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 ملخص

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

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

معرفة فاعلية  المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعا إلى متغيري الجنس، والصف، إضافة إلى

ولتحقيق ذلك  .سم والتمثيل الغذائي خالل الراحةمؤشر كتلة الجسم في التنبؤ في نسبة شحوم الج

( 11من المدارس الحكومية من ) ( طالبا وطالبة2200أجريت الدراسة على عينة قوامها )

عضالت، ، وتم قياس متغيرات: )طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة المحافظة في الضفة الغربية

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

 (Bioelectrical Impedance)الطريقة الكهرو حيوية الغذائي خالل الراحة(، وتم استخدام 

ومعادلة مؤشر كتلة الجسم، لقياس تركيب الجسم، ومعادلة  Tanita DC-360جهازباستخدام 

أن المتوسط  وتوصلت الدراسة حة العالمية لقياس التمثيل الغذائي خالل الراحة.منظمة الص

الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية إلى 

متغيرات: )طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة العضالت، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم، 

ومساحة سطح الجسم، والتمثيل الغذائي خالل الراحة( عند الذكور كانت ومؤشر كتلة الجسم، 

 ،2كغم/م 16.67كغم، 15.92%، 18.38كغم، 20.50كغم، 26.99سم، 126.38على التوالي: )
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كغم، 26.48سم، 125.25سعرة/يوميا( وعند اإلناث على التوالي: ) 1107.65، 2م0.97

وتم سعرة/يوميا(.  1092.22، 2م 0.95، 2كغم/م 16.65كغم، 15.15%، 20.60كغم، 19.61

 بناء مستويات معيارية تبعا للجنس والصف، إضافة إلى وجود فروق في المتغيرات قيد الدراسة

ولصالح الصف األعلى، وتبعا للجنس ولصالح الذكور في جميع  باستثناء نسبة الشحوم

معادالت للتنبؤ  أربع وتم التوصل إلى ،علىإلناث أالمتغيرات باستثناء نسبة الشحوم كانت ا

، وكانت كما بداللة مؤشر كتلة الجسم نسبة شحوم الجسم، والتمثيل الغذائي خالل الراحة بقياس

 .((1.810) ×))مؤشر كتلة الجسم(  + (11.795-= ) نسبة شحوم الجسم )%( للذكور:  - لي:ي

(2R=0.804.) )RMR( ( =266.487سعرة/يوميا) +  )((.466716) ×))مؤشر كتلة الجسم. 

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

(2.163)) .(2R=0.873.) )RMR( ( =كتلة الجسم(  ( + ))مؤشر257.375سعرة/يوميا ×

(50.126)). (2R=0.741). وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: االستفادة من المعايير 

والصحة لدى  والبدانة والسمنة كقيم مرجعية في متابعة النمو والتغذية هاالتي تم التوصل الي

 الطلبة.

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

 فلسطين.

 

Abstract 

The purpose of this study was to construct norms of Body 

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

fourth basic grades in governmental schools in Palestine. Furthermore, it 

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

and Body Surface Area (BSA) according to the class and gender 

variables. Lastly, it also targets to determine the contribution of BMI in 

predicting Fat Percent (% Fat) and RMR. The sample consisted of 2200 

male and female students from 11 educational governorates in West-

Bank. Tanita DC-360 Bioelectrical impedance analyzer (BIA) was used 

to determine PC, WHO equation to determine RMR and BMI equation 

were used for variable measurement. The results revealed that the means 

of Height (Ht), Body Mass (BM), Lean Body Mass (LBM), % Fat, Body 

Water Mass (BWM), (BMI), BSA and RMR for male were respectively: 

(126.38 cm, 26.99 kg, 20.50 kg, 18.38%, 15.92 kg, 16.67 kg/m2, 0.97 m2, 

and 1107.22 kcal/day), and for female were respectively: (125.25 cm, 

26.48 kg, 19.61 kg, 20.60%, 15.15 kg, 16.65 kg/m2, 0.95 m2 and 1092.22 

kcal/day). Furthermore, the results indicated significant differences in all 
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variables between male and female in favor of male except the % Fat in 

favor of female, and according to the class in all variables except the % 

Fat in favor of the higher one. Also, the results contribute in developing 

four models for the prediction of % Fat and RMR, using BMI as 

independent variable, the models were as follow: Male: (%BF) = (-

11.795) + ((BMI)× (1.810)). (R2 =0.804). (RMR) kcal/day = (266.487) + 

((BMI) × (716.466)). (R2 =0.766). Female: (%BF) = (-15.413) + ((BMI) 

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

(50.126)). (R2 =0.741). Based on the findings of the study the researchers 

recommended using the norms as benchmarks to monitor development, 

nutrition, obesity and health among students. 

Keywords: Body Composition, Resting Metabolic Rate, Fourth 

Basic Grades, Palestine. 

 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

 ,Katherine) فدي كدل مدن الددول الناميدة والمتقدمدة مشدكلة عالميدة Obesityتعدد السدمنة 

etal, 2018)،  ومددن المواضدديع الحيويددة التددي يجددب االهتمددام بدراسددتها فددي سددن مبكددرة وتددرتبط

احدددة والتمثيدددل الغدددذائي خدددالل الر Body Composition (BC) بالسدددمنة، تركيدددب الجسدددم

Resting Metabolic Rate (RMR) حيث أشدار سدتاين ،(Styne,2001)   إلدى أن مدا نسدبت

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

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

ف ب نددد  التركيدددب  (Body Composition) (BC)بتركياااب الجسااام  لااا فيماااا يتع يُعدددرب

الكيميددائي للجسددم، مددن حيددث مكونددات الجسددم، ويوجددد أسدداليب مختلفددة لتحديددده منهددا: التركيددب 

الكيميددائي حيددث يشددتمل الجسددم علددى )الشددحوم، البددروتين، الكربوهيدددرات، المدداء، والمعددادن(، 

لدى )النسديا الشدحمي، العضدالت، األعضداء، العظدام، والتركيب التشريحي حيث يشتمل الجسم ع

 (Fat)حيددث يشددتمل علددى الشددحم  (Behnke)ومكونددات أخددرى(، والجسددم كمكددونين وفددق تقسدديم 

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

كل ( )الهيLBMإلى أن  يُقصد في )  (Brooks& Fahey, 1984,539)ويشير بروكس وفيهي 

العظمي، والماء، والعضالت، واألنسدجة الضدامة، واألعضداء(، ولكدن نظدراا ألن العضدالت هدي 

 المكون األساس يُستخدم المصطلح للداللة على العضالت.

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

ب الكيميائي للجسم، المرتبط بالتركي (Body Composition)مصطلحات هي: تركيب الجسم 
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)عضلي،  الذي يعود إلى النواحي الشكلية للجسم والنمط الجسمي (Body Build)وبناء الجسم 

 والذي يعود إلى طول وكتلة الجسم عند الشخص. (Body Size)نحيل، سمين(، وحجم الجسم 

هو  (Behnke)ن أسلوب إومن خالل عرض األساليب السابقة لتحديد تركيب الجسم، ف

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

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

 (Hydrostatic Weighing)لتحديد تركيب الجسم منها ما هو مخبري مثل طريقة اإلزاحة 

(Fox, et al, 1989, p565) والطريقة الكهروحيوية ،(Bio-electrical Impedance 

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

، وتحديد مؤشر كتلة (Heyward,1991,p153)سمك ثنايا الدهن، والقياسات االنثروبومترية 

اد استخدام الطريقة ، وفي السنوات األخيرة زBody Mass Index (BMI)الجسم 

وتم التحقق من صدقها وثباتها  (Bio-electrical Impedance Analysis)الكهروحيوية 

 .(Jorge & etal,2018) للرياضيين

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

لجنسدين والمجتمعدات، ووصدف تكمن فدي المسداعدة فدي تصدنيف األفدراد، ودراسدة الفدروق بدين ا

النمو والنضا والبلوغ والشيخوخة من حيث كون  طبيعي أم غير طبيعي، وتدوفير أسدس مرجعيدة 

لالستشارات الغذائية والتغيرات الفسيولوجية، وتصنيف األمراض مثل السرطان، ورفدع مسدتوى 

 ,Wilmore)وآخدرون اللياقة البدنية، ودليل للرياضيين الذين يستعدون للمنافسة. ويشير ولمدور 

%(، والجيدددة لدد داء 6إلددى أن نسددبة الشددحوم الضددرورية للددذكور يجددب أن ال تقددل عددن ) (1986

ا من )22-12الرياضي من ) %( 25%(، وغير المقبولة أكثر مدن )25-16%( ، والمقبولة صحيا

عدن نسدبة الشدحوم الضدرورية  يجدب أن ال تقدل والتي يكون صاحبها سمينا، وبالنسبة لإلناث فان 

ا مددن )22-12%(، والجيدددة لدد داء الرياضددي مددن )8) %(، وغيددر 30-18%(، والمقبولددة صددحيا

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

دون مالحظتها عند اإلناث  أكثر من الذكور دون زيادة ملحوظة وخطيرة فدي اإلصدابة بد مراض 

يعددود إلددى أن  (Cooper,1984)ايين، والسددبب الددرئيس فددي ذلددك كمددا يشددير كددوبر القلددب والشددر

دائمدا عندد اإلنداث أعلدى مند  عندد الدذكور، وبالتدالي  (HDL)مستوى الكولسترول الجيد من نوع 

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

 ,Anne)قامددت آن وآخددرون  األطفددال، ومددن الدراسددات التددي تناولددت تركيددب الجسددم عنددد

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

( 175( ذكدور و )139سدنوات، وذلدك بواقدع ) 10-9( فدردا مدن أعمدار 314عينة الدراسدة مدن )

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

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

 ،2كغددم/م 16.9سددم، 133.1كغددم، 29.9كغددم( وعنددد اإلندداث علددى التددوالي: )%24.7، 16.5، 2

 كغم(.%23.6، 18.9
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يدب الجسدم لددى طلبدة بدراسة حول ترك (Sampriti, etal,2018)وقام سامبرتي وآخرون 

( طالبددا 1351( سددنة، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )12-5المدددارس فددي شددرق الهنددد مددن أعمددار )

ا إلدى العمدر 691( ذكدر، و)660وطالبة، وذلك بواقع ) ( أنثدى، وكاندت المتوسدطات الحسدابية تبعدا

م، وكتلدة والجنس لقياسات: ) كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة شدحوم الجسد

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

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

سدددنوات عندددد الدددذكور علدددى التدددوالي: )  7كغدددم(، ولعمدددر 14.54%، 13.10، 2كغدددم/م 13.56

كغم(، وعند اإلنداث علدى التدوالي: 16.81%، 11.91، 2كغم/م 14.23سم، 5.7211كغم، 19.11

سددنوات عنددد  8كغددم(، ولعمددر 16.61%، 11.79، 2كغددم/م 13.97سددم، 117.15كغددم، 19.191)

%، 11.79، 2كغدددددم/م 14.03سدددددم، 122.09كغدددددم، 20.95الدددددذكور كاندددددت علدددددى التدددددوالي: )

، 2كغددددم/م 14.02سددددم، 20.871كغددددم، 20.055كغددددم(، وعنددددد اإلندددداث علددددى التددددوالي: )17.72

سدم، 127.09كغم، 23.04سنوات عند الذكور على التوالي: ) 9كغم(، ولعمر %17.72، 13.55

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

 كغم(. 19.20%، 12.45، 2كغم/م 14.24

بدراسة حول منحنيدات مؤشدر  (Mustafa, etal,2016)وفي ايران قام مصطفى وأخرون 

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

( سددنة 12-7( سددنة، فيمددا يتعلددق بالفئددة )18-8( سددنة، والفئددة الثانيددة )12-7للعمددر الفئددة األولددى )

(، وكاندت متوسدطات 4698(، واإلنداث )4505والتي تهمنا في الدراسة الحالية بلغ عدد الذكور )

قياسدددات: )كتلدددة الجسدددم، وطدددول القامدددة، ومؤشدددر كتلدددة الجسدددم( عندددد الدددذكور علدددى التدددوالي: 

سدم، 131كغدم، 27.73(، وعندد اإلنداث علدى التدوالي: )2كغدم/م 16.36سم، 133.2كغم، 29.50)

 (.2كغم/م 15.89

تركيب الجسدم لددى األطفدال بدراسة حول  (Aguirre, etal,2015)وقام أجوري وآخرون 

( إنداث، 198( ذكدور و)226( طفدال، وذلدك بواقدع )424في تشيلي، وتكونت عينة الدراسدة مدن )

وكانددت متوسددطات: )العمددر، وكتلددة الجسددم، وطددول القامددة، ومؤشددر كتلددة الجسددم، ونسددبة شددحوم 

كغددم، 31.1سددنة، 8.9الجسددم، وكتلددة الجسددم الخاليددة مددن الشددحوم( عنددد الددذكور علددى التددوالي: )

كغدم، 27.8سدنة، 7.9كغدم(، وعندد اإلنداث علدى التدوالي: )22.8%، 27.6، 2كغدم/م 18سم، 132

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

بدراسة حول القياسدات االنثروبومتريدة  (Nadia&Parveen,2009)وقامت ناديا وبارفين 

ين، وتكوندت عيندة الدراسدة ( سنة في البحر18-6وتركيب الجسم لدى طلبة المدارس من أعمار )

( إنداث، وكاندت المتوسدطات 1326( ذكدور، و )1268( طالبا وطالبدة، وذلدك بواقدع )2594من )

ا للعمر والجنس لقياسات: ) كتلة الجسم، وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسدم( لعمدر   6الحسابية تبعا

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

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

(، 2كغددم/م 14.9سددم، 120كغددم، 21.6(، وعنددد اإلندداث علددى التددوالي: )2كغددم/م14.6سددم، 121.5
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اث (، وعندد اإلندد2كغدم/م15.2سدم، 126كغدم، 23.7سدنوات عندد الدذكور علدى التددوالي:) 8ولعمدر 

سددنوات عنددد الددذكور علددى  9(، ولعمددر 2كغددم/م 15.9سددم، 125.4كغددم، 24.8علددى التددوالي: )

كغدددم، 24.8(، وعندددد اإلنددداث علدددى التدددوالي: )2كغدددم/م15.8سدددم ، 130.3كغدددم، 27التدددوالي: )

 (،2كغم/م 16.4سم، 130.3

بدراسدة حدول انتشدار السدمنة لددى الدذكور مدن أعمدار  (Al-Hazzaa,2007)وقام الهدااع 

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

( طالبدا كاندت المتوسدطات الحسدابية إلدى متغيدرات: )كتلدة الجسدم، 702لعينة قوامها ) 2005عام 

وطول القامة، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة الجسم الخاليدة مدن الشدحوم( علدى 

كغدددم(، ووصدددلت نسدددبة انتشدددار 25.5%، 19.7، 2كغدددم/م 18سدددم، 133.6كغدددم، 32.9التدددوالي: )

 %(.24.5السمنة لهذه الفئة العمرية إلى )

 (RMR( )Resting Metabolic Rateفيماا يتعلا  بالتمثيال الغاذائي خاالل الراحاة )و
اقدة يعرف ب ن  الطاقة الالزمدة لعمدل أجهداة الجسدم أثنداء الراحدة، ويعدد المكدون األسداس مدن الط

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

( بينمددا يددرى هددايورد Bertini et al., 1999عنددد األطفددال والمددراهقين برتينددي وآخددرون )

(Heyward, 1991( أند  يتدراوح بدين )مدن الطاقدة الالزمدة للشدخص يوميدا ويعتمدد 70-50 )%

 ZiMian, et) وى األنشددطة التددي يقددوم بهددا الشددخص، ويددرى زايمددن وآخددرونذلددك علددى مسددت

al,2001) ( وشدوتا Schutze, 1997( وولمدور وكوسدتل )Wilmore & Costill, 1994 )

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

ب ند  يتدراوح بدين  (Nilüfer, etal,2017)فر وآخرون( سعرة / يوميا، ويرى نلو1200-2400)

(60-70.)% 

ا تظهددر أهميتدد  فددي  (RMR)ونظددرا الن  يشددكل النسددبة الكبددرى مددن الطاقددة المسددتهلكة يوميددا

( منهدا: العمدر، والوراثدة، RMRتوجي  التغذية والنمو لدى األفراد، ويوجد عدة عوامل تؤثر في)

م، والجددنس، فيمددا يتعلددق بددالعمر أشددارت دراسددة ومسددتوى الهرمونددات، والعددرق، وتركيددب الجسدد

(Speakman& Westerterp 2010)  ودراسددة(Kyle, etal,2001)  أن التدد ثير يعددود إلددى

وزيددادة كتلددة ونسددبة  (Fat Free Mass)(FFM)الدنقص فددي كتلددة الجسددم الخاليددة مددن الشددحوم 

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

سدنة عندد الدذكور، وأظهدرت  كغدم/0.42كغم/سدنة عندد اإلنداث و 0.13 (FFM)سنة فدي  52بعد 

بنسدبة  (FFM)سنة فاكثر كان النقصدان فدي  75أن  في عمر  (Kyle, etal,2001)نتائا دراسة 

سدنة مدن كدال الجنسدين.  34-18%( عند اإلناث مقارنة بعمر 9.7%( عند الذكور ونسبة )11.8)

إلدى أند  بعدد ضدبط  (Bouchard, et al, 1989)( أشدار RMRمدا يتعلدق بداثر الوراثدة فدي)وفي

تدد ثير العمددر، والجددنس، وكتلددة الجسددم الخاليددة مددن الشددحوم لدددى األفددراد المتطددابقين مددن بويضددة 

، وفيمددا يتعلددق بمسددتوى الهرمونددات (RMR)%مددن 40واحدددة، تبددين أن الوراثددة تفسددر مددا نسددبت  

المتعلقددة بالغدددة الدرقيددة وبالتحديددد هرمددون الثيروكسددين وعالقتدد  بالتمثيددل  وبالتحديددد الهرمونددات

 (Pandit, et al, 2017)، إضدافة إلدى هرمدون اللبتدين (Marzullo, et al, 2018)الغدذائي 
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من خالل زيادة السمنة، والعالقدة عكسدية  (RMR)الذي يعد نتاج لجين السمنة تعد ذات ت ثير في 

 .(RMR)بين السمنة و

إلدى  (Foster, et al, 1997)ما يتعلق بت ثير العرق على سدبيل المثدال  أشدارت دراسدة وفي

عند اإلناث في القوقاز أفضل من اإلناث في أمريكيا من أصل إفريقي، وفيمدا يتعلدق  (RMR)أن 

وبالتحديدد كتلدة الجسدم الخاليدة مدن  (RMR)في تركيب الجسم، يعد من اكثدر العوامدل تد ثيرا فدي 

إلدى   (Molnar&Schutz,1997)حيدث أثبتدت دراسدة (Fat Free Mass)  (FFM)الشدحوم 

 (Sparti, et al,1997)، وفي دراسدة أخدرى إلدى (RMR)%( من 79.8أنها فسرت ما نسبت  )

تفسر مدا نسدبت   (FFM)( بمعنى أن 0.83( إلى )RMRو ) (FFM)وصل معامل االنحدار بين 

( وصددل Arciero, et al., 1993(، وفددي دراسددة ارسدديريو وآخددرون )RMR%( مددن )83)

( يفسددر مددا (FFM( أي أن 0.84( إلددى )RMR( فددي )(FFMمعامددل االنحدددار للقدددرة التنبئيددة 

، حيث أشار مك اردل واخرون (BSA) (. أيضا مساحة سطح الجسمRMR%( من )84نسبت  )

(McArdle, et al., 1986( إلدى أن األشدخام مدن عمدر )35سدنة( يحتداجون إلدى ) 40-20-

سعرة لكل متر مربع من مساحة سطح الجسم في الساعة، وأسرع الطدرق التقريبيدة لحسداب ( 38

((RMR :للشخص تكون على النحو اآلتي 

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

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

et al, 2018) ( 0.81إلى.) 

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

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

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

وج  الخصوم بعد سن البلوغ، أما قبل سن البلوغ تكون الفروقات  مقارنة بالذكور، وعلى

( بين الذكور RMRضئيلة. وتؤكد على ذلك أيضا الدراسات التي تم إجراؤها للمقارنة في )

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

(Ferraro   et al., 1992فونتفيالي وآخر ، )( ونFontivieille et al., 1992 جوران ،)

(، حيث Griffiths et al., 1990(، جرفذز وآخرون ),Goran et al., 1994وآخرون )

أجمعت نتائا هذه الدراسات على أن الذكور دائما أعلى من اإلناث في التمثيل الغذائي خالل 

كور عنها عند اإلناث، ( سعرة/يوميا عند الذ600-500( وتتراوح الايادة بين )RMRالراحة )

والتفسيرات في أسباب ذلك متباينة منها ما هو مرتبط بايادة حجم وكتلة العضالت عند الذكور 

مقارنة باإلناث والذي يقابل  زيادة في نسبة الشحوم عند اإلناث مقابلة بالذكور، ويؤكد على ذلك 

%( من 30-20ت  )( ب ن العضالت تستهلك ما نسبZurlo et al., 1990زورالو وآخرون )

القيمة الكلية للتمثيل الغذائي خالل الراحة، والبعض يرى أن النضا والفروقات الجنسية بين 

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

 Ferraro( عند الذكور عن  عند اإلناث فريرو وآخرون )Steroidsذلك إلى زيادة الستيرويد )
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et al., 1992 والبعض يعاو ذلك لدورة الطمث وعدم انتظامها عند اإلناث بيرك ،)

 .(Berman, et al,1999)، بيرمان وآخرون  (Pirk, et al,  1999)وآخرون

قامت تاكور وجوتام ( عند األطفال RMRومن الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة )

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

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

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

، 818.10ي: )( سنوات على التوال9و   8، 7، 6سعرة/يوميا عند أعمار )  (RMR)الراحة

 (.946.00، و 902.60، 858.30

-3.5) فددي دراسددة علددى األطفددال مددن عمددر (Goran,etal,1994)وقددام جددوران وآخددرون 

 ،(FFM) ( سددنة مددن الددذكور واإلندداث وذلددك بهدددف تحديددد أكثددر العوامددل قدددرة فددي تفسددير7.5

د ( عندRMR(، وكان )RMR%( من )63فسرت ما نسبت  ) (FFM)وتوصلت الدراسة إلى أن 

 .   (FFM)( سعرة/كغم من 53) الذكور

فددي ضددوء مددا سددبق تبددين أهميددة دراسددة مثددل هددذه المتغيددرات لطلبددة المدددارس فددي الصددفوف 

األربعة األولى، وعلى وج  الخصدوم بسدبب عددم تدوفر معلومدات كافيدة حدول هدذه المتغيدرات 

نة، وهدذا يؤكدد بالرغم من أهميتهدا الصدحية للطلبدة مدن حيدث النمدو وتوجيد  التغذيدة وضدبط السدم

 على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة.

 أهمية الدراسة

ف المعايير  على أنها قيم مرجعيدة يدتم مدن خاللهدا تقيديم أداء  (Standards) (Norms)تُعرب

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

1987, p 7ة، حيث يتفق كدل مدن: يمية القياس والتقويم في التربية الرياض(، وتنبع أهميتها من أه

(، كيركندددددال وآخددددرون Baumgartner & Jackson, 1987بجمددددارتنر وجاكسددددون )

(Kirkendall, et.al, 1987)  علدى أن الوظدائف والمهدام الرئيسدة للقيداس والتقدويم فدي التربيدة

وتقدويم البدراما، والتشدخيص، واالنتقداء الرياضية تشتمل على معرفة التحصيل، وإثارة الدافعية، 

الرياضي، والتنبؤ، والتصنيف، ووضع الدرجات، والبحدث العلمدي. مدن هندا تنبدع أهميدة الدراسدة 

الحالية من أهمية المعايير وبناؤها، إضافة إلى أهمية المتغيرات المقاسة، والعيندة المطبدق عليهدا، 

 ويمكن تحديد أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:

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

المدارس الحكومية الفلسطينية، وبالتالي سوف تسهم في تحديد مستوى قياسات تركيب 

الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى الطلبة، وبناء مستويات معيارية لها، لتوفير قيم 

العاملين في مجال التربية والتعليم، وأولياء األمور، واألطباء، مرجعية تسهم في إفادة 

 والباحثين في المجال.
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يوجد إجماع من قبل جميع الدراسات السابقة أن مشكلة السمنة عالمية، ومن المتغيرات التي  .2

ترتبط فيها تركيب الجسم والتمثيدل الغدذائي خدالل الراحدة، ومدن الصدعوبات فدي قيداس مثدل 

في هذه المرحلة عدم توفر أجهاة القياس الحديثة، وفي ظل توفر على جهاز  هذه المتغيرات

(Tanita DC-360)   وتوفر قيم مقاسة تسهم الدراسة الحالية التوصل إلدى معدادالت تنبؤيد

 يسهل استخدامها من قبل المعلمين والمعلمات والباحثين والمهتمين في المجال.

النمو والنسب المئوية للمتغيدرات قيدد الدراسدة فدي  تسهم الدراسة الحالية في تحديد مستويات .3

 الصفوف األربعة األولى ومن كال الجنسين.

 تسهم الدراسة الحالية في تحديد ت ثير الجنس والصف في المتغيرات قيد الدراسة. .4

تسهم الدراسة الحالية في تحديد إمكانية استخدام مؤشدر كتلدة الجسدم فدي التنبدؤ بنسدبة شدحوم  .5

ل الغددذائي خددالل الراحددة لدددى طلبددة الصددفوف األربعددة األولددى فددي المدددارس الجسددم والتمثيدد

 الحكومية الفلسطينية.

يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسة ونتائجها، وإجراءاتها إفادة الباحثين والمهتمدين فدي  .6

 المجال من خالل إجراء بحوث جديدة.

 مشكلة الدراسة

غذائي لدى األطفال بدرجة كبيرة فدي الددول حظي موضوع دراسة تركيب الجسم والتمثيل ال

األجنبية وبعض الدول العربية، بينمدا لدم يحدا بالدراسدة والبحدث فدي فلسدطين، ويوجدد نقدص فدي 

المعلومات في هذا الموضوع، وأينما يوجد نقص تظهر الحاجة للدراسة والبحث، من هنا ظهدرت 

لمجال، وبالتحديدد يمكدن إيجداز مشدكلة مشكلة الدراسة لدى الباحثان، لكي تكون دراسة رائدة في ا

 الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

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

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

ا إلى   الصفوف؟الدراسة تبعا

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

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

 والصف والتفاعل بينهما؟

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

 الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية؟

 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقي  األهداف اآلتية
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تحديددد مسددتوى ومعدددل النمددو لتركيددب الجسددم والتمثيددل الغددذائي خددالل الراحددة لدددى طلبددة  .1

الفلسددطينية، وبندداء مسددتويات معياريددة الصددفوف األربعددة األولددى فددي المدددارس الحكوميددة 

ا إلى الصفوف  .للمتغيرات قيد الدراسة تبعا

في تركيب الجسم والتمثيدل الغدذائي خدالل الراحدة لددى طلبدة الصدفوف التعرف إلى الفروق  .2

ا إلددى متغيددري الجددنس والصددف  األربعددة األولددى فددي المدددارس الحكوميددة الفلسددطينية تبعددا

 .والتفاعل بينهما

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

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

 حدود الدراسة

 :وميدة فدي كفدي المددارس الح للدذكور واإلنداث طلبة الصفوف األربعدة األولدى الحد البشري

 ولة فلسطين.من د -الضفة الغربية

 :المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية. الحد المكاني 

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

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

ب حددد صددورة الدراسددة التحليليددة تددارة، والدراسددة االرتباطيددة تددارة  اسددتخدم المددنها الوصددفي

 نظراا لمالءمت  ألغراض الدراسة. أخرى

 مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف األربعة األولدى فدي المددارس الحكوميدة فدي جميدع 

محافظات الضفة الغربية من دولدة فلسدطين والبدالغ عدددهم وفدق سدجالت وزارة التربيدة والتعلديم 

( ذكدددور، و 98994بدددة، وذلدددك بواقدددع )( طالبددداا وطال196779) 2018/2019للعدددام المدرسدددي 

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

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

%( مدن مجتمدع الدراسدة، ونظدرا الن المجتمدع متجدانس والظدروف متقاربدة تعدد 1.11ما نسبت  )

( طالبدا 200عشدوائية بواقدع ) –جتمع الدراسدة، وتدم اختيدار العيندة بطريقدة طبقيدة العينة ممثلة لم

( لكددل صددف، 550وطالبددة مددن كددل محافظددة، مددوزعين علددى الصددفوف األربعددة األولددى بواقددع )

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

 .(196779لجنس )ن= وا

 المحافظة
 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1088 1113 1098 1127 1020 1025 917 953 القدس

 2588 2643 2669 2706 2556 2585 2473 2549 رام هللا

 217 165 197 155 159 158 175 162 أريحا

 1570 1656 1718 1665 1546 1608 1581 1610 حمبيت ل

 8135 8370 8287 8611 8006 8167 8280 8360 الخليل

 3355 3382 3429 3365 3246 3080 3139 3045 نابلس

 1206 1216 1243 1289 1205 1144 1192 1207 قلقيلية

 602 644 634 673 600 671 675 666 طوباس

 888 874 928 892 886 848 863 884 سلفيت

 1844 1783 1781 1815 1757 1767 1648 1736 طولكرم

 3061 3130 3154 3214 3041 3103 3343 3178 جنين

 24554 24976 25138 25512 24022 24156 24071 24350 المجموع

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

 اسة.( يبين خصائص عينة الدر2والجدول رقم )

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

 المتغيرات الجنس
( 6) األول

 سنوات

 (7) الثاني

 سنوات

 (8) الثالث

 سنوات

 (9) الرابع

 سنوات
 الكلي

 ذكور

1100 

طول القامة 

 )سم(

117.78

±5.29 

123.74±

5.26 

129.37±

5.66 

134.61±

6.29 

126.38

±8.44 

 كتلة الجسم

 )كغم(

22.25±

3.96 

25.10±

5.05 

28.30±

6.69 

32.31±

7.65 

26.99±

7.08 

 إناث

1100 

طول القامة 

 )سم(

116.40

±5.28 

121.96±

5.89 

128.63±

6.26 

134.03±

5.96 

125.25

±8.87 

 كتلة الجسم

 )كغم(

21.82±

3.91 

24.17±

4.84 

28.27±

6.37 

31.67±

7.64 

26.48±

6.97 
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 ة واإلجراءات العملية:أدوات الدراس

 من أجل جمع البيانات استخدمت األدوات واإلجراءات التالية:

التي اشتملت على المعلومدات اآلتيدة لكدل طالبدة: )االسدم، والجدنس،  :استمارة جمع البيانات

والصف، وطول القامة، وكتلة الجسدم، ونسدبة شدحوم الجسدم، وكتلدة الجسدم الخاليدة مدن الشدحوم، 

 م، والتمثيل الغذائي خالل الراحة(.وكتلة ماء الجس

أمريكدي الصدنع مداود برسدتاميتر لقيداس الطدول،  :(Detedcoميزان ميكانيكي ما  ناوع )

حيث تم قياس الطول بدون حذاء ألقرب )اسم( وذلدك الن الطدول مدن المتغيدرات التدي يدتم تاويدد 

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

حيددددث يعددددد مددددن األجهدددداة الحديثددددة اإللكترونيددددة : (Tanita DC-360)تانيتااااا  جهااااا 

(Bioelectric Impedance Analysis)(BIA)  فلنددي الصدنع، والتدي تعتمدد بقيداس تركيدب

الجسددم )نسددبة الشددحوم، وكتلددة الجسددم الخاليددة مددن الشددحوم( بندداء علددى قيدداس المدداء فددي الجسددم 

ا يتطلددب وضددع الموجددودة فددي األ(Electrolyte) والشددحنات  نسددجة، حيددث كددان القيدداس سددابقا

( دقدائق تقريبداا 5على منطقة القياس سواء )رسغ اليد أم الكاحل( ولمدة ) (Electrodes)مجسات 

(Wilmore & Costill,1994)  لدذلك اسدتمر التطدوير بداألجهاة ذات الصدلة حتدى تدم تطدوير

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

 على الجهاز:

يتم من خالل الجهاز قياس متغيرات )مؤشر كتلة الجسم، كتلدة الجسدم، نسدبة شدحوم الجسدم، 

كتلة شحوم الجسم، كتلدة الجسدم الخاليدة مدن الشدحوم، كتلدة مداء فدي الجسدم(، بالنسدبة لقيداس كتلدة 

 ( غم.10الجسم يكون إلى أقرب )

 الجها  م  ثالثة أجزاء رئيسة هي: مكونات الجها : يتكون

  قطع معدنية لوضع القدمين بدون ارتدداء أي شديء  أربعقاعدة الجهاز حيث يوجد في أعالها

 Leg to Leg)أو  (Foot to Foot)عليهما أثناء عملية القياس، لدذلك يطلدق عليدة الدبعض 

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

 وحة المعلومات للجهاز.قائم يصل بين القاعدة ول 

  ،لوحددة الجهدداز والتددي تشددتمل علددى معلومددات حددول )كتلددة المالبددس )كغددم(، الجددنس، العمددر

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

 .وصلة تيار كهربائي 

 (.1)انظر الملحق رقم 
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 وقد تمت خطوات القياس عليه وف  ما يلي:

 غيل الجهاز.وصل الدائرة الكهربائية وتش 

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

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

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

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

  يبقى المفحوم على الجهاز حتى يتم طباعة النتائا من قبل الجهاز إلكترونيا دون أي تدخل

 .للباحثان

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

ة كتلددة الشددخص تددم قياسدد  مددن خددالل قسددم :2(كغاام مBMIقياااس مر اار كتلااة الجساام )

 بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر وذلك وفق المعادلة التالية:

(BMIكغم/م )كتلة الجسم )كغم(=  2 

 2)الطول )م((                                                          

 ,WHO)اسدتخدمت معادلدة منظمدة الصدحة العالميدة قيداس التمثيدل الغدذائي خدالل الراحدة: .1

( سنوات باالعتماد على كتلة الجسم )كغدم(، وهدي األكثدر اسدتخداما 10-3) ألعمار  (1985

في الدراسات السابقة ألنها بنيت على أعداد كبيدرة ومدن مختلدف دول العدالم، والمعادلدة كمدا 

 يلي:

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

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

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

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

ية، وصادقة وثابتدة، ومسدتخدمة فدي جميع األجهاة المستخدمة في القياس من المقاييس النسب .3

أبحاث علميدة منشدورة عالميدا، حيدث تدراوح صددق المحدك لتحديدد نسدبة شدحوم الجسدم بدين 

(Bioelectrical Impedance)  وطريقددة اإلزاحددة(Hydrostatic Weighing)  بددين

، وأكد على ذلدك دراسدات (Wilmore & Costill,1994)( كوستل وولمور0.90-0.94)

 جيدب وآخدرون  (Jebb, et al,2000)  (Lisa et al,2003)خدرون كدل مدن ليداا وآ

(Lukaski, et al, 1986)  دونالدد وجفدري(Donald & Jeffrey,2003)،  سدالمي  و
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(Salmi,2003) وجدددورجي وآخدددرون ،(Jorge & etal,2018)  وديسدددي وآخدددرون

(Daisy, etal,2018)   والتي بينت فاعلية(Bioelectric Impedance) (BIA) يداس بق

 تركيب الجسم.

بعددد جمددع البيانددات أدخلددت وحللددت إحصددائيا باسددتخدام برندداما الددرزم اإلحصددائية للعلددوم  .4

الجسددددم باسدددتخدام الحاسدددب مددددن  مؤشدددر كتلدددة(، حيدددث تدددم حسدددداب SPSSاالجتماعيدددة )

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

حال بالنسبة للتمثيل الغذائي خدالل الراحدة، وبعدد ذلدك تدم البددء فدي معالجدة ، وكذلك الالقامة

 البيانات إحصائيا.

 متغيرات الدراسة

 (Independent Variables)المتغيرات المستقلة:   .أ

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

ث، الصدف الصف: ول  أربعة مستويات هي: )الصف األول، الصف الثداني، الصدف الثالد -

 الرابع(.

 (Dependent Variables)المتغيرات التابعة:  .ب

 م والتمثيل الغذائي خالل الراحة.تتمثل في قياسات تركيب الجس

 المعالجات اإلحصائية

من أجل معالجة البيانات استخدم الباحثان برناما الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحص ،):ائية اآلتية 

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

 القياسات قيد الدراسة.

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

%، 75%، 50%، 25وباالطالع على غالبية الدراسات السابقة تم اعتماد التقسيم: )

95.)% 

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

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

ا إلى متغير   (Sidak Test)إضافة إلى اختبار سداك للمقارنات البعدية بين المتوسطات تبعا

 ف.الص

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

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

 لتحديد مكونات معادالت االنحدار. (t-test)اختبار )ت(  .5
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة

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

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

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

ابية، والنسبة المئوية استخدمت المتوسطات الحس الش  األول م  التساؤللإلجابة عن 

سنوات عند كل من الذكور واإلناث، ونتائا الجدول  9سنوات إلى سن  6لمعدل النمو من سن 

 ( تبين ذلك.3رقم )

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

ربعة األولى في المدارس الحكومية والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف األ

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

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

ور كانت على التوالي: ل الغذائي خالل الراحة( عند الذكوالتمثي ومؤشر كتلة الجسم، ماء الجسم،

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

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

لي: ) على التوارابع، كانت عند الذكور يتعلق في الايادة والنمو من الصف األول إلى الصف ال

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

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

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

 وزيادة في كتلة العضالت.

تم استخدام الرتب المئينية لكل من الذكور واإلناث  الش  الثاني م  التساؤلولإلجابة عن 

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

 الصف األول األساسي

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

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

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 15.48 16.70 17.60 19.84 كتلة العضالت)كغم(

 16.50 18.30 20.30 24.30 نسبة الشحوم )%(

 11.60 12.40 13.70 15.50 )كغم( كتلة ماء الجسم

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

 التمثيل الغذائي خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1107 1017 971.7 926.7 

 اإلناث

275 

 14.50 16.20 17.22 18.90 كتلة العضالت)كغم(

 16.02 19.70 22.40 27.58 نسبة الشحوم )%(

 11.20 12.50 13.32 14.60 لجسم )كغم(كتلة ماء ا

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

 التمثيل الغذائي خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1100 1030 973 940 

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

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

 1107، 2كغم/م18.36 ،كغم15.50%، 24.30كغم، 19.84الذكور كانت على التوالي: )
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كغم14.60%، 27.58كغم، 18.90على التوالي: )كانت سعرة/يوميا( وعند اإلناث 

 سعرة/يوميا(. 1100، 2كغم/م18.60

 الصف الثاني األساسي

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

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

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 كتلة العضالت

 )كغم(
23.10 20.30 18.60 17.68 

 15.68 17.10 19.50 24.64 نسبة الشحوم )%(

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
17.90 15.70 14.40 13.78 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
19.20 16.70 15.70 15.00 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1197.33 1088.37 1039.80 1000.75 

 اإلناث

275 

كتلة 

 العضالت)كغم(
21.20 19.00 17.70 16.70 

 16.60 18.50 21.70 27.34 (نسبة الشحوم )%

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
16.40 14.70 13.70 12.90 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
19.40 16.60 15.50 14.80 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1171.89 1068.40 1014.20 976.12 

كتلة العضالت، ) ات:% إلى متغير95( أن أعلى رتبة مئينية 5يتضح من الجدول رقم )

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

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

، 2مكغم/19.40 ،كغم16.40%، 27.34كغم، 21.20سعرة/يوميا( وعند اإلناث على التوالي: )

 سعرة/يوميا(. 1171.89
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 يالصف الثالث األساس

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

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

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 ذكور

275 

 كتلة العضالت

 )كغم(
26.14 22.70 20.90 19.80 

نسبة الشحوم 

)%( 
26.72 18.62 16.10 14.50 

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
20.14 17.60 16.30 15.40 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
20.54 17.12 16.50 15.30 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1341.25 1158.29 1096.55 1057.50 

 اإلناث

275 

كتلة 

 العضالت)كغم(
24.80 22.40 20.30 19.10 

نسبة الشحوم 

)%( 
29.72 23.42 20.40 16.86 

كتلة ماء الجسم 

 )كغم(
19.22 17.30 15.70 14.80 

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
20.26 17.72 16.40 15.30 

التمثيل الغذائي 

 خالل الراحة

 )سعرة/ يوميا(

1308.98 1172.34 1108.04 1038.84 

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

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

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

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

 سعرة/يوميا(. 1308.98
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصف الرابع األساسي

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

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

 %25 %50 %75 %95 المتغيرات الجنس

 الذكور

275 

 21.90 23.80 26.40 29.54 كتلة العضالت)كغم(

 14.10 16.40 19.84 28.84 نسبة الشحوم )%(

 17.08 18.50 20.40 22.84 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.24 18.90 16.80 15.60 

التمثيل الغذائي خالل 

 يوميا( )سعرة/ الراحة
1468.37 1289.50 1187.35 1112.44 

 اإلناث

275 

 21.40 22.85 24.50 27.35 كتلة العضالت)كغم(

 16.85 20.95 24.36 31.90 نسبة الشحوم )%(

 16.50 17.65 18.90 21.10 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.00 18.40 16.85 15.50 

 التمثيل الغذائي خالل

 )سعرة/ يوميا( الراحة
1423.00 1256.12 1171.00 1103.80 

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

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

، 2كغم/م 22.24 1468.37،كغم 22.84%، .8428كغم، 29.54الذكور كانت على التوالي: )

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

 سعرة/يوميا(. 1423

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

 .(2200)ن=

 %25 %50 %75 %95 تالمتغيرا الجنس

 الذكور

1100 

 18.50 21.20 24.30 29.99 )كغم( كتلة العضالت

 14.72 17.20 20.50 30.29 نسبة الشحوم )%(

 13.50 15.50 17.80 21.99 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.30 17.50 15.90 14.90 

التمثيل الغذائي خالل 

 ()سعرة/ يوميا الراحة

1437 1176.00 1069.31 1000.00 

 اإلناث

1100 

 17.70 20.20 23.40 28.20 )كغم( كتلة العضالت

 16.20 19.45 24.10 32.70 نسبة الشحوم )%(

 13.00 14.80 17.10 20.60 كتلة ماء الجسم )كغم(

مؤشر كتلة الجسم 

 (2)كغم/م
22.10 17.80 16.10 14.80 

التمثيل الغذائي خالل 

 )سعرة/ يوميا( الراحة

1395 1159.24 1059.00 985.08 

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

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

 1437 ،2كغم/م22.30 %،30.29كغم، 29.99الراحة( عند الذكور كانت على التوالي: )

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

 سعرة/يوميا(. 1395

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

ى طلبة الصفوف األربعة األولى إحصائية في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لد

 في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل بينهما؟"

(، حيث تبين 4 × 2لإلجابة عن التساؤل استخدم تحليل التباين الثاني ب حد صوره العاملية )

  ليل التباين الثنائي.( نتائا تح10( المتوسطات الحسابية، والجدول رقم )9نتائا الجدول رقم )
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية تبعا إلى متغيري الجنس والصف 

 .والتفاعل بينهما

 الصف المتغيرات

 الجنس

( 6) األول

 سنوات

 (7) الثاني

 سنوات

 (8) ثالثال

 سنوات

 (9) الرابع

 سنوات

الوسط 

 المو ون

كتلة 

 العضالت

 )كغم(

 20.50 24.49 21.64 19.07 16.80 ذكر

 19.61 23.21 20.84 18.10 16.29 أنثى

الوسط 

 الموزون

16.54 18.59 21.24 23.85 20.05 

نسبة 

الشحوم 

)%( 

 18.38 18.22 17.88 18.40 19.04 ذكر

 20.60 21.16 20.93 19.90 20.42 أنثى

الوسط 

 الموزون

19.73 19.15 19.40 19.69 19.49 

كتلة ماء 

الجسم 

 )كغم(

 15.92 19.00 16.77 14.81 13.09 ذكر

 15.15 17.92 16.10 13.99 12.60 أنثى

الوسط 

 الموزون

12.84 14.40 16.43 18.46 15.54 

مؤشر كتلة 

 الجسم

 (2)كغم/م

 16.67 17.67 16.80 16.30 15.93 ذكر

 16.65 17.48 16.94 17.48 16.05 أنثى

الوسط 

 الموزون
15.99 16.21 16.87 17.58 16.66 

التمثيل 

الغذائي 

خالل 

  الراحة

)سعرة/ 

 يوميا(

 1107.65 1228.45 1137.47 1064.67 1000.02 ذكر

 1092.22 1208.41 1132.25 1040.39 987.85 أنثى

الوسط 

 الموزون

993.93 1052.53 1134.86 1218.43 1099.94 
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نتائا تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خالل (: 10جدول )

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

 .الجنس والصف والتفاعل بينهما

 

 (.α  =0.05لة )*دال إحصائيا عند مستوى الدال

 ( ما يلي:9يتضح م  الجدول رقم )

 ( توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددةα  =0.05فددي م ) كتلددة تغيددرات

والتمثيدل الغدذائي  ومؤشدر كتلدة الجسدم، لة مداء الجسدم،العضالت، ونسبة شحوم الجسم، وكت

غيرات باستثناء نسبة شحوم خالل الراحة بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور في جميع المت

 ، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في متغير مؤشر كتلة الجسم.لجسم كانت لصالح اإلناثا
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددةα  =0.05 فددي المتغيددرات قيددد )

 الدراسة تعاى للتفاعل بين متغيري الجنس والصف الدراسي.

 توجددد فددروق ذات داللددة إح( صددائية عنددد مسددتوى الداللددةα  =0.05فددي مت ) غيددرات كتلددة

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

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

( للمقارناات Sidak Testاختباار سادا) ) ولتحديد الفروق تبعاً إلى متغير الصاف اساتخدم

 ( تبي  ذلك.11البعدية بي  المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول رقم )

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

 .تبعا إلى متغير الصف إحصائيا

 عالراب الثالث الثاني األول الصف المتغيرات

 كتلة العضالت

 *7.30- *4.69- *2.04-  األول

 *5.25- *2.65-   الثاني

 *2.60-    الثالث

     الرابع

 كتلة ماء الجسم

 *5.61- *3.58- *1.55-  األول

 *4.02- *2.03-   الثاني

 *2.02-    الثالث

     الرابع

     الرابع

 مؤشر كتلة الجسم

 *1.59- *0.87- *0.22-  األول

 *1.36- *0.65-   الثاني

 *0.71-    الثالث

     الرابع

 التمثيل الغذائي خالل الراحة

 *224.67- *140.92- *58.59-  األول

 *166.07- *82.32-   الثاني

 *83.75-    الثالث

     الرابع

ا عند مستوى )  (.  =0.05* دال إحصائيا
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( فدي α  =0.05ذات داللة عندد مسدتوى الداللدة )( وجود فروق 11يتضح من الجدول رقم )

والتمثيدل الغدذائي خدالل الراحدة  ومؤشر كتلة الجسم، تلة ماء الجسم،وك تغيرات كتلة العضالت،م

 تعاى إلى متغير الصف ولصالح الصف األعلى.

ثالثا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث، والذي نّصه: "ما إمكانية استخدام مر ر كتلة 

في التنبر بنسبة  حوم الجسم والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدى طلبة الصفوف األربعة  الجسم

 األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية؟"

(، Regression Simple( )2R(لإلجابددة عددن التسدداؤل اسددتخدام معامددل االنحدددار البسدديط 

 وفيما يلي عرض لتحليل االنحدار عند كل من الذكور واإلناث:

 ورالذك

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

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

 .األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية

 

 (. =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )

( أن متغيددر مؤشددر كتلددة الجسددم يصددلح للتنبددؤ لشددحوم الجسددم 12) رقددم ضددح مددن الجدددوليت

الذكور في الصدفوف األربعدة األولدى فدي المددارس الحكوميدة والتمثيل الغذائي خالل الراحة عند 

(، ومدن أجدل 0.766، 0.804( علدى التدوالي: )2R، حيث كانت قديم معامدل االنحددار )الفلسطينية

( تبدين 13خط االنحدار لكدل متغيدر اسدتخدم اختبدار )ت( ونتدائا الجددول ) الوصول إلى معادالت

 ذلك.
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 
 (.  =0.0001ا عند مستوى )*دال إحصائي

( أن معادلتي خط االنحددار لصدالحية مؤشدر كتلدة الجسدم للتنبدؤ 13) رقم يتضح من الجدول

الددذكور فددي الصددفوف األربعددة األولددى فددي لشددحوم الجسددم والتمثيددل الغددذائي خددالل الراحددة عنددد 

 كانتا على النحو اآلتي: المدارس الحكومية الفلسطينية

 مر ر كتلة الجسم(  + (11.795-= )  حوم الجسم )%( المعادلة األولى: نسبة((× 

(1.810.)) 

   :المعادلة الثانية(RMR) ( =266.487سعرة يوميا) +  )مر ر كتلة الجسم((× 

(716.466.)) 

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

 

كتلة الجسم للتنبؤ في نسبة شحوم  فاعلية خط االنحدار للقدرة التنبؤية لمتغير مؤشر :(1 كل )

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

 .خالل الراحة عند الذكور

 اإلناث

لة مؤشر كتنتائا تحليل التباين األحادي للتعرف إلى معامل االنحدار لمساهمة (: 14) جدول

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

 .األربعة األولى في المدارس الحكومية الفلسطينية

 

 (. =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )
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 2021( 3)35د سانية( المجلاإلنم اث )العلولألبح مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن متغيددر مؤشددر كتلددة الجسددم يصددلح للتنبددؤ لشددحوم الجسددم 14) رقددم يتضددح مددن الجدددول

اإلناث فدي الصدفوف األربعدة األولدى فدي المددارس الحكوميدة ذائي خالل الراحة عند والتمثيل الغ

(، ومدن أجدل 0.741، 0.874( علدى التدوالي: )2R، حيث كانت قديم معامدل االنحددار )الفلسطينية

( تبدين 15الوصول إلى معادالت خط االنحدار لكدل متغيدر اسدتخدم اختبدار )ت( ونتدائا الجددول )

  ذلك.

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

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

 

 (.  =0.0001*دال إحصائيا عند مستوى )

شدر كتلدة الجسدم للتنبدؤ ( أن معادلتي خط االنحددار لصدالحية مؤ15)رقم يتضح من الجدول 

اإلندداث فددي الصددفوف األربعددة األولددى فددي لشددحوم الجسددم والتمثيددل الغددذائي خددالل الراحددة عنددد 

 كانتا على النحو اآلتي: المدارس الحكومية الفلسطينية

 ×))مر ر كتلة الجسم(  + (15.413-= ) المعادلة األولى: نسبة  حوم الجسم )%( -

(2.163.)) 

 ×))مر ر كتلة الجسم(  + (257.375سعرة يوميا= ) (RMR)المعادلة الثانية:   -

(50.126.)) 

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

 .الجسم عند اإلناث

 

رة التنبؤية لمتغير مؤشر كتلة الجسم للتنبؤ في التمثيل الغذائي فاعلية خط االنحدار للقد :(4 كل )

 .خالل الراحة عند اإلناث
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 مناقشة النتائج

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

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

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

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

ا وطالبة، وتم قياس متغيرات: 2200الدراسة على عينة قوامها ) ونسبة  كتلة العضالت،)( طالبا

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

ا إلى هذه المتغيرات:  عرض لمناقشة النتائا تبعا

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

 9-6لعضالت ألعمار من خالل عرض نتائا الدراسة للعينة الكلية تبين أن متوسط كتلة ا

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

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

كغم، وكان الفرق  2.5-1.5سنوات تتراوح بين  9-6الايادة في كتلة العضالت كل عام من سن 

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

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

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

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

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

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

( 9كغم، كذلك جاء المتوسط لعمر )25.5ة، حيث كان المتوسط ( سن12-9السعوديين من عمر )

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

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

( سنوات في الدراسة الحالية أعلى من المتوسط 9وجاء المتوسط لعمر )، كغم 23.6ولدى اإلناث 

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

كذلك جاء  كغم،19.20كغم، ولإلناث 20.10حيث وصل المتوسط للذكور في هذا العمر إلى 

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

كغم، وتعود هذه الفروقات بين نتائا 19.30كغم، ولإلناث 22.8حيث وصل عند الذكور إلى 

خر آلالدراسة الحالية والدراسات السابقة إلى االختالف في التغذية، واألنشطة اليومية من مجتمع 

(Iju& Hari,2018).  

ا إلى متغي ري الجنس والصف والتفاعل بينهما تبين وعند المقارنة في كتلة العضالت تبعا

ا للصف ولصالح الصف األعلى، وال يوجد تفاعل  وجود فروق تبعاا للجنس ولصالح الذكور، وتبعا

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

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

في  (Liogd, etal, 2016)وآخرون  اإلناث، واكد على هذه الفروق لويدالذكور مقارنة ب

نسبة % من اإلناث. أما بال30-%25بنسبة تتراوح بين  (FFM)إشارتهم أن الذكور اكثر في 

ا للصف فان ذلك يعود إلى النمو وال ضا مع التقدم في العمر حيث أشار عالن نللفروق تبعا

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

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

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

 متغير نسبة  حوم الجسم )%(

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

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

%، وكانت 32.70% كانت 95لى رتبة مئينية عند % وأع19.61المتوسط عند اإلناث إلى 

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

-% عند الذكور، وكان الفرق في التغير بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور1بنسبة 

، 8، 7، 6م الجسم تبعاا ألعمار )%. وكانت متوسطات نسبة شحو 0.74%، وعند اإلناث 0.82

%(، وعند 18.22%، 17.88%، 18.40%، 19.40( سنوات عند الذكور على التوالي: )9

%(. وجاء المتوسط في 21.16%، 20.93%، 19.90%، 20.42اإلناث على التوالي: )

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

% ، ولدى 16.5حيث كان المتوسط لدى الذكور  سنوات 10-9سلطنة عمان من أعمار  في

( سنوات في الدراسة الحالية أعلى من المتوسط في 9%، وجاء المتوسط لعمر )18.9اإلناث 

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

و جاء المتوسط في  %،12.45ور واإلناث في هذا العمر إلى وصل المتوسط بالتساوي للذك

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

%، كذلك جاء متوسط الذكور اقل من المتوسط في 30.8%، ولإلناث 27.6عند الذكور إلى 

( سنة، حيث كان 12-9يين من عمر )على الذكور السعود (Al-Hazzaa,2007)الهااع دراسة 

%، كما جاء المتوسط في الدراسة الحالية اقل من المتوسط  في دراسة جيرمان 19.7المتوسط 

%، 19.1في كولومبيا ، حيث وصل عند الذكور إلى   (German, etal,2016)وآخرون 

قة يعود إلى عدة .ولعل األسباب الرئيسة في االختالف بين نتائا الدراسات الساب%22.3ولإلناث 

عوامل منها: اختالف طرق القياس، والتغذية، واألنشطة اليومية، والعوامل الجغرافية والمناخية، 

إلى أن نسبة الشحوم والسمنة  (Zhang, etal, 2012)على سبيل المثال أشار زهانا وأخرون

 والتغذية.لدى األطفال في الحضر اكثر من الريف، ولك نظرا الختالف في الحركة والنشاط 

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

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

ق في الصف، وال يوجد تفاعل بين الجنس والصف في الت ثير في نسبة شحوم الجسم، فيما يتعل

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

 ,Liogd)وآخرون  ضئيلة، واكد على هذه الفروق لويد اإلناث مقارنة بالذكور وان كانت الايادة

etal, 2016)  في إشارتهم أن الذكور اكثر في(FFM)  من 30-%25بنسبة تتراوح بين %

ا للصف فان الايادة كانت ضئيلة جدا بين صف وآخر.   اإلناث. أما بالنسبة لعدم ظهور الفروق تبعا

ا للجنس أشار عالن وآخرون   إلى  (Alan,etal,2002)وبالرغم من ظهور الفروق تبعا

سنوات بين الذكور واإلناث والفروقات تكون  10-5وم في عمر وجود تقارب في نسبة الشح

سنوات مقارنة  10% في سن 6% في سن سنة ونسبة 1كثر بنسبة أقليلة، وتكون اإلناث 

بالذكور، وتظهر هذه الفروقات في سن البلوغ حيث تاداد كتلة الشحوم لدى اإلناث بواقع 

م( ة العضالت )كتلة الجسم الخالية من الشحوكغم/سنة، بينما تنقص كتلة الشحوم وتاداد كتل1.15

في إشارتهم أن الذكور اكثر  (Liogd, etal, 2016)وآخرون  عند الذكور، واكد على ذلك لويد

 % من اإلناث.30-%25بنسبة تتراوح بين  (FFM)في 

 متغير كتلة ماء الجسم )كغم(

 9-6اء الجسم ألعمار من خالل عرض نتائا الدراسة للعينة الكلية تبين أن متوسط كتلة م

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

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

ا، وتعتمد 2-1.5سنوات تتراوح بين 9-6الايادة في كتلة ماء كل عام من سن  على  كغم تقريبا

الايادة في كتلة الجسم بشكل عام وكتلة العضالت بشكل خام والتي تصل نسبة الماء فيها إلى 

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

( سنوات 9، 8، 7، 6) كغم. وكانت متوسطات كتلة ماء الجسم تبعاا ألعمار 5.30وعند اإلناث 

كغم(، وعند اإلناث على 19كغم، 16.77كغم، 14.81كغم، 13.90لذكور على التوالي: )عند ا

كغم(. وعند النظر إلى هذه القيم وكتلة 17.92كغم، 16.10كغم، 13.99كغم، 12.60التوالي: )

إلى أن نسبة   (Gyton,1976)الجسم لدى أفراد عينة الدراسة ف نها تتفق مع ما أشار الي  جايتون

%( من كتلة الفرد وتختلف هذه النسبة من فرد إلى آخر، 75-%45سم تتراوح بين )الماء في الج

وذلك نظرا لالختالف في كتلة الجسم، وكتلة العضالت، وكتلة الشحوم، وطبيعة النشاط 

 .الممارس، والعمر، والجنس، والمناخ

ا إلى متغيري الجنس والصف والتفاعل بين هما تبين وعند المقارنة في كتلة ماء الجسم تبعا

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

يوجد تفاعل بين الجنس والصف في الت ثير في كتلة ماء الجسم، والسبب الرئيسي في ظهور 

ا إلى متغيري الجنس والصف يعود إلى زيادة كتلة العضالت عند الذكور مقارنة  الفروق تبعا

الطرق السريعة الستخراج كتلة  أحد%، لذلك 73إلناث ونسبة الماء في العضالت تصل إلى با

 0.73العضالت )كتلة الجسم الخالية من الشحوم( هي قسمة كتلة ماء الجسم على 

(Mehdizadeh,2012)وآخرون  . واكد على ذلك لويد(Liogd, etal, 2016)  في إشارتهم

% من اإلناث، أما بالنسبة للفروق تبعاا 30-%25تراوح بين بنسبة ت (FFM)في  أكثرأن الذكور 
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ضا والايادة في كتلة العضالت مع التقدم في العمر، نللصف فان ذلك يعود إلى النمو وال

(Alan,etal,2002) إلي  ولمور ، إضافة إلى زيادة كتلة الجسم مع التقدم في العمر حيث أشار

%( 25لى أن العضالت تشكل ما نسبت  )ع Wilmore& Costill,1994,p 406)وكوستل )

 ة الشباب.ل%( ف كثر في مرح40من كتلة الجسم عند الميالد وتتضاعف لكي تصل إلى )

 (2متغير مر ر كتلة الجسم )كغم م

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

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

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

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

ا، وتعتمد على الايادة في كتلة الجسم وطول القامة، وك 2كغم/م ان الفرق في الايادة بين تقريبا

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

ا إلى أعمار ) (BMI)متوسطات  ( سنوات عند الذكور على التوالي: 9، 8، 7، 6تبعا

(، وعند اإلناث على التوالي: 2كغم/م17.67، 2كغم/م16.80، 2كغم/م16.30، 2كغم/م15.93)

 )BMI(. وعند النظر إلى قيم )2كغم/م17.48، 2كغم/م16.94، 2كغم/م16.13، 2كغم/م516.0)

لدى أفراد عينة الدراسة ف ن  يوجد فيها تدرج في الايادة في النمو في الطول وكتلة الجسم. وجاء 

 ,Sampriti)سامبرتي وآخرون المتوسط في الدراسة الحالية أعلى من المتوسط في دراسة 

etal,2018)  حيث وصل المتوسط بالتساوي للذكور  ى طلبة المدارس في شرق الهند،لد

) & Nadia، وأعلى من المتوسط في دراسة 2م/كغم14.24واإلناث في هذا العمر إلى 

)Parveen,2009  16.4، وعند اإلناث 2كغم/م 15.8في البحرين، حيث كان عند الذكور 

) ,Anneآن وآخرون دراسة كل من:  ، وجاء المتوسط اقل من المتوسطات في دراسات2كغم/م

etal,2018)   حيث كان المتوسط لدى  سنوات 10-9لدى األطفال في سلطنة عمان من أعمار

في  ) ,al etAguirre, 2015(، ودراسة2كغم/م 16.9، ولدى اإلناث 2كغم/م 16.8الذكور 

كذلك جاء ،  2كغم/م 17.3، ولإلناث  2كغم/م 18تشيلي، حيث وصل المتوسط عند الذكور إلى 

على الذكور  (Al-Hazzaa,2007)الهااع متوسط الذكور اقل من المتوسط في دراسة 

  ش وأخرون و، ودراسة ر2كغم/ م 18( سنة ، حيث كان المتوسط 12-9السعوديين من عمر )

(Rush, et al, 2009)  سنوات إلى  9في نيوزلندا ، حيث وصل المتوسط عند الذكور في عمر

 )German, etal, 2016(، ودراسة جيرمان وآخرون  2كغم/م23.2د اإلناث ، وعن 2كغم/م 19

، وعند 2كغم/م 17.9سنوات إلى  9في كولومبيا ، حيث وصل المتوسط عند الذكور في عمر 

، ولعل األسباب الرئيسة في االختالف بين نتائا الدراسات السابقة يعود إلى 2كغم/م17.6اإلناث 

الت نمو كتلة الجسم وطول القامة، والتغذية، واألنشطة اليومية، عدة عوامل منها: اختالف معد

كما أظهرت النتائا فاعلية مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ  والعوامل الجغرافية والمناخية، والوراثة.

في نسبة شحوم الجسم، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى أن العامل المشترك هو كتلة 

 ,Zhang)) تلة الجسم في غالبية الدراسات العالمية لقياس السمنةالجسم، لذلك استخدم مؤشر ك

et al, 2018. 
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 لغذائي خالل الراحة )سعرة يوميا(متغير التمثيل ا

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

% كانت 95ى رتبة مئينية عند سعرة/يوميا وأعل1107.65سنوات عند الذكور كان  9-6ألعمار 

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

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

ا، وتعتمد على الايادة في كتلة الجسم وطو100-70تتراوح بين  ل القامة سعرة/يوميا تقريبا

والعمر، وكان الفرق في الايادة بين الصف األول إلى الصف الرابع عند الذكور 

، 6تبعاا ألعمار)(RMR) سعرة/يوميا. وكانت متوسطات 220.37سعرة/يوميا واإلناث 228.43

يوميا،  سعرة/ 1064.67سعرة/يوميا،  1000.02( سنوات عند الذكور على التوالي: )9، 8، 7

 987.58سعرة/يوميا(، وعند اإلناث على التوالي: ) 1228.45 ميا،سعرة/يو 1137.47

سعرة/يوميا(. وعند 1208.22سعرة/يوميا،  1132.35سعرة/يوميا،  1040.39سعرة/يوميا، 

لدى أفراد عينة الدراسة فإن المتوسطات كانت أعلى من المتوسطات في  RMR)النظر إلى قيم )

في المدارس الهندية، حيث كانت  (Thakur & Gautam,2016)دراسة تاكور وجوتام 

 818.10( سنوات على التوالي: )9و   8، 7، 6عند أعمار )  (RMR)المتوسطات إلى 

سعرة/يوميا( والسبب  946.00سعرة/يوميا، و  902.60سعرة/يوميا،  858.30سعرة/يوميا ، 

تاكور  في دراسة (FFM)الرئيسي هو نقص كتلة الجسم وكتلة الجسم الخالية من الشحوم 

مقارنة بالدراسة الحالية، وهي من المتغيرات الرئيسة  (Thakur & Gautam,2016)وجوتام 

  (FFM)إلى أن   (Molnar&Schutz,1997)، حيث أثبتت دراسة (RMR)التي تؤثر في

 (Sparti, et al,1997)، وفي  دراسة أخرى إلى (RMR)%( من 79.8فسرت ما نسبت  )

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

( وصل Arciero, et al., 1993(، وفي دراسة ارسيريو وآخرون )RMR%( من )83)

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

 .(RMR%( من )84نسبت  )

ا إلى متغ (BSA)وعند المقارنة في  يري الجنس والصف والتفاعل بينهما تبين وجود تبعا

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

ا إلى  (RMR)تفاعل بين الجنس والصف في الت ثير في  ، والسبب الرئيس في ظهور الفروق تبعا

  (FFM)لة الجسم الخالية من الشحوم متغيري الجنس والصف يعود إلى زيادة كتلة الجسم وكت

ضا والايادة فيها مع التقدم في العمر، نوطول القامة عند الذكور مقارنة باإلناث، كذلك النمو وال

ا للجنس ولصالح الذكور اتفقت النتائا مع نتائا دراسات كل من:  ارسيرو فيما يتعلق بالفروق تبعا

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

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

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

الرئيس في ذلك مرتبط  ( والسببRMRأعلى من اإلناث في التمثيل الغذائي خالل الراحة )

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

 .الراحة %( من القيمة الكلية للتمثيل الغذائي خالل30-20العضالت تستهلك ما نسبت  )

 (FFM)وفيما يتعلق ب ثر العمر فان ذلك أيضا يعدود إلدى النمدو والنضدا فدي كتلدة الجسدم و 

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

، وفيما يلي بيان لبعض المعادالت التي اعتمددت (RMR) المعادالت التي تم التوصل اليها لقياس

 منها: والعمر كتلة الجسم وطول القامةلى ع

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

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

 التالي: 

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

 ( معادلة مفالين وآخرينMifflin et al., 1990( يدتم حسداب :)RMR فدي هدذه المعادلدة )

باالعتماد على قياس كتلدة الجسدم )كغدم(، والطدول )سدم(، والعمدر )سدنة( وذلدك علدى النحدو 

 التالي:

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

  5)العمر سنة( + 4.92

 منها: (FFM)أيضا يوجد دراسات اعتمدت على 

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

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

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

 مع( ادلة كننا هامCunningham, 1980( يتم حساب :)RMR في هذه المعادلة )

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

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

الذكور  ( بداللة مؤشر كتلة الجسم لكل منRMRوقد تم التوصل إلى معادلتين للتنبؤ في )

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

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

 الت.( نالحا استخدامهما ضمن هذه المعادRMRللمعادالت السابقة المستخدمة للتنبؤ في قياس )
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 االستنتاجات

 في ضوء نتائا الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات األتية

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

 الدراسة.

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

االختالف في العوامل المتعلقة بالوراثة، والتغذية، والعوامل  ية، وذلك بسببالفئة العمر

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

 خر.آاليومية الممارسة من مجتمع إلى 

د الذكور تتناسب المتغيرات قيد الدراسة تناسبا طرديا مع متغير الصف ، وغالبيتها اعلى عن .3

 مقارنة باإلناث.

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

 خالل الراحة ونسبة شحوم الجسم عند كل من الذكور واإلناث.

 تم بناء مستويات معيارية للمتغيرات قيد الدراسة. .5

 التوصيات

 ى الباحثان بالتوصيات اآلتيةفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها، أوص

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

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

 التغذية، والبراما الحركية في هذه المرحلة.

مؤشر كتلة  عليم نشرة توعية ألولياء أمور الطلبة حولضرورة عمل وزارة التربية والت .2

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

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

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

 وقيام معلمين ومعلمات من أصحاب تخصص التربية الرياضية بتدريسها.

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

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

 المجتمع الفلسطيني.

اجراء دراسة حول ت ثير االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر على تركيب الجسم والتمثيل  .5

 الغذائي خالل الراحة لدى الفئات العمرية المختلفة.
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  كر وتقدير:

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

جامعة االستقالل، لذلك يتقدم الباحثان  -ي في الجامعات الفلسطينية العامة لدعم البحث العلم

بالشكر والتقدير للعاملين في مجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي تقديراا 

 لجهودهم البناءة والمساهمة في إنجاز هذا البحث.

 


