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( نذي شلبسعٍ BMIدساعخ ػاللخ ثؼط انؼبداد انصحُخ مبؤشش كزهخ اجلغى )
 انُشبغ انجذٍَ نكجبس انغٍ

 ا.ـ.د/ احمد قدرم محمد
 :مقدمة ك مشكمة البحث

تلإر العادات الو ية تأإيران كاض ان ىم  الو ة العامة لمقرد  مف  يث ااتيار بعض 
هماؿ البعض اآلار مما يككف لر ا إر الكاضة ىم  الو ة مف  يث  العناور الغذا ية كاه

اتج ىف نقص و  بعض العناور الغذا ية الت  تناكلءا االنساف  كالذم  دكث سكس التغذية الن
يلإر بدكرا ىم  معدات النمك كالو ة كالمرض  كما يتأإر بر معامؿ الذكاس كالقدرة ىم  
الت ويؿ ككإيرا ما يمتد  إرا إل  النكا   النقسية كالسمكؾ ااجتماى  ا مر الذم يكجب ضركرة 

 ية الوراد اللعب.ااهتماـ بالإقاوة الغذا 
كما تعتبر قياسات التركيب الجسم    د المللرات الءامة الت  لءا ىفقة بالو ة 

)   د الم ددات الءامة BMIكمستكل المياقة الو ية العامة لمقرد  كيعتبر مللر كتمة الجسـ (
ات الغذا ية لمعروة تركيب الجسـ كالتنمية الغذا ية كا مف الغذا   كالذل بدكرا يلإر ىم  السمككي

كالمستكل الو   العاـ لممجتمم   كما يمكف استادامر ىند كضم برامج و ية ل وراد كااوة 
كبار السف  كإر المتضرريف مف سمككياتءـ الغير و ية  نظران استقطاع الجزس ا كبر مف 

 )ِِ:  ٕ(     َدامءـ و  تكاليؼ العفج 
الو ة إذ ىمير  ف يعمؿ ىم   ماية بي تر كما  ف لممجتمم دكران هامان و  تعزيز ك ماية 

كنلر مقاهيـ السمكؾ الو    والسمكؾ الو   يءدؼ إل  ااستقادة مف  وراد ااسرة  كا بد مف 
قيادات العمؿ النظامية كااجتماىية كا همية   ف يقكمكا بدكرهـ و  تطبيؽ السمكؾ الو    

 )ٗ:  ْبعضءا. (كمعروة الكقاية مف ا مراض كطرؽ ااكتلاؼ المبكر ل
كما اف العادات كالسمككيات الغذا ية  وراد المجتمم تلإر ىم  تطكير السمككيات الغذا ية 
الت  تتداؿ بدرجة ىميقة و  تكجير سياسات ا مف الغذا   كالتاطيط النقدم القكم  كتنميتءا 

كم  بدكرها ىم  كهك تأإير ىكس  تبادل   يث تلإر سياسة التنمية الغذا ية كاامف الغذا   الق
 )ِِ: ٕالسمككيات الغذا ية كالمستكل الو   العاـ لممجتمعات.  (

كتعتبر ملكمة ااهتماـ بكبار السف كال الة الو ية لءـ مف  هـ الملكفت الت  تكاجر 
المجتمعات ال الية  كمف إـ ظءرت  همية الدراسة و  ربط العادات الو ية لكبار السف بمللر 

 عتبر   د الم ددات الءامة لقياس معدات السمنة.كتمة الجسـ كالذم ي
كمف افؿ اطفع البا ث ىم  الدراسات الااوة بالقياسات الجسمية  كو   دكد ىمـ 

) كالعادات BMIالبا ث لـ يتكوؿ إل   م دراسة اهتمت بالعفقة بيف مللر كتمة الجسـ (
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 الو ية لكبار السف.
 أىداؼ البحث:

 ة الجسـ لدل كبار السف.التعرؼ ىم  مستكل مللر كتم )ُ(
 التعرؼ ىم  مستكل العادات الو ية لدل كبار السف. )ِ(
 ) كالعادات الغذا ية   BMI)   التعرؼ ىم  العفقة بيف مللر كتمة الجسـ (ّ(    

 لدل كبار السف.          
 تساؤالت البحث :

 ما هك مستكل مللر كتمة الجسـ لدم كبار السف. )ُ(
   لدل كبار السف.ما هك مستكل العادات الو ية )ِ(
 ما ه  العفقة اارتباطية بيف مللر كتمة الجسـ كالعادات الو ية لدل كبار السف. )ّ(

 مصطمحات البحث :
 : BMI( مؤشر كتمة الجسـ 0)

هك ىبارة ىف طريقة ونية لمتعبير ىف كزف الجسـ و  ضكس ىفقتر بطكؿ القامة  كمف  
 )ُّٗ:  ُإـ ايجاد مللر  لمتعبير ىف درجة البدانة.   (

 ( العادات الصحية :7)
ه  السمكؾ  ك الطرؽ المتبعة و  إىداد الغذاس  كتلمؿ جميم ىمميات إنتاج الغذاس 

 )ِٓ:  ِكتازينر كتونيعر كتكزيعر كتناكلر.   (
 الدراسات السابقة:

"المعمكمات الغذائية ) بدراسة ىف نلر ّ( )ُْٗٗ( "إلياـ أسماعيؿ شمبي"قامت  )ُ(
ا  جسماني كمستكل األداء لطالب التربية الرياضية بالقاىرةكعبلقتيا بالتككيف ال

كهدوت الدراسة إل  التعرؼ ىم  المعمكمات كالمقاهيـ الغذا ية لطمبة الوؼ الرابم 
) ََُكىفقتءا بالتككيف الجسمان   كقد استادمت المنءج الكوق  ىم  ىينة قكامءا (

ية بيف الإقاوة الغذا ية كقمة نسبة طالبة  كتكومت نتا ج الدراسة إل  كجكد ىفقة ارتباط
 الدهكف و  الجسـ.

"الثقافة الغذائية ألكلياء ) بدراسة ىنكانءا ٔ( ـ)َََِا (مجدم كماؿ خ اجيقاـ ا )ِ(
األمكر كعبلقتيا بالتككيف الجسماني كاالضطرابات الغذائية لطبلب المرحمة اإلعدادية 

قة بيف الإقاوة الغذا ية كالتككيف   كهدوت الدراسة إل  التعرؼ ىم  العفبمحافظة القاىرة
) طالب كطالبة  ِْٕالجسمان   كاستادـ البا ث المنءج الكوق  ىم  ىينة قكامءا (

ك سقرت نتا ج الدراسة إل  كجكد تأإير كاضة لمستكل الإقاوة الغذا ية ىم  بعض 
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 قياسات التككيف الجسمان  .
بناء مستكيات ) بعنكاف آ(ـ) ََُِ( عبد الناصر القدكمي كعمى الطاىر) دراسة ّ( 

معيارية لمؤشر كتمة الجسـ كمساحة سطح الجسـ كالكزف المثالي كنسب محيط الكسط 
  كهدوت الدراسة لمحيط الحكض كالتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدل طبلب جامعة بيرزيت"

إل  التعرؼ ىم  مستكيات مللر الجسـ كمسا ة سطة الجسـ كالكزف المإال   فؿ الرا ة  
) طالب كطالبة كاستادمت المنءج الكوق   ُِْك جريت الدراسة ىم  ىينة قكامءا (

ك سقرت نتا ج الدراسة إل  التكوؿ إل  إفإة معدات لمتنبل و  قياس التمإيؿ الغذا   افؿ 
 الرا ة بدالة مسا ة سطة الجسـ.

تأثير ا) كىنكانءا ٗ) (َُُِ( Huang Xiao et all ىيكنج أكسيك كأخركف) دراسة ْ(
كهدوت الدراسة إل   مؤشر كتمة الجسـ عمى ضغط الدـ لدل األط اؿ ذك السمنة الم رطة"

) كضغط الدـ لدل ا طقاؿ الذيف يعانكف مف BMIالتعرؼ ىم  العفقة بيف مللر كتمة الجسـ (
) سنة  كتكومت ُٓ – ُِ) طقؿ مف سف (ِٓٓٔالسمنة  كتـ إجراس الدراسة ىم  ىينة قكامءا (

% مف ا طقاؿ ِٗ.ّٗ% مف ا طقاؿ يعانكف مف زيادة و  الكزف كٕ.َِإل   ف  الدراسة
 يعانكف مف السمنة المقرطة ك ف هناؾ ىفقة ارتباطية بيف زيادة الكزف كزيادة معدات ضغط الدـ.

"مدة نـك ) كىنكانءا ُِ)(ََِٗ( Thomas, A , et all تكماس كأخركف) دراسة ٓ(    
كهدوت الدراسة إل  التعرؼ ىم  العفقة مدة نكـ المكظقيف  سـ"المكظ يف كمؤشر كتمة الج

) مكظؼ  كتـ ت ديد مدة وترات ُُّٔكمللر كتمة الجسـ  ك جريت الدراسة ىم  ىينة قكامءا (
النكـ لكؿ يـك مف  ياـ العمؿ ك ياـ العطفت كقياس الطكؿ كالكزف  كمف  هـ نتا ج الدراسة كجكد 

مللر كتمة الجسـ مم ا اذ و  ااىتبار السمكؾ الو   ىفقة بيف ىدد ساىات النكـ ك 
 كالعكامؿ الديمكجراوية كمستكم العمؿ .

 إجراءات البحث :
 ( منيج البحث :0)

 استادـ البا ث المنءج الكوق  نظران لمفسمتر
 ( عينة البحث :7)

س مف كبار السف المماسيف لنلاط بدن  مقنف ك ىضا ِٗ جريت الدراسة ىم  ىينة قكامءا 
ذككر) مف العينة الكمية الجراس  ُُاناث    ُّورد ( ِْبنادم اللمس الرياض   تـ ااتيار 

ودؽ كإبات استمارة قياس العادات الغذا ية  إـ تـ تطبيؽ القياسات ىم  باق  العينة كقكامءا             
 ذككر) .ّٔاناث   ِّورد (  ٖٔ
 ( أدكات جميع البيانات :3)
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 اس الطكؿ.جءاز استاميتر لقي - 
 ا لقياس نسبة الدهكف و  الجسـ.Inbodyجءاز ا -ب

 كزف طبيع  ٗ.ِْ – ٓ.ُٖ قؿ  مف  BMIكيعتبر مللر كتمة الجسـ 
 كزف  كإر مف الطبيع  ٗ.ِٗ – ِٓمف 
 واكإر سمنة َّ

 تعريب  ساس كؿ راتب). –قا مة  سمكب ال ياة الو   (إىداد جيركلكس  -ج
 شركط اختيار العينة:

سنة ك كالذيف يمارسكف تدريبات بدنية  َٓىينة الب ث مف كبار السف وكؽ  تـ ااتيار-ُ
 َبانتظاـ
 َمكاوقة ىينة الب ث ىم  اجراس التجربة  -ِ
 َىدـ التراؾ ىينة الب ث و  ب كث تطبيقية اارل -ّ

 خطكات اجراء البحث :
 التجربة االستطبلعية : -اكال :

 ت ال :قاـ البا ث بيجراس الدراسة ااستطفىية كهدو
 َاجراس مقابفت لاوية مم اوراد العينة لت ديد الملتركيف و  الب ث -ُ
 َتكوير ااجءزة كاادكات المستادمة و  الب ث كالتأكد مف وال يتءا  -ِ
ذككر) مف العينة الكمية الجراس ودؽ كإبات استمارة  ُُاناث   ُّورد ( ِْتـ ااتيار   -ّ

 َقياس العادات الغذا ية 
 ساسية :التجربة اال -ثانيا :

تـ اجراس قياسات الب ث و  القترة الوبا ية ىم  ىينة الب ث كهـ مف كبار السف  -ُ
 َالممارسييف لمنلاط البدن  بلكؿ منتظـ بنادل اللمس الرياض  

 َتـ قياس الطكؿ كالكزف كمللر كتمة الجسـ ىم  العينة ااساسية   -ِ
تعريب  ساس كؿ  –كلكس إـ تـ تطبيؽ استبياف قا مة  سمكب ال ياة الو   (إىداد جير  -ّ

 راتب) ىم  ىينة الب ث.
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 عرض كمناقشة نتائج البحث :
 ( صدؽ االتساؽ الداخمي0جدكؿ رقـ )

 القيمة اإلجمالية معامؿ ارتباط المحكر ـ
 َْٗ,َ* ّْ,َ* االنتظاـ في النشاط البدنى ُ
 َُٓ,َ* ْٖ,َ* عادات الطعاـ ِ
 َََ,َ* ّٕ,َ* التدخيف ّ
 َََ,َ* ِٖ,َ* العقاقير ْ
 َّْ,َ* ْْ,َ* التحكـ في التكتر ٓ

 ) كجكد وركؽ ذات دالة ا وا يا بيف الم اكر كالمقياس.ُيتضة مف جدكؿ رقـ (
 ) َقيمة (ر) الجدكلية ىند مستكل دالة.َٓ( 

     ِْف= ( ثبات استمارة العادات الصحية 7جدكؿ رقـ )

) اف قيـ معامؿ اارتباط بيف التطبيؽ ا كؿ كالإان  داؿ ا وا يان ىند ِدكؿ رقـ (يتضة مف ج
 % مما يدؿ ىم  إبات اااتبارات قيد الب ث.ٓمستكل معنكية 

 ( لدم عينة البحثBMI( مؤشر كتمة الجسـ )3جدكؿ رقـ )

 ) لدم ىينة الب ثBMIجدكؿ يكضة مللر كتمة الجسـ (
 62(        مستكل العادات الصحية لعينة البحث ف = 2قـ )جدكؿ ر                 

 المستكم النسبة المئكية ح ـ المحاكر ـ
 و  مر مة الاطر %ّٓ ُِٓ.ِ ّٔ.ّ االنتظاـ في النشاط البدني 0
 جيد %ِٔ ْٖ.ُ ِّْ.ٔ عادات الطعاـ 7
 ممتاز %ُٗ ِِٔ.ِ َُِ.ٗ التدخيف 3
 جيد %ٕٔ ِٖ.ُ ُٔ.ٕ العقاقير 2
 و  مر مة الاطر %ٗٓ ُِّ.ِ ُُ.ٔ ـ في التكترالتحك 1
 جيد %ٓٔ ِّٔ.ٓ ّْْ.ِّ المقياس الكمي 

 المحاكر ـ
معامبلت  التطبيؽ الثاني التطبيؽ األكؿ

 ح ـ ح ـ اطاالرتب
 ُِٗ.َ ُِٕ.ُ ُّْ.ّ ِّٗ.ُ ُّ.ّ االنتظاـ في النشاط البدني ُ
 ْْٖ.َ ِٖ.ُ ِِِ.ٓ ِٕٓ.ُ ْٔ.ٓ عادات الطعاـ ِ
 ّٗٗ.َ ِِْ.ّ َُّ.ٖ ِّْ.ّ ُِ.ٖ التدخيف ّ
 ٕٖٓ.َ ُْٕ.ُ ِِٖ.ٓ ِْٕ.ُ ُِْ.ٔ العقاقير ْ
 ُِٖ.َ ِٓ.ُ ِِٖ.ْ ُٕ.ُ ُِ.ٓ التحكـ في التكتر ٓ

 سمنة كزف زائد كزف طبيعي كزف أقؿ مف الطبيعي عدد العينة المجمكع
التجربة 

 ستطبلعيةاال
 ٖ ْ ُ وقر ُّ إناث
 ْ ْ ّ وقر ُُ ذككر

 ُْ ُِ ٔ وقر ِّ إناث التجرية االساسية
 َُ ُْ ُِ وقر ّٔ ذككر

 اإلجمالي
 ِِ ُٔ ٕ وقر ْٓ إناث
 ُْ ُٖ ُٓ وقر ْٕ ذككر
 ّٔ ّْ ِِ وقر ِٗ إجمال 
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 جدكؿ يكضة مستكيات العادات الو ية لعينر الب ث
 (1جدكؿ رقـ )

 العبلقة بيف العادات الصحية كمؤشر كتمة الجسـ

 المحاكر   ـ
 (BMIمؤشر كتمة الجسـ )

 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط
 وقر *َِٓ.َ- النتظاـ في النشاط البدنيا ُ
 وقر *ُِْ.َ- عادات الطعاـ ِ
 وقر *ْْٗ.َ التدخيف ّ
 وقر *ُّْ.َ العقاقير ْ
 وقر *ّْْ.َ- التحكـ في التكتر ٓ

 َِِ.َ=  َٓ.َقيمة (ر) الجدكلية ىند 
 (BMI(      داللة ال ركؽ بيف العادات الصحية كمؤشر كتمة الجسـ )6جدكؿ رقـ )

درجة  مجمكع المربعات مصدر التبايف حاكرالم ـ
 الحرية

القيمة  قيمة )ف(
 األجمالية

0 
 ُٕٕ.َ ِ ّْٖ.ُُ بيف المجمكىات االنتظاـ في النشاط البدني

َ.ُْٕ 
  ٔٔ ٗٗ.ْٗٗ دااؿ المجمكىات

 عادات الطعاـ 7
 ِ ِٓ.َُ بيف المجمكىات

ُ.ُِّ َ.ُِٖ 
 ٔٔ ِٓ.ِِٓ دااؿ المجمكىات

 التدخيف 3
 ِ ّٖ.ُٕ بيف المجمكىات

ُ.ّّْ َ.ُِٖ 
 ٔٔ ُٓ.ْْٔ دااؿ المجمكىات

2 
 العقاقير

 ِ ُُِ.ّٓ بيف المجمكىات
 ٔٔ ّْٖ.ِْٓ دااؿ المجمكىات  َُِ.َ *ِّٔ.ْ

 التحكـ في التكتر 1
 ِ ّٖٗ.ْ بيف المجمكىات

َ.ُِٔ َ.ُٓٔ 
 ٔٔ ُٖٖ.ِّٕ دااؿ المجمكىات

 َُٓ.ّه   َٓ.َقيمة ؼ الجدكلية ىند مستكل 
 (2جدكؿ رقـ )

 (BMIال ركؽ بيف عينة البحث في متغير العقاقير كفقا لمؤشر كتمة الجسـ )
 ال ركؽ بيف المتكسطات المتكسط المجمكعة المحكر ـ

 سمنة كزف زائد كزف طبيعي

 العقاقير ُ

 *ّٖ.ُ َٕ.ُ  ِْْ.ٖ كزف طبيع 
 ْْٖ.َ   ُْ.ٕ كزف زا د
    ِٔ.ٔ سمنة

 
 
 
 
 
 

 ِّ=  ِف    ّٔ=  ُف داللة ال ركؽ بيف الذككر كاإلناث في متغيرات البحث )ٖجدكؿ (
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 المحاكر ـ
القيمة  ت االناث الذككر

 اإلجمالية
   ح ـ ح ـ

 ُُٗ.َ ِّ.ُ- ُٕ.ِ ُٓ.ْ ُٗ.ِ ُٖ.ّ االنتظاـ في النشاط البدني 0
 ِّْ.َ ُْٗ.َ- ُٖ.ُ ُٕ.ٔ ُِ.ِ ِّ.ٔ عادات الطعاـ 7
 ُّٓ.َ ُِٔ.َ ُٗ.ِ ُٗ.ٖ ُْ.ِ ُْ.ٗ التدخيف 3
 َُُ.َ *ُٕ.ِ ُٗ.ِ ُٕ.ٔ ّٖ.ُ ُِ.ٖ العقاقير 2
 ُِٓ.َ ُّٕ.ُ- ُّ.ِ ُِ.ٔ ّٗ.ُ ّٕ.ٓ التحكـ في التكتر 1
6 BMI مؤشر كتمة الجسـ ِٔ.ُِ ٓ.ُّ َّ ٓ.ُْ -ِ.ُِٗ* َ.ََٓ 

 ُٕٔ.ُ=  َٓ.َقيمة ت الجدكلية ىند مستكل 

 مناقشة  كت سير النتائج:
 مناقلة نتا ج الب ث مف افؿ تسالات الب ث كالت  تنص ىم :  سكؼ يتـ

 ما هك مستكم مللر كتمة الجسـ لدل كبار السف؟ )ُ(
)  ف ىينة الب ث تنكىت ما بيف المعدؿ الطبيع  لكزف الجسـ  ّيتضة مف جدكؿ رقـ (
ذككر) ككزف  ُِإناث   ٔ( ُٖ%) ككاف ىددهـ ٗ.ِْإل   ٓ.ُٖكالذم يتراكح ما بيف (

ذككر). كبمي ىددهـ  ُْإناث  ُِ( ِٔ%) ككاف ىددهـ ٗ.ِٗ – ِٓراكح ما بيف (زا د ت
ذككر) كذلؾ كوقان لقياس مللر  َُإناث    ُْورد ( ِْكالذيف كومكا إل  مر مة السمنة 

 .  BMIكتمة الجسـ 
إل   همية تركيب الجسـ و  المساىدة و   ُٖٔٗ ,Buskirk) ٖكهذا ما يلكدها بكسكرؾ(

كدراسة القركؽ بيف الجنسيف كالمجتمعات ككوؼ النمك كالنضج كالبمكغ  تونيؼ ا وراد 
كاللياكاة مف  يث ككنر طبيع   ـ  ير طبيع   كتكوير  سس مرجعية لفستلارات 
الغذا ية كالتغيرات القسيكلكجية كتونيؼ ا مراض مإؿ السرطاف  كروم مستكل المياقة 

 اوسة. البدنية  كدليؿ لمرياضييف الذيف يستعدكف لممن
 )مناقلة التسالؿ الإان  كالذم ينص ىم  اما هك مستكل العادات الو ية لدل كبار لسفا.ِ(

) تنكع مستكل العادات الو ية وق  م كر االتدايفا  وؿ ىم  معدؿ ْيتضة مف جدكؿ (
) مما يدؿ إل   ف الغالبية مف ىينة الب ث ا تداف مما َُِ.ٗممتاز  يث بمي متكسط الم كر (

لة لءذا الم كر و  العادات الو ية  كما بمي معدات م كر اىادات الطعاـا ىم   ىط  دا
). كما بمي معدات م كر االعقاقير ىم  ِّْ.ٔمعدؿ جيد  يث بمي المتكسط لءذا الم كر (
)  مما يعط  دالة ىم  تناكؿ  وراد العينة ُٔ.ٕمعدؿ جيد  يث بمي المتكسط لءذا الم كر (

 ال اات المرضية. ىم   دكية لعفج بعض
كما بمي معدات م كر الت كـ و  التكوير ىم  معدؿ او  مر مة الاطرا  يث بمي المتكسط 

 ) مما يعط  مللر إل   ف هناؾ قوكر و  القدرة ىم  الت كـ و  التكوير.ُ.ٔ(
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كما بمي معدات م كر ااانتظاـ و  النلاط البدن ا ىم  معدؿ او  مر مة الاطرا  يث 
) مما يعط  مللر إل  ىدـ اانتظاـ الجيد لعينة الب ث و  ممارسة النلاط ّٔ.ّط (بمي المتكس

 ).ّْْ.ِّالبدن  بلكؿ منتظـ   كما  وؿ المقياس الكم  ىم  درجة جيد بمتكسط (
)  يث  كدت الدراسة َُ) (َُِْ(Huang et allكهذا ما تلكدها دراسة هكاني ك اركف 

 يدة لر التأإير االيجاب  ىم  ت سيف ال الة الو ية لمقردإل   ف ممارسة السمككيات الو ية الج
ك تطكير العادات الو ية كالذم ي سف الكى  الغذا   لفوراد  كقد  كدت الدراسة إل   نر ا 
يكق  تكور الطعاـ ما لـ يكف القرد قادر ىم  انتقاس الطعاـ الو    كا يستإن  ذلؾ إا ىف 

 ؾ ا وراد.طريؽ التكىية الغذا ية كت سيف سمك 
مناقلة التسالؿ الإالث كالذم ينص ىم  اما ه  العفقة اارتباطية بيف مللر كتمة  -)ّ( 

 الجسـ كالعادات الو ية لدل كبار السفا   
)  ف مللر كتمة الجسـ يناقض بت سف العادات ٖ  ٕ  ٔ   ٓيتضة مف افؿ جداكؿ (

كتر. كهذا ما يلكدها تيمكر كآاركف الغذا ية كممارسة النلاط البدن  كالت كـ و  مستكل الت
)   يث  كدت الدراسة إل   ف ممارسة النلاط البدن  بوكرة منتظمة تقمؿ مف ُّ(  )ََُِ(

ا مراض المزمنة كارتقاع مستكل المياقة البدنية  ك يضا التأإير االيجاب  لتككيف الجسـ كالقدرة 
 لكظيقية.

  إل   ف هناؾ ىفقة ىكسية بيف )ُُ)(ََِٗكتتقؽ  يضا مم نتا ج تكماس ك اركف (
 ).BMIالعادات المادية االيجابية كارتقاع مللر كتمة الجسـ (

) كجكد ىفقة ارتباطية ذات دالة إ وا ية بيف م كر ٖ   ٕكما يتضة مف جدكل  ( 
)   يث يتضة كمما زادت العقاقير المتناكلة  إر ذلؾ تأإير BMIالعقاقير كمللر كتمة الجسـ (

) ُُ(Reza, et all)  كهذا ما تلكدها دراسة ريزا ك اركف BMIستكل كتمة الجسـ (سمب  ىم  م
 يث  كدت الكظيقة  ف هناؾ ىفقة ارتباطية بيف مللر كتمة الجسـ كمعدات االوابة 
با مراض  وكمما قمت معدات كتمة الجسـ قؿ معدؿ التعرض ل مراض كمف إـ تقميؿ العقاقير 

 المتناكلة.
 التكصيات:االستنتاجات ك 

 أكال االستنتاجات :
) تتراكح بيف زيادة و  معدات زيادة الكزف إـ مستكم السمنة إـ BMIمللر كتمة الجسـ ( )ُ

 الكزف الطبيع .
مستكل العادات الو ية لعينة الدراسة ااتمؼ تبعان الاتفؼ الم اكر مف مستكل  )ِ

)  إـ اانتظاـ و  (ممتاز) كم كر التدايف  إـ العقاقير كىادات الطعاـ بمستكل (جيد
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 النلاط البدن  كالت كـ و  التكتر بمستكل (معرض لماطر).
 كجكد ىفقة طردية بيف مللر كتمة الجسـ كم اكر التدايف كالعقاقير. )ّ
كجكد ىفقة ىكسية بيف مللر كتمة الجسـ كم اكر ىادات الطعاـ كاانتظاـ و  النلاط  )ْ

 البدن  كالت كـ و  التكتر.
 إ وا ية بيف مللر كتمة الجسـ كم كر العقاقير. كجكد وركؽ ذات دالة )ٓ

 ثانيا: التكصيات:
 العمؿ ىم  ضركرة  ف يككف هناؾ برامج تكىية لمعادات الو ية كنلرها بيف المجتمم. )ُ
ضركرة تطبيؽ مللر كتمة الجسـ ىم  اوراد المجتمم ك ف تككف   د المللرات الءامة  )ِ

 لتقييـ ال الة الو ية ل وراد.
النلاط البدن  و  الكزارات كا ندية كاللركات  مف افؿ برامج مقننة تلجيم ممارسة  )ّ

  سب ا ىمار السنية كالق ة المتعامؿ معءا.
ضركرة نلر برامج التكىية مف  ضرار التدايف  برامج العادات الغذا ية السميمة كبرامج  )ْ

 الت كـ و  التكتر كبرامج االيجابيات كالسمبيات لمعقاقير الدكا ية.
 البحثمراجع 

 اكال : المراجع بالمغة العربية :
مذكرة  كمية التربية  : التربية الصحيةـ  )َُِْ( أحمد عمى حسف، عبلء سيد نبيو )ُ

 الرياضية لمبنيف  القاهرة.
ا  جامعة  ـ "العادات الغذائية كأثره عمى السمكؾ الغذائي)ـ : ََِٕ( الزىراني، مارية )ِ

 القرل  قسـ التغذية كىمـك ا طعمة.
" المعمكمات الغذائية كعبلقتيا بالتككيف الجسماني ـ :  )ُْٗٗ( ـ إسماعيؿ شمبيإليا )ّ

  نتاج ىمم   كمية التربية الرياضية كمستكل األداء لطالبات كمية التربية الرياضية
 لمبنات  القاهرة  جامعة  مكاف.

  الملتمر ا كؿ لقسـ ىمـ السمكؾ كتحديات العصرـ): ََِْ( إلياـ إسماعيؿ شمبي )ْ
 ـ.ََِْإبريؿ  ِٗ-ِٕلنقس الرياض   جامعة طنطا/ ا
"بناء مستكيات معيارية لمؤشر كتمة   ـ )ََُِ( عبد الناصر القدكمي، عمى الطاىر )ٓ

الجسـ كمساحة سطح الجسـ كالكزف المثالي كنسبة محيط الكسط لمحيط الحكض 
ل ب اث    مجمة جامعة النجاح كالتمثيؿ الغذائي خبلؿ الراحة لدل طمبة جامعة بيرزيت

   ومسطيف.ِْالمجمد 
"الثقافة الغذائية ألكلياء األمكر كعبلقتيا بالتككيف ) ـ: َََِ( مجدل كماؿ خ اجي )ٔ



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

317 

  رسالة الجسماني كاالضطرابات الغذائية لطبلب المرحمة اإلعدادية بمحافظة القاىرة
 جامعة  مكاف. –ماجستير  ير منلكرة   كمية التربية الرياضية لمبنيف  القاهرة 

 ا  دار القكر العرب   القاهرة."القكاـ السميـ لمجميعـ): ََِّ( محمد صبحي حسانيف )ٕ
 -ثانيا: المراجع االجنبية :

ٖ) Buskirk, E., R (ُٖٗٔ), Body composition analysis: (َُ The 
Past, Present and Future. Journal of Research for exercise and 
sport, ٖٓ (ُ) ُ-َُ. 

ٗ)  Huang Xiao er al, (َُُِ) " Impeact of BMI on Blood pressure 
in overweight and obesity children (Chinese). Journal of 
Tropical Medicine (Gaung Zhou) ٔ, ُّٕ-ُْٕ, َِٕ. ٔref. 

َُ)   Huang, et al (َُِْ), Effects of nutrition and exercise health 
behaviors' on predicted Risk of cardiovascular disease among 
workers with different body mass index Levels, International 
Journal of environmental research and public health َُِْ, ُُ, 
ْْٔٔ – ْٕٔٓ. 

ُُ)   Reza, et al (َُِِ) Relation between behavior pattern, job 
satisfaction, BMI and WHR in Shiraz Physical education office 
Personnel's Procardia-social and Behavioral Sciences ْٕ (َُِِ) 
ُٖٓٗ – ُّٖٔ. 

ُِ)   Thomas, et all, (ََِٗ): "Employees Sleep duration and body 
mass index: Potential Confounders, Prev Med> May; ُْٖٓ): ْٕٔ-
َٕ. 

ُّ)   Toylor, A.W. Johnson> M. J. (ََُِ), physiology of exercise 
and health aging, human Kinetics. 


