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لملخصا  
 

بينهما لدى  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى مؤشر السمنة و العالقة التي
( سنة ،أستخدم الباحث  المنهج الوصفي باألسلوب 21-20تالميذ الطور المتوسط )

أطفال  2037المسحي  ولتحقيق هذه الدراسة تم اجراء البحث على عينة متكونة من 
طفل ( موزعين على أربعة متوسطات بوالية باتنة وقد تم اختيارها  200فتاة ،  232)

عرفة مستوى مؤشر السمنة اعتمدنا على القانون ) الطول على بطريقة العشوائية ،  ولم
-27-20-20الوزن مربع(  وكانت النتائج بخصوص أفراد العينة أن معظم أفراده )

( سنة قد أنحصر مستوى السمنة ما بين المستوى دون الطبيعي )النحيف( و 21
ر الكتلة الجسمية المستوى الطبيعي ، أما بالنسبة للفروق بين الذكور واإلناث في مؤش

( سنة فقد تبين أنه ال توجد 21( سنة و )20لدى األطفال المراهقين حسب الجنس )
 فروق ذات داللة إحصائية مؤشر السمنة لدى األطفال المراهقين حسب العمر
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A B S T R A C T 

The overall purpose of this study is to examine the body mass 

index (BMI) of Adolescent, where we used a descriptive survey 

method. The study included 1304 Adolescents (671 girls, 633 

Adolescents) aged between (12-15) years from four middle 

schools in Batna , To determine the mass index (BMI)  we based 

on the law: (length/weight²). 

We found that Obesity level ranged from under and normal.  The 

same symptoms concerning the differences between males and 

females in the body mass index in Adolescent, by gender (12) 

years and (15) years. Findings indicated that it was found that 

there were no statistically significant differences in obesity index 

among Adolescent by age and gender. 
 

 

 

 

 مقدمة:
ومن الواجب ان نتذكر دائما  ،مع انخفاض مستوى اللياقة البدنية لدى األفراد ظهرت العديد من االمراض ومن بينها السمنة

( ، حيث 002، 0323أنها مرض وليس بالمرض البسيط فحسب بل هي من أمراض العصر ) حازم النهار و أخرون ، 
العصر الحديث، عصر التقدم والتكنولوجيا، الذي وفر على اإلنسان الوقت تعتبر السمنة مشكلة عالمية ومظهرًا من مظاهر 

والجهد والمال، وأبعده عن الحركة وسلبه نشاطه وحيويته وبالتالي أصبح من أصحاب السمنة، وما يرتبط بها من أمراض 
أن  ( Williams, 1995,p51 ) العصر مثل تصلب الشرايين والسكري وضغط الدم والتهابات المفاصل، ويشير وليامز

السمنة( وفي مقدمتها السمنة وذلك ألنها بعدما كانت تعتبر من بمشاكل )النحافة ، فرط الوزن و  االهتمام قد زاد مؤخراً 
المشاكل المحصورة في البلدان ذات الدخل المرتفع ، شهدت زيادة هائلة في البلدان المنخفضة الدخل و البلدان المتوسطة 

 .(Monteiro CA , et al , 2004) مناطق الحصريةالدخل وال سيما في ال
  ( Oulamara , 2005) وفيما يخص موضوع دراسة مستوى اللياقة البدنية و انتشار السمنة في الجزائر نجد دراسة   

و أجريت بقسنطينة وأظهرت نتائجها أن األطفال و المراهقين المسجلين في المؤسسات التعليمية يعانون من انتشار السمنة 
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 20-20األطفال في عمر ( خالل هذه الفترة ، و %23.20الى)( %7.03(  وتطورت من )%0.00زيادة الوزن وهي )
( 0320السمنة وكذا دراسة )بالونيس رشيد ، يات أكثر تضررا من زيادة الوزن و سنة لديهم تغيرات أكثر وضوحا وأن الفت

مع تقدم طفيف لدى الفتيات  (IOTF) ظمة السمنة العالمية( بحسب معايير من%07.2أظهرت أن الوزن الزائد يصل الى )
( لدى الذكور وبخصوص توزيع البدانة على مستوى البطن حسب الجنس أظهرت الدراسة تقدم %01.2( و )02.2%) 

 بالمقابل أظهرت الدراسة ارتباط إيجابي بين السمنة األبوية و ارتفاع، ( عند اإلناث%20.1( مقابل )%02.1الذكور بـ )
أيضا وجد أن ارتفاع مستوى األكل خارج أوقات الوجبات هو عامل اختالف غذائي يؤدي الى رفع ، مؤشر الكتلة البدنية

مخاطر الوزن الزائد لكثرة استهالك األطعمة التي تحتوي كثافة عالية من الطاقة ، وفيما يخص تنامي السمنة عند المراهقين 
( من أطفال الجزائر يعانون من أخطار %03عبد العزيز شبان(، ان ما يفوق )في بالدنا ، كشف كل من )سليم بن حدة و 

السمنة و التي اعتبرها األطباء من اخطر األمراض المزمنة التي يؤدي عدم عالجها إلى امراض خطيرة ، وأكدت الدراسة 
 27(  ، ومن )%00)( سنة بنسبة 20الى  22( ، ومن )%03( سنوات بنسبة ) 3الى 2ان السمنة مست األطفال من )

( يتناولون وجبات %23( من األطفال يتناولون وجبات إضافية و )%02( ، وبينت أيضا ان )%00( سنة بنسبة )22الى 
اته ، فإنها تعتبر أيضا ذا كانت السمنة تعد مرض قائم بحد طعامهم في البيت امام التلفاز ، أي اذ (%77سريعة ، بينما )

مراض أخرى مثل : األمراض القلبية و ارتفاع ضغط الدم الشرياني ، و اإلضرابات الشريانية احد عوامل الخطر بالنسبة أل
    (.0320وحتى بعض أنواع الرطان )بلونيس رشيد ،  0العصبية ، ومقاومة االنسولين ، ة السكري صنف 

سيما في العشرينيتين األخيرتين ، وفي الجزائر ال نملك معطيات وطنية بخصوص الوزن الزائد و البدانة لدى المراهقين ال   
أحدثت تحوال في النمط الغذائي و الديموغرافي و في نمط الحياة ككل و الذي صار  االقتصاديةو  االجتماعيةفالتغيرات 

يتسم باضطراب في السلوك الغذائي و نقص في النشاطات البدنية ، و الدراسات المحلية المجرات في بعض المناطق في 
سمح بتحديد مدى انتشار البدانة لكنها تسمح بالمقابل بالتنبيه الى حجم الذي بلغته هذه االفة )بلونيس رشيد ، الجزائر ال ت

( ، ومن خالل هذه الدراسات التي أجريت في الجزائر يظهر لنا أن هناك تزايد في معدل أنتشار السمنة ، 703،  0320
شر ، فيما يخص اإلحصائيات وكذا البحث في األسباب ، وانطالقُا كما أن هناك نقصان في المعطيات المتعلقة بهذا المؤ 

من مختلف الدراسات السابقة و النظرية فإننا سنسعى في هذه الدراسة إلى التعرف على مؤشر السمنة لدى تالميذ الطور 
 المتوسط وهذا من خالل دراسة مسحية على مستوى والية باتنة وعليه نطرح التساؤل التالي : 

 لدى تالميذ الطور المتوسط ؟(  BMIمستوى مؤشر الكتلة الجسمية)هو  ما
 :أهداف الدراسة -0

 سنة( هو في المستوى البدين 21 -20لدى األطفال "ذكور" ) (BMI)التعرف على مستوى مؤشر الكتلة الجسمية
 ستوى البدينسنة(  هو في الم 21 -20"إناث" ) لدى األطفال (BMI)التعرف على مستوى مؤشر الكتلة الجسمية

 .(  حسب العمر و الجنسBMIالتعرف على إذا ما كانت هناك فروق في مؤشر الكتلة الجسمية )
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 الضبط اإلجرائي لمصطلحات الدراسة -3
الناتج عن حساب معادلة مؤشر السمنة و الذي يساوي الوزن  03يعتبر الفرد سمينًا إذا تعدى معدل  : مؤشر السمنة-

 .على مربع الطول
والجنسي واالنفعالي والعقلي أي النمو النفسي والتغيرات التي تحدث أثناء فترة  ج البـدنيالتـدرج نحـو النضـ  : اهقينالمر -

سنة هي المراهقة المبكرة وهي مرحلة من  21_ 20ونقصد في دراستنا الفئة العمرية من  ،الرشد االنتقال من الطفولة إلى
 .تقع بين الطفولة والرشد وتعد فترة انتقال بينهممرحلة الطفولة المتأخرة و  النمو تـالي

 :منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية  -4
 .تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وذلك لمالءمته لمثل هذه البحوث: منهج الدراسة 
تلميذ و  03220البالغ عددهم وفي بحثنا هذا تمثل مجتمع البحث في تالميذ الطور المتوسط بوالية باتنة و  مجتمع البحث:

 متوسطة . 220تلميذة موزعين على 
  :تم اختيار العينة من مجموعة متوسطات بصورة عشوائية وهذه المتوسطات هي كاالتي :عينة البحث

 .تلميذ و تلميذة 073متوسطة رغيس النوي أخذ منها  -
 .تلميذ و تلميذة 073متوسطة أوالد بشينة أخذ منها - 

 .تلميذ و تلميذة 077أخذ منها  -جرمة–راهيمي السعيد متوسطة ب - 
 .تلميذ و تلميذة 733أخذ منها  -منعة –عبد الهادي محمد   -

 : تلميذ و تلميذة حيث قسمت إلى أربعة فئات على أساس العمر 2037وتكونت عينة البحث من 
 .( تلميذ213( تلميذة و )023سنة( وتكونت من ) 20الفئة األولى ) -
 .( تلميذ211( تلميذة و )273سنة( و تكونت من ) 20ة الثانية ) الفئ -
 .( تلميذ223( تلميذة و )272سنة( و تكونت من ) 27الفئة الثالثة )  -
 ( تلميذ.222( تلميذة و )200سنة( وتكونت من )21الفئة الرابعة ) -

 مجاالت البحث
 على مستوى كل من المتوسطات االتية : بالنسبة لمكان اجراء االختبارات فقد اجرية : المجال المكاني

 متوسطة رغيس النوي  -
 متوسطة أوالد بشينة   -
 -جرمة–متوسطة براهيمي السعيد  -
 -نافلة –عبد الهادي محمد  -
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  0320نوفمبر  07و  0320نوفمبر  23الدراسة االستطالعية من  : المجال الزماني
مارس  03إلى غاية  0320نوفمبر 03على عينة الدراسة ابتداءا من  تطبيق االختبارات تمثلت فيالدراسة األساسية و 

0320 
 تم استخدام مؤشر كتلة الجسم للتعرف على نسبة الدهون المتراكمة على الجسم، وتستخدم المعادلة األتية:أدوات البحث :

 (277 ، 0322مؤشر كتلة الجسم = وزن الجسم )كيلوغرام( / مربع الطول )متر( )عائد فضل ملحم ، 
 في المعالجة اإلحصائية spss25تم استخدام برنامج المعالجة اإلحصائية :

 الدرجات المعيارية
للتعرف على وجود العالقة العكسية بين كل من السمنة واللياقة البدنية قمنا بإعطاء درجات للقيم المعيارية سواء الخاصة 

 الدرجات.( يبين هذه 32بالسمنة أو اللياقة البدنية و الجدول رقم )
 الدرجة المقابلة   المستويات المعيارية الدرجة المقابلة   المستويات المعيارية

 1 بدانة مفرطة  2 ممتاز
 2 بدينا جدا  1 جيد جدا

 3 بدينا  7 جيد
 4 زائد عن الطبيعي  0 مقبول

 2 طبيعي  0 ضعيف
 1 دون الطبيعي  2 ضعيف جدا
 ة للمستويات المعيارية( يبين الدرجات المقابل32جدول رقم )

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية  -1
على أن مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين في مستوى البدين ولتحقيق هذه الفرضية قمنا بحساب تنص الفرضة  

نحراف المعياري و النسب ( سنة وقمنا بحساب المتوسطات الحسابية و اال21-20مؤشر السمنة لدى األطفال المراهقين )
 المئوية .

 ( سنة " إناث" 21-20عرض وتحليل نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى الطفال المراهقين ) 1-2

 ( سنة "إناث"21-20( يبين نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين )30جدول رقم )

 المستويات المعيارية
 الدرجات المعيارية

 نتائج عينة االناث
 سنة 20

 نتائج عينة األناث
 سنة 20

 نتائج عينة االناث
 سنة 27

 نتائج عينة االناث
 سنة 21

sd=3.52 
=18.37̄x 

sd=11.58  18.37  
=̄x  

0.00sd= 
=21.29̄x 

sd=4.17    21.15  
=̄x  

عدد 
 التالميذ

لكل 
 مستوى

النسبة 
 عدد التالميذ المئوية

 لكل مستوى

النسبة 
عدد  المئوية

 التالميذ
لكل 

 مستوى

النسبة 
عدد  المئوية

 التالميذ
 لكل مستوى

النسبة 
 المئوية

 %0 3 %0 3 %0 3 %0 3 (73بدانة مفرطة )أكثر من 
 %2 0 %0 3 %0 3 %0 3 (73-01بدينا جدا )

 %1 0 %3 1 %2 0 %1 2 (01-03بدينا )
 %10 20 %9 22 %7 22 %5 23 (03-01زائد عن الطبيعي )

 %43 13 %39 33 %35 12 %20 70 (01-03طبيعي )
 %44 17 %49 03 %56 70 %74 212 (03دون الطبيعي )أقل من 

 %100 133 %100 272 %100 147 %100 210 المجموع
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xالمتوسط الحسابي        =sdاالنحراف المعياري          =̄
 20لطول مربع ( لدى اإلناث )الكتلة الجسمية )الوزن على ا عند تفريغ النتائج المتحصل عليها من خالل حساب مؤشر   
 ( تبين لنا االتي : 00( سنة  ومن خالل الشكل الباني رقم ) 21 –

، أما انحرافهم المعياري فهو  27.03( سنة نالحظ ان لديهم نفس المتوسط الحسابي وهو 20( و )20بالنسبة لإلناث )   
 02.00وبانحراف معياري  02.00سنة فقد حققوا متوسط حسابي  27على التوالي ، أما بالنسبة لإلناث  22.17و  0.10

 . 7.23وبانحراف معياري قدره  02.21قدره  سنة فقد حققوا متوسط حسابي 21أن بالنسبة لإلناث 
 أما عن فئة اإلناث في مؤشر الكتلة الجسمية فنالحظ أن أغلبهم قد انحصروا ما بين المستوى طبيعي ودون طبيعي.

سنة( "إناث" حسب المعايير  21-20( يبين نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين )30شكل بياني رقم )
 الدولية

0% 0% 1%
5%

20%

74%
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56%

0% 0%
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49%
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 سنة( " ذكور"  21-20المراهقين ) عرض وتحليل نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى الطفال 1-0

 المستويات المعيارية
 الدرجات المعيارية

 نتائج عينة الذكور
 سنة 20

 نتائج عينة الذكور
 سنة 20

 نتائج عينة الذكور
 سنة 27

 نتائج عينة الذكور
 سنة 21

sd=4.05 
=18.23̄x 

sd=3.98  18.60  
=̄x  

0.00sd= 
=19.36̄x 

sd=5.39    19.98 
=̄x   

عدد 
 التالميذ

لكل 
 مستوى

النسبة 
عدد  المئوية

 التالميذ
لكل 

 مستوى

النسبة 
 عدد التالميذ المئوية

 لكل مستوى

النسبة 
 عدد التالميذ المئوية

 لكل مستوى

النسبة 
 المئوية

 %0 3 %0 3 %0 3 %0 3 (73بدانة مفرطة )أكثر من 
 %0 3 %0 3 %1 2 %0 3 (73-01بدينا جدا )

 %2 7 %1 0 %0 3 %3 7 (01-03بدينا )
 %14 00 %9 27 %5 7 %5 7 (03-01زائد عن الطبيعي )

 %29 72 %26 70 %23 02 %15 07 (01-03طبيعي )
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 سنة( "ذكور" 21-20( يبين نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين )23جدول رقم )
      =sdاالنحراف المعياري          x̄=المتوسط الحسابي 

 20ع ( لدى الذكور )عند تفريغ النتائج المتحصل عليها من خالل حساب مؤشر الكتلة الجسمية )الوزن على الطول مرب   
 ( تبين لنا االتي : 07( سنة  ومن خالل الشكل البياني رقم ) 21 –

( سنة فقد 20، أما الذكور  ) 7.31وبإنحراف معياري  27.00( فقد حققوا متوسط حسابي قدره 20بالنسبة للذكور )   
سنة فقد حققوا متوسط حسابي  27 وبانحراف معياري يساوي ، أما بالنسبة للذكور 27.23حققوا متوسط حسابي قدره 

وبانحراف معياري  20.07سنة فقد حققوا متوسط حسابي قدره  21أن بالنسبة لإلناث  0.00وبانحراف معياري   20.02
 . 1.00قدره 

 أما عن فئة الذكور في مؤشر الكتلة الجسمية فنالحظ أن أغلبه قد انحصر بين المستوى الطبيعي ودون الطبيعي.
سنة( "ذكور" حسب المعايير  21 -20( يبين نتائج مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين )20م )شكل بياني رق

 الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %55 70 %64 230 %71 223 %77 202 (03دون الطبيعي )أقل من 
 %100 161 %100 160 %100 155 %100 157 المجموع
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( 21-20عرض وتحليل نتائج الفروق في مؤشر الكتلة الجسمية حسب الجنس والعمر لدى الطفال المراهقين ) 1-3
 إناث-سنة ذكور

 
( سنة 21-20فال المراهقين )الفروق في مؤشر الكتلة الجسمية حسب الجنس والعمر لدى الط( يبين 24جدول  رقم )

 إناث-ذكور
يتبين لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلناث والذكور في مؤشر الكتلة الجسمية  (37) من خالل الجدول 

 ( سنة.21( و )20وتوجد فروق ذات داللة احصائية عند الدكور ما بين )

 مناقشة النتائج: -6
فقد كان المتوسط الحسابي  ( سنة20لإلناث بعمر )ضوء النتائج المتحصل عليها بالنسبة  بعد تفريغ البيانات وفي    

أما بالنسبة  (%20)( يليه المستوى طبيعي بنسبة %74( وأعلى مؤشر كان في المستوى دون الطبيعي بنسبة )27.03)
  (%56)توى دون طبيعي بنسبة ( وأعلى مؤشر كان في المس27.03فقد كان المتوسط الحسابي ) ( سنة20لإلناث بعمر )

وفي هذه المرحلة يبطئ النمو من ناحية الطول و الوزن ولكن العضالت الصغيرة  (%35)يليه المستوى الطبيعي بنسبة 
( 22،  0330تبدأ بالنمو بدرجة كبيرة ونرى ان البنات يكن أكثر طوال و أثقل وزنًا من البنين )مروان عبد المجيد إبراهيم ، 

( وأعلى مؤشر كان في دون الطبيعي 02.00فقد كان المتوسط الحسابي ) ( سنة27لإلناث بأعمار )ة أما بالنسب
( 21.15فقد كان المتوسط الحسابي ) (21لإلناث بعمر )أما بالنسبة  (%39)يليه المستوى الطبيعي بنسبة   (%49)بنسبة

ومنه فإن المالحظ أن  (%43)عي بنسبة يليه المستوى الطبي  (%44)وأعلى مؤشر كان دون الطبيعي أيضا بنسبة 
 ( سنة يليه المستوى الطبيعي.21-20المستوى دون الطبيعي هو األكثر أنتشار عند اإلناث )

( وأعلى مؤشر كان في دون الطبيعي بنسبة 27.00فقد كان المتوسط الحسابي ) ( سنة20للذكور بعمر )أما بالنسبة 
( وأعلى مؤشر كان في دون الطبيعي 27.23فقد كان المتوسط الحسابي ) ة( سن20للذكور بعمر )، أما بالنسبة (77%)

فقد كان المتوسط الحسابي  ( سنة27بالنسبة للذكور بعمر )( أما %00يليه المستوى الطبيعي بنسبة )  (%71)بنسبة

المتوسط  حسب الجنس الفروق
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين

درجة 
 الحرية

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
2.21 

 غير دال 2.07 3.20 021 7.31 27.00 سنة 20ذكور 
 0.10 27.03 سنة  20إناث 
 غير دال 2.07 2.73 000 1.00 20.07 سنة 21ذكور 
 7.23 02.21 سنة  21إناث 
 دال  2.07 7.30 022 3.10 23.31 سنة  20ذكور 
 4.21 02.21 سنة 21ذكور 
 غير دال 2.07 3.20 072 4.21 23.03 سنة 20إناث
 3.99 29.93 سنة21إناث
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للذكور  بةبالنس، أما  %29يليه المستوى الطبيعي بنسبة  (%64)( و أعلى مؤشر كان في دون طبيعي بنسبة20.02)
 (%55)( وأعلى مؤشر كان في المستوى دون الطبيعي أيضا بنسبة 19.98فقد كان المتوسط الحسابي ) ( سنة21بعمر )

-20ومنه فإن المالحظ أن المستوى دون الطبيعي هو األكثر أنتشار عن الذكور )(%29) يليه المستوى طبيعي بنسبة 
 ( سنة يليه المستوى الطبيعي 21

(  و دراسة 2070( وأختلف مع دراسة )فوزية العوضي ،  0331مع دراسة )المرضي نجم الدين محمد ،  وهذا ما توافق
(Luísa Maria , 2009 ) و دراسة  (Sergej M. Ostojic ,2011), Stojanovic2011)   ودراسة(Ekblom , 

ة في العينات التي اجرت والتي وجدت أن هناك معدالت مرتفعة من السمن  ( oulamara , 2005)ودراسة   (2005
بتة بشكل عام وقد يتعرض البعض لزيادة في الوزن إال ودرجة النمو هنا تتعلق بالفرد نفسه ولكن الزيادة ثا عليها الدراسات، 

 ( .7،  2007أنه في أواخر هذه المرحلة نرى األوالد نحافًا طوااًل )حنفي محمود مختار ، 
ا جاءت عكس الفرضية التي تم االنطالق منها وقد تفاجئنا أن نسب مؤشرات الكتلة والمالحظ ان النتائج المتحصل عليه   

الجسمية كانت دون الطبيعي أي النحافة والتي هي اليوم تعتبر من المشكالت النمائية التي تواجد في الطفولة و في 
 (007،  0330المراهقة )محمد عودة الريماوي ، 
لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين اإلناث والذكور في مؤشر تبين ( ي37وبالنظر أيضا الى الجدول رقم )

( سنة وأيضا ال يوجد 21( سنة وأيضا بعمر )20الكتلة الجسمية، حيث أننا لم نجد فروق ما بين اإلناث والذكور بعمر )
 .ى الذكور( سنة لد21-20بين عمر ) اإلناث ما وهناك فروق لدى( سنة 21-20فروق ما بين عمر )

سنة و (20ألطفال المراهقين حسب الجنس )بين الذكور واإلناث في مؤشر الكتلة الجسمية لدى ا يتضح لنا بالنسبة للفروقو 
 .( سنة فقد تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية مؤشر السمنة لدى األطفال المراهقين حسب العمر21)

 االستنتاجات -1
عليها وبعد اجراء الدراسة اإلحصائية و تحليل ومناقشة النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات من خالل النتائج المتحصل 

 التالي :
( سنة فنالحظ أن مؤشر الكتلة الجسمية األكثر انتشارًا كان في المستوى دون الطبيعي )النحيف( 21-20بالنسبة لإلناث )

 ويليه المستوى الطبيعي.
نالحظ أن مؤشر الكتلة الجسمية األكثر انتشارًا كان في المستوى دون الطبيعي )النحيف( ( سنة ف21-20بالنسبة للذكور )

 و يليه المستوى الطبيعي
( 21( سنة و )20بالنسبة للفروق بين الذكور واإلناث في مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين حسب الجنس )

 مؤشر السمنة لدى األطفال المراهقين حسب العمر سنة فقد تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بالنسبة للفروق بين للذكور في مؤشر الكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين حسب العمر تبين ان هناك فروق ذات داللة 

 ( سنة21( سنة ولصالح الذكور بعمر )21-20إحصائية ما بين الذكور بعمر )
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لكتلة الجسمية لدى األطفال المراهقين حسب العمر تبين أن ال توجد فروق ذات بالنسبة للفروق بين اإلناث في مؤشر ا
 ( سنة .21-20داللة إحصائية ما بين )

 االقتراحات و التوصيات : -3

 من خالل مناقشة النتائج واالستنتاجات يوصي الطالب الباحث على ما يلي :
 ميذ ضرورة تقييم التالميذ دوريا من أجل الوقوف على مستوى التال

 تحسيس األساتذة على أهمية الدراسات المسحية.
 عمل دراسات أخرى على عينات أكبر

 ضرورة وضع مستويات معيارية لمراحل سنية مختلفة 
عمل دراسات مشابهة على متوسطات أخرى وهذا من أجل ان نقوم بوضع معايير خاصة باللياقة البدنية على مستوى والية 

 باتنة
 ابهة في واليات أخرى وهذا من أجل عمل معايير جهوية ووطنية.ضرورة عمل دراسات مش

 عمل مثل هذه الدراسة على الطور االبتدائي وهذا من أجل تقييم مؤشر السمنة الذي ال نملك عنه قيم.

 المراجع -9

 جامعة الجزائر.قلة النشاط الرياضي و العادات الغدائية كعوامل خطر السمنة لدى المراهقين ،  : (،0320،) بالونيس رشيد
 ( ، الطب الرياضي و الفيزيولوجي قضايا ومشكالت معاصة ، األردن.دار اليازوري0332عائد فضل ملحم،)

 ( كرة القدم للناشئين، القاهرة : دار الفكر العربي .2007حنفي محمود مختار )
   األردن: دار اليازوري. (، الرياضة والصحة في حياتنا0323،) حازم النهار و اخرون
. رسالة  تقويم اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة واللياقة الحركية لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم. 0331نجم الدين المرضي . 
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