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البحث إلى التعرف عمى عالقة المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى بمؤشر كتمة الجسم  ييدف
إستخدم الباحث المنيج الوصفى وقد أجريت  ، اإلعداديو بمحافظة القميوبيو لدى تالميذ المرحمو

عية من تالميذ المرحمو اإلعداديو حيث بمغت العينة االستطال (1414عينة قواميا ) الدراسة عمى
اإلستماره ،  ( تمميذ وتمميذه لعدم استكمال بيانات421( تمميذ وتمميذه وتم إستبعاد )411األولى )

ممثمين لمريف والحضر بمحافظة  اإلعداديو ( من تالميذ المرحمو7193) بينما بمغت العينة األساسية
إلقتصادى ومؤشر وجود إرتباط ضعيف بين المستوى اإلجتماعى االقميوبيو ، وقد أظيرت النتائج 

وجود فروق ذات داللو إحصائيو عند مستوى ، كما أشارت النتائج إلى كتمة الجسم لدة عينة البحث 
 إناث الريف فى الطبقو الدنيا لمؤشر كتمة الجسم ( بين إناث الحضر و1010داللو المعنويو )

" الحضر ىو محور  وكانت اكثر المحاور تأثيرًا فى إنتشار السمنو بين إناث لصالح إناث الحضر
" عدم ممارسة األنشطة الرياضيو داخل حصة ، محور ممارسة الرياضو بإنتظام فى نادى معين " 

وجود فروق ذات داللو إحصائيو عند مستوى كما أشارت النتائج إلى  ،التربيو الرياضيو المدرسيو " 
سطو لمؤشر كتمة الجسم ( بين ذكور الحضر و ذكور الريف فى الطبقو المتو 1010داللو المعنويو )

وكانت اكثر المحاور تأثيرًا فى إنتشار السمنو بين ذكور الحضر ىو  الحضر لصالح ذكور الحضر
" عدم إىتمام والديك بالنوم مبكرًا وعدم ، محور " تناول الطعام أثناء مشاىدة التمفزيون " محور 

داللو إحصائيو عند مستوى داللو وجود فروق ذات كما أشارت النتائج إلى  ،السير لفترات طويمو " 
( بين ذكور الحضر و ذكور الريف فى الطبقو العميا لمؤشر كتمة الجسم لصالح 1010المعنويو )

ذكور الحضر ، كما يتجمى لنا وجود فروق ذات داللو إحصائيو بين إناث الحضر و إناث الريف 
ثر المحاور تأثيرًا فى إنتشار وكانت اكفى الطبقو العميا لمؤشر كتمة الجسم لصالح إناث الحضر 

ناث الحضر ىيا محور  ،  " تناول الطعام أثناء مشاىدة التمفزيون "السمنو بين ذكور الحضر وا 
 0 " دعوة الوالدين لتناول الوجبات خارج المنزل " محور
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 مكدمة ومشللة البحث

جتماعيههو كبيههره خههالل األربعههة قههرون الماضههي و شههيدت الههدول العربيههو تطههورات إقتصههاديو وا 
أدت إلههى حهههدوث تغيهههرات فهههى الوضهههئ الصههحى والغهههذائى ، وأصهههبحت المهههرا  المزمنهههو المرتبطهههو 
بالغههذاء مههن اىههم أسههبات الوفيههات فههى معظههم ىههذه الههدول ، وتههأتى السههمنو عمههى رأس ىههذه األمههرا  
حيث تبين أن معدالت السمنو عند األطفال والبهالغين قهد تضهاعفت خهالل العشهرين سهنو الماضهيو 

طههر كبيههر إذا لههم تقههم ىههذه الههدول بههإجراءات وقائيههو واسههعو لوقههف زحههف السههمنو عنههد بشههكل ينههذر بخ
جميههئ الفئههات العمريههو 0 وفههى الحقيقههو ال يوجههد مههر  تتههداخل فيههو العوامههل المسههببو لحدوثههو مثههل 
السههههمنو ، وىههههذا شههههكل عقبههههو كبيههههره فههههى مكافحتيهههها فقههههد تحههههدث السههههمنو نتيجههههة عوامههههل إجتماعيههههو 

قتصاديو او عوامل صحيو  أو وراثيو 0 وا 
 

كمهها تعتبههر مشههكمة السههمنو أحههد أكبههر التحههديات التههى تواجههو البشههريو فههى االونههو األخيههره ، 
أعمنهت  منظمهة الصهحة العالميهة إال أن من األمرا  النهادرة العشرين القرن كانت السمنة قبلحيث 
 فهإنم( 2119)  وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية عهام السمنة كوباٍء عالميٍ  م(4113) عام
   0 مميون فرد عمى األقل من البالغين  يعانون من السمنة (111)

ره بهين جميهئ فئهات أصبحت السمنو واحدة من األمرا  المألوفو فى ىذا العصر والمنتشف
وشههرائح المجتمههئ ، حيههث أصههبحت السههمنو عنههد األطفههال مههن المشههكالت الصههحيو الخطيههره االخههذه 
بالنمو بشكل مطرد فى الدول المتقدمو والناميو ، وتشير الدراسات االحصائيو فهى عهدد مهن الهدول 

ن مقارنهة بهالعقود الى ازدياد كبير فى معدالت انتشار السمنو عند االطفال خالل العقدين الماضهيي
السههابقو ، ىههذه الزيههادة عنههد االطفههال زائههدى الههوزن مثيههره لمقمههق حيههث ان السههمنو تسههبت مشههكالت 
صههههحيو عديههههده ، باإلضههههافو الههههى المشههههكالت اإلجتماعيههههو ايضهههها فالطفههههل السههههمين أكثههههر عرضههههة 

قربيهو لممضاياقات مهن قبهل زمالئهو ، كمها تعتبهر السهمنو عنهد االطفهال ىهى أكثهر العوامهل خطهورة ال
والبعيهههده المهههدى عمهههى صهههحة الطفهههل ، ومهههن المحتمهههل جهههدا أن األطفهههال زائهههدى الهههوزن سيصهههبحون 
بهههالغين زائهههدى الهههوزن ايضههها ممههها يجعميهههم فهههى حالهههة خطهههر لحهههدوث امهههرا  مزمنهههو مثهههل السهههكرى 

 ( 8:  02( ) 31)                               وامرا  القمت فى مراحل متقدمو من العمر 0

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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الصههادر عههن  (WHO)لفههت تقريههر منظمههة الصههحة العالميههة طن العربههى فقههد أمهها فههى الههو 
، كارتفهههاع  مكتبيههها اإلقميمهههي فهههي منطقهههة الشهههرق األوسهههط االنتبهههاه إلهههى أن األمهههرا   يهههر المعديهههة

، تعتبر مهن أىهم أسهبات الوفيهات فهي الهوطن العربهي إذ يهنجم  ضغط الدم وداء السكر وداء السمنة
وال يخفهههى عمهههى أحهههد أن مهههن أىهههم العوامهههل المسهههاىمة فهههي ىهههذه  ، اعنيههها مميهههوني حالهههة وفهههاة سهههنوي

، وكميههها عوامهههل بامكهههان الفهههرد ان يهههتحكم فييههها أو  األمهههرا  سهههوء التغذيهههة وقمهههة الحركهههة والتهههدخين
 (         414)                                                 0 يغيرىا بأقل التكاليف وبمجيود قميل

عديده التهى اجريهت فهى الهدول العربيهو أن السهمنو منتشهره بشهكل ممحهوظ تشير الدراسات الف
فى معظم الدول العربيو بالر م من التفاوت فى الحالو اإلقتصاديو والثقافيو بين ىذه الدول ، حيث 
 9تتهههراوح نسهههبو اإلصهههابو بزيهههادة الهههوزن والسهههمنو عنهههد األطفهههال مههها قبهههل السهههن المدرسهههى )أقهههل مهههن 

ىى نسبو عاليو إذا مها تهم مقارنتيها مهئ الهدول الغربيهو ، وترتفهئ النسهبو %( و 8-%7سنوات( بين )
%( عنهههد الطفهههال فهههى المرحمهههو اإلبتدائيهههو ، وبعهههدىا تتضهههاعف النسهههبو فهههى مرحمهههة 42-%8مهههن )

 ( 41:  9)    %( 0                           10-%42المراىقو وتتراوح بين )
  مههى المعههدالت فههي بمههدان إقمههيم شههرق المتوسههطويعههد معههدل انتشههار السههمنة فههي مصههر مههن بههين أع

 : طبقا لمنظمة الصحة العالمية حيث ذكرت أن
 ( مههن النههاس يعههانون مههن زيههادة الههوزن  30األسههوأ ىههي الكويههت حيههث أن أكثههر مههن )%

 0 والسمنة
  مصر في مجموعة تضم العراق والمممكة العربيهة السهعودية حيهث لهدييا معهدالت زيهادة

 %( 910%(  و )99الوزن والسمنة بين )
 ( مهن 03-%01في الترتيت الثالث جاءت األردن ، وسهوريا ، والسهودان ، بمعهدل )%

 .زيادة الوزن و السمنة 
 ( بالترتيت 71%( ، )17وجاءت إيران وسمطنة عمان بمعدل حوالي )%. 

م(  دراسااة عاان 2002كمااا أعاادم تجامعااة اإلسااكندرية وتجامعااة كاليفورنيااا  اا  عااام )
 بها " عثمان تجالل " ووتجدم التال  :السمنة    مصر قام 

 بهين النسهاء  عمهى   معدل انتشار السمنة بين البالغين في مصهر كبيهرة جهدا ، وال سهيما
 . الر م من معدل انتشار سوء التغذية الذي يبدو متناقص بين األطفال 

  معههدالت اإلصهههابة بمهههر  السهههكري وارتفهههاع ضهههغط الهههدم أيضههها عاليهههة جهههدا فهههي مصهههر
 . كل وثيق مئ السمنة والتي ترتبط بش

  السههههمنة مشههههكمة مههههن مشههههاكل المنههههاطق الحضههههرية ، حيههههث مسههههتويات النشههههاط البههههدني
 . منخفضة حست المعايير الدولية  وخاصة في المدن 



 ( يعانين من السمنة وذلك في 11بين نساء المناطق الحضرية ، وجد أن أكثر من )%
كبيهرة عهن أربهئ سهنوات  م( حيهث أشهار ذلهك لزيهادة4111-م4118دراسة قوميهة عهام )

%( كن يعهانين مهن السهمنة حيهث 41سابقة ، أما النساء في المناطق الريفية أقل من )
 . أشار ذلك لتحسن عن أربئ سنوات سابقة 

 ( كانوا يعانون من السمنة أي نصهف معهدل 21بين الرجال في المناطق الحضرية )%
%( مههنيم 9نههاطق الريفيههة )بههين الرجههال فههي الم، أمهها الحضههريات  االنتشههار فههي النسههاء

 (442)                                  0    فقط يعانون من السمنة المفرطة

ولقهههد أثبتهههت الدراسهههات واألبحهههاث التهههى تهههم تنفيهههذىا بالمعيهههد القهههومى لمتغذيهههو و مهههن خهههالل        
لمصهريين يعهانى األعداد التى تتردد عمى العيادة التخصصهية لمسهمنة بالمعيهد أن عهددًا كبيهرًا مهن ا

%( مهههن النسهههاء فهههى مصهههر الالتهههى تتجهههاوز 30مهههن السهههمنة وتشهههير التقهههديرات إلهههى أن أكثهههر مهههن )
( عامهههًا تعهههانين حاليهههًا مهههن زيهههادة الهههوزن طبقهههًا لتقهههارير منظمهههة الصهههحة العالميهههة فهههى 71أعمهههارىن)
 (411)   م( 0                                                               2110سبتمبر )

وتظير أىمية ىذه المشكمة فى أنيا ستيدى خريطة لمميتمين بالناحيهو الصهحيو لمتالميهذ فهى وزراة 
التربيههة والتعمههيم لرسههم السياسههات المناسههبو لمواجيههة شههبح السههمنو وزيههادة الههوزن بههين تالميههذ المرحمههو 

 حساااان "حساااان عمااااى " االعداديههههو بههههإختالف البيئههههو إن كانههههت حضههههرية أو ريفيههههة ، فكمهههها ذكههههر 
م( أن المناطق الريفية تختمف عن المناطق الحضرية فى كثير مهن الخهواص ، فقهد تتمتهئ 4114)

بع  المناطق بموارد إقتصادية وطبيعية ومميهزات إجتماعيهة أو إقتصهادية قهد ال يتهوفر مثميها فهى 
 مناطق آخرى مما ال يجت معو تطبيق سياسة واحهدة لمنيهو  بتمهك المنهاطق دون مراعهاة المهوارد
المختمفهههة والثقافهههات المختمفهههة لكهههل منيههها 0 ىهههذا باالضهههافو الهههى وضهههئ خطهههط مقترحهههو لرفهههئ الهههوعى 
بالثقافههو الصههحيو والغذائيههو وتقههديم بههرامج فعالههو تبههدأ بتوعيههة االسههر بأىميههة اختيههرا الغههذاء المناسههت 

رسهو ألطفاليم واالىتمام بالحالو الصحيو ليم من خهالل الكشهف الطبهى المسهتمر، وصهوال الهى المد
واالىتمام بالوجبات الغذائيو المقدمو لمتالميذ واالىتمام بعمل ندوات لنشر الثقافو الصحيو والتوعيو 
بأىميههههة الغههههذاء الصههههحى وكيفيههههة اختيههههاره باالضههههافو الههههى توجيههههو التالميههههذ الههههى ممارسههههة االنشههههطة 

و الخهارجى الرياضيو سهواء داخهل المدرسهو مهن خهالل درس التربيهة الرياضهيو أو النشهاط الهداخمى ا
لممدرسههو أو عههن طريههق ممارسههة االنشههطة الرياضههيو خههارج المدرسههو واالبتعههاد عههن الخمههول البههدنى 

 ومشاىدة التمفزيون لساعات طويمة 0 
 أهدف البحث    

وييههدف البحههث إلههى التعههرف عمههى عالقههة المسههتوى اإلجتمههاعى اإلقتصههادى بمؤشههر كتمههة  
 :الجسم وذلك من خالل 



عى اإلقتصهادى لهدى تالميههذ المرحمهو االعداديهو بهين ذكهور الريههف تحديهد المسهتوى اإلجتمها -
ناث الحضر 0  وذكور الحضر ، إناث الريف وا 

معرفههة قياسههات الطههول والههوزن لههدى تالميههذ المرحمههو االعداديههو بههين ذكههور الريههف وذكههور  -
ناث الحضر 0  الحضر ، إناث الريف وا 

بين ذكور الريف وذكهور الحضهر معرفة مؤشر كتمة الجسم لدى تالميذ المرحمو االعداديو  -
ناث الحضر 0  ، إناث الريف وا 

  تساؤالت البحث   
( لهدى تالميهذ المرحمهو االعداديهو بمحافظهة  BMIما ىى مستويات مؤشهر كتمهة الجسهم )  -

 القميوبيو بين ذكور الريف وذكور الحضر ؟ 
افظهة ( لهدى تالميهذ المرحمهو االعداديهو بمح BMIما ىى مستويات مؤشهر كتمهة الجسهم )  -

ناث الحضر ؟   القميوبيو بين إناث الريف وا 

 ( BMI) ىههل توجههد عالقههو بههين المسههتوى اإلجتمههاعى اإلقتصههادى ومؤشههر كتمههة الجسههم  -
 لدى عينة البحث ؟

نهاث الريهف فهى  - نهاث الحضهر وا  ىل توجد اختالفات بين ذكهور الحضهر وذكهور الريهف ، وا 
 حافظة القميوبيو ؟( بمBMIالطبقو االجتماعيو الدنيا ومؤشر كتمة الجسم )

نهاث الريهف فهى  - نهاث الحضهر وا  ىل توجد اختالفات بين ذكهور الحضهر وذكهور الريهف ، وا 
 ( بمحافظة القميوبيو ؟BMIالطبقو االجتماعيو المتوسطو ومؤشر كتمة الجسم )

نهاث الريهف فهى  - نهاث الحضهر وا  ىل توجد اختالفات بين ذكهور الحضهر وذكهور الريهف ، وا 
 ( بمحافظة القميوبيو ؟BMIيا ومؤشر كتمة الجسم )الطبقو االجتماعيو العم

 إجساءات البحث 
 ميوج البحث  

إسههتخدم الباحههث المههنيج الوصههفى بأسههموبو المسههحى وذلههك لمالءمتههو مههئ طبيعههة إجههراءات  -
 0 البحث

  عيية البحث   
 جمتنع البحث 

( 42)  ى يتكون مجتمئ البحث من تالميذ المرحمة اإلعداديو بمحافظة القميوبيو ممثمين ف 
إداره تعميميو بمحافظة القميوبيو وىى ) بنيا ، طوخ ، قيا ، قميوت ، القناطر ، الخانكهو ،  هرت ، 
شرق ، كفر شكر ، العبور ، شبين ، الخصوص ( وبعد الحصر النيائى ألعداد المهدارس التابعهو 

 0 تمميذ وتمميذه 241700ليا وأنواعيا بمغ العدد الكمى لمتالميذ 



 عيية البحث 
العمديههة العشههوائية ، حيههث  تمميههذ تههم إختيههارىم بالطريقههة 1414تكونههت عينههة البحههث مههن  

تمميهذ لعهدم اسهتكمال بيانهات  421تمميهذ ، كمها تهم إسهتبعاد  411كانت بمغت العينة االسهتطالعية 
مههههن تالميههههذ المههههدارس اإلعداديههههو التابعههههو  7193اإلسههههتماره ، وبههههذلك أصههههبحت العينههههة االساسههههية 

عميميو االتيو ) بنيا ، طوخ ، القنهاطر( وممثمهين فهى إحهدى عشهر مدرسهو ، وتهم تقسهيم لإلدارات الت
 إناث الريف ( 0–إناث الح –ذكور الريف–العينة إلى أربئ فئات كمايمى )ذكورالحضر

 ( 1جدول )
 توصيف  العيية حسب اإلدازات التعلينيى والبيئة السليية

 

 اجملنوع إىاث إىاث السيف   إىاث احلضس  ذكوز ذكوز السيف ذكوز احلضس  اإلدازة اتعلينيى و
 9997 335 929 294 9662 467 9995 بنها 1
 2027 609 443 958 9426 894 532 طوخ 2
 967 35 - 35 932 - 932 القناطر 3

 4999 979  3220  اجملنوع
 

 وسائل مجع البياىات 
 املسح املسجعى :  -

سههات والبحههوث العمميههو وذلههك فههى ضههوء قههام الباحههث بههإجراء المسههح المرجعههى لمدرا
 ما توفر لمباحث من قواعد بيانات لألبحاث العمميو والمجالت والدوريات العالميو 0

 ستنازة املستوى اإلجتناعى اإلقتصادى  :إ   -
رة قياس المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى مهن تصهميمو كوسهيمة إستخدم الباحث إستما -

 لجمئ البيانات وذلك لمناسبتيا لطبيعة ومنيجية البحث وتحقيقًا ألىدافو 0
" لقيهاس BMI Calculator for Child and Teen   "إسهتخدم الباحهث برنهامج   -

    مؤشر كتمة الجسم 0

 سنتيمتر .تجهاز الرستاميتر لقياس الطولى الكمى لمتجسم بال    -

 تجهاز الميزان الطبى لقياس وزن التمميذ بالكيمو تجرام .     -

 
 
 
 
 



 عسض ومياقشة اليتائج 4/0

 عسض اليتائج  4/1
 ( 2جدول ) 

 ( لدى تالمير املسحلى اإلعداديى مبحافظة الكليوبيى BMIمستويات مؤشس كتلة اجلسه ) 
 3967ن = 

BMI         
 

 النوع -البيئه 

 سمنه وزن زائد وزن صحى نقص الوزن

 % ن % ن % ن % ن

ف
ري

 

إناث
 

 

21 107% 401 2808% 04 102% 748 0309% 

ذكور
  

731 
 

 
2909%  
 

779 2700% 214 4901% 134 77% 

ر
ض

ح
 

إناث
  

79 
 

44% 
 

04 4009% 14 4209% 418 9103% 

ذكور
  

242 
 

4208 793 2204% 248 4704% 890 02% 

%( لههذكور 4208بههين لنهها أن نسههبة نقههص الههوزن تتههراوح مههن )( يت   إنههو بههالنظر إلههى جههدول رقههم )
%( 2204%( لههذكور الريههف ، كمهها أن نسههبة الههوزن الصههحى تتههراوح بههين )2909الحضههر مقابههل )

%( لهذكور الريهف ، كمها تراوحهت نسهبة زيهادة الهوزن لهذكور الحضهر 2700لذكور الحضهر مقابهل )
%( لهههذكور 77بة السهههمنو بهههين )%( لهههذكور الريهههف ، كمههها تراوحهههت نسههه4901%( مقابهههل )4704)

%( لذكور الحضهر 0 ويتبهين مهن ذلهك إنتشهار نسهبة السهمنو بهين ذكهور الحضهر 02الريف مقابل )
بشكل كبير جدا مقارنة بنسبتيا بين ذكور الريف ، ويؤكد ماسبق احد الدراسات التى اجريت عمى 

  لمنهاطق الحضهريةمهن الهذكور فهي ا %(21)أن عينة داخهل ج0م0ع والتهى كهان مهن اىهم نتائجيها 
بهههين الهههذكور فهههي المنهههاطق الريفيهههة يعهههانون مهههن السهههمنة  %(9) كهههانوا يعهههانون مهههن السهههمنة مقابهههل

 (442)                                                  المفرطة 0
فهههى أن زيهههادة الهههوزن  م(2005مااااهر مرتاااار أحماااد و رااارون )نتهههائج دراسهههة  كمههها إتفقهههت     

فههى المنهههاطق الحضههريو عههن المنههاطق الريفيهههو وفههى المههدراس الخاصههو عهههن  والسههمنو كانههت عاليههو
 (23:  72)                                                             المدراس الحكوميو 0



وجههود انتشههار أعمههى بكثيههر فههى زيههادة  م(2007هااونك ت تااان  )نتههائج دراسههة  كمهها تشههير     
%( 8و2رس فهى المنهاطق الحضههريو الغنيهو بنسهبو تراوحهت مههن )الهوزن والسهمنو لهدى طههالت المهدا

%(  لمهذكور مقارنهو مهئ طهالت المهدارس فهى المنهاطق الريفيهو أو شهبو الريفيهو 109لإلناث مقابهل )
%( لإلنهههاث والهههذكور فهههى 102%( مقابهههل )409نسهههبة زيهههادة الهههوزن والسهههمنو إلهههى ) والتهههى وصهههمت

 (43:  91)                                      المناطق الريفيو عمى الترتيت 0
%( 107( يتبهين لنها أن نسهبة نقهص الهوزن تتهراوح مهن )  بالنظر إلهى الجهدول رقهم ) كذلك 

%( إلنهههههاث الحضهههههر ، كمههههها أن نسهههههبة الهههههوزن الصهههههحى تتهههههراوح بهههههين 44إلنهههههاث الريهههههف مقابهههههل )
الهههوزن  %( إلنهههاث الريهههف ، كمههها تراوحهههت نسهههبة زيهههادة2808%( إلنهههاث الحضهههر مقابهههل )4009)

( إلنهههاث الحضهههر ، كمههها تراوحهههت نسهههبة السهههمنو بهههين 4209%( مقابهههل )102إلنهههاث الريهههف إلهههى )
%( إلناث الحضر 0 ويتبين من ذلك إنتشار نسبة السمنو 9103%( إلناث الريف مقابل )0309)

 بين إناث الحضر بشكل كبير جدا مقارنة بنسبتيا بين إناث الريف 0

أظيرت النتائج أن حيث  م(2007)يو اونك و ررون اسو در إتفقت ىذه النتائج مئ نتائج  
إنتشار السمنو عمومًا لدى الطالبهات اكثهر منهو بهين الطمبهو باإلضهافو لهذلك تعتبهر الطالبهات لهدييم 

 (41:  38)                              0 خطوره اكثر من الطمبو فى إصابتيم بالسمنو
لدراسهة السهمنو والهذى شهمل دراسهى  بيو المصريوالجمعيو الطعن  كما أكد التقرير الصادر 

محافظههو ان إنتشههار السههمنو زاد بشههكل كبيههر بههين األطفههال  (21) ألههف أسههره مصههريو مههن (424)
لمهذكور ، فهى حهين  %(4403)مقابهل  %(7009)والشبات حيهث وصهمت نسهبتيا بهين اإلنهاث إلهى 

%( إلنهاث 2108%( مقابهل )1809ترتفئ نسبة السمنو بين اإلناث فى المناطق الحضهريو بواقهئ )
 (                                           417)                                                            الريف 0

 (3جدول )
( لدى تالمير املسحلة اإلعداديى  BMIمعامل اإلزتباط بني املستوى اإلجتناعى اإلقتصادى ومؤشس كتلة اجلسه ) 

 ة الكليوبيىمبحافظ
 3967ن =   

 مستوى الداله معامل اإلرتباط 

 **11140 4410 المستوى اإلتجتماعى اإلقتصادى
BMI   

يتبهههين لنههها وجهههود إرتبهههاط ضهههعيف بهههين المسهههتوى اإلجتمهههاعى  (   إنهههو بهههالنظر إلهههى الجهههدول رقهههم )
حضهههر ( بهههين ذكهههور الحضهههر وذكهههور الريهههف ، إنهههاث ال BMIاإلقتصهههادى ومؤشهههر كتمهههة الجسهههم ) 

نههاث الريههف ، وبالتههالى  فالعالقههو طرديههو بههين الطبقههات اإلجتماعيههو والسههمنو لههدى عينههة البحههث ، وا 
إرتفههئ المسههتوى اإلجتمههاعى اإلقتصههادى لههدى التالميههذ أدى ذلههك إلههى إرتفههاع فههى   بمعنههى أنههو كممهها



 نسهههبة اإلصهههابو بالسهههمنو لهههدى التالميهههذ ، ويؤكهههد ذلهههك نتهههائج جهههدول رقهههم )   ( حيهههث تشهههير نتهههائج
الجدول عمى إنتشار السمنو بين الذكور ، اإلناث فى الحضر فى الطبقو اإلجتماعيو العميا مقارنة 

%( مقابههل 08بالطبقههات اإلجتماعيههو األخههرى ، حيههث وصههمت نسههبة السههمنو بههين ذكههور الحضههر )
%( إلناث الحضر ، فى حين وصمت نسبة السمنو فى الطبقو اإلجتماعيو المتوسهطو إلهى 0100)
%( إلنههاث الحضههر ، فههى حههين وصههمت نسههبة السههمنو فههى 18ذكور الحضههر مقابههل )%( لهه1104)

 ( إلناث الحضر 4000%( لذكور الحضر مقابل )408الطبقو اإلجتماعيو الدنيا إلى )

أن نتائجيههها والتهههى أظيهههرت  م(2090بيروناااى لوكاااا و رااارون )دراسهههة  نتهههائجويؤكهههد ذلهههك  
%( والذين يعيشون فى مناطق مرتفعة 43) نسبة األفراد الذين يعانون من السمنو المفرطو يمثمون

                                                                        ٪( 410األسههعار مقارنههة بسههكان المنههاطق منخفضههة األسههعار والتههى وصههمت نسههبة السههمنو إلههى )
(99  :40                        ) 

 ( 4  جدول )
                 جياد الفسوق بني ذكوز احلضس وذكوز السيف ، إىاث احلضس وإىاث السيف فى مؤشس كتلة اجلسهإختباز مان وتيى إل

 (BMI فى الطبكى الدىيا ) 

طبقه الدنيا
ال

 

 النوع
متوسط 
 الرتب

 (Zالقيم المحسوبه )
مستوى المعنويه 

 التقريبى

 981011 ذكور حضر
40112 .275 

 948041 ذكور ريف
 214001 ضرإناث ح

40141- 11140** 
 210073 إناث ريف

فههروق ذات داللههو إحصههائيو بههين إنههاث الحضههر  إلههى وجههود(  40إنههو بههالنظر إلههى الجههدول رقههم ) 
ناث الريف فى مؤشر كتمة الجسم )  ( فى الطبقو اإلجتماعيو الدنيا لصالح إناث الحضر  BMIوا 

( أن متوسههط رتههت إنههاث الحضههر  40، ويتضههح ذلههك مههن متوسههطات الرتههت حيههث يشههير جههدول ) 
بينما ال توجهد ،  (1010عند مستوى داللو المعنويو )( 210073( بينما إلناث الريف )214001)

فروق ذات داللو إحصائيو بين ذكور الحضر و ذكور الريف فى الطبقو الدنيا لمؤشر كتمة الجسم 
 (BMI 0 ) 

 
 
 
 



 (  5)  جدول 
 ذكوز احلضس وذكوز السيف ، إىاث احلضس وإىاث السيف فى مؤشس كتلة اجلسه ) إختباز مان وتيى إلجياد الفسوق بني

BMI فى الطبكى املتوسطى ) 

طه
س
طبقه المتو

ال
 النوع 

متوسط 
 الرتب

 (Zالقيم المحسوبه )
مستوى المعنويه 

 التقريبى

 031017 ذكور حضر
00014- 11140** 

 121019 ذكور ريف

 413040 إناث حضر
9710- 0270 

 402017 إناث ريف

وجود فروق ذات داللو إحصائيو بين ذكهور الحضهر و ذكهور إلى ( 49تشير نتائج جدول رقم ) -
ويتضهح ذلهك  ( لصهالح ذكهور الحضهر ، BMIالريف فى الطبقو المتوسطو لمؤشر كتمة الجسم ) 

( 031017( أن متوسهههط رتهههت ذكهههور الحضهههر ) 49مهههن متوسهههطات الرتهههت حيهههث يشهههير جهههدول ) 
بينمهها ال توجههد فههروق ذات   (1010عنههد مسههتوى داللههو المعنويههو )( 121019لههذكور الريههف ) بينمهها

        داللهههو إحصهههائيو بهههين إنهههاث الحضهههر و إنهههاث الريهههف فهههى الطبقهههو المتوسهههطو لمؤشهههر كتمهههة الجسهههم
 (BMI  )0 

 ( 6  جدول )
إىاث السيف فى مؤشس كتلة اجلسه ) إختباز مان وتيى إلجياد الفسوق بني ذكوز احلضس وذكوز السيف ، إىاث احلضس و

BMI فى الطبكى العليا ) 

طبقه العليا
ال

 

 النوع
متوسط 
 الرتب

 (Zالقيم المحسوبه )
مستوى المعنويه 

 التقريبى

 784088 ذكور حضر
10232- 11140** 

 289049 ذكور ريف

 88091 إناث حضر
20389- 1100** 

 94083 إناث ريف

وجود فروق ذات داللو إحصائيو بين ذكهور الحضهر و ذكهور إلى ( 43)تشير نتائج جدول رقم  -
ويتضهح ذلهك مهن ( لصهالح ذكهور الحضهر ،  BMIالريف فى الطبقو العميا لمؤشر كتمة الجسهم ) 

( بينمههها 784088( أن متوسهههط رتهههت ذكهههور الحضهههر )43متوسهههطات الرتهههت حيهههث يشهههير جهههدول )
كما يتجمى لنا وجهود فهروق ذات ،  (1010) عند مستوى داللو المعنويو( 289049لذكور الريف )



( BMIداللهو إحصههائيو بههين إنهاث الحضههر و إنههاث الريهف فههى الطبقههو العميها لمؤشههر كتمههة الجسههم )
أن  (43ويتضههههح ذلههههك مهههن متوسههههطات الرتههههت حيهههث يشههههير جههههدول      )لصهههالح إنههههاث الحضهههر 

داللهو المعنويهو عنهد مسهتوى ( 94083( بينمها إلنهاث الريهف )88091متوسط رتت إنهاث الحضهر )
(1010) 0 

 اإلستنتاتجام والتوصيام 5/0
 إلستنتاتجام 5/9

فى ضوء اىداف البحث وتساؤالتو وفهى نطهاق عينهة البحهث ومهن خهالل أسهموت المعالجهو 
اإلحصائيو لمبيانات وما توصل إليو الباحث من واقئ النتائج أمكن لمباحهث التوصهل لإلسهتنتاجات 

 التاليو :
 منو بين ذكور الحضر بشكل كبير مقارنة بنسبتيا بين ذكور الريف 0إنتشار نسبة الس 0/4/4
انتشار نسبة السمنو بين ذكور الريف عنو فى ذكور الحضر فى الطبقو اإلجتماعيو الدنيا  0/4/2

، فههى حههين تنتشههر السههمنو بشههكل كبيههر جههدا بههين ذكههور الحضههر مقارنههة بنسههبة السههمنو بههين ذكههور 
 عيو العميا ، الطبقو اإلجتماعيو المتوسطو 0الريف فى كل من الطبقو اإلجتما

وجود إرتباط ضعيف بين المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى ومؤشر كتمة الجسم لدى عينة  0/4/7
 البحث 0

 إنتشار نسبة السمنو بين إناث الحضر بشكل كبير مقارنة بنسبتيا بين إناث الريف 0 0/4/1

رنهههًة بنسهههبتيا بهههين إنهههاث الحضهههر فهههى الطبقهههو إنتشهههار نسهههبة السهههمنو بهههين إنهههاث الريهههف مقا 0/4/0
اإلجتماعيو الهدنيا ، فهى حهين أن نسهبة إنتشهار السهمنو بهين إنهاث الحضهر كبيهر جهدًا مقارنهة بنسهبة 

 السمنو بين إناث الريف فى الطبقو اإلجتماعيو العميا 0

نهاث الريهف فهى مؤشهر كتمهة الجسهم 0/4/9  توجد فروق ذات داللو إحصهائيو بهين إنهاث الحضهر وا 
فههى الطبقههو اإلجتماعيههو الههدنيا لصههالح إنههاث الحضههر ، ويرجههئ ذلههك إلههى محههور" ممارسههة الرياضههو 
بإنتظام فى نادى معين " يميو فى األ ىميو محور ممارسة األنشطة الرياضيو داخل حصة التربيهو 
الرياضهههيو المدرسهههيو " ، بينمههها ال توجهههد فهههروق ذات داللهههو إحصهههائيو بهههين ذكهههور الحضهههر و ذكهههور 

 فى الطبقو الدنيا لمؤشر كتمة الجسم 0الريف 

توجد فروق ذات داللو إحصائيو بين ذكور الحضر و ذكور الريف فهى الطبقهو المتوسهطو  0/4/3
لمؤشر كتمة الجسم لصالح ذكور الحضر ، ويرجئ ذلهك إلهى محهور " تنهاول الطعهام أثنهاء مشهاىدة 



الصههحيو بشههكل دائههم ومعرفههة وزنههك التمفههاز " ، يميههو فههى األىميههو محههور " إىتمههام والههديك بحالتههك 
المثالى " ، بينما ال توجد فروق ذات داللو إحصائيو بين إناث الحضر و إناث الريهف فهى الطبقهو 

 المتوسطو لمؤشر كتمة الجسم 0

توجههد فههروق ذات داللهههو إحصههائيو بههين ذكهههور الحضههر و ذكههور الريهههف فههى الطبقههو العميههها  0/4/8
، كمها يتجمهى لنها وجهود فهروق ذات داللهو إحصهائيو بهين  لمؤشر كتمة الجسم لصالح ذكور الحضر

إناث الحضر و إناث الريف فى الطبقو العميا لمؤشر كتمة الجسهم لصهالح إنهاث الحضهر ، واتفقهت 
العينهههو عمهههى ان السهههبت وراء إنتشهههار السهههمنو بهههين العينهههو يرجهههئ إلهههى محهههور " تنهههاول الطعهههام أثنهههاء 

 حور " دعوة الوالدين لتناول الوجبات خارج المنزل " 0مشاىدة التمفزيون " ، يميو فى األىميو م

 التوصيام 5/2
 ى ضوء أهداف البحث وتساؤالته ونتائتجه التى تم التوصل إليها يوصى الباحث بما 

 يمى :
إجهههراء دراسهههات إضهههافيو فهههى مختمهههف محافظهههات جميوريهههة مصهههر العربيهههو لموقهههوف عمهههى  0/2/4

 ت 0إنتشار السمنو بين فئة المراىقين والشبا

توعيههة المجتمههئ بمخههاطر السههمنة وتغييههر نمههط الغههذاء فههي البيههت لتربيههة أجيههال تقههل نسههبة  0/2/2
 السمنة فييا ، ألن الطفل السمين قد يحتفظ بيذه الصفة حتى الكبر0

واإللتهزام بوقهت بإنتظهام الوجبهات الرئيسهيو  أبنهائيم تنهاولي أن عمى الوالدين المحافظو عمهى 0/2/7
 تقميل حجم الحصو الغذائيو المتناولو تدريجيًا 0 مئ ليا ثابت ومحدد

عمى الوالدين اإلنتبهاه لعهدم تنهاول أبنهائيم لمطعهام أثنهاء مشهاىدة التمفزيهون او عنهد الجمهوس  0/2/1
 أمام الكمبيوتر والحرص دائمًا ان يكون الطعام فى جو أسرى 0

السههريعو أو إعههدادىا ليههم فههى  عمههى الوالههدين اإلنتبههاه بههاإلقالل مههن تنههاول أبنههائيم لموجبههات 0/2/0
 المنزل 0

عمى  الوالدين اإلىتمام بوجبة اإلفطار لما أثبتتهو الدراسهات مهن أىميهو ذلهك فهى المحافظهو  0/2/9
 عمى الوزن الصحى ويساعد عمى إنقاص الوزن لألطفال 0

 السهمنو إنتشهارمكافحة لرصد و عمى الجيات المعنيو بصحة التالميذ والنشئ تشكيل لجنو  0/2/3
 0داخل محافظات جميورية مصر العربيو بين التالميذ 



نمهاط الحيهاه أتفعيل دور اإلعالم فى مايتعمق بتوعيو اآلبهاء قبهل األبنهاء بالغهذاء الصهحى و  0/2/8
 ىمية ممارسة الرياضو 0وأالسميمو 

إىتمههام المدرسههو بالوجبههات المدرسههيو المقدمههو لمتالميههذ بحيههث تكههون وفقههًا لمعههايير خاصههة  0/2/1
 األ ذيو والوجبات الصحيو 0ب

إىتمههام المدرسههو بعمههل نههدوات ولقههاءات مههئ الطههالت لتههوفير خدمههة اإلستشههارات الصههحيو  0/2/41
 التثقيفيو من خالل إنتدات شخصيات عامو ومتخصصين ورياضيين أبطال 0

إىتمام المدارس بعمل مسابقات من شأنيا حث التالميذ عمى إنقاص أوزانيم والمحافظهو  0/2/44
 ورفئ معدل لياقتيم البدنيو والصحيو 0ى أوزانيم صحيو عم

يجههت أن تههدرج مههادة دراسههيو فههى كههل مرحمههو مههن مراحههل التعمههيم تيههتم بالتوعيههو الصههحيو  0/2/42
 لمتالميذ وتزيد من ثقافتيم الصحيو والغذائيو 0

لسهمنو مهن إىتمام المدرسو بمتابعو التالميهذ الهذين لهدييم زيهادة فهى الهوزن او يعهانون مهن ا0/2/47
  0خالل مدرس التربيو الرياضيو ، طبيت الصحو المدرسيو لتجنت المضاعفات فى المستقبل 

 توفير البيئو المالئمو لممارسة النشطة الرياضيو سواء داخل المدرسو أو خارجيا 0 0/2/41

 
  

 


