساث المزتبطت :

 الذراساث المزتبطت باللغت العزبيت :

( بعنواف " االختالؼ فى نسبة الشحـو و أثره فى بعض  77 ( ) 5070دراسة محمود سميماف عزب )  .7
 تأثير طبيعة عمى المتغيرات الفسيولوجية لدى عينة مف األطفاؿ " و ىدفت الدراسة الى التعرؼ

 العالقة عمى الفسيولوجية  و التعرؼ المتغيرات بعض في الجسـ في الشحـو نسب في االختالؼ
الدارسة و استخدـ الباحث  قيد الفسيولوجية والمتغيرات المختمفة الشحـو نسب بيف ما االرتباطية

 – 70( طفؿ ذكور بأعمار مف 501المنيج الوصفى و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )
 PWC170 الشحـو واختبار نسبة لمعرفة الجمد سمؾ طيات الباحث اختبار سنو و استخدـ 75

 كاربماف معادلة خالؿ والنسبي مف المطمؽ PWC170 استخراج وتـ الخطوة صندوؽ باستخداـ
 بطريقة غير VO2 max االوكسجيف الستيالؾ األقصى الحد قيمة استخراج تـ وكذلؾ بذلؾ، الخاصة
والنسبي كاداة لجمع البيانات و كانت أىـ النتائج ارتفاع  لمطمؽا PWC170 مؤشر قيمة مف مباشرة
 PWC   الفسيولوجية المتغيرات في سمبا يؤثر الطبيعية مستوياتيا عف الجسـ في الشحوـ نسب

 .  VO2 max و 170
ج إسترشادي لمحالة الوظيفية ذ( بعنواف " بناء نمو  1( )  5075دراسة محمد مسعود إبراىيـ )  .5

سنوات " و ىدفت الدراسة الى بناء نموذج إسترشادي  70 -1طفاؿ زائدي الوزف مف سف والبدنية لأل
سنوات و استخدـ الباحث 70 -1لمحالة الوظيفية والبدنية والصحية لألطفاؿ زائدى الوزف  مف سف 
تالميذ الصؼ الثالث مف ( 535المنيج الوصفى و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )

سنوات مف زائدى الوزف والوزف الطبيعى و 70 -1والتى يتراوح أعمارىـ مف سف بتدائى االوالرابع 
القياسات البدنية و و القياسات واألختبارات الفسيولوجية  و استخدـ الباحث قانوف مؤشر كتمة الجسـ 

مف سف  لألطفاؿ زائدى الوزف والبدنية النموذج األسترشادى لمحالة الوظيفيةبناء كانت أىـ النتائج 
 . سنوات 70 -1

انتشار زيادة الوزف و البدانة بيف األطفاؿ فى ( بعنواف "  8 ( ) 5073)  أحمد عمى إخالصدراسة  .8
التعرؼ عمى مدى انتشار زيادة  " و ىدفت الدراسة الى والية الخرطـو –مدارس األساس الحكومية 

دـ الباحث المنيج الوصفى و و استخالوزف و البدانة بيف األطفاؿ فى مدارس األساس الحكومية 
 مدرسة حكومية  75طالب اختيروا عشوائيا مف ( 7115اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )
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انتشار البدانة  كاداة لجمع البيانات و كانت أىـ النتائج االستبياف و قياسات البدانةو استخدـ الباحث 
% مف الطالب و كاف معدؿ البدانة  73نسبة و زيادة الوزف بيف الطالب بشكؿ ممحوظ حيث بمغت ال

 .  متقارب جدا بيف الذكور و االناث
( بعنواف " عالقة بعض مؤشرات القمب المورفولوجية بمؤشر  1( )  5073دراسة عمي احمد ىادي )  .1

( " و ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة االرتباطية مابيف بعض مؤشرات القمب BMIكتمة الجسـ)
( و BMIلوجية)حجـ البطيف األيسر وطوؿ وعرض وكفاءة القمب( ومؤشر كتمة الجسـ )المورفو 

( مف العبي 3استخدـ الباحث المنيج الوصفى و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )
سكواش( و استخدـ الباحث قانوف المنتخب الوطني العراقي )ثالثة سباحيف،والعب واحد مف الجودو واال

لجسـ ، فضال عف جياز قياس مؤشرات القمب المورفولوجية والمتمثمة بجياز االيكو و مؤشر كتمة ا
 .كانت أىـ النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بيف مؤشرات القمب المورفولوجية ومؤشر كتمة الجسـ 

 

ئية ( بعنواف " تأثير الدمج بيف التمرينات اليوائية و الالىوا 1 ( ) 5071دراسة عادؿ عمى عباس )  .3
عمى بعض مكونات الجسـ و دىوف الدـ لألطفاؿ زائدي الوزف " و ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي 
تأثير الدمج بيف التمرينات اليوائية و الالىوائية عمى بعض مكونات الجسـ و دىوف الدـ لألطفاؿ 

و  التجريبىسنة مف تالميذ المرحمة اإلبتدائية و استخدـ الباحث المنيج  75:  1زائدي الوزف مف 
سنة مف  75:  1تالميذ زائدي الوزف مف مف ال( 75اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )

القياسات واألختبارات و تالميذ المرحمة اإلبتدائية و استخدـ الباحث قانوف مؤشر كتمة الجسـ 
تـ الدمج فيو بيف القياسات البدنية و كانت أىـ النتائج ممارسة برنامج تمرينات يو الفسيولوجية  

التمرينات اليوائية و التمرينات الالىوئية بصورة منتظمة أدي إلي التحسف فى متغيرات كتمة الجسـ ) 
كتمة الدىف  -% FATنسبة الدىف  - BMRمعدؿ االيض القاعدى  - BMIموشر كتمة الجسـ

FATMASS -  الكتمة الخالية مف الدىفFFM -  حجـ الماء الكمى فى الجسـTBY )  ممارسة و
برنامج تمرينات يتـ الدمج فيو بيف التمرينات اليوائية و التمرينات الالىوئية بصورة منتظمة أدي إلي 

 . التحسف فى القياسات البيوكيميائية لدىوف الدـ ) الدىوف الثالثية ، الكوليستروؿ (
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 الذراساث المزتبطت باللغت اإلوزليشيت :

 الدـ وضغط والتوتر الغضب( بعنواف " 5077  ( )15)  et al   Nichols نيكوالس و آخروفدراسة  .7
 والتوتر الغضبالعالقة بيف  تحديدو ىدفت الدراسة الى "  الوزف زيادة مف يعانوف الذيف األطفاؿ لدى

و  الوصفىالمنيج  وفو استخدـ الباحث الوزف زيادة مف يعانوف الذيف األطفاؿ لدى الدـ وضغط
 والذيف والسمنة المفرطة السمنة مف يعانوف طفالً ( 18عينة مكونة مف ) اشتممت عينة الدراسة عمى

و القياسات الفسيولوجية و  الجسـ كتمة مؤشر وفو استخدـ الباحث عاًما 77 و 1 بيف أعمارىـ تتراوح
تغيرات نفسية و تغيرات  إلى أدت الوزف زيادة و كانت أىـ النتائجالنفسية كأدوات لجمع البيانات 

 و ىى معدؿ النبض و ضغط الدـ. فسيولوجية
 الخطر وعوامؿ انتشار( بعنواف "  5073 ( ) 73)   et al   Alrashidi الرشيدى و آخروفدراسة  .5

 وعوامؿ انتشارو ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمي فى الكويت "  طفاؿاأل بيف والسمنة الوزف زيادة مف
المنيج  وفو استخدـ الباحثفى الكويت  امةالع المدارس أطفاؿ بيف والسمنة الوزف زيادة مف الخطر

 تتراوح الذيف واألطفاؿ الوالديف مف( 283و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف ) الوصفى
ناث ذكور) سنة 71-77 بيف أعمارىـ استبيانات  وفو استخدـ الباحث حكومية مدرسة 75 في( وا 

 الطعاـ وتناوؿ ، المستقرة واألنشطة ، البدنية ة، األنشط الوزف حالة حوؿألولياء االمور و االطفاؿ 
 الجسـ كتمة مؤشر قياس تـو  عاـ بشكؿ والسمنة الوزف زيادة مواقفيـ نحو عف فضال ، اليومي

 األطفاؿ ربع و كانت أىـ النتائجكأدوات لجمع البيانات  العالمية الصحة منظمة إلرشادات لألطفاؿ وفًقا
 تـ٪(  82.3) المشاركيف باإلضافة ثمث الوزف زيادة مف يعانوف ٪( 53.3) االستطالع شمميـ الذيف

 أشقاء لدييـ كاف إذامعرضوف لمسمنة بنسبة كبيرة  الذكور األطفاؿو  بدناء أنيـ عمى تصنيفيـ
 . الوزف زيادة مف يعانوف

 لوزف الوالدي اإلدراؾ( بعنواف "  5071  ( )71)  et al   Angelina أنجمينا و آخروفدراسة  .8
التعرؼ  و ىدفت الدراسة الى"  المرتفع التفاعمي الطفؿ ببروتيف الزائد الوزف إرتباط: وااللتياب فؿالط

 الوصفىالمنيج  وفو استخدـ الباحث  لمطفؿ التفاعمي(CRP)عمى العالقة بيف زيادة الوزف و بروتيف 
 صحةال فحص الوطني المسح مفطفؿ ( 1133و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف )

و القياسات االنثروبومترية و  الجسـ كتمة مؤشر وفو استخدـ الباحث5071-5003 والتغذية
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و و  والبدانة الوزف زيادةوجود عالقة بيف  و كانت أىـ النتائجالفسيولوجية كأدوات لجمع البيانات 
 توياتمس لدييـ الوزف زيادة مف يعانوف الذيف األطفاؿحيث أف   لمطفؿ التفاعمي (CRP)بروتيف 

 . الخصر محيط و لمطفؿ التفاعمي (CRP)بروتيف  مف أعمى
التنفس اثناء  اضطراب أثر( بعنواف "  5073  ( )85)  et al   Horne ىورف و آخروفدراسة  .1

و ىدفت الدراسة "  الوزف زيادة مف يعانوفالذيف  األطفاؿ في الدموية واألوعية القمب صحة عمى النـو
 األطفاؿ في الدموية واألوعية القمب صحة عمى النـوالتنفس اثناء  راباضط تأثيرالى التعرؼ عمي 

و اشتممت عينة الدراسة عمى  الوصفىالمنيج  وفو استخدـ الباحث الوزف زيادة مف يعانوفالذيف 
 االستبياف و وفو استخدـ الباحث الوزف زيادة مف يعانوف الذيف األطفاؿ مف( 51عينة مكونة مف )

زيادة الوزف ليا آثار فسيولوجية  و كانت أىـ النتائجكأدوات لجمع البيانات  جسـال كتمة مؤشر قياس
عمى األطفاؿ و أىميا مشاكؿ بالقمب و زيادة دىنيات الدـ و مشكالت فى البروتينات عالية و منخفضة 

 الكثافة .
 انتشار( بعنواف "  5073  ( )50)   et al   Benmohammed بف محمد و آخروفدراسة  .3

 انتشار مدى تحديدو ىدفت الدراسة الى "  الجزائرييف المراىقيف بيف الوزف وزيادة السمنة فاتومضاع
و استخدـ المرتبطة بيا  مضاعفاتال مف والتحقؽ الجزائرييف المراىقيف لدى والبدانة الوزف فرط

 المراىقيف مف( 7700و اشتممت عينة الدراسة عمى عينة مكونة مف ) الوصفىالمنيج  وفالباحث
و القياسات  الجسـ كتمة مؤشر وفو استخدـ الباحث سنة 73 - 75 بيف أعمارىـ تتراوح الذيف

 والبدانة الوزف زيادة انتشار معدؿ ارتفاع و كانت أىـ النتائجاالنثروبومترية كأدوات لجمع البيانات 
ضغط الدـ و تغيرات فسيولوجية كثية منيا معدؿ النبض و  إلى يؤدي مما الجزائرييف المراىقيف لدى

 مستويات الدىوف و بعض االعراض و المحيطات .
 أٚرٗ اإلعتفادج ِٓ اٌذساعاخ اٌّشتثطح : 

 ٝ  :تتا٢اٌثاحخْٛ لذ أحّش اإلطالع عٍٝ اٌثحٛث ٚاٌذساعاخ اٌغاتمٗ فٝ إفادج 

 حذٚد اٌّشىٍٗ تعّك.اٌثاحخْٛ تفُٙ  .2

 إعتخذاَ إٌّٙذ إٌّاعة ٌطث١عح ٚا٘ذاف اٌذساعٗ . .0

 اٌذساعح .تحذ٠ذ ع١ٕح  .3

 اخت١اس اٌم١اعاخ ٚ أدٚاخ رّع اٌث١أاخ إٌّاعثح ٌطث١عح اٌثحج . .1

 تحذ٠ذ اٌّعاٌزاخ اإلحصائ١ٗ إٌّاعثٗ ٌٍٛصٛي إٌٝ إٌتائذ ٚتح١ٍٍٙا . .5

 اٌٛلٛف عٍٝ اُ٘ اٌّشارع اٌعشت١ٗ ٚاألرٕث١ٗ ٚاإلعتفادٖ ِٕٙا . .6
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 -إرزاءاث البحج :

الوصفى باألسموب المسحي لمالئمتو لطبيعة  المنيج وفاستخدـ الباحث مىهذ البحج : -أوالً:
 البحث .

 -مزاالث البحج : -حاويًا:

  -المزال المكاوً :

  .المتوسطة وقاص ابي بف سعد مدرسة
 -المزال الشماوً :

 .  5073/  5071العاـ الدراسى     
 صوقا ابي بف سعد مدرسةبمدرسة ) والثامف والسابع السادسالصؼ  تالميذ -المزال البشزي :

 ( بدولة  الكويت.المتوسطة

 السادسالصؼ  تالميذمف تمميذ  773 اشتممت عينة البحث عمى-عيىت البحج : -حالخًا:
( بدولة  الكويت. تـ تصنيفيـ حسب مؤشر المتوسطة وقاص ابي بف سعد مدرسةبمدرسة ) والثامف والسابع

 ثالث مجموعات: إلىكتمة الجسـ 

 إلى 53يتراوح مؤشر كتمة الجسـ ما بيف  ) والذيفسمنة مفرطة  مصابوف ب تالمبذ:  األولىالمجموعة  -
 % مف حجـ العينة.50.81( طفؿ بنسبة  51و بمغ عددىـ ) (فأكثر  83

 إلى 58يتراوح مؤشر كتمة الجسـ ما بيف  ) والذيفذوى سمنة متوسطة   تالميذ المجموعة الثانية :  -
 العينة .% مف حجـ 33.03( طفؿ بنسبة  23و بمغ عددىـ ) ( 51

و بمغ  ( 55الى  73يتراوح مؤشر كتمة الجسـ ما بيف  ) والذيفطبيعية  تالميذ المجموعة الثانية :  -
% مف حجـ العينة والجدوؿ التالي يوضح التوصيؼ االحصائى 51.33( طفؿ بنسبة  51عددىـ )

 لبيانات عينة البحث .
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سمنة  –)سمنة مفرطة  الكلية وفقا لمستوى السمنة( التوصيف اإلحصائي لبيانات عينة البحث  1جدول )
 في المتغيرات األولية األساسيةطبيعى (  –متوسطة 

 المجموعات المتغيرات
العدد  

 ن

 للتوصيف اإلحصائيةالدالالت 

المتوسط 
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 التفلطح

معامل 
 االلتواء

السن 
 )سنة(

 0.54- ...0- 0..0 11 .13.6 24 سمنة مفرطة

سمنة 
 متوسطة

65 13.51 10.5 0.61 -0.43 -0.20 

 0.32- .0.5- 5..0 11 0..13 .2 طبيعى

 0.20- 0.63- .0.6 10.5 13.62 .11 العينة الكلية

 الطول  )م(

 .0.1 .0.6- 0.04 1.35 1.55 24 سمنة مفرطة

سمنة 
 متوسطة

65 1.5. 1.4 0.04 -0.42 -0.66 

 .0.1 1.54- 0.03 .1.3 1.60 .2 طبيعى

 .0.5- .0.4- 0.04 .1.3 .1.5 .11 العينة الكلية

 –)سمنة مفرطة  ( والخاص بتجانس بيانات عينة البحث الكمية وفقا لمستوى السمنة2يتضح من جدول )
ى إل 2600-أن معامالت االلتواء تتراوح مابين ) في المتغيرات األولية األساسية طبيعى (  –سمنة متوسطة 

( مما يدل عمى أن القياسات المستخمصة قريبة من اإلعتدالية حيث أن قيم معامل االلتواء اإلعتدالية تتراوح 2621
( وهذا يعنى ان 2610-إلى  26.1-6 وتقترب جدا من الصفر 6 كما بمغ معامل التفمطح ما بين )3±مابين  

بذبا العمى وال إلسفل مما يؤكد تجانس أفراد تذبذب المنحنى االعتدالى يعتبر مقبوال وفى المتوسط وليس متذ
في المتغيرات األولية طبيعى (  –سمنة متوسطة  –)سمنة مفرطة  مجموعة البحث الكمية وفقا لمستوى السمنة

 األساسية  6
 تزاوس عيىت البحج :

لمتحقق من تجانس العينة تم تحميل نتائج مؤشرات زيادة الوزن و بعض القدرات الحركية و بعض 
مؤشرات الفسيولوجية قيد البحث ألفراد عينة البحث لمتعرف عمى مدى تجانس كل مجموعة عمى حدة فيما بين ال

( تجانس بيانات عينة البحث و قد استخدم الباحث فى  2( ممحق ) 3( إلى )2أفرادها و توضح الجداول من ) 
 6ذلك اإلختبارات و المقاييس الخاصة بأدوات البحث
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 -وأرهشة البحج : أدواث -رابعًا:

 .) ميزاف طبى معاير ) لقياس الوزف ( .*                 جياز ) الرستامير()لقياس الطوؿ 
 .) شريط قياس سنتيميتر ) لقياس المحيطات 
 .) صافرة .*       جياز ديناموميتر يدوى ) لقياس قوة القبضة 
 . إيقاؼ .ساعة *                                  عالمات أو طباشير 
 .   عارضة توازف .*         خمس حواجز أو مقاعد أو قوائـ مناسبة االرتفاع 
 .) سماعة طبية ) لقياس النبض 
 . )جياز سبيروميتر جاؼ ) لقياس السعة الحيوية لمرئيتيف 
  جيازbody analizar . لقياس نسبة الزيادة فى الوزف و تحديد نسبة الدىوف 
 وف الثالثية فى الدـجياز قياس الكولستروؿ  والدى 
 جياز قياس بروتيفc  . التفاعمى 

 المياساث واألختباراث المستخذمت للبحج : -خامسًا:

 -* المياساث األساسيت :

 .)الطوؿ ) قياس الطوؿ ألقرب سنتيمتر بأستخداـ جياز الرستامير 
 ) الوزف) تـ قياس الوزف ألقرب كيمو جراـ بأستخداـ ميزاف طبى معاير 
 جسـ مؤشر كتمة الBMI . 
 ( 2ملحك )  -:  البذويتختباراث اال* 

 ختبار السرعة االنتقالية .           * ا اختبار القوة العضمية 
 إختبار الرشاقة.          *  أختبار القدرة العضمية . 
 اختبار المرونة.                *  إختبار  التوازف . 
 (  3 ملحك ) -المياساث واألختباراث الفسيىلىريت  :* 

  عدد مرات التنفس فى الراحة.                   * معدؿ نبض الراحة . 
 السعة الحيوية  *                      .( بروتيفCRPالتفاعمى ) . 
 البروتيف الّشحمي منخفض الكثافة.                       *  الكوليستروؿ . 
  ثيةالدىوف الثال .    *  الكثافة مرتفعالبروتيف الّشحمي . 

/ 75/ 7  تـ تنفيذ الدراسة األساسية عمى عينة البحث فى الفترة مف  -الذراست األساسيت : -سادسا : 
 . ـ 5073/ 8/7 وحتى   5073

 -المعالزاث اإلحصائيت : -سابعا : 

 -: التاليةبأستخدام المعالجات اإلحصائية  ونقام الباحث       
  ط  .يالوسالمتوسط الحسابى و 
 معيارى.األنحراؼ ال 
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 .األلتواء 
 التفرطح 
  التبايفتحميؿ(ANOVA) فى اتجاه واحد . 
  اختبار اقؿ فرؽ معنوىLSD 

 

 -* عزض و مىالشت الىتائذ :

 -أوال عزض الىتائذ :

 –سمنت متوسطت  –الثالث )سمنت مفرطت  السمنت ياثمستو  داللت الفروق -أ

 طبيعي( فى مؤشراث زيادة الوزن :

 

طبيعي( في مؤشرات  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتفروق  بين مستو( معنوية ال2جدول رقم )
 LSDباستخدام اختبار اقل فرق معنوى  زيادة الوزن

 المستويات مؤشرات زيادة الوزن
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

 LSDقيمة   معنوية الفروق بين المتوسطات

 سمنة مفرطة
سمنة 
 متوسطة

 يعىطب
( وبين 2,1بين )
(3،1) 

 (3،2بين )

 الوزن  )كجم(

 ...1 1.66 *.21.6 *1..13  4.24 2..60 سمنة مفرطة

   *....   2..3 01..4 سمنة متوسطة

      ...1 23..3 طبيعى

 (BMIمؤشر كتلة الجسم )

 1.45 1.21 *12.24 *0...  3.53 5..30 سمنة مفرطة

   *4.44   2.66 23.15 سمنة متوسطة

      .1.4 1...1 طبيعى

 )سم(  محيط الرقبة

 .1.5 1.33 *.10.0 *6.44  2.60 .32.1 سمنة مفرطة

   *3.64   3.40 3..25 سمنة متوسطة

      1.56 .22.0 طبيعى

 محيط الصدر )سم(

 5.34 .4.4 *...32 *.2..1  6.45 1.33. سمنة مفرطة

   *15.61   3..11 4.06. سمنة متوسطة

      2..5 45..5 يعىطب

 محيط البطن )سم(

 ...5 3..4 *.35.6 *.6..1  6.02 3.13. سمنة مفرطة

   *00..1   12.64 4.46. سمنة متوسطة

      62.. 46..5 طبيعى

 محيط الحوض )سم(

 5.64 2..4 *0..34 *0..16  20.. 4.50. سمنة مفرطة

   *10..1   12.50 0.... سمنة متوسطة

      ...5 60..5 طبيعى

 نسبة الدهون %

 6..2 .2.4 *.5..1 *11..  .5.0 0..33 سمنة مفرطة

   *46..   .6.2 ...24 سمنة متوسطة

      0..2 16.33 طبيعى

 وزن الدهون )كجم(

 ...1 1.50 *.14.2 *2...  .3.6 2..20 سمنة مفرطة

   *.5.3   .3.6 0..11 سمنة متوسطة

      1.32 6.43 طبيعى

 وزن الكتلة االدهنية )كجم(

 .1.3 1.15 *.3.. *...4  3.42 40.20 سمنة مفرطة

   *2.40   2.45 35.21 سمنة متوسطة

      .1.5 1..32 طبيعى

 –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 5) يتضح مف جدوؿ
تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة  LSDاستخداـ اختبار اقؿ فرؽ معنوى ب طبيعي( في مؤشرات زيادة الوزف

 .المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى جميع مؤشرات زيادة الوزف 
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طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( النسبة المئوية للفروق  بين مستو3جدول رقم )
 مؤشرات زيادة الوزن

 القياسات  مؤشرات زيادة الوزن
المتوسط 
  الحسابى

 النسبة المئوية للفروق بين المتوسطات )نسبة التحسن(

 طبيعى سمنة متوسطة سمنة مفرطة

 الوزن  )كجم(
 %35.60 %3..22  2..60 سمنة مفرطة

 %16.55   01..4 سمنة متوسطة

    23..3 طبيعى

 (BMIمؤشر كتلة الجسم )
 %55..3 %25.20  5..30 سمنة مفرطة

 %.1..1   23.15 سمنة متوسطة

    1...1 طبيعى

 )سم(  محيط الرقبة
 %31.33 %20.02  .32.1 سمنة مفرطة

 %14.15   3..25 سمنة متوسطة

    .22.0 طبيعى

 محيط الصدر )سم(
 %36.00 %1...1  1.33. سمنة مفرطة

 %.21.0   4.06. سمنة متوسطة

    45..5 طبيعى

 محيط البطن )سم(
 %30..3 %20.05  3.13. سمنة مفرطة

 %3..22   4.46. سمنة متوسطة

    46..5 طبيعى

 محيط الحوض )سم(
 %3..36 %....1  4.50. سمنة مفرطة

 %.23.2   0.... سمنة متوسطة

    60..5 طبيعى

 نسبة الدهون %
 %3..51 %...26  0..33 فرطةسمنة م

 %34.13   ...24 سمنة متوسطة

    16.33 طبيعى

 وزن الدهون )كجم(
 %....6 %43.05  2..20 سمنة مفرطة

 %45.51   0..11 سمنة متوسطة

    6.43 طبيعى

 وزن الكتلة الدهنية )كجم(
 %.3..1 %12.41  40.20 سمنة مفرطة

 %2..6   35.21 سمنة متوسطة

    1..32 بيعىط

سمنة  –( والخاص بالنسبة المئوية لمفروؽ  بيف مستويات السمنة الثالث )سمنة مفرطة 8يتضح مف جدوؿ رقـ )
 طبيعي( في مؤشرات زيادة الوزف: –متوسطة 

% الى 75.17 بمغت نسبة الفروؽ بيف مجموعة السمنة المفرطة وبيف مجموعة السمنة المتوسطة ما بيف ) -
 (. اعمى نسبة فروؽ )وزف الدىوف( واقؿ نسبة فروؽ )وزف الكتمة الدىنية%( وكانت 18.03

%( وكانت 23.11% الى  73.83بمغت نسبة الفروؽ بيف مجموعة السمنة المفرطة وبيف مجموعة الطبيعى ما بيف ) -
 (. اعمى نسبة فروؽ )وزف الدىوف( واقؿ نسبة فروؽ )وزف الكتمة الدىنية

%( وكانت 13.37% الى  2.35 السمنة المتوسطة وبيف مجموعة الطبيعى ما بيف ) بمغت نسبة الفروؽ بيف مجموعة -
 (. اعمى نسبة فروؽ )وزف الدىوف( واقؿ نسبة فروؽ )وزف الكتمة الدىنية
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 –سمنت متوسطت  –الثالث )سمنت مفرطت  السمنت ياثمستو  داللت الفروق -ب 

 طبيعي( فى بعض القدراث البدنيت :

 
 

طبيعي( في بعض  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتنوية الفروق  بين مستو( مع4جدول رقم )
 LSDباستخدام اختبار اقل فرق معنوى  القدرات البدنية

 القدرات البدنية
مستويات 

 السمنة
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

 LSDقيمة   معنوية الفروق بين المتوسطات

سمنة 
 مفرطة

 سمنة
 متوسطة

 طبيعى
( 2,1بين )
 (3،1وبين )

 (3،2بين )

القوة 
 العضلية

 قوة القبضة  )كجم(

 .0.5 0.50 *1.32 0.13  1.11 11.55 سمنة مفرطة

   *.1.1   1.13 11.42 سمنة متوسطة

      4..0 10.23 طبيعى

السرعة 
 االنتقالية

 م  )ث(30عدو 

 .0.3 0.31 *2.33 *1.40  1..0 25.. سمنة مفرطة

   *3..0   4..0 5..6 سمنة متوسطة

      0.40 2..5 طبيعى

القدرة 
 العضلية

الوثب العمودى من 
 الوقوف  )سم(

 1.22 1.02 *5.10- *3.23-  2.22 .1.. سمنة مفرطة

   *...1-   2.42 12.40 سمنة متوسطة

      .1.6 .14.2 طبيعى

 الرشاقة
الجرى الزجزاجى  بين 

 )ث(  م20االقماع 

 4..0 0..0 *.4.4 *.2.5  4..1 5..14 سمنة مفرطة

   *...1   .1.6 12.26 سمنة متوسطة

      0.64 .10.3 طبيعى

 التوازن
الوقوف على مشط 

 القدم  )ث(

 ...0 3..0 *1..4- *.2.5-  1.60 ...3 سمنة مفرطة

   *2.13-   2.12 .6.3 سمنة متوسطة

      1.03 50.. طبيعى

 مرونةال
ثنى الجذع اماما اسفل 

 من الوقوف )سم(

 2.51 2.10 *46..1- *2...-  3.24 1..4 سمنة مفرطة

   *4...-   .5.3 13.43 سمنة متوسطة

      3.35 .22.1 طبيعى

 –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 1) يتضح مف جدوؿ
تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة  LSDباستخداـ اختبار اقؿ فرؽ معنوى  بعض القدرات البدنيةطبيعي( في 

المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى القوة العضمية و تفوؽ المستوى الطبيعى 
المفرطة كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و مستوى السمنة 

 فى السرعة االنتقالية و القدرة العضمية و الرشاقة و التوازف و المرونة .
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طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( النسبة المئوية للفروق  بين مستو5جدول رقم )
 ت البدنيةبعض القدرا

 مستويات السمنة القدرات البدنية
المتوسط 
  الحسابى

 النسبة المئوية للفروق بين المتوسطات )نسبة التحسن(
 طبيعى سمنة متوسطة سمنة مفرطة

القوة 
 العضلية

 قوة القبضة  )كجم(

 %11.43 %1.13  11.55 سمنة مفرطة

 %10.42   11.42 سمنة متوسطة

    10.23 طبيعى

سرعة ال
 االنتقالية

 م  )ث(30عدو 

 %24..2 %...16  25.. سمنة مفرطة

 %.13.5   5..6 سمنة متوسطة

    2..5 طبيعى

القدرة 
 العضلية

الوثب العمودى من الوقوف  
 )سم(

 %55.62- %35.22-  .1.. سمنة مفرطة

 %.15.0-   12.40 سمنة متوسطة

    .14.2 طبيعى

 الرشاقة
ى  بين الجرى الزجزاج

 م  )ث(20االقماع 

 %.30.1 %44..1  5..14 سمنة مفرطة

 %15.42   12.26 سمنة متوسطة

    .10.3 طبيعى

 التوازن
الوقوف على مشط القدم  

 )ث(

 %.124.2- %.0..6-  ...3 سمنة مفرطة

 %33.44-   .6.3 سمنة متوسطة

    50.. طبيعى

 المرونة
ثنى الجذع اماما اسفل من 

 قوف )سم(الو

 %0..3.0- %1.5.14-  1..4 سمنة مفرطة

 %.65.0-   13.43 سمنة متوسطة

    .22.1 طبيعى

الثالث )سمنة  السمنة يات( والخاص بالنسبة المئوية لمفروؽ بيف مستو 3)رقـ  يتضح مف جدوؿ
 :طبيعي( في بعض القدرات البدنية –سمنة متوسطة  –مفرطة 

% 7.78 ما بيف ) ة السمنة المفرطة وبيف مجموعة السمنة المتوسطةالفروؽ بيف مجموعبمغت نسبة  -
 (.القوة العضمية) فروؽ( واقؿ نسبة المرونة) فروؽ%( وكانت اعمى نسبة 733.71الى 

% الى 77.18ما بيف ) الفروؽ بيف مجموعة السمنة المفرطة وبيف مجموعة الطبيعىبمغت نسبة  -
 (.القوة العضمية) فروؽ( واقؿ نسبة ةالمرون) فروؽ%( وكانت اعمى نسبة  810.10

% الى  70.15ما بيف ) الفروؽ بيف مجموعة السمنة المتوسطة وبيف مجموعة الطبيعىبمغت نسبة  -
 (.القوة العضمية) فروؽ( واقؿ نسبة المرونة) فروؽ%( وكانت اعمى نسبة 23.03
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سمنت  –الثالث )سمنت مفرطت  السمنت ياثمستو  داللت الفروق -ج 

 طبيعي( فى بعض القدراث البدنيت –متوسطت 

 
طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( معنوية الفروق  بين مستو6جدول رقم )

 LSDباستخدام اختبار اقل فرق معنوى  بعض المؤشرات الفسيولوجية

 المؤشرات الفسيولوجية
مستويات 

 السمنة
المتوسط 
  الحسابى

ف االنحرا
  المعيارى

 LSDقيمة   معنوية الفروق بين المتوسطات

سمنة 
 مفرطة

سمنة 
 متوسطة

 طبيعى
( 2,1بين )

وبين 
(3،1) 

بين 
(3،2) 

 نبض الراحة )ن/ق(

 .2.6 2.25 *14.30 *.10.1  5.53 0.46. سمنة مفرطة

سمنة 
   *4.12   .5.3 .0.2. متوسطة

      .2.5 6.16. طبيعى

فى عدد مرات التنفس 
 الراحة )مرة/ق(

 .1.1 ...0 *6.41 *5..2  2.05 25.25 سمنة مفرطة

سمنة 
   *3.46   2.46 22.30 متوسطة

      .1.3 4...1 طبيعى

 السعة الحيوية )لتر(

 0.13 0.11 *...0- *0.42-  .0.1 1.12 سمنة مفرطة

سمنة 
   *.0.3-   0.25 1.54 متوسطة

      0.26 1..1 طبيعى

( CRPبروتين )
التفاعلى )مجم لكل 

 ملليتر( 100

 .0.4 0.40 *2.23 *.1.5  1.12 1..4 سمنة مفرطة

سمنة 
   *0.64   2..0 3.22 متوسطة

      0.35 .2.5 طبيعى

 الكوليسترول الكلى

 21.. 1... *44.36 *...22  16.52 206.63 سمنة مفرطة

سمنة 
   *.21.4   1...1 5..1.3 متوسطة

      11.13 .162.2 طبيعى

البروتين الّشحمي 
 منخفض الكثافة

 .2.. .6.0 *36.45 *5..10  4..15 54..13 سمنة مفرطة

سمنة 
   *25.50   14.14 .5..12 متوسطة

      63.. .102.0 طبيعى

البروتين الّشحمي 
 ُمرتفع الكثافة

 0..3 3.10 *11.20- 4..0-  6.23 .42.1 سمنة مفرطة

سمنة 
   *10.36-   .6.6 43.01 متوسطة

      .2.. .53.3 طبيعى

 الدهون الثالثية

 11.22 .3.. *05..3 *43..2  14.60 1..126 سمنة مفرطة

سمنة 
   *11.62   24.61 .2... متوسطة

      .12.3 66... طبيعى

 –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 2)رقـ  يتضح مف جدوؿ
تفوؽ  LSDباستخداـ اختبار اقؿ فرؽ معنوى  طبيعي( في بعض المؤشرات الفسيولوجية –منة متوسطة س
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أطفاؿ المستوى الطبيعى عمى المستوييف السمنة المتوسطة و مستوى السمنة المفرطة كما تفوؽ مستوى 
 . السمنة المتوسطة عمى مستوى السمنة المفرطة فى جميع المؤشرات الفسيولوجية قيد البحث

طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة يات( النسبة المئوية للفروق  بين مستو.جدول رقم )
 بعض المؤشرات الفسيولوجية

 مستويات السمنة المؤشرات الفسيولوجية
المتوسط 
  الحسابى

النسبة المئوية للفروق بين المتوسطات )نسبة 
 التحسن(

 طبيعى ةسمنة متوسط سمنة مفرطة

 نبض الراحة )ن/ق(
 %1..15 %11.25  0.46. سمنة مفرطة

 %5.13   .0.2. سمنة متوسطة

    6.16. طبيعى

عدد مرات التنفس فى الراحة 
 )مرة/ق(

 %.25.3 %.11.6  25.25 سمنة مفرطة

 %15.52   22.30 سمنة متوسطة

    4...1 طبيعى

 السعة الحيوية )لتر(
 %0.54.- %50..3-  1.12 سمنة مفرطة

 %24.03-   1.54 سمنة متوسطة

    1..1 طبيعى

( التفاعلى )مجم CRPبروتين )
 ملليتر( 100لكل 

 %46.36 %33.06  1..4 سمنة مفرطة

 %....1   3.22 سمنة متوسطة

    .2.5 طبيعى

 الكوليسترول الكلى
 %.21.4 %.11.0  206.63 سمنة مفرطة

 %.11.6   5..1.3 سمنة متوسطة

    .162.2 طبيعى

البروتين الّشحمي منخفض 
 الكثافة

 %26.31 %0...  54..13 سمنة مفرطة

 %....1   .5..12 سمنة متوسطة

    .102.0 طبيعى

 البروتين الّشحمي ُمرتفع الكثافة
 %26.56- %...1-  .42.1 سمنة مفرطة

 %.24.0-   43.01 سمنة متوسطة

    .53.3 طبيعى

 لثالثيةالدهون ا
 %2..30 %21.65  1..126 سمنة مفرطة

 %0..11   .2... سمنة متوسطة

    66... طبيعى

الثالث )سمنة  السمنة يات( والخاص بالنسبة المئوية لمفروؽ  بيف مستو 1)رقـ  يتضح مف جدوؿ
 :طبيعي( في المؤشرات الفسيولوجية –سمنة متوسطة  –مفرطة 

%  7.11ما بيف ) سمنة المفرطة وبيف مجموعة السمنة المتوسطةالفروؽ بيف مجموعة البمغت نسبة  -
)البروتيف الّشحمي  فروؽ)السعة الحيوية( واقؿ نسبة  فروؽ%( وكانت اعمى نسبة 81.30 الى 

 منخفض الكثافة(.

% الى  73.37ما بيف ) الفروؽ بيف مجموعة السمنة المفرطة وبيف مجموعة الطبيعىبمغت نسبة  -
 )نبض الراحة(. فروؽ)السعة الحيوية( واقؿ نسبة  فروؽنسبة  %( وكانت اعمى10.31
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% الى  3.78ما بيف ) الفروؽ بيف مجموعة السمنة المتوسطة وبيف مجموعة الطبيعىبمغت نسبة  -
)نبض  فروؽ)البروتيف الّشحمي ُمرتفع الكثافة( واقؿ نسبة  فروؽ%( وكانت اعمى نسبة 51.01
 الراحة(.

 -حاويا مىالشت الىتائذ :

 –الخالث )سمىت مفزطت  السمىت ياثمستىبيه  الفزوقمىالشت  -أ

 طبيعي( فً مؤشزاث سيادة الىسن : –سمىت متىسطت 

( بيف مستويات ANOVA(  والخاص بتحميؿ التبايف )5)رقـ ( والشكؿ البيانى 1يتضح مف جدوؿ )
وجود فروؽ معنوية بيف  طبيعي( في مؤشرات زيادة الوزف ، –سمنة متوسطة  –السمنة الثالث )سمنة مفرطة 

طبيعي( في مؤشرات زيادة الوزف فى جميع  –سمنة متوسطة  –مستويات السمنة الثالث )سمنة مفرطة 
 .المؤشرات 

الثالث  السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 5)رقـ  والشكؿ البيانى( 3) يتضح مف جدوؿ
 LSDباستخداـ اختبار اقؿ فرؽ معنوى  ادة الوزفطبيعي( في مؤشرات زي –سمنة متوسطة  –)سمنة مفرطة 

تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى السمنة 
 .المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى جميع مؤشرات زيادة الوزف 

سمنة  –منة مفرطة الثالث )س السمنة ياتمستو يتضح مف العرض السابؽ وجود فروؽ معنوية بيف 
طبيعي( في مؤشرات زيادة الوزف كما يتضح وجود عالقة بيف مستويات السمنة و مؤشرات زيادة  –متوسطة 

( و  5073  ( )71)  Anyoha, Sandraالوزف و تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة أنيوىا و ساندرا 
 Villarrasa et al  (5073و آخروف  ( و دراسة فيالراسا 2( )  5071)  عبد الحميد عموي محمددراسة 
 ( و التى أكدت عمى وجود عالقة بيف مستويات السمنة و مؤشرات زيادة الوزف . 30( ) 

أىـ ( الى اف  7111) عالوي  حسف محمد و رضواف الديف نصر محمدو فى ىذا الصدد يشير 
 المختمفة العمر لفئات جسميال النمو معدالت عمى أغراض القياس الجسمى لألطواؿ و األوزاف ىى التعرؼ

 المختمفة و  العمر لفئات الجسمية النسب اكتشاؼ و البيئية المختمفة بالعوامؿ المعدالت ىذه تأثير ومدى
 ( 58:  70المختمفة . )  والسالالت األجناس بيف الفارقة المورفولوجية والخصائص الصفات عمى التعرؼ

بعديد مف العوامؿ الخارجية مثؿ طبيعة النشاط الرياضي تكويف الجسـ النموذجي الذي ننشده يرتبط  و
الممارس وطبيعة عمؿ الفرد اليومي ونشاطو والتغذية والعوامؿ الداخمية مثؿ التغيرات الفسيولوجية 
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نزيمات الجسـ المختمفة  والمورفولوجية التي تحدث نتيجة مراحؿ النمو المختمفة تحت تأثير إفراز ىرمونات وا 
 ( 721:  58)  رد ألخر تبًعا لمعوامؿ الوراثية.التي تختمؼ مف ف

)محيط الخصر ، مؤشر  و محيطات الجسـضغط الدـ  التى تتاثر بزيادة الوزف ىى  العوامؿو مف أىـ 
كتمة الجسـ( ، الدىوف )الكوليستروؿ الكمي ، الكولستروؿ منخفض الكثافة البروتيف الدىني ، والكولستروؿ 

 ( 83:  81. ) الدىني عالي الكثافة( 

وقد أثبتت الدراسات السابقة وجود عالقة إيجابية بيف السمنة و بارامترات جسـ اإلنساف األخرى ، مثؿ 
 ( 87:  11. ) محيط الخصر ، نسبة الخصر إلى الطوؿ ، محيط الرقبة لدى األطفاؿ والمراىقيف

( ، مستويات BMIتقييـ وزف الجسـ ، الطوؿ ، محيط المعصـ ، مؤشر كتمة الجسـ )و البد مف 
 .  لزائدى الوزف دورياالجموكوز الصياـ ، مستويات األنسوليف وشحـو الدىوف 

 (51  :850 ) 

قياسات التركيب الجسمي تعد أحد المحددات اليامة ومف المؤشرات األساسية التي ليا عالقة  و
 ( 238:  18) بالصحة. 

كما في مناطؽ الفقر أو الحروب، والعوامؿ  تمعب بعض العوامؿ دورًا في تأخر النمو وتبايف األطواؿو 
  أثناء مرحمة الطفولة أو المراىقة.و السمنة البيئية وسوء التغذية المزمف 

 (81  :1 ) 
 –الخالث )سمىت مفزطت  السمىت ياثمستىبيه  الفزوقمىالشت  -ب 

 طبيعي( فً بعط المذراث البذويت : –سمىت متىسطت 

 يات( بيف مستو ANOVA(  والخاص بتحميؿ التبايف )8ى رقـ )( والشكؿ البيان1يتضح مف جدوؿ )
، وجود فروؽ معنوية بيف  طبيعي( في بعض القدرات البدنية –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة
فى جميع  طبيعي( في بعض القدرات البدنية –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتمستو 

 . المؤشرات

الثالث  السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 8)رقـ  والشكؿ البيانى( 3) دوؿيتضح مف ج
 LSDباستخداـ اختبار اقؿ فرؽ معنوى  طبيعي( في بعض القدرات البدنية –سمنة متوسطة  –)سمنة مفرطة 

منة تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى الس
المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى القوة العضمية و تفوؽ المستوى الطبيعى عمى المستوييف السمنة 
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المتوسطة و مستوى السمنة المفرطة كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى مستوى السمنة المفرطة فى 
 السرعة االنتقالية و القدرة العضمية و الرشاقة و التوازف و المرونة .

معامالت االرتباط )العالقة( بيف مؤشرات زيادة الوزف وبيف و الخاص ب (75جدوؿ )ضح مف و يت
وجود عالقة طردية بيف القوة العضمية و مؤشرات زيادة الوزف أى كمما زادت مؤشرات  بعض القدرات البدنية

و  لسرعة االنتقاليةازيادة الوزف زادت القوة العضمية بينما توجد عالقة عكسية بيف مؤشرات زيادة الوزف و 
السرعة أى كمما كمما زادت مؤشرات زيادة الوزف ضعفت  المرونةو  التوازفو  الرشاقةو  القدرة العضمية

 . المرونةو  التوازفو  الرشاقةو  القدرة العضميةو  االنتقالية

ة سمن –و يتضح مف العرض السابؽ وجود فروؽ معنوية بيف مستويات السمنة الثالث )سمنة مفرطة 
طبيعي( في القدرات البدنية كما يتضح وجود عالقة بيف مستويات السمنة و القدرات البدنية و  –متوسطة 

( و دراسة عايدة محمد  5001  ( )51)  Grant, et alتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة جرانت و آخروف 
( و التى أكدت عمى  5073  ( )80)  Hayes et al( و دراسة ىاييس و آخروف  3( ) 5075حسيف ) 

 وجود عالقة بيف زيادة الوزف و القدرات البدنية.

أف االنتظاـ في التمرينات بصفة مستمرة لو ( الى  5000)   Scotteيشير سكوتفى ىذا الصدد  و
  عكسية لمستوى الدىوف بالجسـ مما يؤدي إلى إنقاص الوزف .عالقة 

 (13  :21 ) 

بيف عالقة متبادلة ومستمرة الى وجود (  3 ()5005) محمد عمي أبو شوارب و توصمت دراسة    
البدانة ، حيث أنيا تؤثر عمى سرعة تمقي األنسوليف في الخاليا فتعمؿ عمى حرؽ السكر في الدـ  والتمرينات 

أى أنو كمما زادت ممارسة التمرينات قمت البدانة و العكس اى كمما زادت البدانو حوؿ إلى دىوف مخزونة فال يت
 .قمت القدرة عمى ممارسة التمرينات و بالتالى ضعفت القدرات البدنية و الحركية 

ت حالتي السمنة والوزف الزائد تنتجاف عف خمؿ في النمط الغذائي حيث إف التياـ الغذاء بسعرا و
حرارية عالية مع عدـ صرؼ ىذه السعرات، يؤدي إلى تراكـ الدىوف في جسـ اإلنساف. وتنتج السمنة أيضا 

 ( 711:  10)  عف قمة النشاط والحركة .

أفضؿ مف األطفاؿ ذوي نسب الشحـو  قدرات بدنيةاألطفاؿ ذوي نسب الشحـو الطبيعية يمتمكوف و 
 ( 523:  11)  المرتفعة جدا )البدناء(.

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/chi.2017.0148
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األطفاؿ ذوي نسب الشحـو المرتفعة والمرتفعة جدا ىـ اقؿ نشاطا مف أقرانيـ أطفاؿ المجموعة ا اف كم
. )  األولى ذوي نسب الشحـو الطبيعية نتيجة لذلؾ انخفضت لدييـ الكفاءة الوظيفية لمجياز الدوري التنفسي

17  :3 ) 

تصبح لدييـ االستجابات الوظيفية  األطفاؿ المتدربيف والذيف يمارسوف األنشطة البدنية والحركيةو 
إف قمة النشاط لذلؾ ف لمقمب واألوعية الدموية لمجيد البدني دوف القصوي بشكؿ أفضؿ مف غير النشيطيف

 ( 13:  82. )  البدني تؤدي إلى انخفاض مستوى المياقة البدنية

ة والنفسية لألطفاؿ كما أف الزيادة في الوزف تؤدى إلى إنخفاض فى القدرات الحركية والوظيفي     
وتحوؿ دوف أمكانية مساىمتيـ فى األنشطة الرياضية المدرسية وعمى مستوى األنشطة التخصصية األمر 
الذي ينعكس بدوره عمى المستوى الصحى العاـ ، ونظرًا ألف إستعداد الفرد لمسمنة يظير خالؿ مراحؿ نموه 

ب عدد الخاليا الدىنية وزيادة حجـ كؿ خمية مف " سنة والتى تكوف فييا الزيادة عمى حسا72األولى حتى "
جية أخرى ، لذا نجد أف سمنة الطفولة تكوف أكثر صعوبة وذلؾ نظرًا لزيادة النسيج الدىنى عمى حساب كؿ 

 ( 83: 7 % مف األطفاؿ زائدى الوزف عمى حالتيـ بعد البموغ . )30مف تضخـ الخمية وعددىا لذا يظؿ حوالى 
 –الخالث )سمىت مفزطت  السمىت ياثمستىه بي الفزوقمىالشت  -د 

 طبيعي( فً بعط المؤشزاث الفسيىلىريت : –سمىت متىسطت 

 يات( بيف مستو ANOVA(  والخاص بتحميؿ التبايف )1( والشكؿ البيانى رقـ )1يتضح مف جدوؿ )
فروؽ ، وجود  طبيعي( في بعض المؤشرات الفسيولوجية –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة

طبيعي( في بعض المؤشرات  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتمعنوية بيف مستو 
 . المؤشراتفى جميع  الفسيولوجية

 السمنة يات( والخاص بمعنوية الفروؽ  بيف مستو 1) والشكؿ البيانى( 70)رقـ  يتضح مف جدوؿ
باستخداـ اختبار اقؿ فرؽ  شرات الفسيولوجيةطبيعي( في بعض المؤ  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة 

تفوؽ أطفاؿ المستوى الطبيعى عمى المستوييف السمنة المتوسطة و مستوى السمنة المفرطة  LSDمعنوى 
كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى مستوى السمنة المفرطة فى جميع المؤشرات الفسيولوجية قيد 

 .البحث 

و المؤشرات عامالت االرتباط )العالقة( بيف مؤشرات زيادة الوزف مو الخاص ب (78جدوؿ )يتضح مف 
الفسيولوجية وجود عالقة عكسية بيف مؤشرات زيادة الوزف و المؤشرات الفسيولوجية أى كمما كمما زادت 

 مؤشرات زيادة الوزف ضعفت المؤشرات الفسيولوجية .
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سمنة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتمستو يتضح مف العرض السابؽ وجود فروؽ معنوية بيف 
طبيعي( في المؤشرات الفسيولوجية كما يتضح وجود عالقة بيف مستويات السمنة و المؤشرات  –متوسطة 

Anneke &  Semple   (201.  ( )15 )الفسيولوجية و تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة أنيؾ و سيمبؿ 

( و .201. ( )3)  Martha  et alارثا و آخروف ( و دراسة م 5)  (.201أحالم جالل محمد ) و دراسة 

 زيادة الوزف و المؤشرات الفسيولوجية.التى أكدت على وجود عالقة بين 

ارتفاع نسب الشحـو في الجسـ  ( عمى أف 5001)  Umtawskaو فى ىذا الصدد يشير أومتاوسكا 
طت سرعة ضربات القمب في الراحة ( وارتبH.D.Lيتناسب عكسيا مع مستوى البروتيف الدىني العالي الكثافة )

  (.L.D.Lوأثناء الجيد القصوي طرديا مع مستوى البروتيف الدىني منخفض الكثافة )

 (11  :51 ) 

وتؤدى سمنة األطفاؿ إلى نتائج جسمية ونفسية واجتماعية سمبية حيث يتعرض األطفاؿ لمجموعة مف 
جة الثانية، ويزيد الخطر عمى الشرياف التاجي، المشكالت الصحية، مثؿ: ارتفاع ضغط الدـ، السكر مف الدر 

 ( 5:  78) ارتفاع الكوليستروؿ، أمراض القمب، النقرس، أمراض الكبد، بعض أمراض السرطاف. 

الدراسات عمى أف األطفاؿ الالئقيف بدنيا )ذوي المياقة البدنية الجيدة( يكوف لدييـ  أكدتلقد و 
( والجمسريدات الثالثية L.D.Lات الدىنية منخفضة الكثافة )مستويات منخفضة مف الكولستروؿ والبروتين

( مقارنة باألطفاؿ البدينيف غير الالئقيف بدنيا H.D.Lومستويات أعمى مف البروتينات الدىنية العالية الكثافة )
( .51   :33 ) 

بؿ  خالؿ مرحمة الطفولةو السعة الحيوية ليس ىناؾ عامؿ واحد يؤثر في قيـ عدد مرات التنفس  و
ىناؾ العديد مف العوامؿ المتداخمة ولكف أىميا ارتفاع نسبة الشحـو في الجسـ حيث تؤثر سمبا في االنقباضية 

أى أف لمعضمة القمبية وفي المياقة البدنية القمبية والتنفسية التي تعد مف أىـ عناصر المياقة البدنية الصحية 
 ( 70:  35. ) جياز الدوري التنفسي عالقة بيف النمط الجسمي والكفاءة الوظيفية لم ىناؾ

وجود عالقات ارتباطية طردية  ( عمى 5075)    Salehpout,  et alكما أكد ساليفوت و آخروف 
 ( 13:  12. )  والسمنة لدى األطفاؿ البدناء النبضبيف معدؿ 

زيادة الوزف مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى معدؿ النبض ، كما أف زيادة مسطح الجسـ تعمؿ عمى  و
   ( 21:  75) الحاجة لعدد أكبر مف الضربات لتغطية أحتياجات الجسـ . 
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 اإلستىتاراث :

 فٝ ضٛء ا٘ذاف ٚ ارشاءاخ اٌثحج ٚ اعتزاتاخ ع١ٕح اٌثحج تٛصً اٌثاحج اٌٝ االعتٕتاراخ اٌتا١ٌح :

 ي طبيعي( ف –سمنة متوسطة  –فروؽ معنوية بيف مستويات السمنة الثالث )سمنة مفرطة  توجد
 .مؤشرات زيادة الوزف فى جميع المؤشرات 

  تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى
 .السمنة المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى جميع مؤشرات زيادة الوزف 

 طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتفروؽ معنوية بيف مستو  توجد
 . المؤشراتفى جميع  بعض القدرات البدنية

  تفوؽ مستوى السمنة المفرطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و الطبيعى كما تفوؽ مستوى
السمنة المتوسطة عمى المستوى الطبيعى فى القوة العضمية و تفوؽ المستوى الطبيعى عمى 

رطة كما تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى المستوييف السمنة المتوسطة و مستوى السمنة المف
 مستوى السمنة المفرطة فى السرعة االنتقالية و القدرة العضمية و الرشاقة و التوازف و المرونة .

 طبيعي( في  –سمنة متوسطة  –الثالث )سمنة مفرطة  السمنة ياتفروؽ معنوية بيف مستو  توجد
 . المؤشراتفى جميع  بعض المؤشرات الفسيولوجية

 فوؽ أطفاؿ المستوى الطبيعى عمى المستوييف السمنة المتوسطة و مستوى السمنة المفرطة كما ت
تفوؽ مستوى السمنة المتوسطة عمى مستوى السمنة المفرطة فى جميع المؤشرات الفسيولوجية قيد 

 .البحث 
 ة الوزف عالقة طردية بيف القوة العضمية و مؤشرات زيادة الوزف أى كمما زادت مؤشرات زياد توجد

القدرة و  السرعة االنتقاليةزادت القوة العضمية بينما توجد عالقة عكسية بيف مؤشرات زيادة الوزف و 
السرعة أى كمما كمما زادت مؤشرات زيادة الوزف ضعفت  المرونةو  التوازفو  الرشاقةو  العضمية
 . المرونةو  التوازفو  الرشاقةو  القدرة العضميةو  االنتقالية

 قة عكسية بيف مؤشرات زيادة الوزف و المؤشرات الفسيولوجية أى كمما كمما زادت مؤشرات عال توجد
 زيادة الوزف ضعفت المؤشرات الفسيولوجية .
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 التىصياث : 

 فٟ ضٛء إٌتائذ اٌتٟ أعفشخ عٕٙا اٌذساعح ٠ٛصٟ اٌثاحج تّا ٠ٍٟ: 

 ة وأضرارىا .نشر الوعى الصحى فى المراحؿ السنية المختمفة بالمدارس عف السمن 
 توجيو أولياء األمور لألىتماـ بابنائيـ ورعايتيـ ووقايتيـ مف األصابة بالسمنة . 
 ضرورة إتباع نظاـ غذائي معيفتوجيو االطفاؿ ب . 
   لالطفاؿ . ممارسة األنشطة البدنية والتماريف الرياضيةالتأكيد عمى 
  عمى مراحؿ سنية مختمفة . مشابيةعمؿ دراسة 
 لصحية بالمناىج الدراسية المختمفة وتدعيميا بالتطبيؽ العممي لمتالميذ إبراز الجوانب ا. 
  إعداد بطاقات صحية لمتالميذ، تضـ قياسات المتغيرات الخاصة بمكونات التركيب الجسمي كدالة لمحالة

 . الصحية
  التأكيد عمى ضرورة أف تتـ عممية ضبط الوزف عمى فترات طويمة وبشكؿ متدرج بما ال يعرض جسـ

 ألي اضطرابات. لطفؿا
  التأكيد عمى استخداـ وسائؿ إنقاص الوزف بطريقة صحيحة تسمح بتحقيؽ اليدؼ مف استخداميا دوف

 إلحاؽ األذى بمستخدمييا نتيجة سوء االستخداـ.
  ضرورة توعية األطفاؿ بأىمية ممارسة األنشطة البدنية في فترة الطفولة لتحسيف الصحة العامة

 اليومي الذي يمكف نقمو إلى مرحمة سف الرشد.وتعزيز النمط الحياتي 
  ضرورة االىتماـ باألنشطة البدنية المدرسية. 
 . الكشؼ الطبى الدورى عمى زائدى الوزف 
 التحقؽ مف المتغيرات الفسيولوجية قد البحث دوريا عمى زائدى الوزف . 
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 :  لائمت المزارع

  أوال :  المزارع العزبيت :

ذ اٌفتااس      أتٛ اٌعال أحّذ عث  (2

 أحّذ ٔصش اٌذ٠ٓ           ٚ 

اٌطش٠ك إٌٝ ا١ٌٍالح ٚاٌششالح ، اٌطثعح  –اٌش٠اضح ٚإٔماص اٌٛصْ  :

 َ .2991اٌما٘شج ،  –األٌٚٝ ، داس اٌفىش اٌعشتٝ 

تأح١ش اٌٛصْ اٌضائذ ٚاٌغّٕح عٍٝ ِؤششاخ ِختاسج ِٓ ٚظائف  : أحالَ رالي ِحّذ  (0

ساج غ١ش ِٕشٛسج ،  و١ٍح إٌّاعح ٌذٜ اٌغ١ذاخ ، سعاٌح دوتٛ

 َ . 0222اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ٌٍثٕاخ ،  راِعح حٍٛاْ ، 

أتشاس ص٠ادج اٌٛصْ ٚ اٌثذأح ت١ٓ األطفاي فٝ ِذاسط األعاط  : أحّذ عٍٝ إخالص  (3

ٚال٠ح اٌخشطَٛ ، سعاٌح ِارغت١ش غ١ش ِٕشٛسج ،  –اٌحى١ِٛح 

غٛداْ ، و١ٍح اٌعٍَٛ ٚ اٌتمأح ، راِعح أَ دسِاْ اإلعال١ِح ، اٌ

0225 .َ 

تأح١ش اٌذِذ ت١ٓ اٌتّش٠ٕاخ اٌٙٛائ١ح ٚ اٌال٘ٛائ١ح عٍٝ تعض  : عادي عٍٝ عثاط  (1

، سعاٌح ِىٛٔاخ اٌزغُ ٚ دْ٘ٛ اٌذَ ٌألطفاي صائذٞ اٌٛصْ 

راِعح  ،  و١ٍح اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ت١ٕٓ دوتٛساج غ١ش ِٕشٛسج ، 

 َ . 0222،  األعىٕذس٠ح

اٌتّش٠ٕاخ اٌٙٛائ١ح تاعتخذاَ اٌتذ١ٌه عٍٝ إٔماص تأح١ش تشٔاِذ  : عا٠ذج ِحّذ حغ١ٓ  (5

اٌٛصْ ٚاٌىفاءج اٌٛظ١ف١ح ٌذٜ اٌغ١ذاخ اٌثذ٠ٕاخ، سعاٌح ِارغت١ش 

 َ . 0220،  غ١ش ِٕشٛسج، و١ٍح اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح، راِعح طٕطا

تص١ُّ تشٔاِذ تذس٠ثٟ ِمتشس الٔماص اٌٛصْ ٚتاح١شٖ عٍٟ تعض  : عثذ اٌح١ّذ عٍٛٞ ِحّذ  (6

١ّح ٚاٌفغ١ٌٛٛر١ح ٚإٌفغ١ح ٌذٞ اٌثذٔاء ، سعاٌح اٌم١اعاخ اٌزغ

ِارغت١ش غ١ش ِٕشٛسج ،  و١ٍح اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ،  راِعح تٕٙا ، 

0222 . َ 

عاللح تعض ِؤششاخ اٌمٍة اٌّٛسفٌٛٛر١ح تّؤشش وتٍح  : عٍٟ احّذ ٘ادٞ  (2

، اٌعذد  8، ِزٍح عٍَٛ اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ، اٌّزٍذ  (BMIاٌزغُ)

 َ .0225، اٌعشاق ،  6

فعا١ٌح تشٔاِذ س٠اضٟ ِمتشس إلٔماص اٌٛصْ عٍٝ تعض  : ِحّذ عٍٟ أتٛ شٛاسب  (8

عٕح، سعاٌح دوتٛساٖ  32 – 05اٌّتغ١شاخ اٌث١ٌٛٛر١ح ٌٍشثاب 

غ١ش ِٕشٛسج، و١ٍح اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ٌٍث١ٕٓ، راِعح لٕاج اٌغ٠ٛظ، 

 َ . 0222،  تٛسعع١ذ

ٌح اٌٛظ١ف١ح ٚاٌثذ١ٔح ٌألطفاي صائذٞ د إعتششادٞ ٌٍحارتٕاء ّٔٛ : ِحّذ ِغعٛد إتشا١ُ٘  (9

، ِزٍح و١ٍح اٌتشت١ح اٌش٠اض١ح ،  عٕٛاخ 22 -9اٌٛصْ ِٓ عٓ 

 0220َراِعح إٌّصٛسج ، ِاسط 

سضٛاْ  اٌذ٠ٓ ٔصش ِحّذ  (22

 عالٚٞ حغٓ ِحّذ ٚ

 اٌفىش داس اٌش٠اضٟ، اٌّزاي فٟ ٚإٌفغ١ح اٌّٙاس٠ح االختثاساخ :

 َ . 2991اٌما٘شج ،  اٌعشتٟ،

االختالف فٝ ٔغثح اٌشحَٛ ٚ أحشٖ فٝ تعض اٌّتغ١شاخ  : ّاْ عضبِحّٛد ع١ٍ  (22

اٌفغ١ٌٛٛر١ح ٌذٜ ع١ٕح ِٓ األطفاي ، ِزٍح دساعاخ اٌعٍَٛ 

 َ . 0222،  0، اٌعذد  32اٌتشت٠ٛح ، اٌّزٍذ 

اٌفغ١ٌٛٛر١ا اٌعاِح ٚفغ١ٌٛٛر١ا اٌش٠اضح ، ِىتثح اٌحش٠ح ،  : ٠ٛعف د٘ة عٍٝ  (20

0222َ. 
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 الملخص
" مؤشزاث سيادة الىسن وعاللتها ببعط المذراث البذويت 

 ( سىت  "24إلً   22والمتغيزاث الفسيىلىريت للتالميذ مه  )

 

 

قػػدرات البدنيػػة والمتغيػػرات تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة  بػػيف مؤشػػرات زيػػادة الػػوزف وبػػيف بعػػض ال       
سػنة واسػتخدـ البػاحثوف المػنيج  71الػى   75الفسيولوجية المرتبطة بالصحة العامة لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية مػف 

مػف تمميػذ ( 773لمالئمتػو لطبيعػة الدراسػة وقػد تػـ إجػراء ىػذه الدراسػة عمػى عينػة قواميػا ) المسحيباألسموب  الوصفي
( بدولػة  الكويػت  و اسػتخدـ البػاحثوف المتوسػطة وقاص ابي بف سعدبمدرسة ) سابع والثامف السادس والالصؼ  تالميذ

( ، محػيط الرقبػة ، محػيط الصػدر ، محػيط الػبطف ، BMIمقاييس و مؤشرات زيادة الوزف )الوزف ، مؤشر كتمة الجسـ )
بدنيػػة  )القػػوة العضػػمية ، السػػرعة دىنيػػة( و القػػدرات الالمحػػيط الحػػوض ، نسػػبة الػػدىوف ، وزف الػػدىوف ، وزف الكتمػػة ال

االنتقاليػػة  ، القػػدرة العضػػمية ، الرشػػاقة ، التػػوازف ، المرونػػة( و المؤشػػرات الفسػػيولوجية )نػػبض الراحػػة ، عػػدد مػػػرات 
الكمػػى ، البػػروتيف الّشػػحمي مػػنخفض  الكولسػػتروؿ،   التفػػاعمي( CRPالتػػنفس فػػى الراحػػة ، السػػعة الحيويػػة ، بػػروتيف )

يف الّشحمي ُمرتفع الكثافة ، الدىوف الثالثية( كأدوات لجمع البيانات  وقسػـ البػاحثوف عينػة البحػث الػى الكثافة ،  البروت
( وقػد أسػفرت نتػائج طبيعػي –سػمنة متوسػطة  –ثالث مستويات لمسمنة وفقػا لمؤشػر كتمػة الجسػـ وىػى )سػمنة مفرطػة 

طبيعػي( فػي مؤشػرات  –سػمنة متوسػطة  –طة الدراسة عف توجد فروؽ معنوية بيف مستويات السمنة الثالث )سمنة مفر 
زيػػادة الػػوزف و القػػدرات البدنيػػة و المؤشػػرات الفسػػيولوجية و توجػػد عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة بػػيف القػػوة العضػػمية و مؤشػػرات 
زيػػادة الػػوزف أى كممػػا زادت مؤشػػرات زيػػادة الػػوزف زادت القػػوة العضػػمية بينمػػا توجػػد عالقػػة عكسػػية بػػيف مؤشػػرات زيػػادة 

رعة االنتقالية و القدرة العضمية و الرشػاقة و التػوازف و المرونػة أى كممػا كممػا زادت مؤشػرات زيػادة الػوزف الوزف و الس
ضعفت السرعة االنتقالية و القدرة العضمية و الرشػاقة و التػوازف و المرونػة و توجػد عالقػة عكسػية بػيف مؤشػرات زيػادة 

  يادة الوزف ضعفت المؤشرات الفسيولوجية .الوزف و المؤشرات الفسيولوجية أى  كمما زادت مؤشرات ز 
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Abstract 
 

" Indicators of weight gain and their relationship to some physical abilities and 
physiological variables of students (12 to 14) years" 

The study aimed to identify the relationship between the indicators of weight gain and some 
physical abilities and physiological variables associated with public health in primary school 
children from 12 to 14 years. The researchers used the descriptive method of survey 
method to suit the nature of the study. This study was conducted on a sample of (118) 
students Students in the sixth, seventh and eighth grades at Saad bin Abi Waqas 
Intermediate School in Kuwait. -The weight of the blocks Inelasticity) and physical abilities 
(muscle strength, transition speed, muscle capacity, agility, balance, elasticity) and 
physiological indicators (rest pulse, respiratory frequency, vital capacity, reactive CRP, total 
cholesterol, low-density lipoprotein) The researchers divided the research sample into three 
levels of obesity according to body mass index (obesity - moderate obesity - natural). The 
results of the study found significant differences between the three levels of obesity (obesity 
- Moderate obesity There is a direct correlation between muscle strength and weight gain 
indicators, ie, the more weight gain indicators increase muscle strength, while there is an 
inverse relationship between weight gain indicators, transitional speed, muscle capacity and 
fitness. Equilibrium and flexibility, ie, the more weight gain indicators the weaker the 
transition speed and muscle capacity and fitness and balance and flexibility and there is an 
inverse relationship between the indicators of weight gain and physiological indicators, ie, 

the more weight gain indicators weakened physiological indicators 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


