
 

 

 (Human Body Composition)  التكوين الجسمي لإلنسان

  03يتكون جسم اإلنسان من أكثر من 
 
، عىل المستويات الذري (Components) مركبا

 
، (Atomic)  رئيسيا

  
  -Whole)  ، والكىل  (Tissue-organic) العضوي -والنسيج   ، (Cellular) والخلوي (Molecular) والجزيئ 

body .) ه  األكسجي    11فعىل المستوى الذري تتكون كتلة الجسم من 
 
 رئيسيا

 
 (O) عنرصا

وجي   (C)  ، والكربون(H)  والهيدروجي     ، والكلوريد(K)  ، والبوتاسيوم(Na)  ، والصوديوم(N)  ، والنيثر

(Cl)والفوسفور ،  (P) ،والكالسيوم (Ca)والمغنيسبوم ، (Mg)يت ويكون كل من األكسجي    (S) ، والكث 

وجي   فقط أكثر من   . من كتلة الجسم عىل المستوى الذري %69والهيدروجي   والكربون والنيثر

  فتتكون كتلة الجسم من ستة مكونات رئيسية، ه  الماء، والدهون، 
أما عىل المستوى الجزيئ 

وتينات، والكربوه   األجزاء الرخوة من الجسموالث 
 
  ف

  العظام، والمعادن الئر
 
  ف

 يدرات، والمعادن الئر

(Soft tissues)  وعىل هذا المستوى، يمكن تقسيم كتلة الجسم إىل كتلة شحمية وأخرى غث  شحمية

 
 
(، كما يمكن تقسيم كتلة الجسم إىل أقسام أخرى متعددة تبعا  

  أو لألنموذج ال )األنموذج الثنائ 
ثالئر

 .للتكوين الجسم   باع  الر 

وتقسم كتلة الجسم عىل المستوى الخلوي إىل ثالثة مكونات رئيسية ه  األجسام الصلبة خارج 

قسيم  العضوي، فيتم ت -الخاليا، والسوائل خارج الخاليا، والخاليا ذاتها. أما عىل المستوى النسيج   

ء داخل والعضالت الهيكلية، واألعضا كتلة الجسم إىل المكونات الرئيسية التالية: األنسجة الشحمية، 

 .األحشاء، والعظام

، يتم تقسيم كتلة الجسم بناًء عىل المستوى الكىل  للجسم عىل أساس كل من األطراف، والجذع، 
 
ا أخث 

والرأس. ويتم قياس الجذع واألطراف من خالل وسائل متعددة تتضمن القياسات الجسمية )األطوال 

  مواقع متعددة من الجسم والعروض والمحيطات( وكذلك سمك
 
 .طية الجلد ف

 لألنموذج
 
   وطبقا

وكتلة أخرى  (Fat mass) ، فإن جسم اإلنسان يتكون من كتلة شحميةالنظري الثنائ 

، وتتكون الكتلة غث  الشحمية من العضالت، والعظام، واألنسجة (Fat-free mass) غث  شحمية

  الجسم 
 
وشحوم  (Essential fats) إىل شحوم أساسيةالرخوة من غث  العضلية، وتنقسم الشحوم ف

  نخاع العظام، وحول القلب والرئتي   والكبد (Stored fats) مخزنة
 
، وتوجد الشحوم األساسية ف

  النساء. 
 
، باإلضافة إىل منطقة الحوض والثديي   ف   الجهاز العصئ  

 
والطحال والكليتي   واألمعاء، وف

ورية للعديد من ا   الجسم، كما تبلغ نسبتها لدوتعد الشحوم األساسية ض 
 
ى لوظائف الفسيولوجية ف

لدى المرأة. وتختل  %11-6من كتلة الجسم، وترتفع هذه النسبة إىل  %5-0الرجل البالغ حواىل  

 :
ً
  الجسم عن حدود معينة، فمثال

 
  حالة انخفاض نسبة الشحوم ف

 
وظائف أجهزة الجسم الطبيعية ف



 

 

، تتوقف الدورة الشهرية عندها عندما تنخفض نسبة الشحوم لدى المرأة إ
 
ىل حد منخفض جدا

  األنسجة 
 
  الجسم وتخزن ف

 
اكم ف وتصبح المرأة غث  قادرة عن الحمل. أما الشحوم المخزنة فتثر

  األحشاء. وتعد الشحوم  (Adipose tissues) الشحمية
 
، هما تحت الجلد، وف   منطقتي   رئيسيتي  

 
ف

 للطاقة
 
 مهما

 
، وتقوم بوقاية أجزاء الجسم من الصدمات، كما أن لها دور المخزنة بشكل رئيس  مصدرا

 . العازل الحراري عن الجو المحيط بالجسم

ي الجسم
 
 أهمية تحديد نسبة الشحوم ف

  أنها تعطينا معلومات دقيقة عن وجود البدانة من 
 
  الجسم ف

 
تكمن أهمية معرفة نسبة الشحوم ف

مصدر خطورة لإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة عدمها لدى الفرد، والمعروف أن البدانة تعد 

ها. إن 1مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من نوع  ، وأمراض المفاصل، وغث 

ات الصحية المطلوب رصدها   كأحد المؤشر
 
وريا  ض 

 
  المجتمع يعد أيضا

 
تحديد نسبة البدانة ف

  . كما أن معرفة نسبة  ومتابعتها من حي   آلخر
ات الئر   التعرف بدقة عىل التغث 

 
 الشحوم تساعدنا ف

  بغرض خفض الوزن، حيث 
  أو غذائ 

  برنامج نشاط بدئ 
 
تحدث لتكوين الجسم من جراء االنخراط ف

  الواقع هو تقليص كتلة الشحوم واإلبقاء ما أمكن عىل كتلة العضالت، و المعروف أن 
 
المرغوب ف

  تكوين  (BMI) لجسموزن الجسم وحده أو مع حساب مؤشر كتلة ا
 
ات الحادثة ف ال يعكس التغث 

 أن تحديد نسبة الشحوم ومعرفة كتلة العضالت يعدان أمران مفيدان 
 
  أن ال ننس أيضا

الجسم. ينبغ 

، فالعديد من الرياضات يتطلب الوصول فيها إىل مستوى متمث   امتالك نسبة منخفضة   
لألداء البدئ 

ةمن ال ، . كمشحوم أو كتلة عضلية كبث  ا أن بعض الحاالت الصحية مثل أمراض الجهاز العصئ   العضىل 

  تحدث لكتلة العضالت، األمر الذي يتحتم علينا تحديد 
ات الئر قد يتطلب األمر متابعة ورصد التغث 

  الجسم
 
  مومن ثم حساب الكتلة العضلية نسبة الشحوم ف

 
تابعة . كما يفيد قياس التكوين الجسم  ف

  أمراض القهم حاالت األفراد الذين لد
 
يهم نسب منخفضة من الشحوم ومن العضالت، كما ف

، وسوء التغذية، ولدى كبار السن. أما لدى األطفال، فيعد قياس (Anorexia Nervosa)  العصئ   

  متابعة النمو والنضج 
 
 ف
 
التكوين الجسم  وتحديد نسبة الشحوم واألجزاء غث  الشحمية إجراًء مهما

 . لديهم

ي الجسم لدى اإلنسانالنسب الطبيعية 
 
 للشحوم ف

  شحوم الجسم، لكن 
 
ة ف ة األوىل تحدث زيادة كبث  بعد والدة الطفل وحئر الشهور التسعة أو العشر

، تنخفض نسبة الشحوم لتصل إىل أدئ  مستوى لها بي     
  الحركة والمسر

 
بمجرد أن يبدأ الطفل ف

  الزيادة التدريجية حئر مرحلة البلوغ، عنده 7-5عمري 
 
 ا سنوات. تبدأ نسبة الشحوم بعد ذلك ف



 

 

( لدى الذكور. وتقدر نسبة 
ً
ة لدى اإلناث، بينما تتوقف الزيادة )أو تنخفض قليال تزداد بصورة كبث 

  عمر المراهقة )
 
، ويعتقد أن  11-15الشحوم لدى الفتيات ف سنة( بحواىل  ضعف ما لدى البني  

 
 
ا   والتغذية يسهمان كثث 

  أن التدريب البدئ 
 
  ذلك. وال شك ف

 
  لهرمونات األنوثة دور ف

 
 التأثث  عىل ف

نسبة الشحوم لدى الذكور واإلناث عىل السواء، لكن متوسط نسبة الشحوم عند سن الرشد لدى 

 إىل حواىل  
 
  المتوسط  %15البني   يصل عموما

 
من كتلة الجسم، بينما تبلغ هذه النسبة لدى الفتيات ف

تلة الجسم للذكور من ك %15من كتلة الجسم، وتعد نسبة الشحوم عالية إذا تجاوزت  %15حواىل  

 .) من كتلة الجسم لإلناث %03أو 

 للعمر، مصنفة من نسبة 1ويوضح الجدول رقم )
 
( معايث  نسبة الشحوم لدى الذكور واإلناث تبعا

 بالحدين 
 
  خانة البدناء، مرورا

 
  تضع صاحبها ف

 )ال يوىص بها( إىل نسبة الشحوم الئر
 
منخفضة جدا

الشحوم. ويمكن أن نالحظ من الجدول المذكور أن معايث  نسبة  األدئ  واألعىل وما بينهما من نسب

. أما الجدول رقم    العمر لدى كال الجنسي  
 
الشحوم المصنفة عىل أنها متوسطة تزداد مع التقدم ف

 من الذكور واإلناث، وه  بالطبع 1)
 
( فيبي   لنا معايث  نسبة الشحوم لدى األشخاص النشيطي   بدنيا

  الجدول رقم )نسب تعد أدئ  من تلك 
 
اوح 1الموضحة ف ، حيث تثر

 
( والخاصة بغث  النشيطي   بدنيا

  متوسطها لدى الذكور من 
 
اوح لدى اإلناث من ، بينما %11-13ف  .. %17-10تثر

 للعمر.  (:1جدول رقم )
ً
 معايير نسبة الشحوم )%( لدى األطفال والكبار مصنفة تبعا

 العمر

 بالسنوات
 )%( تصنيف نسبة الشحوم

 بدانة الحد األعلى متوسطة الحد األدنى منخفضة جدا  

 ذكور

9-17  <5 5-13 11-15 19-01  >01 

11-03  <1 1 10 11  >11 

05-55  <13 13 11 15  >15 

 >55  <13 13 19 10  >10 

 إناث

9-17  <11 11-15 19-03 01-09  >09 

11-03  <13 13 11 05  >05 

05-55  <15 15 01 01  >01 

> 55  <15 15 03 05  >05 

  Lohman T, et al,. 1997  المصدر:         



 

 

 

 معايير نسبة الشحوم )%( لدى األشخاص النشيطين بدنيا  مصنفة تبعا  للعمر. (:2جدول رقم )

 

 العمر

 إناث ذكور

 الحد األعلى متوسطة الحد األدنى الحد األعلى متوسطة الحد األدنى

11-03 5 13 15 19 10 11 

05-55 7 11 11 13 17 00 

 >55 6 11 11 13 17 00 
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