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تسعى الدراسة احلالية إىل الكشف عن بعض ادلؤشرات الكمية اخلاصة 
اجلسم مع بالسمنة عند ادلسنني، وبالتحديد الكشف عن مقياس كتلة 

الوقوف على أثر بعض من العوامل االجتماعية والثقافية ذات العالقة 
مبحوثا من شرحية ادلسنني من كبار السن  862بالسمنة. بلغت عينة البحث 

)ع=  61.66عاما وأكثر، ومبتوسط حسايب  66وممن يبلغ من العمر 
وفيزيقية. إىل متغريات اجتماعية ثقافية، (. قسمت متغريات الدراسة 3.44

وقد مت تطبيق االستمارة كأداة رئيسة احتوت على هذه البيانات. تضمنت 
ادلتغريات االجتماعية والثقافية أربعة أجزاء متثلت بادلتغريات الدميوغرافية، 

قياس موضوع الدعم االجتماعي األسري، وقياس ذايت للنشاط البدين، و 
ما ادلتغريات الفيزيقية، فقد مشلت سلوك الغذائي. أادلتغريات ادلرتبطة بال وأخرياً 

ستة متغريات فيزيقية متثلت بالطول، والوزن، وقياس الورك، واخلصر، وقياس 
مساكة اجللد للمنطقة ثالثية الرؤوس، وادلنطقة حتت كتفية. ومت استخراج 
مقياس كتلة اجلسم من الطول والوزن. وقد مت إتباع اإلجراءات ادلنهجية 

يزيقية األنثروبومرتية. وقد مت االعتماد على اإلحصاء ادلعتادة للقياسات الف
الوصفي واالستداليل لإلجابة على أسئلة الدراسة واالعتماد على الربنامج 

يف  .  ولقد كشفت نتائج الدراسة إىل أن هناك ارتفاعاً SPSSاإلحصائي 
سنني يف اجملتمع الكوييت من اجلنسني،

ُ
 ُمعدالت السمنة والبدانة لدى شرحية ادل

وكشفت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف 
تغريات اخلاصة بقياس درجة السمنة ومساكة اجللد. باإلضافة إىل أن هناك 

ُ
ادل

( وبني بعض BMIعالقة ذات داللة إحصائية بني ُمعدل ُكتلة اجلسم )
تغريات وادلتمثلة يف متغري الوضع االجتماعي االقتصادي، و 

ُ
النشاط البدين، ادل

حجم األسرة وبعض السلوكيات والعادات اخلاصة بالتغذية. وقد أشارت 
سن يف اجملتمع احمللي، 

ُ
الدراسة إن ُهناك تأثري لعمليات التحديث على وضع ادل

والذي أثرت بشكل كبري على األعراض الصحية بشكل عام، وعلى ُمعدل  
 ُكتلة اجلسم والسمنة بشكل خاص.

ادلسنون والصحة يف الكويت، ادلسنون والسمنة، واألعراض  الكلمات الدالة:
 . االجتماعية والصحية، ادلسنني
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Abstract 

The study examines the effect of some 

sociocultural variables on obesity particularly 

the Body mass Index (BMI) among elderly in 

Kuwait society. A total of 268 old adults were 

selected, 60 years and above (m=67.11; 

sd=4.33). Sociocultural and physical variables 

were included in the questionnaire which is the 

major tool of this study. Sociocultural variables 

include four parts: demographic, Physical 

Activity measurement, Social Support Scale, 

and nutrition behavior variables.  Six 

anthropometric measurements were taken on 

every individual: height, weight, triceps 

skinfold, subscapular skinfold, hip 

circumference, and waist circumference. BMI 

was calculated. All of the measurements 

followed the regular procedures. SPSS was 

used for data entry and analysis. Descriptive 

and inferential statistic analysis were used for 

this study. Data show high incidence of obesity 

among Kuwaiti elderly in both sex. Data show 

that there is a significant differences between 

men and women in obesity variables and 

skinfold thickness. Significant relationship was 

found between BMI and some sociocultural 

variables such as: socioeconomic status, 

physical activity, family size and some 

variables related to nutrition variables. 

Modernity effects elderly health in Kuwait and 

obesity among them.  
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