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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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Abstract: 

The highest prevalence rates of childhood obesity have been observed in developed countries, however, 

its prevalence is increasing in developing countries as well. Objectives To estimate the prevalence of 

overweight and obesity among primary school children, aged from 6 to 12 years and to estimate risk 

factors of obesity and overweight, defined by body mass index .The socioeconomic transformation in 

Egypt over the previous decade may have created a less active lifestyle and a decline in fitness among 

Egyptian children. The present study was conducted to determine body mass index (BMI), and response 

of heart rate in some rural Primary School Children to step test in ages 8-11 years in both sexes. 

Study sample consisted of 60 subjects from boys and girls as students between 8-11 years. The sample 

was divided into two groups; Group (1): boys between 8-11 years and girls in the same ages as Group 

(2). Each group was subdivided into two groups consisting of 15 boys and 15 girls. Height and weight 

was recorded to calculate Body mass index (BMI). Response of heart rate was recorded immediately 

before and after step test protocol. The statistical analysis was done using means, standard deviations 

and T-test. The results of this study showed that: there was a significant sex mean difference in Body 

mass index (BMI) between boys and girls in age 8 years for girls. On the other hand, changes in weight, 

length and BMI were not significant between two sexes in the age of 11 years, except for a significant 

difference in heart rate before step test for the boys.  

In conclusion, it is preferably that girls participate in physical activity programs , inside or outside 

schools in a way that increases the capacity of cardio respiratory fitness and reduces BMI. This should 

be a lifestyle for both sexes. The family could help by complementing the efforts of the school in 

ensuring children are active at home. Also, increased aware-ness about childhood overweight/obesity 

through publications and symposia for parents is important. 

Keywords: Body Mass Index (BMI), Heart rate, Obesity, Children, Physical fitness, Step test. 

INTRODUCTION: 

The prevalence of obesity among children and adolescents has increased dramatically since the mid-

1970s  in many countries throughout the world (1-2). Functional  exercise  capacity  is  a measuring  

method  of  the  individual’s  ability  to  perform meaningful  tasks  on  a  safe  and  dependable  basis  

aiming  to collect information about the functional limitations of a person with medical impairment (3). 

The most popular clinical exercise tests in order  of  increasing complexity  are  stair climbing,  six-

minute-walk  test  (6MWT), shuttle-walk  test,  cardiac  stress  test  and  cardiopulmonary exercise  test 

(American  Thoracic  Society [ATS],  2002 ). The current  gold  standard  for  assessing  one’s  aerobic  

exercise response  is  the  maximum  incremental  cardiopulmonary exercise test.  However, most  daily 

activities  are  performed  at submaximal  levels  of  exertion. Data from Canada and the United States 

show increases in both the mean body mass index (BMI) and the prevalence of overweight and obesity 

in children and adolescents (4-6).  
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Other data indicate that children who report relatively low levels of physical activity are significantly 

more likely to be overweight or obese than more active children of similar age and gender (7-8).  

Childhood obesity can create many complications at the cardiovascular, endocrine, pulmonary, 

musculoskeletal and gastrointestinal levels, as well as possible psycho-social consequences (Poor self 

esteem, depression, eating disorders (9). 

For this reason, recent studies focused on the possible causes and risk factors associated with obesity 

in paediatric ages (10).  

Low physical fitness in children has been associated with impaired health indicators such as 

increased body fatness (Ruiz et al., 2006; Dencker et al., 2006) and abdominal adiposity (Ortega et al., 

2007; Brunet et al., 2007), several cardiovascular disease risk factors (Buchheit et al., 2007; Thomas et 

al., 2003), hypertension (Katzmarzyk et al., 2001; Ruiz et al., 2006) and low physical activity (Dencker 

et al., 2006) (11-17).  

Health-related physical fitness involved the components of physical fitness related to health status, 

including: cardiovascular and respiratory endurance, musculoskeletal fitness, body composition, 

flexibility and metabolic fitness (18). These components can be measured by means of various 

laboratory and field tests (18).  

For most people, Body Mass Index (BMI) provides a good measure of obesity. BMI is an 

inexpensive and easy-to-perform method of screening for weight categories that may lead to health 

problems (18). Furtherer study provided  reference  values  of  the  six-minute  walk  test  for  healthy 

Egyptian schoolchildren aged from 6-11 years which is affected by age and gender (19). 

 Recently study demonstrated the relationship between the physical conditions of a person's body 

which defined by the BMI to the energy expenditure behavior defined in the pattern of heart rate changes 

(20). Overall, the weight obesity respondents are more likely to develop health problems due to a higher 

heart rate, even at rest condition (20) . The most common health complaint is obesity, which often leads 

to the emergence of other types of diseases (20). 

Study Purpose: 

 The purpose of this study was designed to determine body mass index (BMI), and evaluate response 

of heart rate in some rural Primary School Children to step test in ages 8-11 years in both sexes. 

SUBJECTS AND METHODS 

Study design: 

This study involved primary school children attending public schools, and the school chosen was not 

different in characteristics from the other public rural primary schools in Mansoura area. 

Geographical location 

Mansoura is located on the eastern bank of the Nile River- Damietta branch, 120 km north-east of 

Cairo, Egypt. 

Subjects 

Sixty healthy subjects from boys and girls as students between 8-11 years were included in this 

study. The participants were all children and having the same socioeconomic background. The study 

sample were recruited for the study on the basis of random sampling from a rural primary school, The 
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ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
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ي  ي ِ
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق
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Table (1)  Body mass, Height, body mass index and response of heart rate before and after step test 

protocol for boys and girls between   8-11 years 

Age Variables 
Girls Boys 

T  Significant 
Mean SD mean SD 

8
 y

ea
rs

 

Body mass (kg) 27.53 3.77 32.93 4.58 *3.51 0.002 

Height (cm) 122.46 5.27 124.93 6.75 1.11 0.275 

Heart-rate before 

(beat/min) 

98.53 6.82 101.66 9.91 1.00 0.322 

Heart-rate after 

(beat/min) 

156.13 20.61 139.26 24.82 2.02 0.053 

BMI (Kg/m2) 18.29 1.57 21.40 2.56 *3.66 0.001 

1
1
 y

ea
rs

 

Body mass (kg) 45.40 10.94 41.40 6.31 1.22 0.230 

Height (cm) 134.73 7.92 137.06 4.93 0.986 0.341 

Heart- rate before 

(beat/min)  

98.00 6.80 90.93 10.30 *2.21 0.035 

Heart- rate after 

(beat/min) 

154.46 15.86 141.60 19.77 1.96 0.059 

BMI (Kg/m2) 24.86 4.83 22.06 2.83 1.93 0.063 

Values are mean, SD; BMI= body mass index; P = indicate P (0. 05) 
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 Fig (1) Body mass, Height, body mass index and response of heart rate before and after step test 

protocol for boys and girls   8 years. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ْ
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يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

higher physical activity among boys than girls (24),though physical activity was not assessed among the 

children in the present study. Hormonal changes too, cannot be ruled out, though this was not evaluated 

too ( 25 ).  

Girls gain weight due to the stimulation of their sex hormones and the development of their reproductive 

organs (Viznamos and Marti-Hennenberg (2000) (25). However, Table (1) shows the increased means 

of heart rate in girls compared to boys at the ages of 8-11 years since the boys have a better cardio 

respiratory fitness than girls. Traditionally, the boys tend to work at farming-related tasks which enhance 

physical activity level, whereas girls tend to do more household chores such as washing and cooking at 

home (26).  As our results revealed no significant differences between girls and  boys  regarding  changes 

in weight, length and BMI in the age of 11 years, except for a significant difference in heart rate before 

step test for the boys, may  be  attributed  to  gender  difference  regarding muscle strength that starts to 

appear with puberty. Miller (27) stated that women are approximately  52%  and  66%  as strong  as  the  

men in  the upper  and lower  body  respectively.  

The men  are  also stronger relative to  lean  body  mass. Women had  45,  41, 30  and 25%  smaller  

muscle  cross-sectional areas for the biceps brachii,  total  elbow flexors,  vastus lateralis and total  knee  

extensors  respectively. Many study reported reported significant correlations between gait  velocity  and  

lower  limb  muscle  strength (28-29).  The skeletal muscles of men are faster and render higher 

maximum output  compared  to  women’s  skeletal  muscles.  Estrogen-B seems  to  have  an  effect  in  

muscle  contractile  speed,  making men  more  efficient  in  producing  power.  Men  also  release 

testosterone which is very important in muscle-building (30). 

CONCLUSION 

Although the study shows that there is no significant difference in BMI among boys and girls at the age 

of 11 years, it is preferably that girls participate in physical activity programs , inside or outside schools 

in a way that increases the capacity of cardio respiratory fitness and reduces BMI. This should be a 

lifestyle for both sexes. The family could help by complementing the efforts of the school in ensuring 

children are active at home. . Also, increased aware-ness about childhood overweight/obesity through 

publications and symposia for parents is important. 
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 : الملخص العرن   

ي مرص خالل العقد األخي  حالة من قلة النشاط لقد أحدث التحول 
االجتماغي واالقتصادي والذي ظهر فز

ي معظم مجاالت الحياة ، وربما انعكس تأثي  ذلك عىل انخفاض مستوى اللياقة 
صاحبت أسلوب الحياة اليومي فز

 لدى األطفال . 

الختبار الخطو لدى  ولذا هدفت هذه الدراسة إىل تحديد مؤرسر كتلة الجسم، واستجابات معدل القلب 
ي تراوحت  

ز بالمرحلة االبتدائية لمحافظة الفيوم، وذلك خالل المرحلة السنية الت  بعض أطفال الريف من الجنسي 
 ( سنة. 11-8من ) 

ز وعددهم )   ( ، تم تقسيم عينة  60اشتملت عينة الدراسة عىل بعض تالميذ المرحلة االبتدائية من الجنسي 
، واالختالف الجنسي إىل أرب  ع مجموعات وبحيث تضم المجموعة األوىل،  الدراسة عىل أساس العمر الزم ي
تز
ي عمر ) 

ز تضم المجموعة ) 8والثانية األوالد والبنات فز ي حي 
ي عمر) 4( ، ) 3( سنوات ، وفز

( 11( األوالد والبنات فز
 ( تلميذ أو تلميذه داخل كل مجموعة من المجموعات األرب  ع. 15سنة وبواقع ) 

ز قبل تنفيذ بروتوكول اختبار الخطو والذي استمر لمدة تم تسجيل قياسات الط  ول والوزن لدى الجنسي 
ة عن طريق الجس 2)  ي الدقيقة قبل وبعد تنفيذ اختبار الخطو مبارسر

( دقيقة فقط ، وأجريت قياسات النبض فز
ة )  ي لفي  يان الكعير ي ) 15عىل الرسر

ب الناتج فز ل قسمة (، كما تم حساب مؤرسر كتلة الجسم من خال4( ثانية وضز
: وجود فروق ذات داللة  (، وأوضحت نتائج الدارسة ما يىلي كتلة الجسم )بالكيلو جرام( عىل مرب  ع الطول )بالمي 

ي عمر ) 
ز فز ز الجنسي  كيلو جرام/   18.29لصالح البنات )  BMI( سنوات لمتغي  مؤرسر كتلة الجسم 8إحصائية بي 

ي  2كيلو جرام/ مي    21.40للبنات مقابل  2مي  
ات لألوالد( ، وفز  مقابل ذلك أوضحت نتائج الدراسة أن التغي 
ي كل من الوزن ، الطول ، مؤرسر كتلة الجسم 

ي عمر  BMI الحادثة فز
ز فز ز الجنسي  لم تكن ذات دالله إحصائية بي 

 ( سنة باستثناء التغي  المعنوي للنبض قبل األداء والذي جاء لصالح األوالد. 11) 
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ي برام
ي الختام يفضل أن تشارك الفتيات فز

ي داخل المدارس أو خارجها بشكل يزيد من قدرة القلب فز
ج النشاط البدئز

. يمكن لألرسة أن   ز والجهاز التنفسي ويقلل من مؤرسر كتلة الجسم. يجب أن يكون هذا أسلوب حياة لكال الجنسي 
ا زيادة الوغي حول

ً
ل. من المهم أيض ز ي الميز

زيادة   تساعد من خالل استكمال جهود المدرسة لضمان نشاط األطفال فز
ي مرحلة الطفولة من خالل المنشورات والندوات لآلباء واألمهات. 

 الوزن / السمنة فز
 

 

 

 


