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 شكر و عرفان

يد املساعدة في إتمام هذا ي تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لأ

  :الفاضل اخص بالذكر أستاذنأالبحث املتواضع و 

  ونان سعيدي 

وأفكاره ونصائحه  الذي لم يبخل علينا بعطائه العلمي وأرائه

وإرشاداته من خالل مراحل هذا البحث منذ أن كان فكرة حتى صار 

 ، دراسة 

ونحن نكن لهم  ،وال ننس ى أساتذتنا الكرام بجامعة العربي بن مهيدي

فائق التقدير والاحترام ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا 

 تكوين هذهطوال فترة ال

إثراء اهم من قريب أو من بعيد في كما ال يفوتنا أن نشكر كل من س

 العمل املتواضع. هذا

 .أخيهوهللا في عون العبد ما دام العبد في عون 

في انجاز ي الذي وفقن سبحانه وتعالى والفضل كله هلل

الدراسة ههذ



 إهداء

 

 إلى"وخفض لهما جناح  الذلي من الرحمة  "من قال فيهما الرحمان  إلىاهدي ثمرة جهدي 

 التي ربتني وجعلت مني طالب علم. إلىوالدي الكريمين، 

في عمرها  الغالية أطال هللا أميقرة عيني ونور حياتي  إلىالتي حملتني وهنا على وهن ووضعتني،  إلى

ن بالهيبة والوقار وعلمني العطاء دون انتظار الرحما كرمهالذي   إلى ، التي كانت سندا وعونا لي إلى

 .عزيزوالدي ال إلى

 إيمانو  وإيناسأنيس  وإخوتيمنيب الرحمان  أختيالذي زاد حالوة العيش في حياتي ابن  إلى

 حفظهم هللا ورعاهم.

من تكبدت معي عناء وشقاء ودعاءا بالنهار  ليلها شكرا  أقول ي هذا النجاح و جدتي اهد إلى

الى التي سمتني وجعت مني لسان صدق عمتي الغالية "حضرية "التي لم تبخل عليا طيلة  وواملساء.

 هذه املسيرة الدراسية .

و   مونشيف سيف الدين أخيكامل زمالئي  إلىالذين كانوا سندا لي وعونا طوال هذه السنوات،  إلى

تي أسامة وفاتح وكذا أساتذتي و أحب وأعز صديقاي ياسر وعبد املالكويونس مجيب الرحمان 

 .ألاخيار سفيان مهدي و زعبوب نصيب 

  

 كما ال ننس ى كل عضو في جمعية شباب لغد أفضل كل بإسمه ومكانته .
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 مقدمة :

 وألاجهدزةتقدم تكنولوجيا املعددات  يمىسوال  امجاالتهالحياة بجميع  فيإن التقدم الذي حصل 

غير طبيعية  أجسامنا أشكال أصبحتفرض علينا نمط حياة يتصف بطول مدة الجلوس ، وعليه فقد 

 التدددي ألاعمدددالمعظدددم  أن إذاعملددده ،  فددديلددده مسدددتوي اسدددتخدام ألا بارتفدددا يتصدددف  الدددذيبسدددمب مجتمعندددا 

مكدددان  آلالددةفقددد حلدددت  إلانسددانعلددله لجسدددم  (600)جدددزء قليددل مددن علدددالتنا ال إال تحددر   نمارسددها ال 

 أدىكدل ذلد   ألاجهزةعن  فلال  املش يكنا نقوم به تقريبا املصعد مكان الدرج ،السيارة مكان  جميع ما

 أدىة اليوميدة ممدا جميدع مفدردات الحيدا فديعلى التكنولوجيدا  أساسيةقله الحركة والاعتماد بصوره  إلى

املجتمع املعاصر ممدا جعلده  و بصورة سلبيه في حياة الفرد  أثرت والتي ألامراضبالعديد من  إلاصابة إلى

 
ً
 بالقيام بواجبه بصورٍة اعتيادية. ألاحيانكثير من  فيعاجزا

حياتده  فديوتختلف كمية الغذاء والسعرات الحرارية الالزمة لكل فرد وندو  العمدل الدذي يمارسده 

يتناولدده  كددل مددا أنتنظدديم غذائدده وتوازندده وعليدده فاملبدددأ هددو  إلددىالحاجددة  أمدد  فدديلددذا فددلن الفددرد  اليوميددة

شدكل دهدون  كبدر منده يخدزن علدىن القسدم ألاإاليدومي فد البددنيالفرد من طعام ولم يصرف خالل الجهد 

 إلانسدددانن إوعليددده وممدددا تقددددم فددد ألامدددراضزيدددادة نسدددمته فدددى الجسدددم مؤديددده إلدددى الكثيدددر مدددن  إلددديممدددا يدددؤدى 

ارتفددددددددا  نسدددددددبة الكولسددددددددترول الكلددددددددي ،انخفدددددددداض و   كلددددددددغط الدددددددددم ألامدددددددراضسدددددددوف يصدددددددداب بددددددددالكثير مددددددددن 

ض السكري ،وثالثدي واطئة الكثافة ومر  الدهنيةوارتفا  البروتينات  البروتينات الدهنيه عاليه الكثافة 

الجسددم الوفيفيدة غيددر قددادرة علددى القيددام  أجهددزةالجسدم ممددا يجعددل  فدديوزيددادة نسددبه الدددهون  الكلسدريد،

 إلاخالل بالبيئة الداخلية للجسم. إلىمؤدية  عاديةبالوفائف الحيوية بصورة 

 عددن هددو الوسدديلة الوحيدددة ملعالجدده السددمنة فلدد الدددوائيان العددالج  ألافددرادويعتقددد الكثيددر مددن 
ً
ال

املعتدل وتشير الكثيدر مدن  الغذائيالنظام  إلى باإلضافةالعمليات الجراحية ومقاومة الجسم من البدانة 

مدددا اسددددتخدمت  إذابالسددددمنة  إلاصدددابةالوقايدددة مددددن  فدددديضددددرورة اسدددتخدام التمددددارين الرياضدددية  إلدددىاملصدددادر 
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بدين القددرة الوقائيدة والشدافية  ألايدامهذه  فيثروة من املعطيات العملية  أن إذبصورة منتظمة ومقننة 

  1 البدني.للنشاط 

  وعليددده 
 
بالسددددمنة  إلاصدددابةالوقايدددة مدددن  فدددي مميددد افقدددد افهدددر اسدددتخدام التمدددارين البدنيدددة تقدددددما

 الوزن.  فيوالزيادة 

لتعريف بالبحث تطرقنا في الجانب التمهيدي إلى طرح إلاشكالية و الفرضيات و كذا أهمية ل

البحث و تحديد املصطلحات و الدراسات السابقة أما الجانب النظري الذي يحتوي على ثالثة وأهداف 

 النشاط البدنيحيث قمنا بتعريف  النشاط البدني والتغذية،فصول حيث تناول الفصل ألاول 

الفوائد التى تعود على و  مزاياهاو  التغذيةو كذا مفهوم صه وأهم املنافع التي تنجر عن مزاولته وخصائ

 بعض ثم تطرقنا إلى الفصل الثاني الذي تناول  الصحة من خالل إتباعها بشكل صحيح و سليم،

وأيلا ،  الجسميةمؤشر الكتلة  كذال ، كمؤشر الوزن والطول  القياسات الجسمية الانثربيومترية

حيث قمنا قمنا بتقديم تعريف لبعض  )محيطات وأعراض الجسم( ،املفاصل قياس أجزاء الجسم 

املرحلة على مراهقي  يتحدثالثالث الذي الفصل ثم تطرقنا إلى  املؤشرات وكيفية قياسها،هذه 

و العوامل املؤثرة حيث قمنا بتعريف املراهقة و تحديد مراحلها و كذا خصائصها و أشكالها  املتلخرة

 فيها .

ثم يلتي الجانب التطبيقي الذي يحتوي على فصلين : الفصل الرابع الذي يحتوي على إجراءات 

البحث أال و هي منهجية البحث و متغيرات البحث و العينة و طريقة اختيارها و كذا ألادوات املستعملة 

ما الفصل الخام  يحتوي على تحليل و مناقشة و الوسائل إلاحصائية و إلاطار الزمني و املكاني للعينة أ

الذي يحتوي على محورين و في ألاخير مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات و الاستنتاجات  البنامجنتائج 

 .و الاقتراحات

                                                                            
 .9، ص2002، مكتبة العبيكان ، 1، ط ،]ترجمة[ محمد سمير العطائى"اثر التمارين الرياضية فى الشفاءلين غولد برغ ، دايان ل ايليوت : " -  1
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 إشكالية الدراسة: /1

الرئيسدددددددد ي  لظهددددددددور العديددددددددد مددددددددن ألامدددددددددراض  يعتبددددددددر التقدددددددددم العلمددددددددي وتطددددددددور التكنولددددددددو ي  العامدددددددددل

التددددددددددي كددددددددددان سددددددددددمب فهورهددددددددددا الراحددددددددددة والكسددددددددددل ، وتتبدددددددددداين هددددددددددذه ألامددددددددددراض فددددددددددي تلثيراتهددددددددددا علددددددددددى سددددددددددلوكيات 

إهمددددددددال املراهددددددددق املشدددددددداركة فددددددددي  إلددددددددىاملددددددددرهقين وأدائدددددددده فددددددددي أثندددددددداء املمارسددددددددة والتدددددددددريب  وبالتددددددددالي قددددددددد تددددددددؤدي 

صدددددددددددددددص التعليميدددددددددددددددة الخاصدددددددددددددددة بالتربيدددددددددددددددة أو الح الرياضدددددددددددددددية هالكثيدددددددددددددددر مدددددددددددددددن أعمالددددددددددددددده اليوميدددددددددددددددة و نشددددددددددددددداطات

 البدنية و الرياضية.

، أبعادهددددددددداالدددددددددذي يبندددددددددى عليددددددددده حدددددددددل أيدددددددددة مشدددددددددكلة هدددددددددو معرفدددددددددة  جمهدددددددددا و  ألاسددددددددداسونظدددددددددرا لكدددددددددون  

 امل ددددددددحية م هدددددددا تعددددددددد الخطدددددددوة 
ً
املتخددددددددذة للحدددددددد مددددددددن املشدددددددداكل  ألاولددددددددىفدددددددان الدراسددددددددات الطبيدددددددة وخصوصددددددددا

 أبعددددددددددددداداملجدددددددددددددال لتوضددددددددددددديح  جدددددددددددددم و الطبيدددددددددددددة باعتبارهدددددددددددددا قاعددددددددددددددة بياندددددددددددددات مهمدددددددددددددة للمختصدددددددددددددين فدددددددددددددي هدددددددددددددذا 

املشدددددددددددكلة التدددددددددددي يعددددددددددداني م هدددددددددددا الكثيدددددددددددر مدددددددددددن املدددددددددددرهقين والتدددددددددددي تسددددددددددداهم فدددددددددددي اتخددددددددددداذ قدددددددددددرارات مناسدددددددددددبة للحدددددددددددد 

 .مشاكل  مثل كذاوالكف من 

الزيددددددددادة امللددددددددطردة فددددددددي عدددددددددد املددددددددراهقين الغيددددددددر ممارسددددددددين لرياضددددددددة فددددددددي السددددددددنوات  أنتجددددددددتلقددددددددد  و 

الناجمددددددددددددة عددددددددددددن غيدددددددددددداب  ألامددددددددددددراض أنددددددددددددوا عدددددددددددددد  مددددددددددددن القددددددددددددرن املنصددددددددددددرم زيددددددددددددادة غيددددددددددددر موازيددددددددددددة فددددددددددددي ألاخيددددددددددددرة

 لعدددددددددم التددددددددوازن بددددددددين ال جددددددددم الكبيددددددددر ملشددددددددكلة أمددددددددراض قلددددددددة الحركددددددددة. وقلددددددددة 
ً
املمارسددددددددة الرياضددددددددية، ونظددددددددرا

 فدددددددددددي الددددددددددددول العربيدددددددددددة ارتليندددددددددددا 
ً
لدددددددددددى إعددددددددددددد الدراسدددددددددددات البيوطبيدددددددددددة املتدددددددددددوفرة فدددددددددددي هدددددددددددذا املجدددددددددددال وخصوصدددددددددددا

 ألاخيددددددددر م هددددددددا مراهقددددددددو الطددددددددور  يعدددددددداني التددددددددي أمددددددددراضم دددددددد  صدددددددد ي عددددددددن مدددددددددى انتشددددددددار بعددددددددض هددددددددذه  إجددددددددراء

 فددددددددددددي مدددددددددددددى انتشددددددددددددار تلدددددددددددد  
ً
و السددددددددددددلو  الريا دددددددددددد ي حددددددددددددول  ألامددددددددددددراضودراسددددددددددددة العوامددددددددددددل التددددددددددددي  تلعددددددددددددب دورا

 م ها. ملرهقينالعناية لتقليل م ها و الاهتمام  بصحة وسالمة ا
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بهدددددددددددذه العناصدددددددددددر وخاصدددددددددددة النشددددددددددداط البددددددددددددني  ليهتمدددددددددددون وعلدددددددددددى الدددددددددددرغم مدددددددددددن ذلددددددددددد  إال أن الدددددددددددبعض              

للصدددددددحة ،فقدددددددد يتعدددددددرض الرياضددددددديون مدددددددن كبدددددددار السدددددددن  املتجدددددددددةوذلددددددد  لتجددددددداهلهم مدددددددن فوائدددددددد  املندددددددتظم

إلددددددددددددى اللددددددددددددغوط البيشيددددددددددددة التددددددددددددي قددددددددددددد يتعددددددددددددرض لهددددددددددددا الشددددددددددددباب الددددددددددددذين يكونددددددددددددون أكثددددددددددددر احتمدددددددددددداال لللددددددددددددغوط 

 ألامددددددددددراضهدددددددددذه ل مدددددددددن أشددددددددددكاد كبيددددددددددر اضدددددددددديين ألاكبدددددددددر سددددددددددنا وهندددددددددا  عددددددددددالبيشيدددددددددة عدددددددددن نظددددددددددائرهم مدددددددددن الري

مدددددددع تطدددددددور  ، فددددددداو زيدددددددادة الدددددددوزن داء السدددددددمنة  ىوالدددددددداء السدددددددكري ،إضدددددددافة إلدددددددكدددددددلمراض الددددددددورة الدمويدددددددة 

 مدددددددددددايؤدي إلدددددددددددىهدددددددددددذه الحالدددددددددددة فدددددددددددإن القددددددددددددرة علدددددددددددى توصددددددددددديل الددددددددددددم للعلدددددددددددلة القلبيدددددددددددة يتنددددددددددداقص تددددددددددددريجيا 

فددددددددددددي عدددددددددددددم ممارسددددددددددددة هددددددددددددذه ألاخيددددددددددددرة تكمددددددددددددن أسددددددددددددبابه ، حيددددددددددددث ارتفددددددددددددا  اللددددددددددددغط الدددددددددددددموي بشددددددددددددكل عددددددددددددام 

 1.البدني والسمنة املفرطة النشاط

 تالية :المن هذا فإننا نطرح إلاشكالية  وانطالقا

آلانثروبيومتريدددددددة  املؤشدددددددراتتغييدددددددر بعدددددددض فدددددددي  قتدددددددرححركدددددددي م-مدددددددا مددددددددى فعاليدددددددة  تطبيدددددددق برندددددددامج غدددددددذائي   

 سنة ؟ 23-19 فئة لدى أصحاب السمنة والوزن الزائد)الجسمية( 

 هي:ف للبحث الجزئية تالتساؤال أما 

هددددددددل توجددددددددد هنددددددددا  فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية بددددددددين الاختبددددددددار القبلددددددددي والاختبددددددددار البعدددددددددي فددددددددي مؤشددددددددر  -

 سنة ؟ 23-19 فئةالوزن الزائد السمنة و لدى أصحاب  الوزن 

هددددددددددددل توجددددددددددددد هنددددددددددددا  فددددددددددددروق ذات داللددددددددددددة إحصددددددددددددائية بددددددددددددين الاختيدددددددددددداريين القبلددددددددددددي و البعدددددددددددددي فددددددددددددي مؤشددددددددددددر  -

 سنة ؟ 23-19 فئة ائدالوزن الز السمنة و أصحاب  الكتلة الجسمية لدى

محيطدددددددددات البعديدددددددددة فدددددددددي  بدددددددددين الاختبدددددددددارات القبليدددددددددة و  إحصدددددددددائيةهندددددددددا  فدددددددددروق ذات داللدددددددددة هدددددددددل توجدددددددددد  -

 سنة ؟ 23-19بلعمار لدى فئة ألاشخاص الخاضعين للقياس الجسم  

                                                                            
 . 72،  64، دار الفكر العربي، ص الصحة الرياضية، املحددات الفيزيولوجية للنشاط البدني الرياض يبهاء الدين ابراهيم سالمة:  - 1
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 فرضية الدراسة : /2

آلانثروبيومتريددددددددددة تغييددددددددددر بعدددددددددض القياسددددددددددات الجسددددددددددمية فددددددددددي  املقتددددددددددرححركدددددددددي ال-غددددددددددذائيالبرنددددددددددامج ال يدددددددددؤثر      

 .سنة  23-19 فئةلدى أصحاب السمنة والوزن الزائد 

 هي:فلبحث ل ات الفرعيةفرضيالأما 

لددددددددى  توجدددددددد فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين الاختبدددددددار القبلدددددددي والاختبدددددددار البعددددددددي فدددددددي مؤشدددددددر الدددددددوزن -

 .سنة  23-19 فئةالوزن الزائد السمنة و أصحاب 

توجددددددددددد هنددددددددددا  فددددددددددروق ذات داللددددددددددة إحصددددددددددائية بددددددددددين الاختيدددددددددداريين القبلددددددددددي و البعدددددددددددي فددددددددددي مؤشددددددددددر الكتلددددددددددة  -

 سنة . 23-19فئة  الوزن الزائدالسمنة و أصحاب  الجسمية لدى

قياسدددددددددددات محيطدددددددددددات البعديدددددددددددة فدددددددددددي  بدددددددددددين الاختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة و  إحصدددددددددددائيةهندددددددددددا  فدددددددددددروق ذات داللدددددددددددة  -

 ؟سنة23- 19مار بلعلدى فئة ألاشخاص الخاضعين للقياس  الجسم

 : دراسةأهمية ال /3

تكمددددددددددن أهميددددددددددة البحددددددددددث فدددددددددددي كيفيددددددددددة اسددددددددددتخدام التمددددددددددارين الرياضدددددددددددية بصددددددددددورة منظمددددددددددة ومقنندددددددددددة 

مدددددددددددددا صددددددددددددداح ها  إذابعيددددددددددددددة عدددددددددددددن العشدددددددددددددوائية والارتجدددددددددددددال وخاصدددددددددددددة  الصدددددددددددددحيحةالعلميدددددددددددددة  ألاسددددددددددددد وفدددددددددددددق 

الزائدددددددددددة للجسددددددددددم  تالسددددددددددنتيمترامددددددددددن بعددددددددددض  إلامكددددددددددانمقددددددددددةن. للوقايددددددددددة والددددددددددتخلص قدددددددددددر  غددددددددددذائيبرنددددددددددامج 

اللياقدددددددددة البدنيدددددددددة والتمدددددددددارين  أن إذوالناتجددددددددة مدددددددددن قلدددددددددة الحركدددددددددة وعددددددددددم اسددددددددتخدام التمدددددددددارين الرياضدددددددددية 

تخفدددددددديض كبيددددددددر  إلدددددددىيددددددددؤدي تحسددددددددي ها  أنمددددددددن املتوقدددددددع  التدددددددي ألاولددددددددى أهميددددددددة..... املجددددددداالت ذات  إحدددددددددى هدددددددي

يئة املتبعددددددددة وذلدددددددد  فلددددددددال عددددددددن التغذيددددددددة والعددددددددادات الغذائيددددددددة السدددددددد، نسددددددددب املر دددددددد ى و املددددددددوت املكبددددددددر  فددددددددي
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مددددددددددن خددددددددددالل وضددددددددددع مددددددددددنهل بتمرينددددددددددات الهوائيددددددددددة مددددددددددع غددددددددددذاء خدمددددددددددة لخلددددددددددق حالددددددددددة صددددددددددحية جيدددددددددددة وو ددددددددددي 

 اجتما ي.

حيدددددددت  املخددددددداطر إذ تعطدددددددي هدددددددذه الدراسدددددددة نظدددددددرة علميدددددددة خاصدددددددة عدددددددن كيفيدددددددة الوقايدددددددة مدددددددن هدددددددذه 

تهددددددددددددف هدددددددددددذه ألاخيدددددددددددرة إلدددددددددددى إعطدددددددددددداء حلدددددددددددول وفدددددددددددق إتبدددددددددددا  برنددددددددددددامج خددددددددددداص لدددددددددددتخلص مدددددددددددن الكيلوغرامددددددددددددات 

( املصدددددددددددداحبة فددددددددددددي تغيددددددددددددر شددددددددددددكل آلانثروبيومتريددددددددددددةلكشددددددددددددف عددددددددددددن بعددددددددددددض املؤشددددددددددددرات الجسددددددددددددمية )الزائدددددددددددددة وا

 الوزن الزائد.السمنة و الجسم لدى أصحاب 

 : الدراسةأهداف  /4

 فكانت:

برندددددددددامج حركدددددددددي يعمدددددددددل علدددددددددى تغييدددددددددر بعدددددددددض املقاسدددددددددات الجسدددددددددمية بمدددددددددا فيهدددددددددا محيطدددددددددات  محاولدددددددددة بنددددددددداء -1

 الجسم   

برنددددددددامج غددددددددذائي مقددددددددةن لخسددددددددر بعددددددددض الكيلددددددددو غرامددددددددات الزائدددددددددة فددددددددي الجسددددددددم لفئددددددددة  محاولددددددددة تصددددددددميم -2

 ( سنة  .23-19الشباب بلعمار )

 معرفددددددددة فعاليددددددددة تطبيددددددددق ألانشددددددددطة الحركيددددددددة املصددددددددداحبة للبرنددددددددامج الغددددددددذائي علددددددددى بعددددددددض القياسدددددددددات -3

الخاصدددددددددددددة باعشدددددددددددددخاص الدددددددددددددذين يعدددددددددددددانون مدددددددددددددن مشدددددددددددددكلة السدددددددددددددمنة والدددددددددددددوزن الزائدددددددددددددد   آلانثروبيومتريدددددددددددددة

 .   سنة23-19بلعمار 

 أسباب اختيار املوضوع: /1.4

 قابلية املوضو  للدراسة واملناقشة. ✓

 في مثل هذه الفترة العمرية عموما لهذه ألامراض.الشباب تعرض  ✓

 .ملمارسة الرياضة بصفة عامة  ألاشخاصنقص الو ي والتوجيه لدى  ✓



 الفصل التمهيدي
 

 18 

 .الشبابفي خلق حاالت ارتياح لدى  وألانشطة الحركيةأهمية الرياضة  إبراز  ✓

 في التقليل من بعض ألامراض. ألانشطة البدنية والحركية قيمة  إبراز  ✓

 تفاديها.الرغبة في تسليط اللوء على أمراض قلة الحركة ومعرفة كيفية  ✓

 والش ئ  ألابرز في ذال  هو إكمال ما تم انجازه في مذكرة لسان .

  : ديد مفاهيم ومصطلحات الدراسةحت /5

 ألانشطة البدنية )الهوائية( : -

إن التمرينددددددددات الهوائيددددددددة تعنددددددددي تقلصددددددددات معتدلددددددددة ناتجددددددددة عددددددددن عمددددددددل مجموعددددددددات علددددددددلية معينددددددددة ملددددددددددة 

 إلددددددددددىرفدددددددددع كفدددددددددداءة جهدددددددددازي التدددددددددنف  والددددددددددوران واكتسدددددددددداب املطاولدددددددددة الهوائيدددددددددة يدددددددددؤدي  إلدددددددددىطويلدددددددددة تهددددددددددف 

 إلدددددددددددددىرفدددددددددددددع قابليدددددددددددددة القلدددددددددددددب والجهددددددددددددداز الددددددددددددددوري والتنفسددددددددددددد ي علدددددددددددددى تزويدددددددددددددد ألاوك دددددددددددددجين واملدددددددددددددواد الغذائيدددددددددددددة 

الخاليددددددددا وألان دددددددددجة العاملددددددددة وفدددددددددي الوقددددددددت نفسددددددددده إزالدددددددددة الفلددددددددالت الناتجدددددددددة عددددددددن العمدددددددددل ألاي ددددددددد ي، وإن 

أن الرياضددددددددديين وبالدددددددددذات فدددددددددي ألالعددددددددداب الهوائيدددددددددة لدددددددددديهم  دددددددددجالت دهدددددددددون أغلدددددددددب الدراسدددددددددات تتفدددددددددق علدددددددددى 

 .   "1"من غيرهم من غير الرياضيين أفللوبروتينات دهنية 

ويشدددددددددددددير )ماجددددددددددددددوب( إلدددددددددددددى أن التمرينددددددددددددددات الرياضددددددددددددددية تسددددددددددددداعد الجسددددددددددددددم علددددددددددددددى الدددددددددددددتخلص مددددددددددددددن ال ددددددددددددددحوم 

كدددددددددددون املحللدددددددددددة مدددددددددددن خدددددددددددالل عمليدددددددددددة إذابدددددددددددة ال دددددددددددحوم، لدددددددددددذل  فدددددددددددان عمليدددددددددددة إنقددددددددددداص الدددددددددددوزن يجدددددددددددب أن ت

مت امندددددددددددددة مدددددددددددددع التمدددددددددددددرين الريا ددددددددددددد ي حتدددددددددددددى ال يحددددددددددددددث الترهدددددددددددددل وارتخددددددددددددداء العلدددددددددددددالت وضدددددددددددددمورها )وعنددددددددددددددما 

ضدددددددددددددددغط ألاوردة  إلدددددددددددددددىنقدددددددددددددددول أن الحركدددددددددددددددة هدددددددددددددددي خيدددددددددددددددر دواء للجسدددددددددددددددم( فدددددددددددددددان التمدددددددددددددددرين الريا ددددددددددددددد ي يدددددددددددددددؤدي 

والشددددددددددرايين التددددددددددي تمدددددددددددر بالعلددددددددددلة، وان ارتخدددددددددداء العلدددددددددددلة سددددددددددوف يسددددددددددهل دخدددددددددددول املددددددددددواد الغذائيددددددددددة إليهدددددددددددا 

 مددددددددن املددددددددواد ا
ً
العلددددددددالت خددددددددالل  إلددددددددىللددددددددارة، فددددددددالتمرين الريا دددددددد ي يرسددددددددل كميددددددددات كبيددددددددرة مددددددددن الدددددددددم بدددددددددال

                                                                            

رسالة دكتوراه غير منشورة،  والبروتينات في الدم"،:" نظام الطاقة املسيطر في النشاط الرياض ي وأثره في الدهون عدنان صال  أبو الوي   -   1

 76(. ص 1997كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد)
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تسدددددددددددددريع عمدددددددددددددل القلدددددددددددددب والجهددددددددددددداز التنفسددددددددددددد ي وتنشددددددددددددديط الددددددددددددددورة الدمويدددددددددددددة، وكدددددددددددددذل  التمدددددددددددددرين الريا ددددددددددددد ي 

 
ً
 صددددددددحيحا

ً
يسددددددداعد علدددددددى تغذيدددددددة خاليدددددددا اللمددددددددف "الخاليدددددددا البيلددددددداء" فدددددددال تنتقددددددددل الخاليدددددددا املتحللدددددددة انتقددددددداال

 .(1)إال عن طريق الحركة

    :  ومبادئهــــــــــا ةــــــــالتغذي -

خدمدددددددددة غرضدددددددددين رئيسدددددددددين همدددددددددا )الحصدددددددددول  إلدددددددددىن تغذيدددددددددة أي إنسدددددددددان تدددددددددؤدي لوأضددددددددداف )ديبدددددددددن ( بددددددددد

علدددددددددى الطاقددددددددددة للقيددددددددددام بكافددددددددددة النشدددددددددداطات الحيويددددددددددة، وإلامدددددددددداد بدددددددددداملواد التددددددددددي تحتاجهددددددددددا عمليددددددددددات البندددددددددداء 

 . 2والتجديد املستمر لألن جة

أن التغذيددددددددددة هدددددددددي أحدددددددددد العوامدددددددددل املهمددددددددددة لرفدددددددددع مسدددددددددتوى الكفددددددددداءة البدنيددددددددددة  إلدددددددددىوذهدددددددددب )عبدددددددددد الفتددددددددداح( 

 .  3التعب وزيادة سرعة الاستشفاء ومقاومة

أمدددددددددا بالنسدددددددددبة إلدددددددددى كميدددددددددة الطاقدددددددددة التدددددددددي يحتاجهددددددددددا إلانسدددددددددان فقدددددددددد أو ددددددددد  )ماجدددددددددوب( أن الطاقدددددددددة التددددددددددي 

يحتاجهددددددددا الفددددددددرد فددددددددي خددددددددالل اليددددددددوم الواحددددددددد تعتمددددددددد علددددددددى نددددددددو  ومدددددددددة العمددددددددل، فكلمددددددددا زادت مدددددددددة العمددددددددل 

( 3000 –2300طاقدددددددددددددددة أكبدددددددددددددددر، إذ تحتددددددددددددددداج ألاعمدددددددددددددددال الخفيفدددددددددددددددة مدددددددددددددددن ) إلدددددددددددددددىوشددددددددددددددددته احتددددددددددددددداج إلانسدددددددددددددددان 

حراريددددددددددة  سددددددددددعره( 4000نحددددددددددو ) إلددددددددددىسدددددددددداعة(، أمددددددددددا العمددددددددددل الشددددددددددديد فيحتدددددددددداج  24حراريددددددددددة خددددددددددالل) سددددددددددعره

حراريدددددددددددددددة،  سدددددددددددددددعره( 6000 – 5000سددددددددددددددداعة( أيلدددددددددددددددا، وفددددددددددددددي بعدددددددددددددددض ألاحيدددددددددددددددان يحتدددددددددددددداج مدددددددددددددددن ) 24خددددددددددددددالل )

 والجسم

                                                                            

 .65ص ،(1990دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد) "التغذية والحركة )الغذاء والتدريب وقياساتها("،: وجيه ماجوب  - 1

 .ص13(. 1985، مطبعة دار القادسية، بغداد)"طعامنا كيف نختارهديبن  بركيث: " -  2

 .117ص،(1999دار الفكر العربي، القاهرة) : "الاستشفاء في املجال الرياض ي"،عبد الفتاح، ابو العال - 3
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ومدددددددوزون، وأي خلدددددددل فدددددددي الغدددددددذاء يسدددددددمب أمراضدددددددا الغدددددددذاء للقيدددددددام بواجباتددددددده بشدددددددكل طبي دددددددي  ىج  إلددددددديحتدددددددا

 .  "1"غذائية كالنحافة والسمنة وفقر الدم وإلاسهال

أن زيدددددددددادة كميدددددددددة  إلدددددددددىوحدددددددددول دور الكاليكدددددددددوجين العلدددددددددلي فدددددددددي مسدددددددددابقات التحمدددددددددل فقدددددددددد أشدددددددددار )الكيالني(

 فدددددددددي إلانجددددددددداز ذي التحمدددددددددل الددددددددددوري التنفسددددددددد ي، فمددددددددددن 
ً
الكاليكدددددددددوجين املخدددددددددزون فدددددددددي الجسدددددددددم تدددددددددؤثر إيجابيددددددددددا

ل قيددددددددددداس كميدددددددددددة الكاليكدددددددددددوجين فدددددددددددي العلدددددددددددلة بعدددددددددددد تنددددددددددداول الريا ددددددددددد ي الددددددددددددهون والبروتيندددددددددددات ملددددددددددددة خدددددددددددال

( غددددددددددددم لكددددددددددددل كيلددددددددددددو غددددددددددددرام مددددددددددددن وزن 6 – 3) إلددددددددددددىثالثددددددددددددة أيددددددددددددام، تبددددددددددددين أن مسددددددددددددتوى الكاليكددددددددددددوجين وصددددددددددددل 

العلددددددددلة املتسددددددددعة الوحشددددددددية فددددددددي الفخددددددددذ ألاماميددددددددة، أمددددددددا بعددددددددد اخددددددددذ مددددددددزيج مددددددددن النشددددددددويات والبروتينددددددددات 

( غددددددددم، وتلددددددددداعفت هدددددددددذه الكميددددددددة بعدددددددددد تنددددددددداول 17.5) إلدددددددددىالكاليكددددددددوجين ارتفدددددددددع والدددددددددهون فدددددددددان مسدددددددددتوى 

 فقددددددددط فوصددددددددل مسددددددددتوى الكاليكددددددددوجين 
ً
( غددددددددم لكددددددددل كيلددددددددوغرام علددددددددل 33.1) إلددددددددىالريا دددددددد ي غددددددددذاًء نشددددددددويا

  2في الجسم.

   : نة  ــــــــــــالسم -

 لدددددددددى الددددددددبعض حددددددددول التعريددددددددف الحقيقددددددددي للسددددددددمنة، 
ً
والفددددددددرق ذكددددددددر )الزهيددددددددري( بددددددددلن هنددددددددا  التباسددددددددا

( فالسددددددمنة تعنددددددي الزيددددددادة فددددددي الددددددوزن الناتجددددددة عددددددن Over – Weightبي هدددددا وبددددددين الزيددددددادة فددددددي الددددددوزن )

زيدددددددادة كميددددددددة الدددددددددهون فدددددددي الجسددددددددم، فددددددددي حدددددددين تعددددددددرف الزيددددددددادة فدددددددي الددددددددوزن بل هددددددددا الزيدددددددادة فددددددددي وزن الجسددددددددم 

(، الفسدددددددددديولوجيةمنسددددددددددوبة إلددددددددددى طددددددددددول معددددددددددين لل ددددددددددخص، وتختلددددددددددف حسددددددددددب العمددددددددددر والجددددددددددن  والحالددددددددددة )

                                                                            

 .18ص(.1990دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد) "التغذية والحركة )الغذاء والتدريب وقياساتها( "،ماجوب، وجيه:  - 1

       

  

 .1 هاشم عدنان: "االسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضية"، ط1،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت)2000(.ص 134
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حالددددددددددة الثانيددددددددددة إذا كدددددددددان سددددددددددمب الزيددددددددددادة فددددددددددي الدددددددددوزن هددددددددددو الدددددددددددهن املتدددددددددراكم فتعددددددددددد سددددددددددمنة، وتكددددددددددون وفدددددددددي ال

 %( من وزن الجسم الطبي ي.20الزيادة بحدود )

وفددددددددي آلاونددددددددة ألاخيددددددددرة عدددددددددت الزيددددددددادة فددددددددي الددددددددوزن نتيجددددددددة لزيددددددددادة دهددددددددن الجسددددددددم مشددددددددكلة بحددددددددد  ذاتهددددددددا، تددددددددم 

الرجدددددددددددال. وال تعددددددددددددد سددددددددددددمنة  إلددددددددددددىبة %( والسددددددددددديما بالنسدددددددددددد20%( حدددددددددددددودا للسدددددددددددمنة بدددددددددددددال مددددددددددددن )15اعتبدددددددددددار )

كمددددا هددددو الحدددددال  (Muscular – Tissue) عنددددد زيددددادة الددددوزن عدددددن طريددددق بندددداء ألان دددددجة العلددددلية 

والسدددددديما رياضددددداي بنددددداء ألاجسددددددام ورفدددددع ألاثقددددددال  (Very muscular athletes) لددددددى الرياضددددديين 

الدددددددذين يعملدددددددون فدددددددي كتدددددددل علدددددددلية كبيدددددددرة، وألاشدددددددخاص  إلدددددددىكدددددددرة القددددددددم ألامريكيدددددددة التدددددددي تحتددددددداج  يوالعبددددددد

ألاعمدددددددددال املجهددددددددددة كالحددددددددددادة والبنددددددددداء، لدددددددددذل  نسدددددددددتطيع القدددددددددول ان هدددددددددؤالء ألاشدددددددددخاص يعددددددددددون بددددددددددينين 

 لألشدددددددددددددددخاصإذا طبقدددددددددددددددت علددددددددددددددديهم معدددددددددددددددايير عالقدددددددددددددددة الدددددددددددددددوزن والطدددددددددددددددول حسدددددددددددددددب الجدددددددددددددددداول املعمدددددددددددددددول بهدددددددددددددددا 

 ". 1الاعتياديين"

 وصنفت السمنة على أساسين : 

  دهنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةالاعتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكل املورفولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ي لألن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجة ال

   (Adipose Tissue Morphology)  : إذ قسمت السمنة إلى 

وتظهدددددر لددددددى  (Hypertrophic Obesity) السدددددمنة نتيجدددددة لتندددددخم خاليدددددا ألان دددددجة الدهنيدددددة  .1

 البالغين وهي ناتجة عن تنخم الخاليا في ألان جة الدهنية إذ من الصعب زيادة عددها.

ألان دددددددددددجة الدهنيددددددددددة وكبددددددددددر  جمهددددددددددا فددددددددددي الوقددددددددددت نفسددددددددددده السددددددددددمنة الناتجددددددددددة عددددددددددن زيددددددددددادة عدددددددددددد خاليددددددددددا  .2

(Hyperplasia-Hypertrophic Obesity وتظهدددددددددر عندددددددددد الصدددددددددغار، إذ تدددددددددزداد أعدددددددددداد الخاليدددددددددا فدددددددددي )

 ألان جة الدهنية.

                                                                            

 424(. ص1992دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل) "تغذية إلانسان"،الزهيري، عبد هللا محمود ذنون:   -  1
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العمددددددددددر، إذ يكددددددددددون ألاطفددددددددددال فدددددددددددي حالددددددددددة نمددددددددددو وتدددددددددددزداد عدددددددددددد الخاليددددددددددا فددددددددددي ألان دددددددددددجة فلددددددددددال عددددددددددن كبدددددددددددر  .3

 ".  1 جمها"

كميددددددددة الدددددددددهن املنسددددددددوبة الددددددددى وزن الجسددددددددم وذلدددددددد  عددددددددن طريددددددددق  وت ددددددددخص السددددددددمنة علددددددددى أسدددددددداس         

 قياس تركيب الجسم بالطرائق آلاتية :

 :املقاييس ألانثروبومترية    -

إلدددددددددددددى جاندددددددددددددب الطدددددددددددددول والدددددددددددددوزن وهندددددددددددددا  قياسددددددددددددددات بدنيدددددددددددددة يمكدددددددددددددن الاسدددددددددددددتدالل م هدددددددددددددا علدددددددددددددى تركيددددددددددددددب 

والصدددددر   (Contours) ومحدددديط جددددزء مددددن أجزائدددده    (Body Size) الجسددددم مثددددل  جددددم الجسددددم 

وأهدددددم هدددددذه الطرائدددددق قيددددداس   (Skinfold Thickness) ورسدددددد اليدددددد أو قيددددداس سدددددم  طيدددددات الجلدددددد 

تيمترات باسددددددددددددددددددددددددددتعمال عتلددددددددددددددددددددددددددة أو مقيدددددددددددددددددددددددددداس يددددددددددددددددددددددددددد ى سددددددددددددددددددددددددددم  طيددددددددددددددددددددددددددات الجلددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددداملليمترات والسددددددددددددددددددددددددددن

 وفي أماكن مختلفة من الجسم.  (Caliper)املسما 

فددددددددي   (Hydrostatique)ويدددددددتم ذلدددددددد  بقيدددددددداس وزن الجسدددددددم فددددددددي الهددددددددواء، ثدددددددم وزن الجسددددددددم داخددددددددل املددددددداء 

حدددددددوض يمكددددددددن معرفددددددددة كميددددددددة املدددددددداء املزاحددددددددة مندددددددده نتيجدددددددة لغطدددددددد  الجسددددددددم ويمكددددددددن مندددددددده معرفددددددددة كثافددددددددة 

إذ تقددددددل كثافددددددة الجسددددددم كلمددددددا زادت كميددددددة   (Spécifique Gravity) و ي  الجسددددددم أو الددددددوزن الندددددد

 ". 2الدهن فيه، ومن ثم معرفة نسبة الدهن في الجسم عن طريق خطوات وحسابات معينة"

 (سنة :23-19املراهقة املتأخرة ) -

حيث أ ها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة التدي يتخدذ فيهدا  يطلق عليها بالذات مرحلة الشباب ،         

اختيار مهنة املستقبل وكذل  اختيار الزواج أو العزوف ،وفيها يصل النمو إلى مرحلة الننل الجسمي ويتجه 
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 والتبلددور لددبعض العواطددف ال خصددية مثددل : الاعتندداء بدداملظهر الخددار ي وطريقددة الكددالم الانفعددالينحددو الثبددات 

عتمددداد علدددى الدددنف  والبحدددث عدددن املكاندددة الاجتماعيدددة وتكدددون لديددده نحدددو الجماليدددات ثدددم الطبيعدددة والجدددن  والا 

 1آلاخر.

 :الدراسةالدراسات السابقة واملرتبطة بموضوع  /6

تعتبدددددددددر الدراسدددددددددات السدددددددددابقة واملشدددددددددابهة مدددددددددن أهدددددددددم العناصدددددددددر املعيندددددددددة علدددددددددى حدددددددددل مشدددددددددكلة البحدددددددددث ملدددددددددا      

لهدددددددددددددا مدددددددددددددن إسدددددددددددددهامات سدددددددددددددواء فدددددددددددددي التوجيددددددددددددده أو التخطددددددددددددديط أو ضدددددددددددددبط املتغيدددددددددددددرات، فهدددددددددددددي تثدددددددددددددري املوضدددددددددددددو  

بفوائددددددددددددد عديدددددددددددددة حيددددددددددددث تتدددددددددددددخل بطريقددددددددددددة أو بددددددددددددلخرى مددددددددددددن أجددددددددددددل معالجددددددددددددة املشددددددددددددكلة و صددددددددددددياغة بحددددددددددددث 

 ناج .

اسدددددددة امل ددددددحية للمكتبدددددددات التددددددي قدددددددام بهددددددا الباحددددددث فقدددددددد وجددددددد عددددددددة دراسددددددات سدددددددابقة مددددددن خددددددالل الدر     

عالجددددددددددددددت موضددددددددددددددوعات مختلفددددددددددددددة، لك هددددددددددددددا تدددددددددددددددرس أحددددددددددددددد الجوانددددددددددددددب املتبعددددددددددددددة فددددددددددددددي هددددددددددددددذا البحددددددددددددددث فكانددددددددددددددت 

 الدراسات التالية: 

الدراسات باللغة العربية : أ /    

  " 2011"   ةراسة ألاولى : مقاوس ي كريمالد

دراسدددددددددددة مقارندددددددددددة بدددددددددددين البددددددددددددينين وغيدددددددددددر البددددددددددددينين مدددددددددددن  –البداندددددددددددة ونمدددددددددددط الحيددددددددددداة  عنـــــــــــوان الدراســـــــــــة :

دراسدددددددددددددددددة ماجيسدددددددددددددددددتير، كليدددددددددددددددددة العلددددددددددددددددوم إلانسدددددددددددددددددانية وإلاجتماعيدددددددددددددددددة والعلدددددددددددددددددوم إلاسدددددددددددددددددالمية ،   -املددددددددددددددددراهقين 

 ( .2011) –باتنة -جامعة العقيد الحاج لخلر  
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 الهدف من الدراسة :

 ياة لدى عينة من املراهقين .محاولة الكشف عن العالقة بين البدانة ونمط الح ✓

 استخدمت الباحثة املنهل الوصفي املقارن . املنهج املستخدم :

اسدددددددددددتميان خددددددددددداص بدددددددددددنمط الحيددددددددددداة و السدددددددددددلوكات الغذائيدددددددددددة ، ثدددددددددددم توزيعددددددددددده علدددددددددددى  ألادوات املســـــــــــتخدمة :

 أفراد عينة الدراسة .

مراهقددددددددددا غيددددددددددر  40مراهقددددددددددا فدددددددددي كددددددددددال الجنسدددددددددين موزعددددددددددة إلدددددددددى  80تكونددددددددددت العيندددددددددة مددددددددددن  عينـــــــــة الدراســــــــــة : 

 إناث ( . 20 –ذكور  20مراهقا بدينا ) 40إناث (، و 20 –ذكور 20بدين ) 

خلصدددددددددددت الدراسددددددددددددة إلددددددددددددى أندددددددددددده توجدددددددددددد فددددددددددددروق بددددددددددددين البددددددددددددينين وغيددددددددددددر البدددددددددددددينين مددددددددددددن   نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة :

الجنسددددددددين فددددددددي ألانشدددددددددطة البدنيددددددددة وذلدددددددد  لصدددددددددال  الددددددددذكور غيدددددددددر البدددددددددينين وإلاندددددددداث غيدددددددددر البدددددددددينات، كمدددددددددا 

ين البددددددددينين وغيددددددددر البدددددددددينين مددددددددن الجنسددددددددين فدددددددي العددددددددادات الغذائيددددددددة وذلدددددددد  لصددددددددال  أنددددددده توجددددددددد فددددددددروق بدددددددد

الدددددددددددذكور البددددددددددددينين وإلانددددددددددداث البددددددددددددينات فدددددددددددي إنتشدددددددددددار العدددددددددددادة الغذائيدددددددددددة السدددددددددددلبية وافهدددددددددددرت كدددددددددددذل  أنددددددددددده 

توجددددددددد فددددددددروق بدددددددددين البدددددددددينين والغيددددددددر البددددددددددينين مددددددددن غيددددددددر الجنسدددددددددين فددددددددي التعامددددددددل مدددددددددع اللددددددددغط النفسددددددددد ي 

البدددددددددددددنيين وإلاندددددددددددداث البدددددددددددددينات ، وافهددددددددددددرت كددددددددددددذل  وجددددددددددددود فددددددددددددروق بددددددددددددين وذلدددددددددددد  لصددددددددددددال  الددددددددددددذكور الغيددددددددددددر 

البدددددددددددددددينين والبددددددددددددددددينات فددددددددددددددي نمدددددددددددددددط الحيددددددددددددددداة ) العددددددددددددددادات الغذائيدددددددددددددددة والنشددددددددددددددداط البدددددددددددددددني ، التعامدددددددددددددددل مدددددددددددددددع 

اللدددددددددددددغط النفسددددددددددددد ي ( وذلددددددددددددد  لصدددددددددددددال  إلانددددددددددددداث البدددددددددددددددينات ، وأفهدددددددددددددرت أيلدددددددددددددا وجدددددددددددددود فدددددددددددددروق بدددددددددددددين غيددددددددددددددر 

 الذكور غيير البدينين البدينين وغير البدينات في نمط الحياة وذل  لصال  

 . " 2009اسة هاشم عدنان الكيالني " الدراسة الثانية : در 
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تددددددددددلثير النشددددددددداط البدددددددددددني علدددددددددى مسددددددددددتوى السدددددددددمنة واللياقددددددددددة البدنيدددددددددة لدددددددددددى اطفددددددددددال  عنـــــــــوان الدراســــــــــة : 

جامعدددددددددة السدددددددددلطان قدددددددددابوس ،  –الصدددددددددف الرابدددددددددع والخدددددددددام  ، قسدددددددددم التربيدددددددددة الرياضدددددددددية ، كليدددددددددة التربيدددددددددة 

 ( . 2009سلطنة عمان )  –مسقط 

  الهدف من الدراسة :

للياقددددددددة البدنيددددددددة هدددددددددفت الدراسددددددددة إلددددددددى تحديددددددددد أثددددددددر النشدددددددداط البدددددددددني علددددددددى مسددددددددتوى السددددددددمنة وا ✓

 لدى أطفال الصف الرابع والخام  .

 استخدم الباحث املنهل التجريبي. املنهج املستخدم :

برنددددددددددددددامج للنشدددددددددددددداط البدددددددددددددددني ملدددددددددددددددة عشددددددددددددددرة أسددددددددددددددابيع تددددددددددددددم إعددددددددددددددداده مددددددددددددددن طددددددددددددددرف  ألادوات املســــــــــــــتخدمة :

 الباحث.

 طالبا وطالبة. 28إعتمد الباحث في هذه الدراسة على عينة قوامها  عينة الدراسة : 

أفهددددددددددددرت نتددددددددددددائج اختبددددددددددددار  لددددددددددددألزواج، وجددددددددددددود أثددددددددددددر إيجددددددددددددابي للنشدددددددددددداط البدددددددددددددني علددددددددددددى  نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة :  

السدددددددددددمنة واللياقدددددددددددة البدنيدددددددددددة، ومدددددددددددن مؤشدددددددددددرات نجددددددددددداح البرندددددددددددامج أنددددددددددده سدددددددددددهل عمليدددددددددددة ممارسدددددددددددة التمدددددددددددارين 

 الرياضية بشكل دائم من قبل الطلبة.

ويشددددددددددددير هددددددددددددذا النجدددددددددددداح إلددددددددددددى أهميددددددددددددة تعزيدددددددددددددز ممارسددددددددددددة النشدددددددددددداط البدددددددددددددني، التمرينددددددددددددات الرياضدددددددددددددية  

لدددددددددددددى الاطفدددددددددددددال و الشدددددددددددددباب علدددددددددددددى حدددددددددددددد سدددددددددددددواء، فمددددددددددددع التركيددددددددددددد  علدددددددددددددى املشددددددددددددداركة الفعالدددددددددددددة فدددددددددددددي البرندددددددددددددامج، 

اسددددددددددددددتطا  طددددددددددددددالب الصددددددددددددددف الرابددددددددددددددع و الخددددددددددددددام  املعرضددددددددددددددين لخطددددددددددددددر إلاصددددددددددددددابة بددددددددددددددالوزن الزائددددددددددددددد تحسددددددددددددددبا 

لياقدددددددددة البدنيدددددددددة، و ممدددددددددا يؤكدددددددددد لبرندددددددددامج أيلدددددددددا ، تحسدددددددددن عدددددددددادات الندددددددددوم لحدددددددددالةهم الصدددددددددحية املرتبطدددددددددة بال

 لدى ألاطفال و نومهم بشكل أفلل ، و ازدياد نشاطهم في املنازل. 
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  " 1991تهاني عبد العزيز إبراهيم " الدراسة الثالثة : دراسة ياسر عبد العظيم سالم، 

ات و الرجددددددال املتدددددددرددين علددددددى وحددددددددة تدددددددلثير برنددددددامج تددددددددريب فددددددي عدددددددالج البدانددددددة للسددددددديد عنــــــوان الدراســـــــة :

 (1991الكفاءة البدنية و البحوث في كلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق )

  الهدف من الدراسة :

التعددددددددددددددرف علددددددددددددددى تددددددددددددددلثير البرنددددددددددددددامج التدددددددددددددددريبي املقتددددددددددددددرح فددددددددددددددي عددددددددددددددالج البدانددددددددددددددة للسدددددددددددددديدات و الرجددددددددددددددال  ✓

بنددددددددين -املتددددددددرددين علددددددددى وحدددددددددة الكفدددددددداءة البدنيددددددددة و البحددددددددوث بكليددددددددة التربيددددددددة الرياضددددددددية بالزقددددددددازيق

 و ذل  من خالل تحديد نسبة زيادة الوزن الناتج عن زيادة النسيج الدهني .

 حثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان املدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنهل التجريبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي .إسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخدم البا املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم :

  ألادوات املستخدمة :

 املقابلة ال خصية مع أفراد عينة البحث لشرح أهداف البحث لهم . ▪

جهددددددددداز رسددددددددددتاميتر لتحديددددددددددد الطددددددددددول، ميدددددددددد ان طبددددددددددي للددددددددددوزن جهدددددددددداز قيدددددددددداس نسددددددددددبة الجلددددددددددد ، شددددددددددريط  ▪

 لتحديد محيطات الجسم .

اسدددددددددددددتغرق تنفيددددددددددددذ البرندددددددددددددامج التدددددددددددددريبي ثمانيدددددددددددددة أسددددددددددددابيع بواقدددددددددددددع ثددددددددددددالث وجددددددددددددددات  . البرنــــــــــــامج التـــــــــــــدريبي:

 دقيقة زمن الوحدة الواحدة . 60تدريمية أسبوعيا، و بمدة 

عينة عمدية من السيدات و الرجال البدناء املترددين على وجدة الكفاءة البدنية و  عينة الدراسة :

رجل تم تقسيمهم إلى أربع  20سيدة و  20عددهم  و  -الزقازيق-البحوث بكلية التربية الرياضية للبنين

سنة ، و  35-25. و بلد معدل أعمارهم  10مجموعات اثنتان تجريمية و اثنتان ضابطة في كل مجموعة 

طبق البرنامج التدريبي املقترح كمتغير تجريبي على املجموعتين التجريبيتين من النساء و الرجال، فيما 
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 برنامجا حًرا.مارست املجموعتان اللابطتان 

  : نتائج الدراسة

البرندددددددددددامج املقتددددددددددددرح إيجددددددددددددابي فدددددددددددي عددددددددددددالج البدانددددددددددددة ملعظدددددددددددم املتغيددددددددددددرات املختددددددددددددارة قيدددددددددددد البحددددددددددددث للرجددددددددددددال و   -

 السيدات .

 البرنامج املقترح لم يؤثر على وزن الجسم بدون دهون للرجال و السيدات . -

ا في معدل التحسن في محيطات الصدر و العلد -
ً
 على الرجال . حققت سيدات تفوق

حقدددددددددق الرجدددددددددال أعلدددددددددى نسدددددددددبة تحسدددددددددن فدددددددددي قياسدددددددددات نتدددددددددائج الجلدددددددددد دون الددددددددددهن و محيطدددددددددات الخصدددددددددر و  -

 الحوض و الفخذ نتيجة تطبيق البرنامج املقترح عنه لدى السيدات .

 " 2010"  كامل أسامة : الدراسة الرابعة

 وبعدددددددددددض بالددددددددددددم الهيموجلددددددددددوبين ونسدددددددددددبة الدددددددددددم ضدددددددددددغط بفدددددددددددرط وعالقةهددددددددددا السدددددددددددمنة : عنــــــــــوان الدراســـــــــــة

 " . 2010"  الفتيات لدى الوفيفية املتغيرات

 ة : الهدف من الدراس

 املتغيدددددددددددددرات وبعدددددددددددددض بالددددددددددددددم الهيموجلدددددددددددددوبين ونسدددددددددددددبة الددددددددددددددم ضدددددددددددددغط مسدددددددددددددتويات علدددددددددددددى التعدددددددددددددرف ✓

 . في الجسم ال حوم نسب لتوزيع تبعا الوفيفية

 نسددددددددددب لتوزيددددددددددع تبعددددددددددا الدراسددددددددددة قيددددددددددد الوفيفيددددددددددة املتغيددددددددددرات بعددددددددددض فددددددددددي الفددددددددددروق علددددددددددى التعددددددددددرف ✓

 .  الجسم في ال حوم
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 الددددددددددددددم وضدددددددددددددغط الجسدددددددددددددم فدددددددددددددي ال دددددددددددددحوم نسدددددددددددددب بدددددددددددددين القائمدددددددددددددة الارتباطيدددددددددددددة العالقدددددددددددددات دراسدددددددددددددة ✓

 قيددددددددددد للمؤشددددددددددرات التدددددددددي هدددددددددي تبعدددددددددا الوفيفيدددددددددة املتغيدددددددددرات وبعددددددددددض بالددددددددددم الهيموجلدددددددددوبين ونسدددددددددبة

 . الدراسة

 . املقارن  الوصفي، استخدم الباحث املنهل : املنهج املستخدم

 وقيددددددددددداس بالسدددددددددددنتمتر  الطددددددددددول  قيددددددددددداس علددددددددددى واشدددددددددددتملت ألانثروبمتريددددددددددة القياسدددددددددددات : ألادوات املســــــــــتخدمة

 علددددددددددددى بندددددددددددداءا بالجسددددددددددددم ال ددددددددددددحوم اسددددددددددددتخراج نسددددددددددددبة تددددددددددددم الدددددددددددددهون،حيث وقيدددددددددددداس بددددددددددددالكيلوغرام الددددددددددددوزن

 معدددددددددل ضدددددددددربات قيددددددددداس كددددددددذل  الكمبيددددددددوتر، ( آلالدددددددددي الحاسددددددددب مددددددددنخالل ) بالفتيدددددددددات الخاصددددددددة املعادلددددددددة

 وفدددددددائف قيددددددداس جهددددددداز  بواسدددددددطة  (Vital Capacity) الحيويدددددددة السدددددددعة وقيددددددداس الراحدددددددة فدددددددي القلدددددددب

 .  الدم ضغط وقياس  (Spairo Sift ) الرئة

مدددددددددددددن ذوي الدددددددددددددوزن  65اعتمدددددددددددددد الباحدددددددددددددث علدددددددددددددى عيندددددددددددددة ضدددددددددددددمت مجمدددددددددددددوعتين ألاولدددددددددددددى  : عينـــــــــــــة الدراســـــــــــــة

 .فردا يعانون من البدانة 60الطبي ي والثانية 

 لدددددددددى الحيويدددددددة السددددددددعة مدددددددع دالا  عكسدددددددديا ارتباطدددددددا تددددددددرتبط بالجسدددددددم ال ددددددددحوم نسدددددددبة  : نتـــــــائج الدراســــــــة

 ألاولدددددددددددددددددى املجموعددددددددددددددددة فتيددددددددددددددددات وتميدددددددددددددددد ت املرتفعددددددددددددددددة، ال ددددددددددددددددحوم نسددددددددددددددددبة ذات املجموعددددددددددددددددة الثانيددددددددددددددددة فتيددددددددددددددددات

 . الراحة في القلب ضربات معدل بانخفاض

 ضددددددددددددربات ومعددددددددددددل الجسددددددددددددم فدددددددددددي نسدددددددددددبة ال ددددددددددددحوم بددددددددددددين دالدددددددددددة طرديددددددددددددةة ارتباطيددددددددددد عالقددددددددددددة هندددددددددددا  

 . املجموعة الثانية فتيات لدى الراحة في القلب

 الدددددددددددم وضدددددددددغط بالجسدددددددددم ال ددددددددددحوم نسدددددددددب ارتفدددددددددا  بددددددددددين دالدددددددددة طرديدددددددددة ارتباطيدددددددددده عالقدددددددددة هندددددددددا  

 . بالراحة الثانية املجموعة لدى الانقبا  ي
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 ونسدددددددددددبة الانمسدددددددددداطي الدددددددددددم ضددددددددددغط بددددددددددين إحصدددددددددددائية داللددددددددددة ذات الارتباطيددددددددددة العالقددددددددددة تكددددددددددن لددددددددددم 

 . املجموعتين فتيات لدى بالجسم ال حوم

 ونسدددددددددددددددددبة بالجسدددددددددددددددددم ال دددددددددددددددددحوم نسدددددددددددددددددبة بدددددددددددددددددين دالدددددددددددددددددة غيدددددددددددددددددر  عكسدددددددددددددددددية ارتباطيدددددددددددددددددة عالقدددددددددددددددددة هندددددددددددددددددا  

 . املجموعتين فتيات لدى بالدم الهيموجلوبين

 

 

 

: الدراسات باللغة ألاجنبية /ب  

 "   2013-2012 "  : دراسة بلونيس رشيد الدراسة الخامسة

دراسدددددددددة   - الخمدددددددددول و العددددددددادات الغذائيدددددددددة كعددددددددداملي خطددددددددر البداندددددددددة عنددددددددد املدددددددددراهقين : عنــــــــوان الدراســـــــــة

التربيددددددددة  وصددددددددفية علددددددددى تالميددددددددذ املرحلددددددددة الثانويددددددددة ملؤسسددددددددات واليددددددددة الجزائددددددددر، أطروحددددددددة دكتددددددددوراه، معهددددددددد

 ( . 2013 – 2012، ) 3البدنية، جامعة الجزائر

  : الهدف من الدراسة

 وتحديددددددددددد املتمدرسددددددددددين املددددددددددراهقين لدددددددددددى والبدانددددددددددة الزائددددددددددد الددددددددددوزن فدددددددددداهرة انتشددددددددددار  مدددددددددددى تقددددددددددير  ✓

 عمليدددددددددددددة توجيددددددددددددده بغدددددددددددددرض ، الغذائيدددددددددددددة والعدددددددددددددادات كدددددددددددددالخمول  بالبداندددددددددددددة الصدددددددددددددلة ذات العوامدددددددددددددل

 . الوقائي املدرس ي والريا  ي البدني للنشاط وضع برنامج

 . ،التحليلي الوصفي املنهل استخدم الباحث : املنهج املستخدم
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الاسدددددددددددتميان الخددددددددددداص بالعدددددددددددادات الغذائيدددددددددددة، الخمدددددددددددول، النشددددددددددداط البددددددددددددني، كمدددددددددددا :  ألادوات املســـــــــــتخدمة

 . اعتمد الباحث على القياسات الانتربومترية

 . تلميذا  2355 من اعتمد الباحث على عينة:  عينة الدراسة

 محسدددددددوبة )البداندددددددة الزائدددددددد بدددددددالوزن معطيدددددددات هدددددددذه الدراسدددددددة الخاصدددددددة لقدددددددد أشدددددددارت : نتـــــــائج الدراســـــــة

 25.6 و  %(  26.1)  الفتيددددددددات لدددددددددى طفيددددددددف تقدددددددددم مددددددددع،  (IOTF)%بحسددددددددب معددددددددايير 24.6)إلددددددددى  فيهددددددددا

 ،أفهدددددددددددددرت الجدددددددددددددن  الدددددددددددددبطن حسدددددددددددددب مسدددددددددددددتوى  علدددددددددددددى البداندددددددددددددة توزيدددددددددددددع ، وبخصدددددددددددددوص الدددددددددددددذكور  لددددددددددددددى  %

 الدراسددددددددددددة أفهددددددددددددرت باملقابددددددددددددل . إلاندددددددددددداث عنددددددددددددد %   12.5 مقابددددددددددددل  %  31.5بددددددددددددد  تقدددددددددددددم الددددددددددددذكور  الدراسددددددددددددة

 أن ُوِجدددد وأيلدددا،  (  MCI )   الكتلدددة البدنيدددة مؤشدددر  وارتفدددا  ألابويدددة البداندددة بدددين إيجابيدددا ارتباطدددا

 مخدداطر رفددع إلددى يددؤدي غددذائي اخددتالل عامددل هددو الوجبددات أوقددات خددارج ألاكددل مسددتوى  ارتفددا 

 ة .عالي طاقوية تحوي كثافة التي ألاطعمة اسةهال  لكثرة الوزن ارتفا 

" 2005"  : دراسة حياة أولعمارة الدراسة السادسة  

لدددددددددددددى ألاطفددددددددددددال "  دة الددددددددددددوزن وعوامددددددددددددل الخطددددددددددددر املرتبطددددددددددددةانتشددددددددددددار السددددددددددددمنة وزيددددددددددددا" : عنــــــــــــوان الدراســــــــــــة

جامعددددددددددددة واملدددددددددددراهقين بقسددددددددددددنطينة، أطروحددددددددددددة دكتددددددددددددوراه، معهددددددددددددد علددددددددددددوم التغذيددددددددددددة وتكنولوجيددددددددددددا الغددددددددددددذاء، 

 .منتوري بقسنطينة 

   :الهدف من الدراسة

املتمدرسدددددددددين،  ألاطفدددددددددال واملددددددددراهقين لدددددددددى والبداندددددددددة الزائددددددددد الدددددددددوزن فدددددددداهرة انتشدددددددددار  مدددددددددى تقدددددددددير  ✓

 . مدرسة بوالية قسنطينة 16في 

 للبدانة باإلضافة إلى التعرف على بعض السلوكات والعوامل الاجتماعية املحدثة ✓

 . ، والسلوكات الغذائية تقدير مستوى النشاط البدني ✓
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 . الهيكلة ألاسرية ومستوى املعيشة ✓

 . السمنة عند آلاباء ✓

 . التحليلي ، الوصفي املنهل استخدمت الباحثة : املستخدم املنهج

الاسددددددددددتبانة الخاصددددددددددة بتقددددددددددير مسددددددددددتوى النشدددددددددداط البددددددددددني، والاسددددددددددتميان الخدددددددددداص  : ألادوات املســـــــــتخدمة

  .بالتغذية والبطاقات الخاصة بتقدير املستوى الاجتما ي والاقتصادي

 . سنة 18-5  ومراهقا من طفال  26852 من اعتمدت الباحثة على عينة : عينة الدراسة

نسددددددددددددب  أن ، ألاطفددددددددددددال واملددددددددددددراهقين مددددددددددددن 2004و  1996أفهددددددددددددرت النتددددددددددددائج ملددددددددددددا بددددددددددددين   : نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة

خددددددددددددددالل هددددددددددددددذه الفتددددددددددددددرة.   ٪ 10.12 ٪ تغيددددددددددددددرت إلددددددددددددددى8.27  ٪ و 9.92انتشددددددددددددددار السددددددددددددددمنة وزيددددددددددددددادة الددددددددددددددوزن هددددددددددددددي 

يكددددددددون لددددددددديهم التطددددددددور ألابددددددددرز، أمددددددددا ألاكثددددددددر تلددددددددررا  سددددددددنة 13-12ألاطفددددددددال الددددددددذين تتددددددددراوح أعمددددددددارهم بددددددددين 

 . باعوالد والسمنة مقارنة فهن الفتيات من خالل زيادة الوزن

الاجتمددددددددددددا ي  كشدددددددددددفت النتددددددددددددائج أيلدددددددددددا أن السددددددددددددمنة هدددددددددددي أكثددددددددددددر شدددددددددددديوعا فدددددددددددي ألاسددددددددددددر مدددددددددددن املسددددددددددددتوى  

 . والاقتصادي املنخفض مع عالقة وثيقة بين السمنة عند الوالدين والطفل

ألاطفدددددددال الددددددددذين يتمتعددددددددون بزيددددددددادة فدددددددي الددددددددوزن لددددددددديهم نمددددددددط نشددددددداط ريا دددددددد ي مددددددددنخفض، كمددددددددا أن  

 . شاطهم خالل وقت الراحةألاشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ينخفض ن

غالبددددددددددددا مدددددددددددددا نجدددددددددددددد أن ألاطفددددددددددددال الدددددددددددددذين يعدددددددددددددانون مددددددددددددن زيدددددددددددددادة الدددددددددددددوزن، لددددددددددددديهم خلدددددددددددددل فدددددددددددددي وجبدددددددددددددة  

)ذات كثافدددددددددددة طاقويدددددددددددة  إلافطددددددددددار، أكثدددددددددددر تنددددددددددداوال لوجبدددددددددددات بينيدددددددددددة خفيفددددددددددة والغنيدددددددددددة بالسدددددددددددعرات الحراريدددددددددددة

 (  . عالية

 " 2011"   : دراسة سليمة طالبي الدراسة السابعة
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السدددددددددددددددلوكات  " ألاطفدددددددددددددددال املتمدرسدددددددددددددددين بواليدددددددددددددددة تمسدددددددددددددددة نتشدددددددددددددددار السدددددددددددددددمنة لددددددددددددددددىا"  : عنـــــــــــــــوان الدراســـــــــــــــة

الغذائيدددددددددة والعامدددددددددل الاجتمدددددددددا ي الاقتصدددددددددادي، أطروحددددددددددة دكتدددددددددوراه، معهدددددددددد علدددددددددوم التغذيدددددددددة وتكنولوجيددددددددددا 

 ( . 1995/2007الغذاء، جامعة منتوري بقسنطينة )

  :الهدف من الدراسة

 . وزيادة الوزن بين ألاطفال املتمدرسين بوالية تمسة تقديرمدىانتشارالسمنة ✓

 . تقدير مستوى النشاط البدني، والسلوكات الغذائية ومستوى املعيشة ✓

 . التحليلي الوصفي، املنهل الباحثة استخدمت : املستخدم املنهج

الاسددددددددددتبانة الخاصددددددددددة بتقددددددددددير مسددددددددددتوى النشدددددددددداط البددددددددددني، والاسددددددددددتميان الخدددددددددداص  : ألادوات املســـــــــتخدمة

 . بالعادات الغذائية والاستميان املوجه إلى آلاباء

 . تلميذا 21618 من اعتمد الباحث على عينة : عينة الدراسة

% خدددددددددالل الفتدددددددددرة املمتددددددددددة مدددددددددن 11.37وتيدددددددددرة الزيدددددددددادة فدددددددددي الدددددددددوزن والسدددددددددمنة قددددددددددرت بدددددددددد     : نتائج الدراسة

 .2007إلى1997

-2005% خددددددددددددالل 8.49إلددددددددددددى  1998-1995% خددددددددددددالل الفتددددددددددددرة 17.39انتقلددددددددددددت هددددددددددددذه النسددددددددددددبة مددددددددددددن  

سددددددددنة هدددددددددم وحدددددددددهم الدددددددددذين مثلدددددددددوا  13-10 ، حيددددددددث أن ألاطفدددددددددال الددددددددذين تتدددددددددراوح أعمددددددددارهم مدددددددددا بدددددددددين2007

تطدددددددورات خدددددددالل هدددددددذه الفتدددددددرة، البندددددددات كدددددددن أكثدددددددر عرضدددددددة للسدددددددمنة، والدددددددذكور كدددددددانوا اقدددددددل عرضدددددددة لزيدددددددادة 

 .الوزن

لرغم مدددددددددددن أن الفدددددددددددرق لدددددددددددم يكددددددددددن كبيدددددددددددرا إال أن انتشدددددددددددار السدددددددددددمنة كددددددددددان أكثدددددددددددر لددددددددددددى ألاسدددددددددددر ذات بددددددددددا 

املسدددددددددددددتوى الاقتصددددددددددددددادي والاجتمدددددددددددددا ي املرتفددددددددددددددع، وقددددددددددددددد يكدددددددددددددون ذلدددددددددددددد  مرتبطددددددددددددددا بسدددددددددددددهولة الحصددددددددددددددول علددددددددددددددى 
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ألاغذيددددددة الغنيدددددددة بالطاقددددددة، التدددددددي تددددددؤدي إلدددددددى اخدددددددتالل التددددددوازن الغدددددددذائي، ممددددددا يدددددددؤدي إلددددددى السدددددددمنة وزيدددددددادة 

 .وجود عالقة بين السمنة لدى آلاباء والسمنة لدى ألابناءالوزن. كما يالحظ 

وجددددددددددود عالقدددددددددددة وطيدددددددددددة بدددددددددددين اسددددددددددةهال  الطاقدددددددددددة والوقدددددددددددت الددددددددددذي يملددددددددددديه ألاطفددددددددددال فدددددددددددي اللعدددددددددددب  

 .خارج املة ل، وكذل  اسةهال  الطاقة ومستوى النشاط البدني

 

 

 " 2012/2013"  : دراسة عبد القوي رشيد الثامنة

 الجسددددددددم وعالقةهدددددددددا فددددددددي ال ددددددددحوم نسدددددددددبة لخفددددددددض مقتددددددددرح ريا دددددددد ي برندددددددددامج فاعليددددددددة"  : عنــــــــوان الدراســــــــة

 تالميذاملرحلددددددددددددة تجريميددددددددددددة علددددددددددددى دراسددددددددددددة " بالسددددددددددددمنة املصددددددددددددابين للتالميددددددددددددذ الوفيفيددددددددددددة بددددددددددددبعض املتغيددددددددددددرات

الددددددددددفلى، رسدددددددددالة ماجسدددددددددتير بمعهدددددددددد التربيدددددددددة البدنيدددددددددة و الرياضدددددددددية لجامعدددددددددة مسددددددددددتغانم  بعدددددددددين املتوسدددددددددطة

 "2012/2013 . " 

  :الهدف من الدراسة

 الددددددددددددذكور  مدددددددددددن البحدددددددددددث لعينددددددددددددات ال دددددددددددحوم نسدددددددددددبة لخفدددددددددددض ريا دددددددددددد ي برندددددددددددامج وتطبيدددددددددددق تصدددددددددددميم ✓

 . بالسمنة املصابين وإلاناث

 عينددددددددددددة تالميددددددددددددذ عنددددددددددددد ال ددددددددددددحوم نسددددددددددددبة خفددددددددددددض فددددددددددددي املقتددددددددددددرح الريا دددددددددددد ي البرنددددددددددددامج تددددددددددددلثير  تحديدددددددددددد ✓

 . بالسمنة املصابين وإلاناث الذكور  من البحث
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 القلدددددددددددب ندددددددددددبض ) الوفيفيدددددددددددة املتغيدددددددددددرات بعدددددددددددض علدددددددددددى املقتدددددددددددرح الريا ددددددددددد ي البرندددددددددددامج تدددددددددددلثير  تحديدددددددددددد ✓

 مددددددددن عينددددددددة البحددددددددث تالميددددددددذ عنددددددددد ( الحيويدددددددة الانقبا دددددددد ي، السددددددددعة الدددددددددم ضددددددددغط الراحددددددددة، وقدددددددت

 . ةبالسمن املصابين وإلاناث الذكور 

 ) الوفيفيددددددددددددة املتغيدددددددددددرات وبعدددددددددددض الجسدددددددددددم فدددددددددددي ال دددددددددددحوم نسدددددددددددبة خفدددددددددددض بدددددددددددين العالقدددددددددددة دراسدددددددددددة ✓

 تالميددددددددددددذ عنددددددددددددد ( الحيويددددددددددددة السددددددددددددعة الانقبا دددددددددددد ي، الدددددددددددددم ضددددددددددددغط الراحددددددددددددة، وقددددددددددددت القلددددددددددددب نددددددددددددبض

 . بالسمنة املصابين وإلاناث الذكور  من البحث عينة

 . التجريبي الباحث املنهل استخدم : املنهج املستخدم

بقيدددددددددددددداس  برنددددددددددددددامج مقتددددددددددددددرح لتخفدددددددددددددديض نسددددددددددددددبة ال ددددددددددددددحوم، الاسددددددددددددددتميان الخدددددددددددددداص : املســــــــــــــتخدمةألادوات 

 . السعرات الحرارية، الاستميان الخاص بقياس مستوى النشاط البدني

 سدددددددددددد هم يتددددددددددددراوح بالسدددددددددددمنة املصددددددددددددابين (وإنددددددددددداث  ذكددددددددددددور  ) املتوسددددددددددددطة املرحلدددددددددددة تالميددددددددددددذ : الدراســــــــــــة عينـــــــــــة

 ( . ذكور 19اث، إن 24تلميذا ) 43(، عددهم  سنة 15 -12 مابين )

 الجسددددددددددددم ال ددددددددددددحوم فددددددددددددي نسددددددددددددبة خفددددددددددددض إلددددددددددددى أدى املقتددددددددددددرح الريا دددددددددددد ي البرنددددددددددددامج إن   : نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة

 .  لإلناث بالنسبة %  1,14 و  للذكور  %  1,63 بنسبة

 .  هائية السمنة بصفة من للتخلص كافية غير  الريا  ي البرنامج مدة إن 

 الدددددددددم وضدددددددغط الراحددددددددة وقدددددددت و  القلددددددددب، ندددددددبض مددددددددن وكدددددددل ال ددددددددحوم نسدددددددبة بددددددددين عالقدددددددة التوجدددددددد 

 . العمرية هذه املرحلة في الانقبا  ي

 :السابقة واملشابهة  الدراساتالتعليق على  -
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راسددددددددددات املشددددددددددابهة واملرتبطددددددددددة بموضددددددددددو  البحددددددددددث، ُيمكددددددددددن تميددددددددددين   
بعددددددددددد اسددددددددددتعراض مختلددددددددددف الد 

قاط التالية: راسة الحالية في الن 
 أوجه الاستفادة م ها في ضوء الد 

التعدددددددددددددرف علدددددددددددددى البدددددددددددددرامج الحركيدددددددددددددة وكدددددددددددددذا الغذائيدددددددددددددة املنجدددددددددددددزة فدددددددددددددي الدرسدددددددددددددات والابحددددددددددددداث السددددددددددددددابقة  .1     

والعمددددددددل علددددددددى انجدددددددداز بددددددددرامج مسددددددددتحدثة وذالدددددددد  بددددددددالتركي  علددددددددى الوصددددددددايا والاقترحددددددددات الخاصددددددددة بالدرسددددددددات 

 . العلمية السابقة

تعددددددددددرض املراهددددددددددق فددددددددددي الوقددددددددددو  فددددددددددي مثددددددددددل كددددددددددذا أشياء)السددددددددددمنة والددددددددددوزن  ألاسددددددددددباب التددددددددددىالتعددددددددددرف علددددددددددى  .2

  وراثية أو مكتسبة .وتحديد نوعها سواًءا كانت الزائد(.

أداء  القيدددددددددددام بالقياسدددددددددددات الجسدددددددددددمية القبليدددددددددددة وكيفيدددددددددددةبنددددددددددداء ألادوات ومعرفدددددددددددة طدددددددددددرق ضدددددددددددبطها مثدددددددددددل  .3

 .لهااملربي 

تدددددددددددددددي وجدددددددددددددددددها البدددددددددددددددداحثون خددددددددددددددددالل بالنصددددددددددددددددائح والتوجيهددددددددددددددددات التدددددددددددددددي تحكددددددددددددددددي الصددددددددددددددددعوبات الالاسترشددددددددددددددداد  .4

 .تطبيق كمثل هذه البرامج

إجدددددددددددددددراء الدراسددددددددددددددددة امليدانيددددددددددددددددة وطريقددددددددددددددددة اختيددددددددددددددددار العيندددددددددددددددة املناسددددددددددددددددبة، وتحديددددددددددددددددد  جمهددددددددددددددددا فددددددددددددددددي ضددددددددددددددددوء  .5

ددددددددددددددددروف 
 
واملكانيددددددددددددددددة ونوعيددددددددددددددددة ألاداة املسددددددددددددددددتخدمة، عخددددددددددددددددذها بعددددددددددددددددين الاعتبددددددددددددددددار أثندددددددددددددددداء إجددددددددددددددددراء  الزمنيددددددددددددددددةالظ

 الدراسة الحالية.

ات فددددددددددددددي عقدددددددددددددددد املقارنددددددددددددددات إلثبدددددددددددددددات صددددددددددددددحة الفدددددددددددددددروض أو رفلدددددددددددددددها الاسددددددددددددددتعانة بنتدددددددددددددددائج تلدددددددددددددد  الدراسددددددددددددددد .6

 باعتبارها شواهد إثبات أو نفي عي نتيجة من النتائج.

. معرفدددددددددددة وجمدددددددددددع املصدددددددددددادر واملراجدددددددددددع الحديثدددددددددددة التدددددددددددي يكمدددددددددددن إثدددددددددددراء البحدددددددددددث أو الدراسدددددددددددة مدددددددددددن خاللهددددددددددددا 7

 الرجو  إليها .



 الفصل التمهيدي
 

 36 

في الّدراسة بمنهجية علمّية سليمة ووفق خطوات موضوعية  الانطالقومنه يُمكن 

واضحة.
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 تمهيد :

جميددددددددددددع ألانشددددددددددددطة وألاعمددددددددددددال التددددددددددددي يقددددددددددددوم بهددددددددددددا ال ددددددددددددخص  حركددددددددددددييشددددددددددددمل مصددددددددددددطل  النشدددددددددددداط ال

وصددددددددددعود الدددددددددددرج واملشدددددددددد ي مددددددددددن  التبلددددددددددع مددددددددددن البقالددددددددددة وحمددددددددددل أكيدددددددددداس الحاجيددددددددددات مثــــــــــلخددددددددددالل يومدددددددددده، 

والجددددددددددري  ال، باإلضددددددددددافة لألنشددددددددددطة التقليديددددددددددة مثددددددددددل املشدددددددددد ياملكتددددددددددب نحددددددددددو السدددددددددديارة واللعددددددددددب مددددددددددع ألاطفدددددددددد

 وممارسة ألانشطة البدنية و الرياضية وغيرها .

وللنشددددددددددددداط البدددددددددددددددني فوائدددددددددددددد علددددددددددددددى صدددددددددددددعيد الصددددددددددددددحة تشدددددددددددددمل الجانددددددددددددددب الجسدددددددددددددمي والنفسدددددددددددددد ي، إذ 

ارتفددددا  و  كالسددددكري  ألامدددراض املزمنددددةوتقلددددل مخددداطر إلاصدددابة بددددالكثير مدددن بدددالوزن  تسددداعد فدددي الدددتحكم

كمدددددا أ هددددا فددددي كثيدددددر مددددن املجتمعدددددات تمثددددل جدددددزءا مددددن الصدددددورة  .السدددددرطانوبعددددض أنددددوا   ضددددغط الدددددم

 من الصورة الاجتماعية للفرد.

وفدددددددي السدددددددابق كدددددددان كثيدددددددر مدددددددن النددددددداس ينظدددددددرون إلدددددددى موضدددددددو  الرياضدددددددة والنشددددددداط الجسددددددددي علدددددددى 

اء نشددددددديطا يجدددددددري بالسددددددداعات فدددددددي اليدددددددوم أسددددددداس قاعددددددددة  الكدددددددل أو العددددددددم، فإمدددددددا أن يكدددددددون ال دددددددخص عدددددددد 

خدددددددددامال، أي يق دددددددددد ي وقتددددددددده فددددددددددي الجلددددددددددوس أمدددددددددام التلفزيددددددددددون علددددددددددى  متمتعدددددددددا بددددددددددوزن صددددددددد ي، وإمددددددددددا أن يكددددددددددون 

 ألاريكة متناوال ألاطعمة السريعة .

ال دددددددددخص ولكدددددددددن ألاطبددددددددداء يقولدددددددددون إن هدددددددددذه النظدددددددددرة خاطئدددددددددة للغايدددددددددة، فكدددددددددل نشددددددددداط يقدددددددددوم بددددددددده 

يحتسدددددددب ويحدددددددرق بعدددددددض السدددددددعرات الحراريدددددددة، والتدددددددي عنددددددددما تتجمدددددددع فإ هدددددددا تحددددددددث تغييدددددددرات قدددددددد تكددددددددون 

فقطدددددددرات املددددددداء املسدددددددتمرة والثابتدددددددة تحفدددددددر  .دراماتيكيدددددددة علدددددددى صدددددددحة ال دددددددخص خدددددددالل سدددددددنوات عمدددددددره

 ن .الجبال وتصنع الوديا

 

http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/BF3A827E-7A31-45AA-9891-C495A4ACE0DF
http://www.aljazeera.net/news/pages/a304da57-569a-4d36-a380-986b4991dbeb
http://www.aljazeera.net/news/pages/a304da57-569a-4d36-a380-986b4991dbeb
http://www.aljazeera.net/news/pages/6d4643cf-f56f-4e76-972e-d9f932d10fab
http://www.aljazeera.net/news/pages/6d4643cf-f56f-4e76-972e-d9f932d10fab
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
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 البدني الرياض ي النشاط أوال:

 :النشاط البدني الرياض ي تعريف  /1

كل  بل ها " مجموعة ألافعال للكائن ال ي " فهي تخص(Sillamy.N)  عرفت ألانشطة البدنية في معجم     

 ألافعال الحركية املوجهة نحو هدف ما، كفكرة القيام بفعل حركي وقصد الصيانة الجسمية، عن

ذي يكون هدفها العام التحس  والتحكم طريق ممارسة رياضة ما :الجري الخفيف، واملش ي... الخ وال

الجسم أو للترويح فقط، وألانشطة البدنية تشبه ألانشطة الرياضية إال أ ها تختلف في عدم  في

 1 .عية قوانين خلوعها

ي، يواجدددددددددددده مشددددددددددددكلة تعدددددددددددددد املفدددددددددددداهيم التددددددددددددي حددددددددددددث فددددددددددددي مجددددددددددددال النشدددددددددددداط البدددددددددددددني الريا دددددددددددد إن البا

خدامهم املصددددددددددطل  الواحددددددددددد بمعددددددددددان مختلفددددددددددة، فقدددددددددددد إسددددددددددتوالعدددددددددداملون فددددددددددي امليدان، تددددددددددداولها املختصددددددددددون 

 مصدددددددطلحات النشددددددداط الحركددددددي أو التربيدددددددة الرياضدددددددية فدددددددي حدددددددين اسددددددتخدم إسددددددتخدم بعدددددددض البددددددداحثون 

الرياضددددددددددددددية أو ألانشددددددددددددددطة البدنيدددددددددددددددة، فبددددددددددددددالرغم مددددددددددددددن إخدددددددددددددددتالف  الددددددددددددددبعض ألاخددددددددددددددر مصددددددددددددددطلحات ألانشدددددددددددددددطة

رياضددددددددددية وحركيددددددددددة تفيددددددددددد واحدددددددددددا، أي أ هددددددددددا أنشددددددددددطة  الجددددددددددوهر  التسدددددددددميات مددددددددددن الناحيددددددددددة الشددددددددددكلية يبقددددددددددى

   2.الرياضات التي يتم ممارسةها ولع ها ألافراد، كما نعني بها كل الحركات والتمرينات، وكل

فمددددددددد هم مددددددددددن عرفهددددددددددا علددددددددددى أ هدددددددددا تحددددددددددر  الجسددددددددددم بددددددددددلي طريقدددددددددة تددددددددددؤدي إلددددددددددى إسددددددددددةهال  للطاقددددددددددة أي 

حدددددددددرق سدددددددددعرات حراريدددددددددة مثدددددددددل املدددددددددش ي والجدددددددددري والسدددددددددباحة وركدددددددددوب الدراجدددددددددة والتددددددددد لل وصدددددددددعود الددددددددددرج 

  3 .واللعدددددددددددددددددددددددددب بلنواعددددددددددددددددددددددددده املختلفدددددددددددددددددددددددددة والقيدددددددددددددددددددددددددام بلعمددددددددددددددددددددددددددال البيدددددددددددددددددددددددددت أو الزراعدددددددددددددددددددددددددة أو البنددددددددددددددددددددددددداء أو غيرهددددددددددددددددددددددددددا

وعليدددددددده فالنشدددددددداط البدددددددددني هددددددددو سددددددددلو  يؤديدددددددده الفددددددددرد بغددددددددرض العمددددددددل أو التددددددددرويح أو العددددددددالج أو الوقايدددددددددة، 

                                                                            
1 Sillamy, Norbert : dictionnaire usuel de psychologie, Ed 4, Bordas, paris, 1983, p11. 

 .22ص .1998القاهرة، مصر، ،1دار الفكر العربي، ط ، ، "التربية الرياضية والترويح للمعاقين :"حلمي إبراهيم، ليلى السيد فرحات 2
 .1.ص2008دار اسامة، عمان، ألاردن ، ،"علم الصحة والرياضة:" عصام الحسنات 3
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 .1كمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا يشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمل جميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع أنشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطة اللياقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة البدنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة والانشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطة الرياضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية

لعلمدددددددداء، فدددددددداعتبر أن النشدددددددداط البدددددددددني نزلددددددددة نظددددددددام رئددددددددي  ي ( مددددددددن بددددددددين هددددددددؤالء اLarsonويبددددددددرز )الرسددددددددون 

تنددددددرج تحتدددددده كدددددل ألانظمددددددة الفرعيدددددة ألاخددددددرى، وغدددددالى فددددددي ذلدددددد  لدرجدددددة أندددددده لدددددم يددددددرد ذكدددددر للتربيددددددة البدنيددددددة 

 2على إلاطالق في مؤلفاته.

وأخيددددددددرا يمكددددددددن الددددددددق إن النشدددددددداط البدددددددددني بمفهومددددددددة العددددددددريض يشددددددددكل ألددددددددوان النشدددددددداط البدددددددددني الددددددددذي     

سددددددددددددان بشددددددددددددكل عددددددددددددام، وهددددددددددددو مفهددددددددددددوم أنثروبولددددددددددددو ي ومظهددددددددددددر رئددددددددددددي  ي ملختلددددددددددددف الجوانددددددددددددب يقددددددددددددوم بدددددددددددده إلان

الثقافيدددددددة لبندددددددداء الانسددددددددان فهددددددددو تغلغدددددددل فددددددددي كددددددددل املظدددددددداهر وألانشدددددددطة الحياتيددددددددة اليوميددددددددة الاجتماعيددددددددة، إن 

لددددددددددددددم يكددددددددددددددن هددددددددددددددو الحيدددددددددددددداة الاجتماعيددددددددددددددة نفسددددددددددددددها بدددددددددددددددءا بالواجبددددددددددددددات ذات الطبيعددددددددددددددة البيولوجيددددددددددددددة، مددددددددددددددرورا 

نتددددددددداج والددددددددددفا  والخدددددددددددمات كدددددددددالترويح وملددددددددد  أوقددددددددددات الفدددددددددراغ والتقاليددددددددددد، بمجددددددددداالت التربيدددددددددة والعمددددددددددل وإلا 

 واملظاهر الاجتماعية.

 3خصائص النشاط البدني الرياض ي: /2

 :يتمي  النشاط البدني الرياض ي بعدة خصائص متنوعة م ها     

وهو تعبير عن تالقي كل متطلبات الفرد مع  النشاط البدني الرياض ي عبارة عن نشاط إجتما ي•

 .متطلبات املجتمع

 .يعد جسم الانسان وما يصدر عنه من حركات املحور ألاساس ي في النشاط البدني الريا  ي•

التدريب واملنافسة الرياضية أهم مكونات النشاط الرياض ي الذي يتطلب مجهود بدني، الذي على •

 .الانتباه والتركي يؤثر الحالة النفسية التي تتطلب 

                                                                            
، جامعة املل  سعود، الرياض "النشاط البدني في الصحة واملرض، محاضرة في فيزيولوجيا الجهد البدني :"هزا  بن محمد الهزا   1

 2ص.2009السعودية، ،
 .17صاملجل  الوطني الثقافي، الكويت ، ،"الرياضة واملجتمع:" أمين الخولي  2

3  A store ،Ucl ،et Outre ،Activistes physique et sportive Adaptées pour Personnes Handicapées Mentale ،Print Marketing 

Sprl ،Belgique ,1993 ،p09. 
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يبرز النشاط البدني الرياض ي قيم اجتماعية ونفسية كالفوز والخسارة النجاح والفشل بصور •

 .مباشرة أكثر من أي نشاط أخر

 النشاط الرياض ي يحتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف مع محيطه•

 :أهمية النشاط البدني الرياض ي /3

جذبت انتباه الباحثين في مجال التربية البدنية ء ذل  الاهتمام الوا   الذي يبديه من ألامور التي 

املراهقون بالرياضة والذي فسر على أنه يرمي إلى أن الرياضة أو النشاط البدني الرياض ي يعد 

 بالنسبة لهم مظهرا اجتماعيا يمي ه بين طبقات املجتمع وفئاته وقد و   هذا إلاهتمام بعد أن تعددت

حاالت املراهق املتفوق رياضيا، ومن جهة أخرى يشير عبد الفتاح لطفي إبراهيم سالمة :  "الى إن 

السمب في السلو  الجانح و الانحراف الاجتما ي لدى بعض ألافراد، إنما يرجع الفتقارهم إلى الفرص 

الن جزء كبير من  الرياضة و ممارسة النشاط البدني الرياض ي بطريقة مقبولة" ، ذل  املواتية لتعلم

ي للفرد يمكن أن يحدث عبر ممارسة ألالعاب، وتتم من خالله توجيها عساس  التدريب الاجتما ي

ورعايته تحسبا عي انحراف سلوكي أو اجتما ي من خالل قيادة واعية مؤهلة فلال على أ ها تق  ي 

 1على النقص في املمارسة لدى الشباب واملراهقين 

 :املنافع البدنية للنشاط البدني /4

 واملؤشرات العلمية التي تشير إلى العالقة الوثيقة بين ممارسة كنتيجة حتمية للدالئل القوية

النشاط البدني من جهة وصحة إلانسان العلوية كونه يعمد إلى تطوير وتحسين وفائف أعلاء 

الجسم من خالل الانشطة البد نية الحركية املختا وكذل  املحافظة على مستوى اداء هذه الوفائف 

                                                                            
 .2ص.،2008/2007 ، الجزائر، ،"محاضرات ماجستير، معهد التربية البدنية والرياضية:"بن تومي عبد الناصر  1
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و نظام آخر انه يستطيع أن يقدم ذل  إلاسهام لبدن إلانسان بما في ذل  وصيانةها، وال يد ي أي علم أ

 1 .الطب، وهذا يسري على سائر املواد التربوية والتعليمية ألاخرى باملدرسة أو خارجها كاعندية مثال

حيددددددددددددددث صدددددددددددددددرت الكثيدددددددددددددددر مددددددددددددددن التوصددددددددددددددديات والوثددددددددددددددائق إلارشددددددددددددددادية مدددددددددددددددن قبددددددددددددددل العديدددددددددددددددد مددددددددددددددن املنظمدددددددددددددددات 

ة املهتمدددددة بصددددددحة إلانسددددددان تؤكددددددد علدددددى أهميددددددة النشدددددداط البدددددددني للصددددددحة، العلميدددددد الصدددددحية والهيئددددددات

وتحددددددددث علددددددددى إتبددددددددا  نمددددددددط حيدددددددداة أكثددددددددر نشدددددددداط وحركددددددددة مددددددددن قبددددددددل أفددددددددرا د املجتمددددددددع، وتطالددددددددب الحكومددددددددات 

بسددددددددددددددددن تشدددددددددددددددددريعات ت دددددددددددددددددجع علدددددددددددددددددى ممارسدددددددددددددددددة النشددددددددددددددددداط البددددددددددددددددددني والفوائدددددددددددددددددد الصدددددددددددددددددحية ا لناتجدددددددددددددددددة عدددددددددددددددددن 

  .2ممارست

 :البدني نذكر ما يليومن بين املنافع البدنية للنشاط   

 :طول العمر -/1.4

بفحص العالقة بين إنفاق الطاقة ألاسبو ي من خالل (Pafenbarger et hale 1986) (قم الباحثان

ي سنة، وذل  من خالل املش 35إلى 15النشاط البدني وطول العمر على مجموعة من ألاشخاص بعمر 

شخاص عاشوا أطول من أولئ  الذين لم يمارسوا ركوب الدراجة، وكانت النتيجة ال هائية أ ن هؤالء ألا

أي نشاط، فمع تقدم العمر يزداد تدريجيا تيم  وفقدان املطاطية عن جة الرئة وحائط الصدر 

وكذل  وكذل  ضعف علالت التنف  ونقص قطر شريان القلب التا ي الذي يمد عللة القلب 

 3بالدم. 

الانشطة البدنية والرياضية، على اختالف انواعها واغراضها ملا تدره وهذا ما يدلنا على أهمية ممارسة 

 على الفرد من صحة نفسية وبدنية تيهئ للفرد حياتا هنيئة

                                                                            

  1.هزا  بن محمد الهزا  :"النشاط البدني في مجابهة الامراض املزمنة"،ملحق ،املجلة العربية للتغذية،البحرين 2005،ص5.
 .9،ص 2004دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ،1، ط ،النشاط البدني والاسترخاء"سامة كامل راتب : " 2

 .96ص، "مرجع سايق "سامة كامل راتبا 3
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 :تطوير الهيكل العظمي  /2.4

 من آالم الظهر80%.حيث أن 1(، )إن النشاط البدني اليومي يؤدي إلى تطوير الهيل العظمي للمراهق 

 طة البدنية، كما تبينه الدراسات لدور النشاط الهام والفعال أكثر منناتجة نقص ممارسة الانش

 اسةهال  الحليب في تطوير الهيكل العظمي، حيث نجد أن للمراهقين هيكل عمي قوي جيد مقارنة بغير

 .النشيطين، وكذل  تساعد على تقوية  جم العللة والعظم معا

 :ألاوعية الدموية السمنة الحماية من أمراض  /3.4

 كافة أنحاء رفع الكفاءة الاجهزة الحيوية للجسم كالجهاز الدوري التنف  ي أي وصول الاك جين الى

 .الجسم بتحسين عمل علالت القلب وبذل  يزيد من كفاءة الوفيفة

أما بخصوص تلثير النشاط البدني على مرض القلب التا ي قام الباحثان بدراسة على عينتتكون 

توفوا بمرض القلب التا ي وهذا بسمب قلة 11 % سنة حيث تبين أن20مالح أعمارهم  3975من

نشاطهم في املقابل زيادة نشاطهم يقلل من نسبة إصابةهم بمرض القلب التا ي من أولئ  الذين 

 1اليمارسون أي نشاط .

أمدددددراض مددددن وفيددددات 35 % فددددي املقابددددل تشددددير إلاحصددددائيات الصددددادرة فدددددي دولددددة صددددناعية إلددددى أن

مددددددددددددددددن وفيددددددددددددددددات سددددددددددددددددرطان القولددددددددددددددددون فددددددددددددددددي 32مددددددددددددددددن وفيددددددددددددددددات داء السددددددددددددددددكري، و % 35القلدددددددددددددددب التاجيددددددددددددددددة و % 

الواليددددددددددات املتحددددددددددددة ألامريكيددددددددددة تعدددددددددددزى للخمددددددددددول البددددددددددددني، ولقدددددددددددد ثمددددددددددت أن أهدددددددددددم سددددددددددمب للبداندددددددددددة انعددددددددددددام 

  .النشاط البدني ولي  إلاسراف في الطعام

                                                                            
  .96ص، 2003دار الحامد، عمان، ألاردن،1، ط ،نشوان عبد هللا، الرياضة والصحة  1
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و مندددددددده يتندددددددد  دور التمددددددددارين الرياضددددددددية املنتظمددددددددة فدددددددددي الحمايددددددددة مددددددددن أمددددددددراض ألاوعيددددددددة الدمويدددددددددة 

حيدددددددددث تبدددددددددين أن ألاشدددددددددخاص الدددددددددذين يصدددددددددابون بدددددددددلمراض القلدددددددددب ال يمارسدددددددددون النشددددددددداط املندددددددددتظم، و منددددددددده 

 1زيادة إحتمال إلاصابة بالبدانة .

 

 :  الوقاية من الخلل الدماغي العصبي  /4.4

 ة مخاطر إلاصابة بالسكتة الدماغية املفاجئة أي خلل آخر بالنسبةأثبتت الحقائق العلمية قل

لألشخاص الذين يمارسون التمارين البدنية بانتظام، إال أنه ربما يكون سمب إلاصابة عوامل أخرى. لها 

أثر مباشر على سريان الدم في أوعية الدماغ وبالتالي فإن املمارسة الرياضية منذ الصغر وفي سن 

 ي إلى الحماية من إلاصابة بهذه ألامراض. املراهقة تلد

 :املنافع الحركية للنشاط البدني /5.4

تتجلى ألاهداف والقيم الحركية للنشاط البدني، في عد د من القيم والخبرات واملفاهيم التي تتعهد 

الحركية وهي عمل حركة إلانسان وتعمل على تطويرها والارتقاء بكفاءاتها، وفق هذه املفاهيم املهارة 

 .حركي يتمي  بدرجة عالية من الدقة وبإنجاز هدف محدد

فالنشاط البدني الرياض ي يس ى دوما للوصول إلى رفع مستويات املهارة الحركية بمختلف أنواعها 

وحتى يتحقق هذا  .لدى الفرد، بشكل يسمح بالسيطرة املمكنة على حركاته ومهارته ومن ثم على أدائه

يقدم النشاط البدني الرياض ي من خالل برمجة ألانشطة الحركية وانماطها ومهاراتها  الهدف يجب أن

 :املتنوعة في سميل اكتساب

 .الكفاية إلادراكية الحركية* 

 .الطالقة الحركية* 

                                                                            
1 Jane Ogden, health psychology ،university press ،third edition, 2004, p 170 
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                                                                                                                                                         .املهارة الحركية* 

  .1املهارة الحركية تمكن الفرد من الدفا  على النف  وزيادة فرص الامان*

 التغذية الرياضية:ثانيا : 

 :علم التغذية  مفهوم /1

هددددددددددددددو علددددددددددددددم دراسددددددددددددددة مكوندددددددددددددددات مددددددددددددددا يتطلبدددددددددددددده إلانسددددددددددددددان مدددددددددددددددن املددددددددددددددواد الغذائيددددددددددددددة الازمددددددددددددددة و مددددددددددددددددى  

 الاستفادة م ها وفق العديد من املتغيرات التي يكون في مقدمةها.

 السن -

 الجن  -

 ناخية املعاشة .امل الظروف -

 العمل الذي يؤديه إلانسان و وفيفته. الحالة الاجتماعية و طبيعة -

البيولوجيددددددددددددددددة و الصدددددددددددددددددحية للجسدددددددددددددددددم و بنددددددددددددددددا ه و أهميدددددددددددددددددة التدددددددددددددددددوازن الكمددددددددددددددددي و الكيفدددددددددددددددددي مدددددددددددددددددن العناصدددددددددددددددددر  -

  2الغذائية و العالقة بي هما و ذل  عداء الجسم لوفائفه البيولوجية و البناء و توليد الطاقة.

ة و فنيددددددددددة و أمددددددددددراض مختلفددددددددددة غدددددددددن تندددددددددداول الغددددددددددذاء بشددددددددددكل غيدددددددددر مناسددددددددددب يددددددددددؤدي إلددددددددددى مشدددددددددكالت صددددددددددحي -

لددددددددذل  مددددددددن اللددددددددروري تندددددددداول الغددددددددذاء املتددددددددوازن و املتكامدددددددددل الددددددددذي يشددددددددمل جميددددددددع عناصددددددددر الغددددددددذاء وفدددددددددق 

احتياجددددددددات الجسددددددددم، كددددددددذل  تندددددددداول ألاغذيددددددددة وفقددددددددا لددددددددوزن الجسددددددددم و نددددددددو  النشدددددددداط اليددددددددومي و الريا دددددددد ي 

                                                                            
  .55-54، ص2001دار اسامة، عمان، الاردن، . علم الصحة والرياضة"،عصام الحسنات:"  1

 .184، ص 2009دار املد للنشر و التوزيع، عمان  :" فن الرياضة و الصحة"،نشواننشوان عبد هللا 2
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 القدددددددددددددوا تبدددددددددددددا  املمدددددددددددددارس و متطلباتددددددددددددده و اختيدددددددددددددار ندددددددددددددو  الغدددددددددددددذاء و تقددددددددددددددير السدددددددددددددعرات املكتسدددددددددددددبة كدددددددددددددذل  ا

الغذائيددددددددة الصددددددددحية قبددددددددل و بعددددددددد و أثندددددددداء التدددددددددريب كددددددددل ذلدددددددد  يحددددددددافظ علددددددددى صددددددددحة الريا دددددددد ي و يسدددددددداعد 

 1على ألاداء الجيد. 

 التمثيل الغذائي:  /2

تتوقددددددددددددددددف كميددددددددددددددددة الطاقددددددددددددددددة أو السددددددددددددددددعرات الحراريددددددددددددددددة التددددددددددددددددي تحتاجهددددددددددددددددا أجسددددددددددددددددامنا علددددددددددددددددى معدددددددددددددددددل  

و كدددددددددددددذل  علدددددددددددددى معددددددددددددددل نشددددددددددددداط الجسدددددددددددددم، و معددددددددددددددل التمثيدددددددددددددل  BMRالتمثيدددددددددددددل الغدددددددددددددذائي ألاساسددددددددددددد ي 

الغدددددددذائي هدددددددو كميدددددددة السدددددددعرات الحراريدددددددة التدددددددي تسددددددددةهلكها عنددددددددما يكدددددددون الجسدددددددم فدددددددي حالدددددددة اسددددددددترخاء 

ثددددددددددر مددددددددددن النسدددددددددداء، و السددددددددددمب هددددددددددو أن املددددددددددرأة التددددددددددي لهددددددددددا كامدددددددددل، و يددددددددددزداد ذ  املعدددددددددددل لدددددددددددى الرجددددددددددال أك

نفددددددددد  الدددددددددوزن عحدددددددددد الرجدددددددددال يحتدددددددددوي جسدددددددددمها علدددددددددى كميدددددددددة مدددددددددن الددددددددددهون أكبدددددددددر مدددددددددن هدددددددددذا الرجدددددددددل و 

كددددددددذل  كميددددددددة أقدددددددددل مددددددددن العلدددددددددالت. و يسددددددددةهل  معددددددددددل التمثيددددددددل الغدددددددددذائي حددددددددوالي ثل دددددددددي مددددددددا تتناولددددددددده 

لددددددددددم الطعددددددددددام و أخددددددددددرى فددددددددددي السددددددددددعرات الحراريددددددددددة فددددددددددي ه %10مددددددددددن سددددددددددعرات حراريددددددددددة، كمددددددددددا يسددددددددددةهل  

مدددددددددددددددن السدددددددددددددددعرات الحراريدددددددددددددددة كرصددددددددددددددديد للنشددددددددددددددداط البددددددددددددددددني، فكلمدددددددددددددددا ازداد النشددددددددددددددداط زاد  % 20يبقدددددددددددددددى 

معدددددددددل حدددددددددرق السدددددددددعرات الحراريددددددددة التدددددددددي يحرقهدددددددددا جسدددددددددم  و ق معدددددددددل الددددددددددهون املخت ندددددددددة، و يمكدددددددددن 

لندددددددددددا أن نزيدددددددددددد مدددددددددددن معددددددددددددل النشددددددددددداط البددددددددددددني لدرجدددددددددددة يتلددددددددددداعف معهدددددددددددا معددددددددددددل التمثيدددددددددددل الغدددددددددددذائي 

البددددددددددني يحددددددددددافظ علددددددددددى معددددددددددل التمثيددددددددددل الغددددددددددذائي علدددددددددى مسددددددددددتوى عددددددددددال ، فالنشدددددددددداط BMRألاساسددددددددد ي 

لفتددددددددددرة مددددددددددا بعددددددددددد الانةهدددددددددداء مددددددددددن التمددددددددددرين و بددددددددددذل  يسددددددددددتمر الجسددددددددددم فددددددددددي حددددددددددرق املزيددددددددددد مددددددددددن السددددددددددعرات 

 2الحرارية. 

 

                                                                            
 .183ص ،2007مطبعة البرهان، بغداد،  :" الدليل إلى التغذية و الوزن  و اللياقة"،عكلة سليمان ألحوري 1
 .324، ص 2011، مكتبة املجمع العربي للنشر و التوزيع :" فسيولوجيا التدريب الرياض ي"،نايف مق  ي الجبور   2
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الحمية الغذائية:   

يعدددددددد موضدددددددو  تحقيدددددددق الدددددددوزن أكثدددددددر املواضددددددديع ارتباطدددددددا بكلمدددددددة الحميدددددددة، و يدددددددلتي مترافقدددددددا أيلدددددددا مدددددددع  

( و )روجدددددددديم(. و بددددددددالرغم مددددددددن وجددددددددود الكثيدددددددددر مددددددددن الحميددددددددات املقترحددددددددة والرائجددددددددة، فإ هددددددددا فدددددددددي Dietكلمددددددددات )

 غالبيةها تفتقد إلى ألاساس العلمي الصحيح و الدالئل السريرية الكافية لدعمها.

ديق  قطعدددددددددة مدددددددددن الحلدددددددددوى فرفلددددددددددها مجيبدددددددددا "أندددددددددا أتبدددددددددع الحميدددددددددة" أو " حاليددددددددددا إذا قددددددددددمت  لصددددددددد

أسدددددددير علدددددددى ديدددددددت" فمباشدددددددرة سدددددددوف يتبدددددددادر إلدددددددى ذهنددددددد  أنددددددده يتبدددددددع نظامدددددددا غدددددددذائيا خاصدددددددا، كمدددددددا أنددددددد  

ستشدددددددعركم أنددددددددت محظددددددددوك عنددددددد  لسددددددددت علددددددددى حميدددددددة و تلكددددددددل مددددددددا تشددددددداء مددددددددن الددددددددبقالوة و الكنافددددددددة. و 

" و جميددددددددددددع مددددددددددددن علددددددددددددى وجدددددددددددده ألارض أيلددددددددددددا، لكددددددددددددن الحقيقددددددددددددة أندددددددددددد  أيلددددددددددددا علددددددددددددى )حميددددددددددددة" أو "دايددددددددددددت

فالحميدددددددة هددددددددي مصدددددددطل  علمددددددددي يطلددددددددق علدددددددى كددددددددل مددددددددا نلدددددددعه فددددددددي أفواهنددددددددا مدددددددن الطعددددددددام و الشددددددددراب، و 

بغدددددددددض النظدددددددددر عددددددددددن الهددددددددددف م هدددددددددا، سددددددددددواء كدددددددددان كددددددددددان تحقيدددددددددق الدددددددددوزن أو اكتسددددددددددابها أو الابتعددددددددداد عددددددددددن 

 1.أطعمة معنية مثل السوداني لألشخاص الذين لديهم حساسية تواجهه

 الكاربوهيدرات وألامراض: /1.2

ذاء باإلنسددددددددددددان وعالقددددددددددددة إلانسددددددددددددان بغذائدددددددددددده وفيمددددددددددددا غددددددددددددتعنددددددددددددي عالقددددددددددددة ال إن دراسددددددددددددة موضددددددددددددو  التغذيددددددددددددة   

يخدددددددددددص الكاربوهددددددددددددرات فدددددددددددإن جميدددددددددددع الدراسدددددددددددات أثبتدددددددددددت أن الاسدددددددددددةهال  العدددددددددددالي للسدددددددددددكروز هدددددددددددو السدددددددددددمب 

 2الرئيس ي واملباشر للعديد من ألامراض املعروفة:

 .الزائدة السمنة -

                                                                            
 .125-124ص 2015الجنادرية للنشر والتوزيع عمان،:" اللياقة البدنية"،عزيز فاضل حسن  1
م، ص 2009-ه1430،عملن ألاردن ،1دار الصفاء للنشر و التوزيع ،ط:"الكيمياء الحياتية ،غذاءنا وألامراض "،خالد يحاى العيدي  2

45-47. 
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 .ألاسنان وتلفهاأمراض تسوس  -

 أمراض القلب التاحية.  -

 داء السكري. -

 اضطراب تمثيل الليبادات : /2.2

كميددددددة الددددددهون وال دددددحوم تعتمددددددد علدددددى حالدددددة التددددددوازن مدددددا بدددددين الخددددددزن و  : (obesity) البدانـــــة-

الاسددددددددةهال ، وعنددددددددددما تدددددددددزداد كميدددددددددة التخدددددددددزين فدددددددددإن إلانسدددددددددان يصدددددددددبح بددددددددددينا .تتكدددددددددون هدددددددددذه الحالدددددددددة عندددددددددد 

 1تناول كميات من الطعام أكثر من الحاجة وسب ها: 

 شدة الشهية للطعام . -

 قلة الجهد و العمل . -

 . اضطرابات هرمونية والتي تقلل من النشاط العام -

 مراقبة النظام الغذائي: /3

ان النظدددددددام الغدددددددذائي هدددددددو الجدددددددزء الفعدددددددال فدددددددي مسدددددددالة اللياقدددددددة، ومتناولددددددده مدددددددن أطعمدددددددة يدددددددؤثر علدددددددى 

مدددددددا نقدددددددوم بددددددده مدددددددن نشددددددداط ،كمدددددددا أنددددددده يدددددددؤثر بددددددددوره علدددددددى نتدددددددائج خطدددددددة اللياقدددددددة التدددددددي رسدددددددمةها لنفسددددددد  

وتقلددددددل مددددددن نسددددددبة الدددددددهون املوجددددددودة فددددددي جسددددددم  كمددددددا يسدددددداهم  والتددددددي تسدددددداعد عددددددن بندددددداء علددددددالت 

مددددددددددددا يمارسددددددددددددده الانسدددددددددددددان مددددددددددددن نشددددددددددددداط يدددددددددددددومي او نشدددددددددددداط ريا ددددددددددددد ي فدددددددددددددي حددددددددددددرق الكثيدددددددددددددر مدددددددددددددن السدددددددددددددعرات  

 .2الحرارية الى جانب الاعتدال فيما تتناوله من أطعمة 

 

 

                                                                            
 .78، نف  املرجع ص ، ص خالد يحاى العيدي :- 1
 .123،ص2015الجنادرية للنشر والتوزيع عمان،" اللياقة البدنية"،عزيز فاصل حسين :2
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 :الغداء السليم واللياقة البدنية /4

يعتبددددددر الغدددددددذاء املصددددددددر الوحيدددددددد للطاقددددددة فدددددددي الجسدددددددم بمدددددددا يتلدددددددمنه مددددددن دهدددددددون واليددددددداف ومعدددددددادن وامدددددددالح 

معدنيددددددددددددددة باإلضددددددددددددددافة للفيتامينددددددددددددددات والبروتينددددددددددددددات واملددددددددددددددداء ،فجسددددددددددددددم الانسددددددددددددددان يحتدددددددددددددداج للحصددددددددددددددول علدددددددددددددددى 

كفدددددددداءة بدنيددددددددة الئقددددددددة تؤهلدددددددده للقيددددددددام باععمددددددددال اليوميددددددددة والرياضددددددددية وتطددددددددوير وتحسددددددددين لياقتدددددددده البدنيددددددددة 

 .وتحفي ها

فمدددددددددن خددددددددددالل الغددددددددددذاء السددددددددددليم املتددددددددددوازن نحصددددددددددل علددددددددددى أداء حركددددددددددي وريا دددددددددد ي الئددددددددددق ومناسددددددددددب ،فلهميددددددددددة 

الغددددددددددددذاء السدددددددددددددليم واملتددددددددددددوازن تتبدددددددددددددع مدددددددددددددن طبيعددددددددددددة تفاعدددددددددددددل الجسددددددددددددد معددددددددددددده، فهندددددددددددددا  أغذيددددددددددددة تسدددددددددددددمب لددددددددددددده 

النشدددددددداط وأغذيددددددددة تسددددددددمب لدددددددده الخمددددددددول وأغذيددددددددة أخددددددددرى تسدددددددداعده فددددددددي حددددددددرق السددددددددعرات الحددددددددرارة وأخدددددددددرى 

 1. لسمنةتزيد من الوزن وتسمب له ا

  تاثير الغداء على الاداء الرياض ي: /5

ينبغددددددددددي ان نعلددددددددددم ان طريقددددددددددة الاعددددددددددداء والتدددددددددددريب واكتسدددددددددداب املهددددددددددارات واتقددددددددددان النددددددددددوا ي الفنيددددددددددة 

والتخطيطيددددددددة واملنافسددددددددات املتكددددددددررة هددددددددي مددددددددن العوامددددددددل الاساسددددددددية التددددددددي ترسددددددددم الطريددددددددق نحددددددددو البطولددددددددة 

 قبل كل ش يء.

 وقد تؤثر بعض انوا  الاطعمة في قدرة الاداء العللي وذل  عن طريق :

 تحديد مصادر الطاقة  -أ

 تسهيل التفاعالت الكيميائية املولودة للطاقة في الجسم. -ب

 التغلب على التفاعالت التي تؤدي الى حدوث الاجهاد العللي . -ت

                                                                            

، 2002، دار الفكر العربي، القاهرة، "الصحة الرياضية واملحددات  الفيسيولوجية للنشاط الرياض ي": بهاء الدين ابراهيم سالمة 1 

 57ص 



 الفصل األول: النشاط البدني والتغذية
 

 50 

 1الدهن الزائد في الجسم مما يزيد قدرة الجسم على الحركة. انقاص -ث

 عالقة الدهون بالتنظيم الغذائي و اللياقة البدنية: /6

يعتمدددددددددددد مقددددددددددددار مدددددددددددا يتجمدددددددددددع فدددددددددددي أجسدددددددددددامنا مدددددددددددن دهدددددددددددون مدددددددددددع التقددددددددددددم فدددددددددددي العمدددددددددددر علدددددددددددى عاداتندددددددددددا 

غيدددددددددددددر  الغذائيدددددددددددددة و ممارسدددددددددددددة النشددددددددددددداط الريا ددددددددددددد ي،  و علدددددددددددددى الدددددددددددددرغم مدددددددددددددن أن العوامدددددددددددددل الوراثيدددددددددددددة ثابتدددددددددددددة و 

قابلددددددددددددة للتغييددددددددددددر، إال أندددددددددددده يمكددددددددددددن أن يتغيددددددددددددر  جددددددددددددم مخددددددددددددزون الدددددددددددددهن مددددددددددددن خددددددددددددالل التنظدددددددددددديم الغددددددددددددذائي و 

 ممارسة النشاط البدني. و ترجع زيادة الدهون في أجسامنا إلى:

 زيادة تناول الغذاء. -/1

 انخفاض النشاط البدني. -/2

 (1)انخفاض القدرة على تحري  الدهون. -/3

إن تددددددددلثير التمددددددددارين علددددددددى سدددددددديطرة الددددددددوزن و تددددددددوازن الطاقددددددددة قددددددددد أكدددددددددت عندددددددددما تكددددددددون التمددددددددارين نظاميددددددددة 

و متقدمدددددددددة فإ هدددددددددا توصدددددددددل إلدددددددددى تحسدددددددددن فدددددددددي لياقدددددددددة  دددددددددي كدددددددددائن فدددددددددي جدددددددددو أك دددددددددجيني، هدددددددددذا القسدددددددددم يتدددددددددداول 

مزايدددددددددا السدددددددددديطرة علددددددددددى الدددددددددوزن الزائددددددددددد، مصدددددددددداحبة للياقدددددددددة املزايددددددددددا التددددددددددي تدددددددددزود بددددددددددراهين جديدددددددددددة مفاجئددددددددددة 

 قة التي تلعب بالصحة و الوقاية من املرض:لدور الليا

 هذه املزايا.........    

 انفاق حراري مت ايد -

 تخزين دهون مت ايدة -

                                                                            

    .85،ص2015دار أمجد للنشر والتوزيع ،عمان  "فسيولوجيا التغذية الرياضية"،احمد حسين عبد العزيز: 2 
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 استخدام الدهون املت ايدة  -

 1.تعليمات لبيدات الدم -

الفوائـــــــد التـــــــي تعـــــــود علـــــــى الصـــــــحة مـــــــن خـــــــالل  تقليـــــــل وزن الحجـــــــم وانقـــــــاص كميـــــــة  /7

 الدهون  الزائدة به :

 يحقق انقاص وزن الجسم وتقليل كمية الدهون الزائدة ما يلي :

زيدددددددادة معددددددددل  جدددددددم الاعمدددددددال اليوميدددددددة  التدددددددي يمكدددددددن ان يقدددددددوم بهدددددددا ال دددددددخص فدددددددي حياتددددددده وزيدددددددادة  ✓

 كفاءتها  .

 نقص  فرص الاصابة باعمراض . ✓

 تحسين املظهر ال خص ي  ✓

 2تقليل املشكالت الناتجة عن سلبيات مفهوم  الذات املرتبطة بالسمنة 

 الوزن: إنقاصآلية  /8

 مشدددددددددكلة السدددددددددمنة لدددددددددي  مدددددددددن السدددددددددهل عالجهدددددددددا بمجدددددددددرد توعيدددددددددة الفدددددددددرد " تقليدددددددددل الطعدددددددددام و زيدددددددددادة

التمدددددددددددددرين " و لكدددددددددددددن البدددددددددددددد أن يسدددددددددددددتخدم املددددددددددددددخل الشدددددددددددددامل للدددددددددددددبط الدددددددددددددوزن، وهدددددددددددددذا يعندددددددددددددي اسددددددددددددددتخدام 

مجموعددددددددة مددددددددن ألاسدددددددداليب معددددددددا فددددددددي وقددددددددت واحددددددددد و أقلهددددددددا هددددددددو اسددددددددتخدام ثالثددددددددة أسدددددددداليب مددددددددن التغذيددددددددة و 

 التمرين و تغيير السلو .

                                                                            
 .185، ص  2015ماهي للنشر و التوزيع إلاسكندرية، " دليل اللياقة البدنية"، محمد ابراهيم شحاتة : 1

 .40-39،ص 2013اللياقة البدنية طريق الصحة والبطولة الرياضية ،الطبعة الاولي  ،القاهرة ، مفتي ابراهيم ، 2 
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حيدددددددددددث  learnكليدددددددددددة الطدددددددددددب برنامجدددددددددددا شدددددددددددامال مدددددددددددن خمسدددددددددددة مكوندددددددددددات  -و تسدددددددددددتخدم جامعدددددددددددة بنسدددددددددددلفانيا 

 يرمز كل حرف إلحدى ألاساليب.

 

 Life style اسلوب الحياة

 Exercice التمرين

 Attitudes املوقف

 Relationship العالقات

 Nutrition التغذية

للدددددددددبط الددددددددددوزن كمدددددددددا حددددددددددددها ويلمددددددددددور و  exerciseو سدددددددددوف تركددددددددددز هندددددددددا علددددددددددى آليدددددددددة اسددددددددددتخدام التمددددددددددرين 

 فيما يلي: wilmor and costill 1994كوستيل 

 تأثير التدريب على تركيب الجسم: -/1.8

يمكددددددددددددن للتددددددددددددددريب البددددددددددددددني أن يغيددددددددددددر مدددددددددددددن تركيدددددددددددددب الجسدددددددددددددم و ان كددددددددددددان الكثيدددددددددددددر يعتقدددددددددددددد ان تدددددددددددددلثير 

التدددددددددريب يعتبددددددددر محدددددددددودا فددددددددي ذلدددددددد  غيددددددددر أن حسدددددددداب مقدددددددددار الطاقددددددددة املسددددددددةهلكة خددددددددالل التدددددددددريب وحددددددددده 

ال يعطددددددددددي الصددددددددددورة الكاملددددددددددة، نظددددددددددرا عن عمليددددددددددة التمثيددددددددددل الغددددددددددذائي تسددددددددددتمر عاليددددددددددة لفتددددددددددرة معينددددددددددة بعدددددددددددد 

ه الطاقددددددددددة الزائدددددددددددة يفعلهددددددددددا الددددددددددبعض عنددددددددددد حسدددددددددداب تكدددددددددداليف الطاقددددددددددة لألنشددددددددددطة  هايددددددددددة التدددددددددددريب و هددددددددددذ

  (Wilmore , constll 1994)املختلفة
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 ألاسلوب ألامثل لتحقيق الوزن:  /9

هدددددددددو الجمدددددددددع بدددددددددين النشددددددددداط البددددددددددني و تنظددددددددديم الغدددددددددذاء مدددددددددن ناحيدددددددددة الكميدددددددددة و النوعيدددددددددة و أفلدددددددددل 

ك ددددددددددددددجيني أو مددددددددددددددا يعددددددددددددددرف بالتمرينددددددددددددددات أنددددددددددددددوا  النشدددددددددددددداط البدددددددددددددددني هددددددددددددددو النشدددددددددددددداط البدددددددددددددددني الهددددددددددددددوائي أو ألا

ألاك دددددددددجينية و هددددددددددي التمرينددددددددددات التدددددددددي تمتدددددددددداز بشدددددددددددة متوسدددددددددطة و أقددددددددددل مددددددددددن املتوسدددددددددط و  جددددددددددم مرتفددددددددددع و 

أو بدددددددددددون راحدددددددددددة مثدددددددددددل تمرينددددددددددات املشددددددددددد ي و الهرولدددددددددددة و التمرينددددددددددات السدددددددددددويدية المسددددددددددديطة و  كثافددددددددددة قليلدددددددددددة

 1. السباحة لفترات طويلة

 خطوات تثبيت الوزن: /10

ألانشدددددددطة اليوميدددددددة اسدددددددتخدام السددددددداللم بددددددددال مدددددددن املصدددددددعد، املشددددددد ي بددددددددال مدددددددن اسدددددددتخدام * الزيدددددددادة مدددددددن 

 السيارة كلما أمكن ذل .

* تقليدددددددددل الاسدددددددددةهال  اليدددددددددومي مددددددددددن كدددددددددم ألاطعمدددددددددة تدددددددددددريجيا فهدددددددددذا يسددددددددداعد علددددددددددى تغييدددددددددر عدددددددددادات الطعددددددددددام 

 بعد ذل  على املدى الطويل و ذل  باعفعال من اسةهال  الدهون و السعرات الحرارية.

تغييددددددددددددر مددددددددددددن العدددددددددددددادات التددددددددددددي تجعددددددددددددل ال دددددددددددددخص يفددددددددددددرط فدددددددددددددي تندددددددددددداول الطعددددددددددددام أو أكدددددددددددددل الغددددددددددددذاء الغيدددددددددددددر * ال

 املتوازن.

* تعلددددددددم املزيددددددددد مدددددددددن محتددددددددوى السددددددددعرات الحراريدددددددددة فددددددددي ألاطعمددددددددة و طريقدددددددددة صددددددددرفها باعنشددددددددطة الرياضدددددددددية 

و الجسددددددددددمانية مثددددددددددل ألانشددددددددددطة التددددددددددي تعتمددددددددددد علددددددددددى الطاقددددددددددة الهوائيددددددددددة و التددددددددددي تسدددددددددداعد فددددددددددي بندددددددددداء أن ددددددددددجة  

دقيقددددددددددة فددددددددددي كددددددددددل  20ت، و تكددددددددددون ممارسددددددددددة الرياضدددددددددة بمعدددددددددددل ثالثددددددددددة أيدددددددددام فددددددددددي ألاسددددددددددبو  و املددددددددددة العلدددددددددال 

 . مرة

                                                                            
 .101، ص2010للنشر و التوزيع، عمان، "الرياضة للجميع، مكتبة املجتمع العربي"، صب ي قبالن وأخرون : 1
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 خالصة :

الطبي ي وقوة الكبار  وتكوي هم املراهقين  نمو ب ترابطا وثيقاان مترابط النشاط الحركيالتغذية و 

يلكلون. وعلى الرغم من ذل  فما أقل من لم يمرض في  وقدرتهم إلانتاجية تعتمد إلى حد كبير على ما

الخاطئة أو حتى نتيجة لتناول أكثر مما يحتاج إليه من غذاء جيد .  وقت ما أثناء حياته نتيجة للتغذية

 نمنع كل ما يصيب إلانسان من عجز وم وإذا استطعنا أن
 
رض نتيجة للتغذية الخاطئة لتحسن كثيرا

 الصحة في الجن  المشري .  مستوى 

 

 التغذية الجيدة ؟ إ ها ال تعني أكل كميات التغذية الجيدة أساس الصحة الجيدة . ولكن ماهي ذ تعتبر إ

 من  قليلة أو كميات كثيرة، وال حتى مجرد ألاكل
 
بطريقة صحية، فالنمط الغذائي لي  إال جزءا

 . الكاملة الصورة

محصلة توازن بين طاقة مستمدة من ألاكل وطاقة مستنفدة في  ونخرج من هذا بلن وزن الجسم هو 

املستمدة من ألاكل وزادت الطاقة املستنفدة في الحركة انخفض وزن  الحركة. إذا قلت الطاقة

كة يقوم الجسم زادت الطاقة املستمدة من ألاكل ونقصت الطاقة املستنفذة في الحر  الجسم.. أما إذا

 .السمنة الطاقة الزائدة في الخاليا الدهنية لحين الحاجة إليها فتتولد بتخزين

 



 

 

 الفصل الثاني :
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 تمهيد : 

 

اعساسية والجوهرية لمتطلبات اعداء الريالي حيث اتفق ل تعتبر القياسات الجسمية والبدنية من العوام

وفي هذا ، به إلى المستوى التنافسيل للوصونشاط ريالي متطلبات جسمية خاصة ل العلماء والباحثون إال أن لك

في ل الصدد أولحت العديد من الدراسات والمراجع اعهمية الكبيرة للتعرف  على متغيرات النمو الهيكلي والتي تتمث

وم شر كتلة الجسم والتي تعتبر من المتغيرات   وتركيب الجسم ومساحة سطح الجسم  والوزن وبنيةل الطو

  ألداء البدني والحركيالمساهمة والمحددة ل

ويشير إلى أن القياسات الجسمية تتنبل باعداء بنفس الدرجة التي تقوم بها الخصائص البدنية            

ل أو المتغيرات في تلثيرها على قدرة اعداء وتعتبر الصفات البدنية مثل هذه العوامل والفسيولوجية ذل  إلى تداخ

نة من الصفات البدنية اعساسية المكونة لألداء والتي يمكن أن ت ثر فيه العللي والمرول القوة العللية والتحم

صفة على ل صفة من هذه الصف ات على حدة حيث يتوقف الحجم الالزم لكل تلثيرا مباشرا . ويمكن تنمية ك

  المتطلبات الخاصة بنو  النشاط الريالي الممارس . 
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 مفهوم القياس : /1

يعني وصدددددددف البياندددددددات فدددددددي صدددددددورة رقميدددددددة وهدددددددذا يتددددددديح الفرصدددددددة القيددددددداس مدددددددن وجهدددددددة نظدددددددر "جيدددددددل فدددددددورد"  

  .1ملزيا عديدة تنتج من التعامل مع ألارقام ومع التفكير الحسابي

كمدددددددددا يشددددددددددير "رمزيدددددددددة الغريددددددددددب " إلدددددددددى أن القيدددددددددداس هدددددددددو جمددددددددددع معلومدددددددددات ومالحظددددددددددات كميدددددددددة عددددددددددم موضددددددددددو    

القيددددددددداس ،وفددددددددددي رأي "محمددددددددددد حسدددددددددن عددددددددددالوى و نصددددددددددر الددددددددددين رضددددددددددوان"بلن القيدددددددددداس هدددددددددو تلدددددددددد  إلاجددددددددددراءات املقننددددددددددة 

 2ة للمعالجة إلاحصائية . يواملوضعية التي تكون نتائجها قابل

بكونددددددددده تقددددددددددير ألاشدددددددددياء واملسدددددددددتويات تقدددددددددديرا كميدددددددددا وفدددددددددق ويعرفددددددددده "محمدددددددددد صدددددددددب ي حسدددددددددنين" إحصدددددددددائيا   

إطددددددددار معددددددددين مددددددددن املقددددددددايي  املدرجددددددددة ،وذالدددددددد  اعتمددددددددادا علدددددددددى فكددددددددرة "ثورنددددددددداي " كددددددددل مددددددددا يوجددددددددد لدددددددده مقدددددددددار علدددددددددى 

 3مقدار يمكن قياسه . 

ونسددددددددتخلص مددددددددن خددددددددالل هددددددددذه املفدددددددداهيم أن القيدددددددداس مددددددددا هددددددددو إال عبددددددددارة عددددددددن أعددددددددداد رقميددددددددة كميددددددددة تلخددددددددذ وفقددددددددا  

خصصددددددددددددة ومحدددددددددددددة تشددددددددددددير إلددددددددددددى عمليدددددددددددات مقننددددددددددددة وإجددددددددددددراءات متبعدددددددددددة تكددددددددددددون نتائجهددددددددددددا قابلددددددددددددة لوحددددددددددددات قيدددددددددددداس م

 للمعالجة إلاحصائية ،حيث تعطي هذه ألاخيرة داللة أو معنى يعبر عن وجود طاهرة ما .

 ومتري :يمفهوم ألانثروب /2

يتفددددددددددق جمهددددددددددور البدددددددددداحثون علددددددددددى ان ألانتروبددددددددددومتري هددددددددددو فددددددددددر  مددددددددددن فددددددددددرو  ألانثروبولوجيددددددددددا ،جيددددددددددث تبددددددددددين   

داءرة املعدددددددددددددددددددددارف ألامريكيدددددددددددددددددددددة "جروليار"أ،اسدددددددددددددددددددددم ألانثروبدددددددددددددددددددددومتري يسدددددددددددددددددددددتخدمه العلمددددددددددددددددددددداء  بددددددددددددددددددددددال مدددددددددددددددددددددن مصدددددددددددددددددددددطل  

 ألانثروبولوجيا الطبيعة .

علددددددددددى أندددددددددده العلدددددددددم الددددددددددذي يبحدددددددددث فددددددددددي قيدددددددددداس أجدددددددددزاء الجسددددددددددم الانسدددددددددداني  " ألانثروبدددددددددومتري 1980ويدددددددددذكر "فيردوسدددددددددد ي 

 من الخارج ، ويو   معنى ألانثروبومتري  على انه يعني قياس الجسم .

" بلنددددددددده مصدددددددددطل  يشدددددددددير الدددددددددى قيدددددددداس البنيدددددددددان الجسدددددددددمي ونسدددددددددبه املختلفدددددددددة ، ويبدددددددددين 1994ويعرفدددددددده "ميللدددددددددر   

باملقارنددددددددددددددة بموضددددددددددددددوعات القيددددددددددددداس ألاخددددددددددددددرى فددددددددددددددي  ان الاهتمدددددددددددددام بالقياسددددددددددددددات الحسدددددددددددددمية ألانثربومتريددددددددددددددة بدددددددددددددددأ مبكدددددددددددددرا

 1التربية الرياضية . 

                                                                            
، دار الفكر العربي ،  2ط وعلم  النفس الرياضي "" القياس في التربية البدنية محمد صبيحي حسنين ، محمد نصر الدين رضوان :  - 1

 . 21، ص  1998القاهرة ، 
 . 50، ص  " مرجع سابق"محمد صبيحي حسنين ، محمج نصر الدين رضوان :  - 2
 . 28، ص  2001، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1ط  " القياس واإلختبار في التربية الرياضية "ليلى السيد فرحات :  - 3
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 تعريف القياس ألانثروبيومتري : /3

يدددددددددددرى كدددددددددددل مدددددددددددن "مددددددددددداتيوس "و"فدددددددددددوك " علددددددددددددى تعريدددددددددددف القياسدددددددددددات الجسدددددددددددمية ألانثروبومتريدددددددددددة بل هدددددددددددا العلددددددددددددم         

يتلددددددددمن الدددددددذي يقددددددددي  الجسددددددددم إلانسدددددددداني وأجزائدددددددده ،وهددددددددي أيلددددددددا فدددددددر  مددددددددن فددددددددرو  علددددددددم وصددددددددف الانسددددددددان ،حيددددددددث 

قياسدددددددددات ألاطدددددددددوال واملحيطدددددددددات املختلفدددددددددة وغيرهدددددددددا مدددددددددن املؤشدددددددددرات الجسدددددددددمية ألاخدددددددددرى ، وتشدددددددددير "ثنددددددددداء فدددددددددؤاد" انددددددددده 

عددددددددددن طريددددددددددق القياسددددددددددات ألانثروبومتريددددددددددة يمكددددددددددن تقيدددددددددديم جسددددددددددم الانسددددددددددان ومعرفددددددددددة اوجدددددددددده الاخددددددددددتالف بددددددددددين الافددددددددددراد 

 2والربط بين أداء الجسم وبناءه.

نثروبومتريددددددددددة هددددددددددي فدددددددددر  مددددددددددن فددددددددددرو  علدددددددددم وصددددددددددف الانسددددددددددان ومدددددددددن خددددددددددالل  مدددددددددا سددددددددددبق نسددددددددددتخلص ان القياسدددددددددات ألا 

يهدددددددددتم بدراسددددددددددة املظهددددددددددر والبنيدددددددددان الخددددددددددار ي لجسددددددددددم الانسدددددددددان ، وذالدددددددددد  عددددددددددن طريدددددددددق حسدددددددددداب مختلددددددددددف املؤشددددددددددرات 

 ألانثروبومترية املختلفة ، واملتعلقة بالبنية الجسدية الفرد الريا  ي.

 أهمية القياس ألانثروبومتري : /4

 ية أهمية بالغة تمكننا من تحقيق مجموعة من ألاغراض هي :للقياسات الجسمية الانثروبومتر 

التعددددددددرف علددددددددى التغيدددددددددرات الجسددددددددمية التدددددددددي تحدددددددددث داخددددددددل املجتمدددددددددع ، ممددددددددا قدددددددددد يزيددددددددد مددددددددن معلومانتدددددددددا عددددددددن عمليدددددددددة 

           النمو البدني السليم ،وألاهمية النسمية لكل من الوراثة والبيئة .

مدددددددن الاسددددددددتفادة م هددددددددا فدددددددي تقدددددددددير  كثافددددددددة الجسدددددددم والسددددددددمنة بدددددددددال اشدددددددتقاق املؤشددددددددرات ألاثروبومتريدددددددة التددددددددي تمكننددددددددا 

 من استخدام بعض املقايي  الباهظة الثمن أو املحظورة لخطورتها أو لعدم تقبل املفحوصين لها .

تحديددددددددددد نمددددددددددط الجسددددددددددم، وفقددددددددددا للطريقددددددددددة  بعددددددددددض القياسددددددددددات ألانثروبومتريددددددددددة فددددددددددي الوقددددددددددت الحاضددددددددددر  فددددددددددي تسددددددددددتخدم

املعروفدددددددددددة باسدددددددددددم طريقدددددددددددة نمدددددددددددط الجسدددددددددددم ألانثروبددددددددددددومتري لكدددددددددددل مدددددددددددن "هيث"و"كاثر"و"شددددددددددديلدن". تقدددددددددددويم الحدددددددددددداالت 

الراهنددددددددددددددة لألفددددددددددددددراد واملجموعددددددددددددددات عددددددددددددددن طريددددددددددددددق اسددددددددددددددتخدام القيدددددددددددددداس ألانثروبددددددددددددددومتري فددددددددددددددي دراسددددددددددددددة النمددددددددددددددو البدددددددددددددددني 

وزن وبعدددددددددض نسددددددددب أجدددددددددزاء الجسددددددددم املختلفدددددددددة ، الريا دددددددد ي وغيددددددددر الرياضددددددددديين ملعرفددددددددة كدددددددددل مددددددددن معدددددددددايير الطددددددددول والدددددددد

أو بمددددددددددددددا يطلددددددددددددددق عليدددددددددددددده بمصددددددددددددددطل  النسددددددددددددددب الجسددددددددددددددمية التددددددددددددددي تمكننددددددددددددددا الاسددددددددددددددتفادة م هددددددددددددددا فددددددددددددددي ت ددددددددددددددخيص حدددددددددددددداالت 

 3ووضعات ألاشخاص الذين يعانون من نمو بدني غير سوي كل صحاب السمنة والوزن الزائد مثال .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 . 20، ص  1997، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1، ط  "المرجع في القياسات الجسمية ":  محمد نصر الدين - 1
 . 19، ص 1996"، دار المعارف للنشر والطباعة ، القاهرة ،  المرجع في القياسات الجسميةمحمد صبحي حسنين : "  - 2
 . 23،  22، ص   "مرجع سابق"محمد نصر الدين رضوان :  -  3
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 ومترية :يأسس اجراء القياسات ألانثروب /5

" بعدددددددددددددددض ألاسدددددددددددددد  الخاصددددددددددددددة بددددددددددددددداجراء 1974" وكدددددددددددددددذا "فراندددددددددددددد  وسدددددددددددددديلز1988مددددددددددددددان وزمالئددددددددددددددهيحدددددددددددددددد كددددددددددددددل مدددددددددددددددن "لو 

 1قياسات جسم الانسان، وتتمثل تل  ألاس  فيمايلي : 

 ضرورى التحديد الدقيق للنقاط التشر حية لجسم الانسان . ✓

 موضوعية املقايي  وألادوات املستخدمة في القياس . التلكد من دقة وصحةو  ✓

 استخدام الطرق الاحصائية املناسبة عند معالجة البيانات  . ✓

 يمنع ارتداء اي ش ئ يلثر على القياس ويستوجب على ال خص املعرض للقياس ارتداء  ✓

 مالب  داخلية فقط. ✓

علددددددددددى فتددددددددددرات متباعدددددددددددة يجيددددددددددب ان يكددددددددددون ذالدددددددددد  باسددددددددددتخدام نفدددددددددد   اذا تكددددددددددرار القيدددددددددداس ألانثروبددددددددددومتري  ✓

 املقايي  و بنف  ألادوات و الظروف السابقة .

 العوامل التي تؤثر على القياس : -5/1

 2هنا  بعض املتغيرات الدخيلة التي يتلثر بها القياس الانثروبومتري والتي تتمثل في :

 الش ئ املراد قياسه ،أو الجزء املعني بالقياس . ▪

 هداف القياس والغرض منه .أ ▪

 نو  ألادوات التي تستخدم في عملية القياس ،وكذا وجدة القياس . ▪

 طريقة و كيفية القياس ،ومدى التدريب الذي يقوم بالقياس وجمع املالحظات . ▪

باإلضددددددددددافة إلددددددددددى عوامددددددددددل أخددددددددددرى متعلقددددددددددة بطبيعددددددددددة الظددددددددددداهرة املقسدددددددددداة مددددددددددن جهددددددددددة ، وطبيعددددددددددة املقيدددددددددداس مددددددددددن جهدددددددددددة 

 و  الظاهرة املقساة.أخرى وعالقةها بن

  

                                                                            
 . 255، ص  2003، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1، ط " -نظريات وتطبيقات  -" فزيولوجيا الرياضة أحمد نصر الدين سيد :  - 1
، ص  2007، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ،  1ط  والمقاييس في التربية الرياضية " "اإلختباراتمصطفى باهي ، صبري عمران ،  - 2

26 . 
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 : يتركيب الجسمال /6         

 مفهوم تركيب الجسم:  -6/1

ان مصددددددددطل  تركيددددددددب الجسددددددددم يشددددددددير إلددددددددى مجموعددددددددة مددددددددن ألافددددددددراد أو العناصددددددددر التددددددددي تشددددددددكل الكددددددددل عندددددددددما   

تت ايددددددددد مدددددددددع بعلدددددددددها الدددددددددبعض، و هدددددددددذا يعنيدددددددددان تركيدددددددددب الجسدددددددددم يهدددددددددتم  بتحديدددددددددد ألاجدددددددددزاء و العناصدددددددددر التدددددددددي يتكدددددددددون 

تنظدددددددديم أي م هددددددددا الكددددددددل ) الجسددددددددم( و الطريقددددددددة التددددددددي تتددددددددرابط بمددددددددا تلدددددددد  ألافددددددددراد و العناصددددددددر لتشددددددددكل الكددددددددل و كددددددددذا ال

 .يتكون منه هذا الكل 

و أن تركيدددددددب الجسددددددددم بشددددددددكل عددددددددام هددددددددو عبددددددددارة عددددددددن املكونددددددددات الذهنيددددددددة و غيددددددددر الذهنيددددددددة فددددددددي الجسددددددددم إلانسدددددددداني و  

 1.    الذي له دورها في تحديد الوزن املثالي

 ارتباط الحالة الصحية  بتركيب الجسم :  -6/2

جميدددددددددددددع الافدددددددددددددراد ،حيدددددددددددددث  ان زيدددددددددددددادة السدددددددددددددمنة او يدددددددددددددرتبط تركيدددددددددددددب الجسدددددددددددددم  بالحالدددددددددددددة  الصدددددددددددددحية  العامدددددددددددددة ل      

زيددددددددددادة النحافددددددددددة  تعنددددددددددي املزيددددددددددد عددددددددددن املشددددددددددكالت الصددددددددددحية للفددددددددددرد وانخفدددددددددداض لياقتدددددددددده البدنيددددددددددة ،فالسددددددددددمنة  تعدددددددددددد 

مصددددددددددرا للعديدددددددددد  مدددددددددن الامدددددددددراض ،  كارتفدددددددددا  ضدددددددددغط الددددددددددم وامدددددددددراض القلدددددددددب والسدددددددددكر  وامدددددددددراض الكلدددددددددى  كدددددددددذل  

 2   تؤثر  على مفاصل الجسم.

 : الفروق الجنسية و تركيب الجسم  -6/3

فددددددددددي الوا دددددددددد  ان هنددددددددددا  فروقددددددددددا فددددددددددي تركيددددددددددب الجسددددددددددم بددددددددددين الرجددددددددددل و املددددددددددرأة، و يبدددددددددددأ جليددددددددددا  وجددددددددددود زيددددددددددادة فددددددددددي     

ر قامددددددددة واثقددددددددل وزندددددددددا ،وخاصددددددددة بالنسدددددددددبة  ثدددددددددنسددددددددبة الدددددددددهون لددددددددددى البنددددددددات ،وبعدددددددددد سددددددددن البلددددددددوغ  يبددددددددددو الفتيددددددددات اك

زيدددددددددددددادة نسددددددددددددبة الدددددددددددددهون  الكلدددددددددددددي  لددددددددددددديهن  تكددددددددددددون علدددددددددددددى للهيكددددددددددددل العظمددددددددددددي  والعلددددددددددددالت ،وتتميددددددددددددد  الفتيددددددددددددات  بددددددددددددان 

 3  .حساب  الدهن املخزون  املتراكم  بمنطقة الارداف والصدر

 

                                                                            
دار زهوان  للنشر و ،”مقدمة في بيولوجيا الرياضة )التغذية  وبناء االجسام (”يوسف الزم كماش ،صالح بشير  سعد  ابز خبيط ،  - 1

 . 258،ص  2013التوزيع عمان ،

   259ص  ق"مرجع ساب"شير سعد اب خبيط ،كماش  صالح  ب يوسف  الزم - 2

 77،ص 2013،دار الفكر  العربي ،القاهرة ، "بيولوجيا اللياقة البدنية "ابو العال احمد عبد الفتاح ،احمد نصر الدين  اسبب ، - 3
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 تنمية تركيب الجسمي :  -6/4

ان املطلددددددددوب فددددددددي التركيددددددددب الجسددددددددمي هددددددددو املحافظددددددددة علددددددددى نسددددددددبة منخفلددددددددة مددددددددن ال ددددددددحوم فددددددددي الجسددددددددم ، مددددددددع      

زيدددددددددددادة نسدددددددددددبة العلددددددددددددالت او املحافظدددددددددددة عليهددددددددددددا ، علمدددددددددددا بددددددددددددان عمليدددددددددددة خفددددددددددددض ال دددددددددددحوم تخلددددددددددددع ملعادلدددددددددددة تددددددددددددوازن 

الطاقدددددددددة بالجسدددددددددم ، و خفدددددددددض نسدددددددددبة ال دددددددددحوم فدددددددددي الجسدددددددددم يعتمدددددددددد علدددددددددى  جدددددددددم الطاقدددددددددة املصدددددددددروفة و لدددددددددي  فدددددددددي 

 1 ط البدني ، فزيادة عدد مرات املمارسة و مدتها عامل اساس ي في نقص وزن الجسم .شدة النشا

 مكونات تركيب الجسم :  /7

يتكددددددددون الجسدددددددددم عدددددددددادة مدددددددددن عددددددددددة ان دددددددددجة مختلفددددددددة معظمهدددددددددا ان دددددددددجة عظميدددددددددة و علدددددددددلية و دهنيدددددددددة تشدددددددددكل      

ثير التددددددددددريب ، فددددددددددان اجهدددددددددزة الجسدددددددددم املختلفددددددددددة ، و حيدددددددددث ان النسدددددددددديج العظمدددددددددي يتميدددددددددد  بالثبدددددددددات تقريبددددددددددا تحدددددددددت تددددددددددل

معظدددددددم التركيدددددددد  يكددددددددون حددددددددول الان دددددددجة العلددددددددلية و الدهنيددددددددة لسددددددددرعة تلثيرهدددددددا زيددددددددادة او نقصددددددددانا بحركددددددددة الانسددددددددان 

 2 و نشاطه ، و قد اتفق على ان يشمل تركيب الجسم عادة على مكونين اساسيين هما:

 body fatدهن الجسم   ➢

   lean body mass (LMB)كتلة الجسم بدون الدهن  ➢

 دهن الجسم :  - 7/1

 %20-15باندددددددددده تبلدددددددددد نسدددددددددبة الدددددددددددهون بالجسدددددددددم مقدددددددددددار  Eisemman) 1995) اشدددددددددار كدددددددددل مددددددددددن ايسدددددددددمان و اخدددددددددرون 

 ، و ينقسم دهن الجسم الى قسمين :%28-22لدى الرجال و لدى الاناث نسبة قدرها 

   : EssentialFat الدهن الاساس ي   -أ-7/1

يحتددددددددددداج الانسدددددددددددان الدددددددددددى الدددددددددددددهن الاساسددددددددددد ي مدددددددددددن اجدددددددددددل العمليددددددددددددات الفيسددددددددددديولوجية الاساسدددددددددددية فبدونددددددددددده تتدددددددددددددهور    

صدددددددددحة الانسدددددددددان ، و يوجدددددددددد هدددددددددذا الندددددددددو  مدددددددددن الددددددددددهن فدددددددددي نخدددددددددا  العظدددددددددام و الان دددددددددجة العصدددددددددمية ، و تبلدددددددددد نسدددددددددبة 

 ، و اذا قلددددددددت النسدددددددددبة عدددددددددن ذلددددددددد  فيعندددددددددي%12مددددددددن وزن الجسدددددددددم ، و لددددددددددى املدددددددددرأة %3هددددددددذا الددددددددددهن لددددددددددى الرجدددددددددال 

 وجود مشكالت صحية و حاالت مرضية .

   : Storagefatالدهن املخزون   -ب-7/1

                                                                            
 64ص-2014، دار امجد للنشر و التوزيع ، عمان ، "الصحة العامة و اللياقة البدنية" :عماد الدين احسان عياد   - 1
 .73، ص2013، دار الفكر العربي ، القاهرة ، "فيزيولوجيا اللياقة البدنية  :"بد الفتاح ، احمد نصر الدين سيد ابو العالء احمد ع   - 2
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تقدددددددددع اغلبيددددددددددة هدددددددددذا الدددددددددددهن تحدددددددددت الجلددددددددددد ، و حددددددددددول الاعلددددددددداء الحيويددددددددددة الرئيسدددددددددية فددددددددددي الجسدددددددددم ، و هددددددددددو يمثددددددددددل     

مخدددددددددددزون الجسدددددددددددم مدددددددددددن الطاقدددددددددددة .و هدددددددددددو يسدددددددددددتخدم كمصددددددددددددر للطاقدددددددددددة بجسدددددددددددم الانسدددددددددددان و كمصددددددددددددر وقدددددددددددائي ضدددددددددددد 

وهدددددذا %15، و لددددددى النسددددداء %  12الصددددددمات و تبلدددددد نسدددددبة هدددددذا الددددددهن لددددددى الرجدددددال  البدددددرد و الحمايدددددة مدددددن

 النو  من الدهن هو املسةهدف في برنامج التدريب النقاص الوزن و نظم التغذية و الريجيم .

 وهذه الدهون لها ثالث وفائف اساسية :    

 تتطل ها عمليات الايض. تعتبر بمثابة عامل مساعد للطاقة و التي ✓

 تعمل كبطانة ضد الجروح و الرضوض و الصدمات . ✓

 تعتبر بمثابة عزل لالحتفاك بدرجة حرارة للجسم. ✓

 :Lean Body Mass(LBM)كتلة الجسم بدون دهن   -7/2

الددددى ان املقصددددود بكتلددددة الجسددددم بدددددون الدددددهون   Eisseman a 11)(1995يددددذكر كددددل مددددن ايسددددمان و اخددددرون  

تبقدددددددددي ملكوندددددددددات الجسدددددددددم مدددددددددن العظدددددددددام والان دددددددددجة العلدددددددددلية و غيرهدددددددددا مدددددددددن كافدددددددددة ان دددددددددجة الجسدددددددددم هدددددددددي الجدددددددددزء امل

فماعددددددددددددددا الان دددددددددددددجة الدهنيدددددددددددددة ، و النسددددددددددددديج العلدددددددددددددلي مدددددددددددددن اكثدددددددددددددر اندددددددددددددوا  الان دددددددددددددجة تدددددددددددددلثرا بالتددددددددددددددريب و النشدددددددددددددداط 

للسددددددديدات الدددددددذي يمثدددددددل الجدددددددزء الاساسددددددد ي مدددددددن  12للرجدددددددال ،   3الحركدددددددي و هدددددددو يشدددددددمل باإلضدددددددافة الدددددددى ذلددددددد  نسدددددددبة 

 الجسم التي ال عنى ع ها ، و هي تحتسب كاالتي :دهون 

 

 1 .وزن الدهن املخزون –كتلة الجسم بدون دهن = الوزن الكلي للجسم 

 

 وسائل تحديد نسبة الدهون : /8

هنددددددددا  اسدددددددداليب متعددددددددددة لتقددددددددويم سددددددددمنة الجسددددددددم م هددددددددا مددددددددا هددددددددو بسدددددددديط وم هددددددددا مددددددددا هددددددددو اكثددددددددر تعقيدددددددددا ودقدددددددده ومددددددددن 

 2: هذه الطرق 

                                                                            
 263-262ص " مرجع سابق":يونردف الزم لحماش ، صالح بشير سعد ابو خيط   1

 

 .99-98، ص 2013عالء الدين محمد عليوة و آخرون، التربية الصحية في المجال الرياضي، ما هي للنشر و التوزيع، اإلسكندرية،  2
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 طريقه تقدير الوزن املثالي . (1

 تقدير السمنه بقياس محيطات الجسم . (2

 . تقدير السمنه في قياس نسبه الدهون بالجسم (3

 . طريقه قياس سم  ثنايا الجلد وادهن (4

 . طريقه قياس وزن الجسم تحت املاء (5

وتتعددددددددد الوسدددددددائل املسدددددددتخدمه لتحديدددددددد نسدددددددبه الددددددددهن فهندددددددا  مدددددددا هدددددددو علدددددددى درجددددددده عاليدددددددة مدددددددن الدقددددددده وم هدددددددا مددددددددا 

 . يحتوي على نسبه كبيره من الخطل

تحددددددددددت املدددددددددداء وضددددددددددغط  ولعلدددددددددده مددددددددددن افلددددددددددل الوسددددددددددائل املسددددددددددتخدمه فددددددددددي التحليددددددددددل الكيميددددددددددائي وأيلددددددددددا وزن الجسددددددددددم

املدددددددددددواد إال ان هدددددددددددذه الوسدددددددددددائل وتطبيقهدددددددددددا تحتددددددددددداج الدددددددددددى امكانيدددددددددددات باهظدددددددددددة الدددددددددددثمن كمدددددددددددا ال يمكدددددددددددن تطبيقهدددددددددددا علدددددددددددى 

 اعداد كثيرة .

وتعتبددددددددر سددددددددم  ثنايددددددددا الجلددددددددد احددددددددد الوسددددددددائل الهامددددددددة التددددددددي تحتددددددددوي علددددددددى درجدددددددده عاليدددددددده مددددددددن الدقدددددددده لتقدددددددددير نسددددددددبه 

 : الدهون ملا لها من ممي ات عده وأهمها

 الدقة وسهولة الاجراء وقلة التكاليف وسهولة الاعلم.

 القياسات ألانتروبومترية : /9

 وتشتمل القياسات التالية :     

 قياس ألاطوال الجسمية :  -9/1

يمكددددددددددن قيدددددددددداس أطددددددددددوال أجددددددددددزاء الجسددددددددددم علددددددددددى أسدددددددددداس تقدددددددددددير املسددددددددددافة بددددددددددين النقدددددددددداط ألانتروبومتريددددددددددة التددددددددددي يددددددددددتم 

تحديدددددددددددها علددددددددددى العظددددددددددام ، بشددددددددددرط أن يددددددددددتم القيدددددددددداس علددددددددددى إمتددددددددددداد املحددددددددددور الطددددددددددولي، هددددددددددذه القياسددددددددددات تمدددددددددددنا 

 بمعلومات عن أهم ألاجزاء املحددة لنمو و جم الجسم ، القياس الطولي يتم على طول القامة .
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 طول القامة :  -9/1-1

بحيددددددددث يقددددددددف  ( مؤشددددددددرا جيدددددددددا لل جددددددددم العددددددددام للجسددددددددم العددددددددام وأطددددددددوال العظددددددددام ،statureيعتبددددددددر طددددددددول القامددددددددة )

املفحددددددددددددوص معتددددددددددددددل القامددددددددددددة أمدددددددددددددام جهدددددددددددداز مدددددددددددددارتن املتنقدددددددددددددل ، العقبددددددددددددين متالصدددددددددددددقين ويكددددددددددددون الدددددددددددددردفين واالظهدددددددددددددر 

 1مالصقة للقائم الرأس ي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يوضح طريقة قياس طول القامة . 01الشكل رقم
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 : يوضح جهاز لقياس طول القامة . 02الشكل رقم 

 

هددددددددو املسدددددددافة التدددددددي تفصدددددددل بددددددددين أعلدددددددى نقطدددددددة بالنسدددددددبة لوضددددددددعية الدددددددرأس فدددددددي حالددددددددة   تعريـــــــف الطـــــــول : ❖

 أفقية ونقطة ارتكاز الجسم على القدم .

 :  الطول  ❖

يعتبددددددددددر الطددددددددددول ذو أهميددددددددددة فددددددددددي معظددددددددددم ألانشددددددددددطة الرياضددددددددددية سددددددددددواء كددددددددددان طددددددددددول الجسددددددددددم ككددددددددددل أو طددددددددددول  

 بعض ألاطراف التي يعتمد عليها بشكل كبير ككرة السلة والطائرة ...الخ .

كمددددددددا أن الطددددددددول يمثددددددددل عددددددددائق فددددددددي بعددددددددض ألانشددددددددطة الرياضددددددددية ألاخددددددددرى إذ يددددددددؤدي طددددددددول القامددددددددة املفددددددددرط  

إلدددددددى اللدددددددعف فدددددددي القددددددددرة علدددددددى إلاتدددددددزان ، وذلددددددد  لبعدددددددد مركدددددددز الثقدددددددل عدددددددن ألارض ومثدددددددال ذلددددددد  عدددددددل رياضدددددددة رفدددددددع 

 ألاثقال.

لهددددددددددن مدددددددددددن وقددددددددددد أثبتددددددددددت الدراسددددددددددات أن إلاندددددددددداث أكثددددددددددر قدددددددددددرة علددددددددددى إلاتددددددددددزان مددددددددددن الرجددددددددددال وذلدددددددددد  لقددددددددددرب مركددددددددددز ثق

قاعدددددددددة إلاتددددددددزان، كمددددددددا أشددددددددارت بعددددددددض البحددددددددوث إلددددددددى ارتبدددددددداط الطددددددددول مددددددددع السددددددددن ، الددددددددوزن، الرشدددددددداقة، الدقددددددددة ، 

 1التوازن، الذكاء .
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 قياس الوزن :  -9/1-2

النتيجددددددة بددددددالكيلو غددددددرام ، بدقدددددددة  وتقدددددددرأ  seccaقيدددددداس الددددددوزن يسددددددتعمل خاللدددددده ميددددددد ان طبددددددي مددددددن نددددددو        

 1كلد . 0.5 -قياس +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 : يوضح جهاز لقياس الوزن . 03الشكل رقم   

 

 هو كمية املادة املكونة لجسم إلانسان .  تعريف الوزن : ❖

 :  الوزن ❖

 عنصر هام في النشاط الريا  ي إذ يلعب دورا هاما في جميع ألانشطة الرياضية،  

 فبعلها تعتمد أساسا على الوزن وعليه يتم التصنيف تبعا عوزا هم كاملصارعة ...إلخ

كمدددددددددددددددددا قدددددددددددددددددد يكدددددددددددددددددون عائقدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي بعدددددددددددددددددض ألانشدددددددددددددددددطة الرياضدددددددددددددددددية ألاخدددددددددددددددددرى كاملددددددددددددددددداراتون إذ يمثدددددددددددددددددل الدددددددددددددددددوزن  

عددددددددددددددددددن الددددددددددددددددددوزن الطبي ددددددددددددددددددي فددددددددددددددددددي بعددددددددددددددددددض  % 25الددددددددددددددددددوزن بمقدددددددددددددددددددار  الزائددددددددددددددددددد عبئددددددددددددددددددا ، كمددددددددددددددددددا خددددددددددددددددددص بددددددددددددددددددذل  زيددددددددددددددددددادة

 ألالعاب يمثل عبئا يؤدي إلى إلاصابة بالتعب .

وثمدددددددددددددددددددددت علميدددددددددددددددددددددا ارتبددددددددددددددددددددداط الدددددددددددددددددددددوزن بدددددددددددددددددددددالنمو والنندددددددددددددددددددددل، واللياقدددددددددددددددددددددة الحركيدددددددددددددددددددددة وإلاسدددددددددددددددددددددتعداد الحركدددددددددددددددددددددي  

 عموما .
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 وأفهرت البحوث العلمية الفرق بين الوزن املثالي والوزن الطبي ي كما يلي :

 الوزن املثالي :  ➢

هددددددددددو الدددددددددددوزن الددددددددددذي يكدددددددددددون مسددددددددددداويا تقريبددددددددددا لعددددددددددددد السدددددددددددنتيمترات الزائدددددددددددة بالنسدددددددددددبة للمتدددددددددددر ألاول   

 5إلدددددددى  2فدددددددي الطدددددددول واملقددددددددرة بدددددددالكد بالنسدددددددبة للدددددددذكور أمدددددددا إلانددددددداث فدددددددالوزن املثدددددددالي يقدددددددل عدددددددن هدددددددذا املعددددددددل مدددددددن 

 كلد وهذا ال ينطبق على الرياضيين نظرا لنمو جهازهم العللي .

 الوزن الطبيعي : ➢

هددددددددددددددو قيمددددددددددددددة محددددددددددددددددة إلنحددددددددددددددراف الددددددددددددددوزن مددددددددددددددن نقددددددددددددددص أو زيددددددددددددددادة عددددددددددددددن الددددددددددددددوزن املثددددددددددددددالي حسددددددددددددددب    

يجعدددددددددل الفدددددددددرد مدددددددددازال فدددددددددي حددددددددددود الدددددددددوزن الطبي دددددددددي وم  %25، 20، 15، 10اخدددددددددتالف العلمددددددددداء بمدددددددددا ال يزيدددددددددد عدددددددددن 

 1يتجه بالفرد إلى النحافة وبالزيادة إلى السمنة . يزيد عن ذل  بالنقصان

 

 مؤشر كتلة الجسم:  /10

هدددددددددو املقيدددددددددداس املتعددددددددددارف عليدددددددددده عامليدددددددددا لتمييدددددددددد  الددددددددددوزن الزائددددددددددد عددددددددددن السدددددددددمنة مددددددددددن النحافددددددددددة عددددددددددن الددددددددددوزن  

وهددددددددددو يعبددددددددددر عددددددددددن العالقددددددددددة بددددددددددين وزن ال ددددددددددخص وطولدددددددددده ، وهددددددددددو حاصددددددددددل علددددددددددى اعتمدددددددددداد املعهددددددددددد القددددددددددومي  املثددددددددددالي ،

 ومنظمة الصحة العاملية كلفلل معيار لقياس السمنة .

 2ويحسب مؤشر كتلة الجسم بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملتر كما يلي : 

 

 لطول ) باملتر مربع (مؤشر الكتلة الجسمية  = الوزن )بالكيلوغرام(  /  ا

 قياس املحيطات الجسمية :  /11

تعدددددددددد مدددددددددن القياسدددددددددات ألانتروبومتريدددددددددة املهمدددددددددة ع هدددددددددا تبدددددددددين  جدددددددددم املقطدددددددددع العر ددددددددد ي للعديدددددددددد مدددددددددن أجدددددددددزاء  

الجسدددددددددددم. وتسدددددددددددتخدم قياسدددددددددددات املحيطدددددددددددات كمقدددددددددددايي  للنمدددددددددددو البددددددددددددني كمدددددددددددا يسدددددددددددتفاد م هدددددددددددا عنددددددددددددما يدددددددددددتم ربدددددددددددط 

ف  جدددددددددددددزء الجسدددددددددددددم، أو بدددددددددددددربط نتائجهدددددددددددددا بنتدددددددددددددائج بعدددددددددددددض نتائجهدددددددددددددا بنتدددددددددددددائح قياسدددددددددددددات سدددددددددددددم  ثنايدددددددددددددا الجلدددددددددددددد لدددددددددددددن

 قياسات محيطات الجسم ألاخرى.

وتقددددددددددددداس وفقدددددددددددددا لدددددددددددددبعض ألاسدددددددددددددداليب الفنيدددددددددددددة الخاصدددددددددددددة، وتشددددددددددددددمل قياسدددددددددددددات املحيطدددددددددددددات ألانتروبومتريددددددددددددددة  

 على آلاتي :
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وهدددددددددددو محددددددددددديط يمدددددددددددر بدددددددددددلعلى الحددددددددددداجبين وبدددددددددددالعظم  محددددددددددديط الدددددددددددرأس ويسدددددددددددةهدف تقددددددددددددير أقصددددددددددد ى محددددددددددديط للدددددددددددرأس ، •

 املؤخري في  هاية الجمجمة حيث يعرف هذا املحيط باسم املحيط الجبهي املؤخري .

محدددددددديط الرقبددددددددة الدددددددددذي يشددددددددير إلدددددددددى أقددددددددل محدددددددديط للرقبدددددددددة، ويتحقددددددددق بتمريدددددددددر شددددددددريط القيدددددددداس حدددددددددول الرقبددددددددة فدددددددددوق  •

 1النتوء الحنجري )تفاحة آدم(. 

لقيددددددددداس مدددددددددن ألامدددددددددام عندددددددددد مسدددددددددتوى تمفصدددددددددل اللدددددددددلع الرابدددددددددع مدددددددددع محددددددددديط الصددددددددددر الدددددددددذي يقددددددددداس بلدددددددددف شدددددددددريط ا •

 عظم القص وعند مستوى الللع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانبي الجسم .

محدددددديط الصدددددددر فددددددي حالددددددة الراحددددددة الددددددذي يقدددددداس بلددددددف شددددددريط مددددددن ألامددددددام عنددددددد مسددددددتوى تمفصددددددل اللددددددلع الرابددددددع  •

 ط القياس على جانبي الجسم.من عظم القص وعند مستوى الللع السادس أثناء مرور شري

محدددددددددديط الصددددددددددددر فدددددددددددي حالدددددددددددة شدددددددددددهيق أعطمدددددددددددي الدددددددددددذي يقدددددددددداس بلدددددددددددف شدددددددددددريط القيددددددددددداس مدددددددددددن ألامدددددددددددام عندددددددددددد مسدددددددددددتوى  •

تمفصدددددددل الظلدددددددع الرابدددددددع مددددددددع عظدددددددم القدددددددص وعندددددددد مسددددددددتوى اللدددددددلع السدددددددادس أثنددددددداء مددددددددرور شدددددددريط القيددددددداس علددددددددى 

 جانبي الجسم.

مددددددددام عنددددددددد مسددددددددتوى تمفصددددددددل محدددددددديط الصدددددددددر فددددددددي حالددددددددة زفيددددددددر قددددددددوي الددددددددذي يقدددددددداس بلددددددددف شددددددددريط القيدددددددداس مددددددددن ألا  •

الظلدددددددددع الرابدددددددددع مدددددددددع عظدددددددددم القدددددددددص وعندددددددددد مسدددددددددتوى اللدددددددددلع السدددددددددادس أثنددددددددداء مدددددددددرور شدددددددددريط القيددددددددداس علدددددددددى جدددددددددانبي 

 الجسم.

 محيط الوسط  ويشير إلى أصغر محيط للجذ  وهو يقع عند املستوى املللوف أو الطبي ي للوسط. •

 مامي للبطن .محيط البطن املقاس من خالل لف شريط القياس عند مستوى أقص ى بروز أ •

محدددددديط الفخددددددذ الددددددذي يشدددددددمل علددددددى ثالثددددددة قياسددددددات رئيسدددددددية ، هددددددي محدددددديط الجددددددزء العلدددددددوي للفخددددددذ الددددددذي يقددددددداس  •

عنددددددددددد  هايددددددددددة آلاليددددددددددة مباشددددددددددرة، محدددددددددديط الجددددددددددزء ألاوسددددددددددط الددددددددددذي يتندددددددددد  عنددددددددددد العالمددددددددددة ألانتروبومتريددددددددددة املنصددددددددددفة 

يدددددددب للنتدددددددوء فدددددددوق للفخدددددددذ ومحددددددديط جزئددددددده السدددددددفلي املعدددددددروف بإسدددددددم محددددددديط الركبدددددددة ويقددددددداس عندددددددد املسدددددددتوى القر 

 اللقمي ألانس ي لعظم الفخذ .

محددددددددددددديط السددددددددددددداق ويشدددددددددددددتمل هدددددددددددددو آلاخدددددددددددددر علدددددددددددددى ثدددددددددددددالث قياسدددددددددددددات هدددددددددددددي : املحددددددددددددديط العلدددددددددددددوي بدددددددددددددالقرب مدددددددددددددن الركبدددددددددددددة،  •

الوسدددددددطي عندددددددد أعلدددددددى نقطدددددددة للعلدددددددلة التوأميدددددددة خلدددددددف السددددددداق، وال هدددددددائي عندددددددد رسدددددددد القددددددددم القريدددددددب مدددددددن عظدددددددم 

 الكعبرة .

د العالمددددددددة ألانتروبومتريددددددددة املنصددددددددفة لدددددددده، وهددددددددي عالمددددددددة محدددددددديط الددددددددذرا  وذلدددددددد  بلددددددددف الشددددددددريط حددددددددول العلددددددددد عندددددددد •

منصدددددددفة بدددددددين النتدددددددوء ألاحرومدددددددي لشدددددددوكة عظدددددددم اللدددددددوح وأقصددددددد ى نقطدددددددة تقدددددددع علدددددددى عظدددددددم العلدددددددد، وهدددددددذا املحددددددديط 

 يشتمل على قياسين هما محيط العلد وهو منقيض ومحيط العلد وهو منمسط .
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حدددددددديط الددددددددذي يعطددددددددي أكبددددددددر محدددددددديط السدددددددداعد حيددددددددث يلددددددددف شددددددددريط القيدددددددداس حددددددددول أكبددددددددر محدددددددديط للسدددددددداعد وهددددددددو امل

 قراءة له .

محدددددددددديط رسددددددددددد اليددددددددددد ويقدددددددددداس بلددددددددددف الشددددددددددريط حددددددددددول النقطتددددددددددين إلابددددددددددرتين لعطتددددددددددي الزنددددددددددد والكعبددددددددددرة والتددددددددددي يمكددددددددددن  •

 تحسسها بلصابع اليد .

 محيط اليد ويؤخذ بلف الشريط حول ألاصابع ألاربعة وإلابهام ال يدخل في القياس . •

 1محيط القدم الذي يؤخذ بلف الشريط حول الرجل في املنطقة ال هائية للسالميات . •
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 قياس ألاعراض الجسمية : /12

 : skinfoldcaliperمقياس سمك طية الجسم     -12/1

هو مقياس معياري ذو كفين ، يصنع من الحديد او البالستي  املقوى ،ويكون ذو قوة ضغط محددة لفكي 

ال حوم في   الجهاز ويستخدم في تحديد سم  طية الجلد وال حوم التي تحت الجلد بامليليمتر بفرق تقدير نسبة

 1.الجسم

 طريقة قياس سمك طية الجلد بواسطة جهاز املسماك : 12-1-1

تعتمد هذه الطريقة على استخدام املسما  وهي ألة تعمل على قرص الجلد بتسليط املسما  من 

ارقام ، حيث يحدد امساكها القرص في اماكن معينة من الجسم ويتم تقدير نسبة ال حون  خالل العالقة مع 

 كثافة الجسم .

 2حيث استخدم أول مرة . 1051اسات الجسمية عن طريق )السكن فولد كاليير( عام لقد أخذت القي

 ر شيوعا عند قياس سمك طية الجلد :ثاملناطق ألاك -12-1-2

لكن أكثرها شيوعا في  يوجد العديد من املناطق في الجسم التي تستخدم كمواقع لقياس سم  طية الجلد ،

 الاستعمال في املناطق التالية :

 سم  طية الجلد في الصدر. (1

 سم  طية الجلد في منطقة العللة العلدية ال لثالثية الر وس. (2

 سم  طية الجلد في منطقة ما تحت عظم الكتف . (3

 سم  طية الجلد في منطقة البطن . (4

 سم  طية الجلد فوق العظم املرفقي . (5

 منطقة الفخذ. سم  طية الجلد في (6

 سم  طية الجلد في املنطقة الانسية للساق . (7

                                                                            
 .418ص  2010، النشر العلمي و المطابع الرياضية، "موسوعات مختارة في جيولوجيا النشاط و األداء البدني اع:"خزاع بن مجمد الهز 1

 

2 Wendy, thams, " research qu’arteil far exercice and mots" 1989, VOL-39-n° P.544 
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ولكل منطقة من املناطق املذكرة أعاله مواقع تشريحية محدودة ، وطريقة متبعة في طية الجلد ، اما أفقية أو رأسية أو 

الى ذل  يتم مائلة .......، كما يتم غالبا جمع سم  طيات الجلد لتعطي مؤشرا عاما لل حوم في الجسم ، باإلضافة 

 1نسبة سم  في الوسط الى ألاطراف كمؤشر لتناسب ال حوم في وسط الجسم الى ألاطراف.
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 خالصة :

القياسات الجسمية لها أهمية كبيرة في املجال الريا  ي الرتباطها بكثير من ألالعاب الرياضية إذ إ ها أصبحت 

 الركي ة ألاساسية في عملية انتقاء الالعبين ، وتوجيههم إلى أنوا  ألالعاب الرياضية ألاخرى والتي تتناسب مع إمكانياتهم

رى ، وأصبحت اليوم شاملة وتلم قياسات وأطوال مختلفة ، إذ وتطورت القياسات الجسمية بتطور العلوم ألاخ

تناول العديد من املختصين والباحثين القياسات الجسمية ضمن دراساتهم فتعددت آلاراء حول مفهوم القياسات 

الجسمية ، فم هم من يشير على إن القياسات الجسمية  انه العلم الذي يبحث في القياس الخاص باجم الجسم 

وشكله وأجزائه املختلفة تشير مصدر أخر على إن القياسات الجسمية عبارة عن وسائل قياس موضوعية المشري 

 ,تستخدم لقياس تركيب الجسم والتغيرات التي تحدث للعلالت نتيجة لألداء الريا  ي 



 

 

 

: الفصل الّثالث  

السمنة و المراهقة 

 المتأخرة
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 تمهيد: 

 ،حيدددث نجدددد املحافظددة عليهاولهددذا يجدددب  املعيشدددية . ة الجسددمية مدددن أهددم مدددا يمتلكدده إلانسدددان فدددي حياتددهحتعددد الصددد

بكثدددر راض مرضددية معيندددة، وتددرتبط هدددذه ألامددراض عددصددحةهم جيددددة حتددى تظهددر علددديهم بعددض عالمدددات وأتكدددون معظددم ألافددراد 

ألامراض  تظل كامنة لفترة معينة هذه من  كثير  إذ ان ، أو نقص الحركة  نقص الجهد البدنيالخمول والكسل  اضافة الى 

 ظهر تدريجيا.ثم ت

ومدن الطبي دي أن الاكتشدداف املبكدر لألمدراض واتبددا  أسداليب عددالج سدليمة كالنشداط البدددني يمكدن أن يقلدل بدرجددة كبيدرة مددن 

 ا زيادة النشاط البدني املنتظم والتوازن في فترات الراحة والعمل.كيل من العوامل املسمبة لألمراض خطورتها ويمكن التقل

ن الددبعض ال يهتمدددون بهددذه العناصدددر وخاصددة النشدداط البددددني املنددتظم وذلدد  لتجددداهلهم مددن فوائدددد وعلددى الددرغم مدددن ذلدد  إال أ

أكثدددر احتمددداال لللددددغوط  ويكوندددون إلدددى اللدددغوط البيشيدددة  املدددراهقين والشددددباباملتعدددددة للصدددحة، فقدددد يعتدددرض الرياضددديون مدددن 

ويمكدددن  السدددمنة والفددرط فدددي الددوزنمراض البيشيددة عددن نظدددائرهم مددن الرياضددديين ألاكبددر سددنا، وهندددا  عدددة أشدددكال لألمددراض كددل

تصدددنيفها إلدددى مجمدددوعتين عوامدددل يمكدددن للفدددرد السددديطرة عليهدددا ويمكدددن أن تتغيدددر مدددع تغيدددر أسدددلوب الحيددداة وعوامدددل ال يمكدددن أن 

 .للفرد التحكم فيها كعامل الوراثة والعمر الزمني وتشمل العوامل التي يمكن للفرد السيطرة عليها والتحكم فيها 
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 أوال : السمنة والوزن الزائد .

 السمنة: تعريف /1

السددمنة فدي معجدم لسدان العددرب السدمن هدو نقدديض الهدزال، والسدمين: خدالف املهددزول، وقدد سدميت سددمنا،  تعنـي لغويـا: -أ /1

 1فهو سمين أو بدين.

 2هي "الزيادة في وزن الجسم نتيجة ازدياد كتلة الدهن فيه. في املعجم الفرنس ي: -ب /1

أو أكثددر تقليددل فددي وزن ال ددخص  %15هددي تددراكم نسددبة  ال ددحوم فددي الجسددم يسددمب زيددادة فددي الددوزن بمقدددار  اصــطالحا: -ج /1

 3الطبي ي الذي له نف  الطول والعمر".

سةهلكة بعد أن تتحول هذه الطاقة على شكل حالة احتالل الجسم للطاقة الزائدة من احتياج إلانسان للطاقة امل ❖

دهددون فدددي الجسددم وتترسدددب تحدددت الجلددد والعلدددالت الكبيدددرة وتحدديط بدددلجهزة الجسددم الداخليدددة الحيويدددة مثددل: ألامعددداء والقلدددب 

 4والكبد والكليتين مما يسمب زيادة في الوزن وإجهاد للقلب وبالتالي إلاصابة بلمراض كثيرة.

السددمنة هددي عبددارة عددن زيددادة وزن الجسددم عددن الددوزن الطبي ددي لكددي يصددبح ال ددخص بدددين نتيجددة  إلاجرائــي:التعريــف  -د /1

 ازدياد وتراكم نسبة الدهون في الجسم.

 أو من الزيادة املفرطة لوزن الجسم عن الوزن املثالي نتيجة لتراكم الدهون.

  

                                                                            
 ، دار املعارف."معجم لسان العرب"ابن منظور،  - 1

2  -Le petit LAROUSSE, la rousse,1994. 
 .19، ص1986" سلسلة طب وعلوم دار القادبية السمنة مرض العصرصباح اسماعيل السامرائي:" - 3

4 - Wilmone.J.H « The 1986 C.H.M….research lecture Appetite and lady conponition consequent to phyricol activity »research lecture quaterly 

bor exercice and sports,p54. 
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    السمنة : وصف /2

املميدددد ة بتددددراكم وزن زائددددد عمومددددا أو تخددددزين للدددددهن فددددي الن ددددل الدددددهني نتيجددددة زيددددادة توصددددف السددددمنة بل هددددا الحالددددة الجسددددمية 

السدعرات الحراريدة التددي يتناولهدا الفددرد عدن احتياجاتدده، وفدي معظددم ألاحيدان يمكددن التعدرف عليهددا بدالنظر حيددث يمكدن مالحظددة 

 1التجمع الزائد في دهن الجسم.

ل الجسدم وتحدت الجلدد عدن الحدد الطبي دي ،فمتوسدط نسدبة الددهن فدي جسدم املدرأة  تعرف با ها زيادة في نسبة الدهن املخت ندة داخدو 

 2  من وزن الجسم فان زادت عن ذل  فهم في طريقهم الى البدانة . %15-12بينما في جسم الرجل من  %25-22من 

زيدددادة الدددوزن بشددكل دقيدددق يعتمدددد علدددى هددي زيدددادة غيدددر طبيعيددة فدددي كميدددة دهددون الجسدددم تدددؤدي الددى نتدددائج غيدددر صددحية و امدددراض مزمندددة و لتحديددد  -

ل دخص مدا فانده  يعداني   2كغدم/م 3.025مقياس يد ى مؤشر كتلة الجسم و هو نسبة الوزن الى سدطح الجسدم ، فعنددما يكدون هدذا املؤشدر بدين 

 3.  عرق آلخرفانه يعاني من السمنة على ان هذا الرقم قد يختلف من  2كغم/م30من زيادة في الوزن ، و عند ما يكون اكثر من 

 مفهوم زيادة الوزن :  /3

ترتبط في بعض الاحيان  بمواصفات  الجسم  من حيث  عرض  الكتفين  و جم العظام  وبالنسبة للرياضيين  تكون اوزا هم اعلى مدن املعددل 

 الطبي ي ، بالرغم من انخفاض نسبة الدهون  ويعلل ذل   لزيادة  جم العلالت  في الجسم  

تشددكل  فددي الددوزن الكلددي للجسددم العددب كددرة القدددم الامريكيددة  يزيددد وزندده   عددن مائددة كيلددوغرام  بددالرغم مددن ان نسددبة الدددهون  فددي جسددمه مثددال : 

3 %      .4 

 

 

 

 

                                                                            
، منشلة املعارف، حامل حزي "الغذاء وأمراض املدينة، تصلب الشرايين وأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، السرطان"سبا ي ليلى املنعم:  1

 .10، ص2003الاسكندرية،  ،1وشركاءه، ط

 
2 - – william marely ,health and physical fitness,sanders callege ,publishing new yourk ,1982,p 115  

 
 . 82،ص 2012 ،مكتبة  املجتمع العربي  للنشر  والتوزيع ،عمان "الرياضة صحة  ورشاقة  و مرونة":قص ي  الجبوري ،صب ي  احمد قبالن نايف  م  - 3

  
  91،ص 2010مكتبة املجتمع  العربي للنشر   والتوزيع ،عمان ،،"الرياضة للجميع "قبالن ،نايف  مقص ي  الجبور ،  صب ي  احمد - 4
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 انواع السمنة:   /4

مرات  ،وبناء  على ذل   يجب ان نفرق   5-4وعدد الخاليا  من امليالد وحتى مرحلة  البلوغ   وتتلاعف زيادة تنخم  الخلية

 بين نوعين من السمنة :

 سمنة الطفولة  •

 سمنة البلوغ •

وتتلاعف  سمنة الطفولة  اكثر صعوبة  نظرا لزيادة  النسيج الدهني  على حساب كل من  تنخم الخلية  وعند 

من الاطفال  املصابين  بالسمنة  على حاالتهم  حتى بعد البلوغ  ،ومن هنا تبرز    %80الخاليا الدهنية،  ولذل  يظل  حوالي 

فولدددة باعتبدددار ان هدددذه الفتدددرة  تعتبدددر مدددن اكثدددر  الفتدددرات  الحساسدددة لإلصدددابة اهميدددة الاهتمدددام   بالوقايدددة مدددن السدددمنة  مندددذ الط

بالسمنة حيث قد يساعد   ذل  في الحد  من الزيادة الكبيرة  في عددد  عددد الخاليدا  الدهنيدة خدالل هدذه  الفتدرة  مدن النمدو  

ملحافظدة  علدى تركيدب الجسدم السدليم ، ،وذل   يفلل  البددء  بتعويدد  الاطفدال  علدى ممارسدة الرياضدة  وتنظديم  الغدذاء و ا

امددددا حدددددوث السددددمنة  للبددددالغين  فتكددددون  غالبددددا علددددى حسدددداب  زيددددادة   جددددم الخاليددددا  الدهنيددددة  ولددددي  عددددددها  وبددددذل   يمكددددن 

الحصول  على النتائج ايجابية  افلل عن طريق  تنظيم التغذية   مع برنامج  ريا  ي  جيد يؤدي  الى تقليل   جم الخاليا 

 الدهنية .

بعدا جديدا ملوضو  السمنة  يرتبط  بمناطق  توزيع  الدهن في الانسان ،وهو يفرق  بين نوعين من  1988"برونل "ويليف 

 1 السمنة  تبعا لتوزيع الدهن هما :

يتمي  حيث انه غالبا ما  Android typrobesityو يطلق  عليها  اسم السمنة  الذكرية   سمنة الجزء  العلوي للجسم :  -4/1

بهددا سدددمنة الرجدددال ،و فيهدددا يالحدددظ زيدددادة نسدددبة توزيدددع الددددهن بمنطقدددة  الدددبطن بصدددفة عامدددة ، و هدددذا الندددو   مدددن السدددمنة يعتدددر 

 خطرا  على الصحة   يرتبط  بمعظم  حاالت الوفاة  الناتجة عن السمنة .

  typeobesity Gynoidو يطلق عليها ايلا  اسم السمنة  الانثوية  سمنة الجزءالسفلي للجسم :  -4/2

                                                                            
،ص 1994القاهرة  ، "،دار الفكر العربي، الرياضة وانقاص  الوزن  الطريق  الى الرشاقة واللياقةأبو العال احمد عبد الفتاح ،احمد نصر  الدين  سيد :"  - 1
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 وذل  لزيادة  انتشارها  بين السيدات  و هي تعني  زيادة نسبة  توزيع الدهن في مناطق اسفل الجذ .

التصددوير الفوتددوغرافي كوسدديلة لتحديددد  نوعيددة  الدددهن فددي مندداطق  الجسددم  و زيددادة   1978و أخددرون  ادثددول" وقددد اسددتخدم "

 . على النوعية  الرئيسية  لتوزيع الدهن بالجسم 

    (etiology)  السمنة: زيادة الوزن و أسباب  /5

 1  واسبابها عديدة م ها : %20تعرف البدانة بل ها  زيادة وزن  الجسم  عن الوزن املثالي  بلكثر من 

 النمط الغذائي : /1.5

حيددددث  أندددده مددددن املؤكددددد  ان الةهددددام الغددددذاء  بسددددعرات حراريددددة جدددددد عاليددددة مددددع  عدددددم صددددرف  هددددذه السددددعرات  يددددؤدي الددددى تدددددراكم  

 الدددهون فددي جسدددم الانسددان ، بددلن  الددددهون  لهددا كفدداءة  اعلدددى مددن الكربوهيدددرات والبروتيندددات  فددي التكتددل فدددي ان ددجة الجسدددم

الدهنيددة، وافلددل مثددال علددى ذلدد   ان انتشددار مددا يسددمى  بالوجبددات السددريعة  الغنيددة بالسددعرات  الحراريددة  فددي الدددول الغربيددة  

 ودول اخرى  ادت الى انتشار  السمنة  والامراض  املصاحبة  لها في اجزاء كثيرة من العالم .

 قلة النشاط والحركة : /2.5

ث في الاشخاص الذين تتطلب اعمالهم النشاط املستمر ولكن يجب ايلا ان نعرف ان من املعروف ان السمنة نادرة الحدو 

قلدة  جدم النشداط بمفددرده  لدي   بالسدمب الكددافي لحددوث السدمنة وال شد  ان النشدداط والحركدة لهدا فائدددة كبيدرة فدي تحسددين 

اشدددددارت  الدراسدددددات ان  صددددحة الانسدددددان بصدددددفة  عامدددددة ويمكدددددن ان ندددددوجز النشددددداط والحركدددددة بكلمدددددة واحددددددة هدددددي الرياضدددددة فقدددددد

 .جة الجسم لهللرياضة دورا في تخفيض نسبة الدهون و جليكوز الدم  كما ان لها  دورا في نشاط الانسولين واستقبال ان 

 

 

                                                                            
 .91ص :" مرجع سابق"،سبا ي ليلى املنعم   - 1
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 اختالل توازن الطاقة )الاستهالك الغذائي والنشاط الفيزيائي(: /3.5

السمنة هي نتيجة توازن إيجابي للطاقة أي أن الطاقة اليومية املتحصل عليها تزيد عن احتياجات الطاقة للفرد، ومن       

سددعرا ونظريددا فددإن املتحصددل عليدده  3500جددم( مددن دهددن الجسددم يحتددوي علددى حددوالي 543.6املعددروف بصددفة عامددة أن الرطددل )

 6.5رطدل أي حدوالي  12سدعر سدنويا مقددارها  3000وف يلديف أكثدر مدن سعر يوميا سد 100الزائد عن الحاجة حتى وإن كان 

كيلوجرامددات، علددى أي حددال فإندده لددي  كددل مددريض بالسددمنة سددوف نقددرر بددلن سددمب زيددادة وزندده هددو زيددادة املتحصددل عليدده مددن 

 الطاقة.

 الانحرافات السيتوبالزمية والهرمونية )زيادة حساسية الخلية وزيادة مستوى ألانسولين(: /4.5 ✓

د ترجدددددع السدددددمنة إلدددددى خلدددددل فدددددي وفدددددائف واحدددددد أو أكثدددددر مدددددن الغددددددد الهرمونيدددددة مثدددددل الغددددددد الدرقيدددددة أو النخاميدددددة أو قددددد

الجاردقية وتلعب الهرمونات ألانثوية دورا هاما في إلاصابة بالبدانة بعد الحمل أو بعد استئصال املبيض أو الرحم أو في سن 

 ملحوك في عالج السمنة. اليلس وعالج هذا الخلل الهرموني يؤدي إلى تحسن 

واملر دد ى الدددذين يعدددانون مدددن نقدددص وطبيعدددة الغدددد الدرقيدددة )نقدددض أجزاىهدددا( عدددادة يدددزداد وز هددم وعلدددى أي حدددال فدددإن جدددزء مدددن 

الوزن الزائد يرجع لالحتفداك بالسدوائل، ولكدن هدؤالء ألافدراد يمثلدون فقدط نسدبة صدغيرة مدن العددد الكلدي لألشدخاص زائددي 

 الج الهرمونات الغدد الدرقية.الوزن وحالةهم تستجيب لع

درسددت  جددم وعدددد خاليددا الدددهن فددي ألاطفددال زائدددي الددوزن وغيددر زائدددي الددوزن وقددد صددمت أندده فددي جميددع ألاعمددار فددإن ألاطفددال 

 زائدي الوزن يمتلكون خاليا دهنية أكبر وأكثر باملقارنة باعطفال غير زائدي الوزن. 

هؤالء الذين تعرضوا للسمنة في طفدولةهم تدزداد عددد خاليدا الددهن عنددهم إلدى حدد وفي دراسة مشابهة على البالغين ثمت أن 

تكون نسبة الدهون  كبير عند البالغين اللذين لم يتعرضوا للسمنة خالل أي وقت من حياتهم وبعض هؤالء ولي  جميعهم

  أعلى بالخلية.
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  العوامل الوراثية: /5.5 ✓

ور حالدددة البداندددة قدددد ثبتدددت فدددي الحيواندددات ولدددي  إلانسدددان، ودور الوراثدددة فدددي إصدددابة العوامدددل الوراثيدددة املسدددؤولة عدددن فهددد      

بالسمنة في إلانسان غير معروف حتى آلان بصورة وا حة ومن املحتمل وجود جينات غير طبيعية قد تكون هي املشكلة عن 

 بالجسم. زيادة إلاحساس بالجو  أو نتيجة عدم توازن الغدد الصماء أو امليل إلى ترسب الدهون 

-8وعلى أي حال فإن الدراسات أفهرت أن زيادة الوزن والسمنة تميل للظهور كسمنة أو نمط أسري، وقد وجدنا 

مددن ألاطفددال مددن آبدداء طبيعيددون فددي الددوزن يصددبحون زائدددي الددوزن، وعندددما يكددون أحددد الوالدددين سددمينا فددإن احتمددال أن  9%

  1   عندما يكون الوالدين سمينين. %80هذه النسبة تقفز إلى  %40يصبح الطفل سمينا هو 

حددددوث السدددمنة ،فقدددد يولدددد الطفدددل  وعندددده قابليدددة للسدددمنة  وخاصدددة اذا كدددان والديددده   تلعددب الوراثدددة دورا هامدددا  فدددي

 2.    كعامل يؤدي الى السمنة %30والبيئة  %70بدينين ، فقد تثمت  الدراسات ان الوراثة تلعب دورا بنسبة 

 العاطفية:النفسية و املشاكل  /6.5 ✓

تددددداخل العوامددددل النفسددددية كمسددددمبات للسددددمنة يختلددددف بددددين ألافددددراد وفددددي بعددددض الحدددداالت تلعددددب الصددددفات النفسددددية دورا       

بسددديطا أو ال دور لهدددا بينمدددا فدددي آخدددرون فإ هدددا تكدددون العامدددل الرئيسددد ي وفدددي الحالدددة ألاخيدددرة يصدددعب اكتشددداف مدددا إذا كدددان العامدددل 

تسدددمب املشدددكلة النفسدددية، فمدددثال هدددل يشدددعر املراهدددق السدددمين بالتفاهددددة  النفسددد ي هدددو السدددمب للسدددمنة، أو أن السدددمنة هدددي التدددي

 وعدم القيمة عنه سمين أم بلنه أصبح سمينا عنه يشعر بذل ؟

ومددددع الفشددددل فددددي الحيددددداة يصددددبح تندددداول الطعددددام عمليدددددة تعويلدددده لتحقددددق إلاشددددبا  النفسددددد ي وعددددادة تلكددددل ألاشددددخاص املصدددددابون 

علدددى املائدة،ولدددذل  فدددإن أفلددل الطدددرق لتجندددب إلافدددراط فددي ألاكدددل هدددو عددددم تقدددديم بالسددمنة كثيدددرا إذا قددددم إلددديهم طعددام زائدددد 

 أعراض اسةهال  الطعام الليلي . كميات كثيرة من ألاطعمة و قد يحدث لبعض مر  ى السمنة ما يسمى باسم

                                                                            
 . 95-93ص ،مرجع سابق "" سبا ي ليلى املنعم،    -1
  95-93ص  مرجع سابق "،:"احمد قبالن ،نايف  مق  ي الجبور  صب ي - 2
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وبعض هؤالء املر  ى يتعرضون للغوط نفسية شديدة عند اتخاذ خطوة النقاس وز هم ، وقد استنتج الباحثون 

أنه مدن املستحسدن أن يسدمح لهدؤالء املر د ى أن يطلدوا زائددي الدوزن أفلدل مدن أن يترسدب عنددهم مدرض نفسد ي مدع مخطدط 

 تقليل الوزن .

حيددددث يوجدددددد اهتمددددام بدددددالتحكم الفسددددديولو ي للجددددو  والتخمدددددة فكثيددددر مدددددن ألافدددددراد يصددددلون إلدددددى تددددوازن بدددددين الاسدددددةهال             

 1ا هم ثابتة على مدى سنوات عديدة .الغذائي وتصريف الطاقة وهكذا تحفظ أوز 

 :وانقاص كمية الدهون  الزائدة بهالصحة من خالل  تقليل الحجم الجسم و الفوائد التي تعود على  /8

 2  يحقق انقاص وزن الجسم وتقليل كمية الدهون الزائدة ما يلي :

 يمكن ان يقوم بها ال خص في حياته وزيادة كفاءتها  . زيادة معدل  جم الاعمال اليومية  التي ✓

 نقص  فرص الاصابة باعمراض . ✓

 .تحسين املظهر ال خص ي  ✓

 . تقليل املشكالت الناتجة عن سلبيات مفهوم  الذات املرتبطة بالسمنة ✓

 عالقة النشاط الرياض ي بالسمنة : /9

يتسدددمون بالسدددمنة  يبدددذلون  طاقدددة أقددددل مدددن السدددعرات التدددي يكتسدددبو ها و ترجدددع السدددمنة  فددددي  إن الاشدددخاص  الدددذين

السنوات  الاخيرة  الى النقص  في مستوى النشاط البدني نتيجة التقدم التكنولو ي الذي يسمب قلة الحركة  وغير  اسلوب 

 3  وسائل اهمية  لنقص السمنة.حياة  الافراد نحو الخمول والكسل لذل  اصبح  النشاط البدني  من اكثر ال

فددداعداء  الريا دددد ي يحددددرق كميددددة  الدددددهون املخت نددددة بالجسددددم وبالتدددالي تحتددددرق كميددددة  كبيددددرة  مددددن السددددعرات  الحراريددددة  

وبالتدددالي  تسددددةهل  ال ددددحوم  وبالتدددالي يددددنقص الددددوزن بالتدددددريج  بدددالتحكم فددددي كميددددة الطعددددام  املتنددداول  كددددذل  اصددددالح تشددددوهات 

 1   املفاصل الحاملة لوزن الجسم .القوام  وعدم اجهاد 

                                                                            
 .96،ص "مرجع سابق" السبا ي ليلى املنعم :- 1
 40-39،ص 2013،القاهرة ،"اللياقة البدنية طريق الصحة والبطولة الرياضية ،الطبعة الاولي "  مفتي ابراهيم :  - 2
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مددددن الجهددددازين الدددددوري )الدددددموي(والجهاز التنفسدددد ي باإلضددددافة الددددى تجنددددب السددددمنة   تددددؤثر الرياضددددة كددددذل  فددددي قدددددرة وكفدددداءة  كددددل

 والكثير من امراض العصر كلمراض  اللغط والسكري والقلب والام اسفل الظهر و في الكسل 

 ثانيا :  املراهقة املتأخرة .

رد غيددر نا دددل انفعاليدددا و تكدددون خبرتددده فدددي إن املراهقددة مصدددطل  نصدددفي لفتدددرة أو مرحلدددة مددن العمدددر و التدددي يكدددون فيهدددا الفددد         

الحيدداة محدددودة و يكددون قددد اقتددرب مددن الننددل العقلددي و الجسدددي و البدددني ، وهددي الفتددرة التددي تقددع مددا بددين مرحلددة الطفولددة و 

 بداية مرحلة الرشد .

 الجسيماني عبد العاليا  وبذال  املراهق ال يعد ال طفال و ال راشدا إنما يقع في مجال تداخل هاتين املرحلتين ، حيث يصفه

  2"بل ها املجال الذي يجدر بالباحثين أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل                 و غايات.

 املراهقة : مفهوم /1

:" املراهقددة تفيددد معندى الاقتددراب أو الدددنو مددن الحلدم ،وبددذل  يؤكددد علمدداء فقدده  البهــي الســيديعرفهددا    املعنــى اللغــوي :  -أ /1

اللغة هذا املعنى في قولهم رهق بمعنى غش ى أو لحق أو دنى من فاملراهق بهدذا املعندى هدو الفدرد الدذي يددنو مدن الحلدم واكتمدال 

 3الننل ". 

  ة مدددن الفعدددل الالتيندددي مشدددتق ADOLESCENCE:"إن كلمدددة مراهقدددة  مصـــطفى فهمـــييقدددول     املعنـــى الاصـــطال ي :   -ب  /1

ADOLESERE   والعقلدي وهندا يتند  الفدرق بدين كلمدة مراهقدة وكلمدة  والانفعداليومعناهدا التددرج نحدو النندل البددني الجنسد ي

البلدوغ بلنده نندل بلوغ وهذه ألاخيرة تقتصر على ناحية واحدة من نوا ي النمو ، وهدي الناحيدة الجنسدية فنسدتطيع أن نعدرف 

 4الغدد التناسلية واكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء الننل ".

بعض التعاريف املختلفة للمراهقة : / 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 280ص  2010"،دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، "الاسس والقواعد الصحية في تدريب الالعاب الجماعيةزكي محمد حسن :  - 1

 195، ص 1994، دار البيلاء للعلوم ، لبنان ،  "سيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها ألاساسية:"الجسيماني عبد العالي  2
 257،ص 1956، دار الفكر العربي ، مصر،" ألاسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة:" فؤاد البهي السيد 3
 189، ص  1986، دار املعارف الجديدة ،  "واملراهقةسيكولوجية الطفولة  : "مصطفى فهمي - 4
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املراهقة مصطل  عام يقصد به عادة مجموعة التحوالت الجسدية والسيكولوجية التي تحددث مدابين مرحلدة الطفولدة        

 والرشد.

إلدى   وتبددأ مدن اثندي عشدر سدنة بداملجتمع، والانددماجاملراهقدة هدي مرحلدة البحدث عدن الاسدتقاللية  Lehalle.hفيقدول 

عن فهددور املراهقدة ومددتها تختلفدان حسدب الجدن  والظدروف الاجتماعيددة  (سدنة وهدي تحديددات غيدر دقيقدة20-12العشدرون )

 1وإلاقتصادية ،كما تتمي  بتحديد النشاط الجنس ي إلى جانب نمو القدرات العقلية على التفكير املنطقي والتجرد والتخيل .

يددد  بدددالتحوالت  الجسدددمية أيلدددا أن " املراهقدددة هدددي مرحلدددة مدددن الحيددداة بدددين الطفولدددة والرشدددد ،تتم Silamy.nكمدددا يدددرى    

( سنة ، هدذه التحديددات غيدر دقيقدة عن فهدور املراهقدة 20-18( سنة وتنتهي عند سن )13-12والنفسية ، تبدأ عند حوالي )

 2. والاجتماعية الاقتصاديةالظروف الجغرافية والعوامل  ومدتها يختلفان حسب الجن ،

ه التطدور التددي تقددود إلدى سددن الرشددد وهدي مرحلددة التغيددرات أن " املراهقددة هددي وجده مددن وجددو  Schonfeldكمدا جدداء عدن 

 3". والاجتما يالعميقة في حياة الفرد خاصة على ثالث مستويات البيولو ي ، النفس ي 

بل هددا " الفتددرة التددي تكسددر فيهددا املراهقددة شددرنقة الطفولددة ليخددرج إلددى العددالم الخددار ي ، ويبدددأ فددي  1961عددام  Horrocksويعرفهددا 

 4التفاعل معه وإلاندماج فيه ".

من خالل جميع هذه التعاريف السابقة نقول أن املراهقة هي مرحلة انتقالية بدين الطفولدة والرشدد ،حيدث تعتبدر مدن          

فددي حيدداة الفددرد ، وذلدد  ملددا يحدددث فيهددا مددن تغيددرات في يولوجيددة وجسددمية ونفسددية التددي تددؤثر بصددورة بالغددة املراحددل الحساسددة 

 على حياة الفرد في املراحل التالية من عمره.  

 تحديد مراحل املراهقة : /3

،فهدي تختلدف مدن فدرد  إن مرحلة املراهقة هي مرحلة تغير مستمر لذا من الصدعوبة تحديدد بددء مرحلدة املراهقدة و هايةهدا       

آلخدددر ومدددن مجتمدددع آلخدددر ،فالسدددداللة والجندددي والندددو  والبيئدددة لهددددا آثدددار كبيدددرة فدددي تحديدددد مرحلددددة املراهقدددة وتحديدددد بددددايةها و هايةهددددا 

،كذل  يختلف علماء النف  أيلا في تحديدها ،بعلهم يتجده إلدى التوسدع فدي ذلد  فيدرون أن فتدرة املراهقدة يمكدن أن نلدم 

                                                                            
1,sans ed,1985.p13 Psycologie des l'adolescentLEHALLE.H, - 

. Ed bordes.1983. p14Dictionnaire de la psychologieSillamy.N. -  2 

identification de l adolescent .algerienSchonfeld in memoire en psychologie clinique eperçu sur problème d  .-3 
 27، ص  1980، دار البحوث العلمية ، " سيكولوجية املراهقة: "سعدية محمد علي بدر  - 4
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( بينمددا يحصدددرها 21-10تسددبق البلددوغ وهددم بددذل  يعتبرو هددا مددا بددين سددن العاشددرة وسددن الحددادي والعشددرون ) إليهددا الفتددرة التددي

 ( .19-13بعض العلماء في الفترة ما بين سن الثالثة عشر وسن التاسعة عشر )

الثانية عشر أحيانا وبداية املراهقة تختلف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر ، فبعض ألافراد يكون بلوغهم مبكرا في سن        

 1، وبعلهم قد يتلخر بلوغه حتى سن السابعة عشر .

 " ملؤلفه حامد عبد السالم : علم نفس النمو للطفولة واملراهقة وفيما يلي أقسامها كما جاءت في كتاب  " 

 ( سنة :14-12املراهقة املبكرة )  -3/1

تمتددد منددذ بددددء النمددو السدددريع الددذي يصددداحب البلددوغ حدددوالي سددنة إلدددى سددنتين بعدددد البلددوغ السدددتقرار التغيددرات البيولوجيدددة        

 الجديدة عند الفرد.

فددي هدددذه املرحلددة املبكدددرة يسددد ى املراهددق إلدددى الاسددتقالل ويرغدددب دائمدددا فددي الدددتخلص مددن القيدددود والسدددلطات التددي تحددديط بددده       

الجنسية التدي تحددث جدراء التحدوالت  الاستثارةاس بذاته وكيانه ويصاح ها التفطن الجنس ي الناتج عن ويستيقظ لديه إحس

 2البيولوجية ونمو الجهاز التناسلي عند املراهق .

(سنة :81-15املرحلة الوسطى )  -2/ 3 

يطلق عليها أيلا املرحلة الثانوية وما يمي  هذه املرحلة هو بطئ سرعة النمو الجنس ي نسميا مع املرحلة السابقة وتزداد        

التغيرات الجسمية والفي يولوجية من زيادة الطول والوزن واهتمام املراهق بمظهره الجسمي وصحته الجسمية وقوة جسمه 

 ويزداد بهذا الشعور بذاته.

 (سنة :23-19املراهقة املتأخرة )  -3/3

يطلددق عليهددا بالددذات مرحلددة الشددباب ، حيددث أ هددا تعتبددر مرحلددة اتخدداذ القددرارات الحاسددمة التددي يتخددذ فيهددا اختيددار مهنددة          

 الانفعددددالياملسددددتقبل وكددددذل  اختيددددار الددددزواج أو العددددزوف ،وفيهددددا يصددددل النمددددو إلددددى مرحلددددة الننددددل الجسددددمي ويتجدددده نحددددو الثبددددات 

                                                                            
 09، ص 1945، جماعة النشر العالمي ، مصر ،  "مشاكل الشباب النفسية:"راج  أحمد عزت  - 1
 252 -263، ص 1995،  1، عالم الكتاب ، ط "واملراهقةالطفولة  :"حامد عبد السالم زهران  - 2
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لدددور لدددبعض العواطدددف ال خصدددية مثدددل : الاعتنددداء بددداملظهر الخدددار ي وطريقدددة الكدددالم والاعتمددداد علدددى الدددنف  والبحدددث عدددن والتب

 1املكانة الاجتماعية وتكون لديه نحو الجماليات ثم الطبيعة والجن  آلاخر.

 : سنة(23-19املتأخرة ) خصائص النمو في مرحلة املراهقة /4

 النمو الجسمي : -4/1

فدددي هدددذه املرحلدددة تظهدددر الفدددروق التدددي تميددد  تركيدددب جسدددم الفتدددى والفتددداة بصدددورة وا دددحة كمدددا يدددزداد نمدددو علدددالت الجدددذ         

والصدددر والددرجلين بدرجددة أكبددر مددن نمددو العظددام وبددذل  يسددتعيد الفددرد إتزاندده الجسددمي ويالحددظ أن الفتيددان يتميدد ون بددالطول 

 2ن قوية في حين تتمي  علالت الفتيات بالطراوة والليونة.وثقل الوزن عند الفتيات ، وتصبح علالت الفتيا

 النمو املورفولوجي : -4/2

تمثل مرحلة غياب التوازن في النمو بين مختلف أطراف الجسم  تتمي  هذه املرحلة بلعف التحكم في الجسم ،حيث         

وهذا نتيجة لعوامل غير املتوازنة إذا أنه تبعا الستطالة الهيكل العظمي فإنه احتياطات الدهون تبدأ فدي الدزوال خاصدة عندد 

ميددد  الدددذكور بطددددول الدددذكور ،كمدددا أن العلدددالت تسددددتطيل مدددع اسدددتطالة الهيكدددل العظمددددي ، ولكدددن دون زيدددادة فدددي ال جددددم وهدددذا ي

القامددة ونحافددة الجسددم ،كمددا أن ألاطددراف السددفلى تسددتطيل أسددر  مددن الجددذ  وألاطددراف العليددا وفددي هددذه املرحلددة يبدددأ فهددور 

 . الذي يعتمد بنسبة كبيرة على البنية املورفولوجية لجسم الريا  ي.3التخصص الريا  ي

 النمو النفس ي :  -4/3

تعتبدددر مرحلدددة النمدددو النفسددد ي عندددد املراهددددق مرحلدددة مدددن مراحدددل النمدددو ،حيدددث تتميدددد  بثدددروة وحيدددرة واضدددطراب يترتدددب عليهددددا         

جميعددددا عدددددم تناسددددق وتددددوازن يددددنعك  علددددى انفعددددال املراهددددق ممددددا يجعلدددده حساسددددا إلددددى درجددددة بعيدددددة ،وأهددددم هددددذه الحساسدددديات 

 4وضوحا هي : والانفعاالت

 درجة يظنه شذوذا أو مرضا . خجل بسمب نموه الجسمي إلى ▪

                                                                            
 352 -289ص  ،"نفس املرجع "حامد عبد السالم زهران ،  - 1
 74،ص  1998، دار الفكر العربي ، مصر ،" مناهج وطرق تدريس التربية البدنية :"عنايات محمد أحمد فرج  - 2

  121،ص 1996، القاهرة ، مصر ،1، دار الفكر العربي ، ط  "لى املراهقةالتدريب الرياض ي من الطفولة إ :"مفتي ابراهيم حمادة  - 3
  91، ص 2000، بيروت ،لبنان ، 1، املؤسسة الجامعية للدراسات ، ط  "سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهق:"توما جورج خوري  - 4
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 إحساس شديد بالذنب يثيره انمثاق الدافع الجنس ي بشكل وا   . ▪

 خياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثيرة  ▪

 عواطف وطنية ، دينية وجنسية . ▪

 أفكار مستحدثة وجديدة  ▪

ومبتعددا عددن القديم العائليددة كمدا ينمددو عندد املراهددق الفكدر النقدددي وسدعة املالحظددة ، ويصدبح ملددادا للعدادات والتقاليددد       

ويتبددع سياسدددة الهددروب نحدددو ألامددام ،وهدددذا عددن طريدددق حلددم اليقظدددة ويصددبح كثيدددر البحددث عدددن إلامكانيددات التدددي تمكندده مدددن إبدددراز 

 1شخصيته ،ومرحلة لتنمية املقدرة عن التحكم في الانفعاالت خالل مواقف اللعب املختلفة .

: الاجتماعيلنمو ا -4/ 4 

الوا   فيبدو املراهق إنسانا  الاجتما يفي هذه املرحلة يبلد الطفل مرحلة الننل حيث ينعك  هذا الننل في نموه         

 يرغب في أخذ مكانة في املجتمع وبالتالي يتوقع من املجتمع أن يقبله كرجل أو امرأة .

إلى النوادي وألاحزاب أو الجمعيات على اختالف ألوا ها  الانلماممن حيث  الاجتماعيةكما يبدأ املراهق بإفهار الرغبة        

 إلى املجتمع كإنسان ذي قيمة فعالة . باالنتماءمما يؤمن له شعورا 

أما الش يء امللفت للنظر في هذه املرحلدة فهدو ميدل الجدن  إلدى عكسده عنده علدى هدذا امليدل يتوقدف بقداء الجدن  المشدري لدذل  

ي وذاتدده الجسددمية مددن أجدددل جددذب اهتمددام آلاخددرين مددن الجددن  آلاخددر نحددو شخصدده ،ممدددا تددرى املراهددق مهتمددا بمظهددره الخددار 

 2يترتب عليه ميل اجتما ي جديد للمشاركة فيما بعد عن يكون إنسانا قادرا على بناء مستقبله .

 3كما يرى البعض أن :" هذه املرحلة تعتبر سن البحث عن الصديق الكاتم عسراره ، واملصغي له ".

 

 

 

                                                                            
 166، ص  1991القاهرة ،مصر ، ، دار الفكر العربي ، " إلاعداد النفس ي للرياضيين: "محمود كاشف  - 1

 111،ص  "مرجع سابق ": توما جورج خوري  - 2
 428، ص 1976، الكويت ،1، ترجمة عبد العزيز سالمة ، مكتبة الفالح ، ط" أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقة: "بولسر و آخرون  - 3
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 النمو العقلي واملعرفي:  -4/5

في هذه املرحلة العمرية يكون املراهق غير قادر على استيعاب وال فهم املجرد كمندا تكدون اهتماماتده هدي محاولدة معرفدة         

ويبددأ  الفكريدة الاتجاهداتاملشكلة العقائدية ، وهي املرحلة التي تبدأ في التفكير في املستقبل وهكذا شيئا فشيئا تتبلور لديده 

 1في البحث عن تكسير سلسلة الطفولة .

كمددددا يالحدددددظ أو املراهدددددق يقتدددددرب مددددن النندددددل ويحصدددددل لديددددده نمدددددو معتبددددر فدددددي القددددددرات العقليدددددة ، ممددددا يدددددؤدي إلدددددى حدددددب إلابددددددا  ، 

 2واكتشاف ألامور التي تبدو غاملة ،والبحث عن أشياء ومثيرات جديدة.

 4 :النمو الوظيفي -6/

في هذا الجانب الكثير من الباحثين لفتوا الانتباه إلى أن النمو الوفيفي يبرز بعض امليول بالنسدبة للنمدو املورفولدو ي          

، ومدددددن بددددددين عالمدددددات هددددددذا امليدددددول نالحددددددظ تذبدددددذب وعدددددددم التدددددوازن الددددددوفيفي للجهددددداز الدددددددوراني التنفسددددد ي أي نقددددددص فدددددي السددددددعة 

إلددددى بقدددداء القفدددص الصدددددري ضدددديق ، وهنددددا يدددددخل دور الرياضددددة أو بالتدددددقيق "   GODAINالتنفسدددية والتددددي أرجعهددددا )جددددودان(  

راجدددددع إلدددددى تدددددوازن وتطدددددور القلدددددب وهدددددذا بالتدددددلقلم مدددددع  GAMAVAعصدددددبي حسدددددب   اتسدددددا " ويالحدددددظ كدددددذل   التربيـــــة التنفســـــية

ية جيددة ومناسددبة علددى ال جداب الحداجز الدذي يمثددل لده وضدع باالسدتنادالاحتياجدات الوفيفيدة الجديددة فيدد داد  جمده ويبددأ 

 .  3سم 220-200للعمل حيث أن القدرة املتوسطة للقلب تتراوح بين 

دور  –املرتبطدة باجددم الجسددم  –شددبكة ألاوعيدة الدمويددة  وتعمدل  3سددم 3000-1800بينمدا القدددرة الحيويدة تتددراوح بدين         

الوسيط بين القلب وألاعلاء وهذا ما يعطيهدا أهميدة ال تقدل عدن أهميدة القلدب والدرئتين فدي العمليدة التنفسدية للمراهدق أثنداء 

 3العمل أو الجهد البدني .

ندات الوفيفيدة  الفي يولوجيددة  العاليدة وزيددادة " أن "مرحلددة املراهقدة تتميدد  باإلمكادتسومسـكي" و "شــريكينكمدا يؤكدد كددل مدن "

 4القدرة على التكيف مع املجهود البدني.

                                                                            
 50، ص 1994وآخرون ، ديوان املطبوعات الجامعية الجزائرية ،ترجمة عادل عز الدين ، " مقدمة في علم النفس : "أنوف ويتج  - 1
 377، ص 1995، عالم الكتاب ،  5، ط" الطفولة واملراهقة:"حامد عبد السالم زهران  - 2
 99 -98، ص 1990، دار الحكمة ، جامعة بغداد1، ط"الفيزيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في املجال الرياض ي : " قاسم حسن حسنين - 3

   70ص  ،"مرجع سابق  "،عنايات محمد أحمد فرج  - 4
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 النمو الحركي :  -4/7

" علددى  مانيــل" و "هــامبورجر" "جـوركنتتعدارض آلاراء بالنسددبة ملجدال النمددو الحركدي فددي مرحلدة املراهقددة ،فلقدد اتفددق كدل مددن "

أن حركات املراهق في بداية املرحلة تتمي  باالختالل فدي التدوازن والاضدطراب بالنسدبة لندوا ي التوافدق والتناسدق والان دجام ، 

وأن هدددددذا إلاضددددددطراب الحركددددددي يحمددددددل الطددددددابع الددددددوقتي ،إذ ال يلبددددددث املراهددددددق بعددددددد ذلدددددد  أن تبدددددددل حركاتدددددده لتصددددددبح أكثددددددر توافقددددددا 

 لة املراهقة هي "فترة إلارتبا  الحركي وفترة الاضطراب".     وان جاما عن ذي قبل ، أي أن مرح

" أشددارت إلددى أن النمددو الحركددي فددي مرحلددة املراهقددة ال يتميدد  باإلضددطراب وال ينبغددي أن نطلددق علددى هددذه املرحلددة مــاتييفإال أن " 

رس العديددد مددن املهددارات مصددطل  ألازمددة الحركيددة للمراهددق بددل علددى العكدد  مددن ذلدد  يسددتطيع الفددرد فددي هددذه املرحلددة أن يمددا

 1الحركية ويقوم بتثبيةها .

كما أن هذه الفتدرة تمثدل انفراجدا فدي املسدتوى بالنسدبة لألفدراد العداديين مدن ناحيدة واملوهدوبين مدن ناحيدة أخدرى ،وبدذل  فهدي 

 2ار حركيا في  هايةها.ليست مرحلة تعلم ولك ها مرحلة أداء ممي  ، حيث نرى تحسنا في املستوى في بداية املرحلة وثباتا واستقر 

 النمو الانفعالي :  -4/8

فدي النقداط التاليدة  الاختالفانفعاالت املراهق تختلف في أمور كثيرة عن انفعاالت ألاطفال وكذل  الشباب ،يشمل هذا       

3 : 

 تمتاز الفترة ألاولى من املراهقة فترة انفعاالت عنيفة فيثور املراهق عتفه ألاسباب . -

فهو يصرخ ويدفع ألاشياء عند غلبه  الانفعاليةاملراهق في هذه املرحلة ال يستطيع أن يتحكم في املظاهر الخارجية لحالته  -

 . الانفعالي الاتزانعلى  ونف  الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفرح فيقوم بحركات ال تدل

تتميدددد  املرحلدددددة بتكدددددوين بعدددددض  يتعددددرض بعدددددض املدددددراهقين لحدددداالت اليدددددلس والقندددددوط والحددددزن نتيجدددددة ملدددددا يالقوندددده مدددددن إحبددددداط، -

 العواطف ال خصية تتجلى في اعتناء املراهق بمظهره بطريقة كالمه إلى الغير.

 نفس ي عن الوالدين .أو النظام ال الانفعالييس ى املراهق إلى تحقيق الاستغالل  -

                                                                            
 71ص  ،"مرجع سابق": عنايات محمد أحمد فرج  - 1

 185، ص  1996،  1، دار الفكر العربي ،ط" أسس ونظريات الحركة" بسطويس ي أحمد  - 2

 183 - 177، ص  مرجع سابق ":"بسطويس ي أحمد  - 3
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 بالرغم من حاجة املراهق إلى الرعاية إال أنه يميل إلى نقد الكبار. -

 لنمو الجنس ي :ا  -4/9

يعتبددددر هددددذا النمددددو مددددن مالمددددح النمددددو البددددارزة والوا ددددحة فددددي مرحلددددة املراهقددددة وعالمددددة الانتقددددال مددددن مرحلددددة الطفولددددة إلددددى مرحلددددة  

 وهي نتيجة منطقية ملجموعة التغيرات المسيكولوجية في هذه املرحلة . املراهقة

عندما تبدأ مرحلو املراهقة ويحدث البلوغ نالحظ أنه يطرأ على ألاعلاء الجنسية نشاط حيث تبدأ الغدد التناسلية         

عتبددددر مرحلددددة تكييددددف علددددى الننددددل فددددي صددددنع الخاليددددا الجنسددددية وهددددذه املرحلددددة ال تعنددددي أن الطفددددل قددددادر علددددى التناسددددل ،ولك هددددا ت

 الصفات الجنسية ألاولى .

     1أما الصفات الجنسية الثانوية فإ ها مصدر التمايز بين الذكور وإلاناث.       

  الحركي للرياضيين: والتحكم في التطور  املتأخرة  أهمية املراهقة /5

تتن  أهمية املراهقة كمرحلة كمال الننل والنمو والتطور الحركي حيث يبدأ مجالها باملدرسة فالجامعة ، النادي الريا  ي 

 : 2فاملنتخبات القومية ، وتكتس ي املراهقة أهمية كو ها 

لا وبدرجة أعلى مرحلة تتن  فيها الفروق الفردية في املستويات، لي  فقط بين الجنسين بل بين الجن  الواحد أي •

 كبيرة .

 مرحلة انفراج سريعة للوصول باملستوى على البطولة " رياضة املستويات العالية ". •

 مرحلة انتقال في املستوى من الناشئين إلى املتقدمين والذي يك هم من تمثيل منتخباتهم القومية والوطنية  •

 ال تعتبر مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطوير وتثميت في املستوى للقدرات واملهارات الحركية. •

   الجيد .مرحلة أداء متمي  خالي من الحركات الشاذة والتي تتمي  بالدقة وإلايقا •

 مرحلة إلثبات الذات عن طريق إفهار ما لدى املراهق مةن قدرات فنية ومهارات حركية . •

                                                                            
 213، ص 2000، القاهرة ، مصر ،  1، دار الفكر العربي ، ط" مناهج التربية البدنية املعاصرة: " أنور الخولي ، جمال الدين الشاف ي  - 1
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مرحلدددة تعتمدددد تمريندددات املنافسدددة كصدددفة مميددد ة لهدددا ،والتدددي تسددداعد علدددى إفهدددار مواهدددب وقددددرات املدددراهقين باإلضدددافة إلدددى  •

 انتقاء املوهوبين .

 أهمية الرياضة بالنسبة للمراهقين :  /6

ن الرياضة عملية تسلية و تدرويح لكدال الجنسدين ، هدذا حيدث أ هدا تحلدر املراهدق فكريدا و بددنيا كمدا تدزوده مدن املهدارات إ      

والخبددرات الحركيدددة مددن أجدددل التعبيدددر عددن ألاحاسدددي  واملشددداعر النفسددية املكتظدددة التددي تدددؤدي إلدددى اضددطرابات نفسدددية وعصدددمية 

ة مدن القديم املقيدددة التدي ال يسدتطيع تحصديلها فددي الحيداة ألاسدرية ، كمددا عندد انفجداره فيتحصدل املراهددق مدن خاللهدا علدى جملدد

تعمل الحصص التدريمية على صقل مواهب الريا  ي وقدراته النفسية والبدنية وفق متطلبات العصر ، وأنج  منهل لذل  

لرياضدددة يتعددددب هدددو مكيدددف الحصددددص الرياضدددية مدددن أج لشددددغل وقدددت الفدددراغ الددددذي يحددد  فيددده الريا دددد ي بدددالقلق وامللدددل وبعددددد ا

املراهدق علددليا وفكريدا فيستسددلم حتمدا للراحددة والنمدو بدددال مدن أن يستسددلم للكسدل والخمددول ، ويلديع وقتدده فيمدا ال ير دد ي 

هللا وال الدددنف  وال املجتمدددع ، وعندددد مشددداركة املراهدددق فدددي التجمعدددات الرياضدددية والندددوادي الثقافيدددة مدددن أجدددل ممارسدددة مختلدددف 

هذا يتوقف على ما يح  به عن طريق التغيرات الجسمية والنفسية والعقلية التي يمر بها أنوا  النشاطات الرياضية ، فإن 

. 

إعطددداء املراهدددق نوعددددا مدددن الحريدددة وتحميلدددده بعدددض املسدددؤوليات التددددي تتناسدددب مدددع قدراتدددده واسدددتعداداته كحريدددة  اختيددددار    ❖

 أماكن اللعب مثال .

 التقليل من ألاوامر والنواهي .   ❖

اكتساب املهارات والخبرات املختلفة في امليادين الثقافيدة والرياضدية لتدوفر الوسدائل وإلامكانيدات مساعدة املراهق على    ❖

والجو الذي يالئم ميول املراهق فهو دائما في حاجة ماسة إلى النص  وإلارشاد والثقة والت جيع ، فعلى املدرب أداء دوره في 

  1رهم الريا  ي .إرشاد وتوجيه وبث الثقة في حياة املراهقين طوال مشوا
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 خالصة :

من خالل ما تم التطرق إليه في هذا الفصل فإن إلاصابة بلمراض قلة الحركة )داء السمنة وزيادة الوزن( كما أثبتت         

جميدددددع الدراسدددددات أن الاسدددددةهال  العدددددالي للكدددددارب وقلدددددة النشددددداط الحركدددددي يعتبدددددران السدددددمب الرئيسددددد ي واملباشدددددر للعديدددددد مدددددن هدددددذه 

 ألامراض،

من كل الجوانب حتى تكون لدينا نظرة و لو صغيرة عن ألافراد الذين نعني مرحلة املراهقة املتلخرة دراسة بارتلينا  كما

من  جسدية خاصةبصدد التعامل معهم ، و أردنا أن نلقي اللوء و لو بالقليل عن هذه الفترة ، و التي تحتاج إلى عناية 

للمراهق للتعبير عن نفسه و  ،فال بد أن تتاح الفرص الكافية عيش، من حيث أسلوب الاملربين و املدربين و  ال خاصطرف 

الاستغالل العقالني و املوزون إلمكانياته و طاقاته و قدراته ، باإلضافة إلى إعطاء جرعات من الثقة في النف  دون الخروج 

عن املثل العليا و محاولة صقل و تطوير مواهبه و توجهاته حسب ميوله و رغباته الذاتية و ال خصية و في الختام ال يسعنا 

مرحلة جد حساسة من حياة إلانسان إذا صلحت و استغلت بشكل ايجابي وجد املتلخرة  القول بلن مرحلة املراهقة  إال 

الفرد نفسه راشد من دون مشاكل تعيقه ، أما إذا فشلت و أهملت فإن الفرد سيعيش مع ما تبقى من حياته من دون 

عيش على هامش املجتمع ، وهذا بدوره يؤدي به إلى العزلة أهداف وا حة ، وال تفكير سليم و يجد نفسه بشكل أو بآخر ي

عن ممارسة كمثل أي نشاط بدني يجعله يقع في الخجل والفشل .الابتعاد و
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 :نهجية البحث وإجراءاته امليدانيةم •

  :الدراسة الاستطالعية /1

بينددددددددددا الباحدددددددددددث مدددددددددددن خدددددددددددالل قيامدددددددددده بالتجربدددددددددددة الاسدددددددددددتطالعية وكيفيدددددددددددة إجددددددددددراء القياسدددددددددددات الجسدددددددددددمية القبليدددددددددددة والتدددددددددددي 

وكددددددددددددددذا حسدددددددددددددداب مؤشددددددددددددددر الكتلددددددددددددددة الددددددددددددددوزن الطددددددددددددددول و شددددددددددددددملت  قيدددددددددددددداس املحيطددددددددددددددات لددددددددددددددبعض مندددددددددددددداطق الجسددددددددددددددم، ومؤشددددددددددددددر 

أو ددددددددددددددد  الباحدددددددددددددددث  وكدددددددددددددددذا،ثدددددددددددددددم أو ددددددددددددددد  كيفيدددددددددددددددة إجدددددددددددددددراء خطدددددددددددددددوات إلاجدددددددددددددددراءات امليدانيدددددددددددددددة لعيندددددددددددددددة البحدددددددددددددددث  الجسدددددددددددددددمية 

 القياسات البعدية والوسائل إلاحصائية املستخدمة في البحث.

 منهج الدراسة : /2

 اسدددددددددددتخدم الباحددددددددددددث املدددددددددددنهل التجريبددددددددددددي فدددددددددددي واحددددددددددددد مددددددددددددن تصدددددددددددميماته الرئيسددددددددددددية أال وهدددددددددددي الاختبددددددددددددارات القبليددددددددددددة و       

ريددددددددق إجدددددددراء الاختبددددددددار و . وذالدددددددد  عدددددددن طلطبيعددددددددة الدراسدددددددة  لالئمتددددددده نظددددددددراالبعديدددددددة للمجموعدددددددة التجريميددددددددة الواحددددددددة 

 إعادة تطبيقه بعد تنفيذ البرنامج .

 الدراسة : مجتمع وعينة /2

تم اختيدددددددددار سددددددددنة، 23-19مجموعددددددددة مددددددددن الشددددددددباب الددددددددذين تبلددددددددد أ عمددددددددارهم مددددددددابين  افكددددددددانو  البحددددددددثأمددددددددا مجتمددددددددع  

والددددددددددذين يعدددددددددددانون شددددددددددخاص املنخددددددددددرطين فددددددددددي القاعددددددددددة الرياضددددددددددية ألامددددددددددن  ثمنيدددددددددده( 08) تقدددددددددددر ب قصددددددددددديه عينددددددددددة مدددددددددد هم

مدددددددن السدددددددمنة والددددددددوزن الزائدددددددد، وكانددددددددت كيفيدددددددة اختيدددددددار العينددددددددة عدددددددن طريددددددددق مالحظدددددددةهم بدددددددالعين املجددددددددردة وكدددددددذا قيدددددددداس 

 مؤشر الكتلة الجسمية لكل فرد م هم .

 : دراسةمجاالت ال /4

 فقد شملت ما يلتي:       

 سنة. 23-19 ار بلعم شباباملجال المشري: عينة من ال ❖

 .15/7/2018الى غاية  16/5/2018املجال الزماني: للمدة من  ❖

 .والية أم البواقي  –عين فكرون – 2املجال املكاني: قاعة كمال ألاجسام  ي ألافاق  ❖
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 وسائل جمع املعلومات: /5

 .وألاجنميةاملصادر العربية  -

 .(Internet)شبكة املعلومات العاملية  -

 .ال خصيةاملقابالت  -

 املجالت واملذكرات السابقة . -

 :دراسةالجهزة والادوات املستخدمة في الا /6

 مي ان طبي -

 بالستيكي مدرج بالسنتمتر .شريط قياس  -

 TATAMI بساط -

 مسطرة بالستيكية  -

 (1البرنامج التدريبي ملحق رقم ) -

 (2البرنامج الغذائي ملحق رقم ) -

 (إيقافساعة توقيت ) -

 الالكترونية.الحاسبة  -

 .(Sewan)ساعة توقيت نو   -

 :  البحث الجسمية على عينة  القياساتخطوات وكيفية القيام باإلختبارات و   /7

     :
ً
 أوال

 .قياس العمراسم الاختبار:  ❖
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 هدف الاختبار: معرفة العمر    

وثيقددددددددددة رسددددددددددمية لغددددددددددرض تثميددددددددددت الاسددددددددددم وتدددددددددداري  املدددددددددديالد وت ددددددددددجيل   فددددددددددي  إحلددددددددددار : يطلددددددددددب مددددددددددن املختبددددددددددر ألاداءوصددددددددددف     

 الاستمارة الخاصة بها.

   :
ً
 ثانيا

 قياس الطول.اسم الاختبار:  ❖

 هدف الاختبار: الطول. 

قدددددددددددف املختبدددددددددددر علدددددددددددى القاعددددددددددددة وفهدددددددددددره فدددددددددددي مواجهددددددددددة القدددددددددددائم معتددددددددددددل القامدددددددددددة، بحيدددددددددددث يكدددددددددددون العقبدددددددددددات ي: ألاداءوصددددددددددف 

الحامددددددددل حتددددددددى  إنددددددددزال، حيددددددددث يددددددددتم ألامددددددددام إلددددددددىبحيددددددددث نظددددددددره  لألعلددددددددىشددددددددد جسددددددددمه ي أنمتالصدددددددقتين ويجددددددددب علددددددددى املختبددددددددر 

نقطدددددددة فددددددددي الجمجمدددددددة(، ثدددددددم ي ددددددددجل الدددددددرقم املواجهددددددددة للحامدددددددل والددددددددذي يددددددددل علددددددددى  أعلددددددددى) للدددددددرأسيالمددددددد  الحافدددددددة العليددددددددا 

 1( سم.0.1) عقربطول املختبر بالسنتمترات 

 ثالثا:

 قياس الوزن:اسم الاختبار:  ❖

 الوزن الكلي.هدف الاختبار:  ❖

وز  وزندددددددده بالتسدددددددداوي علددددددددى القدددددددددمين وبعددددددددد ذلدددددددد  يددددددددمنتصددددددددب علددددددددى امليدددددددد ان بحيددددددددث  قددددددددف املختبددددددددر ي: ألاداءوصددددددددف  ❖

( غدددددددددددم، ثددددددددددددم ي ددددددددددددجل الددددددددددددوزن فددددددددددددي اسددددددددددددتمارة خاصددددددددددددة 0.50) عقددددددددددددربتؤخدددددددددددذ القددددددددددددراءة التددددددددددددي تظهددددددددددددر علددددددددددددى الشاشددددددددددددة 

 2بالوزن.

 رابعا:

 القياسات الوزن الكلي ونسبة الدهن : ❖

                                                                            
 .16، ص1997القاهرة، دار الفكر العربي،  ،1ط"،التقويم والقياس في التربية البدنية" :محمد صب ي حسانين 1

 
 .77، ص1997 ،مرجع سابق" :"دين رضوانمحمد نصر ال  2
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 نسبة الدهن . اسم الاختبار : .1

 (.1)هدف الاختبار: قياس نسبة الدهون 

بعددددددددددددد اخددددددددددددذ قيدددددددددددداس املحدددددددددددديط لكددددددددددددل مددددددددددددن محدددددددددددديط الددددددددددددبطن  آلاتيددددددددددددة: اسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث املعادلددددددددددددة ألاداءوصددددددددددددف  ❖

 ومحيط الور  وتتم مقارنة النتيجة ،و هي:

 

 قياس نسبة الدهون= محيط الوسط/محيط الورك

 

 .املحيطات لكل من محيط الوسط ومحيط الورك وذلك الستخراج نسبة الدهون في الجسميوضح طريقة قياس      : (1الشكل )

 قياس املحيطات : •

 محيط الكتفين: ❖

العلددددددددالت املغلفددددددددة للكتفددددددددين  ملجمددددددددوعتيوهددددددددو يتحقددددددددق بتمريددددددددر شددددددددرط القيدددددددداس مددددددددن الجانددددددددب فددددددددوق أعلددددددددى نقطددددددددة 

 الخاص بتمفصل الللع الثاني مع عظم القص. والنتوءباآلخرومين  ألامام)العللتين الداليتين( ومن 

محدددددددديط الصدددددددددر : ويقدددددددداس بلددددددددف الشددددددددريط املدددددددددرج  ددددددددى الجسددددددددم فددددددددوق حبمددددددددة الصدددددددددر مباشددددددددرة مددددددددرة بإدخددددددددال  ❖

 شهيق واملرة ألاخرى بإخراج الزفير .

 محيط البطن: ❖

 القياس عند مستوى أقص ى بروز أمامى للبطن.ويقاس بلف شريط 
                                                                            

 . 615، ص2003القاهرة، دار الفكر العربي،  ،1ط "،الرياض يفسيولوجيا التدريب :" أبو العال احمد عبد الفتاح1
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 :(الردفينالوركين )محيط  ❖

 للردفين. مالحظتهويقاس بلف شريط عند مستوى أقص ى امتداد )بروز( يمكن 

 محيط الفخذ: ❖

 ويشتمل على ثالثة قياسات رئيسية هي: 

مباشددددددددرة،  آلاليددددددددةمحددددددديط الجددددددددزء القريددددددددب مدددددددن الجددددددددذ : ويقدددددددداس بلدددددددف شددددددددرط القيدددددددداس حدددددددول الفخددددددددذ عنددددددددد  هايدددددددة  -أ

 أكبر محيط للفخذ. إلىوربما يشير محيط الجزء القريب من الجذ  

ومتريدددددددددددددة يللفخدددددددددددددذ: ويقددددددددددددداس بلدددددددددددددف شددددددددددددرط القيددددددددددددداس عندددددددددددددد مسدددددددددددددتوى العالمدددددددددددددة آلانثروب ألاوسدددددددددددددطمحدددددددددددديط الجدددددددددددددزء  -ب

 القريب لعظم الردفة.  التجعيداملنصفة للفخذ، أو املنصة للمسافة بين 

اس حدددددددول يدددددددسدددددددم محددددددديط الركبدددددددة، وهدددددددو يقددددددداس بلدددددددف شدددددددريط القمحددددددديط الجدددددددزء البعيدددددددد عدددددددن الجدددددددذ : ويعدددددددرف با -ج

 النتوء فوق اللقمى الوحش ى لعظم الفخذ. الفخذ عند املستوى القريب للنتوء فوق اللقمى آلانس ى و 

 محيط الذرا  )العلد(: ❖

ومتريددددددددددة املنصددددددددددفة لدددددددددده ، وهددددددددددي يويقدددددددددداس بلددددددددددف شددددددددددريط القيدددددددددداس حددددددددددول محدددددددددديط العلددددددددددد عنددددددددددد العالمددددددددددة آلانثرروب 

نقطددددددددة تقددددددددع علددددددددى عظددددددددم العلددددددددد  وأقصدددددددد يآلاخرومددددددددى لشددددددددوكة عظدددددددم اللددددددددوح  ءو النتددددددددوة بددددددددين عالمدددددددة تنصددددددددف املسدددددددداف

 بعيدا عن العالمة آلاخرومية. ويالحظ أن هذا املحيط يمكن أن يشتمل على قياسين هما:

 قياس محيط العلد وهو منقبض. -أ

 قياس محيط العلد وهو منمسط. -ب

أو كمدددددددددا تسدددددددددمى بالعلدددددددددلة التوأميدددددددددة ويدددددددددتم قياسدددددددددها بلدددددددددف الشدددددددددريط املددددددددددرج حدددددددددول منتصدددددددددف  محددددددددديط السدددددددددمنة : ❖

 هذه ألاخيرة والرجلمرتكزة على ألارض بحيث يكون مشط القدم مائل .

 الاختبارات القبلية:نتائج   /8

عددددددددددين  بمدينددددددددددة 2تدددددددددم إجددددددددددراء الاختبددددددددددارات والقياسددددددددددات القبليددددددددددة لعيندددددددددة البحددددددددددث فددددددددددي قاعددددددددددة كمددددددددددال ألاجسدددددددددام  ددددددددددي ألافدددددددددداق 

 .ملعرفة اللياقة البدنية للمجموعةالاختبارات البدنية بعض  تم اجراء  و  ،( 2018 /5 /15فكرون في يوم)
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 القياسات القبلية للوزن والطول و مؤشر الكتلة الجسمية : نتائج •

  

 الوزن )كغ( الطول )م( الرقم
مؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 (IMCالجسمية)
 املالحظة

 السمنة. 2كد/م 32.28634 كد110.5 م1.85 01

 السمنة. 2كد/م 34.48375 كد119.3 م1.86 02

 السمنة. 2كد/م 35.96908 كد108.9 م1.74 03

 السمنة. 2كد/م 32.50903 كد100.7 م1.76 04

 السمنة. 2كد/م 33.05555 كد107.1 م1.80 05

 فوق الوزن. 2كد/م 26.02014 كد80.6 م1.76 06

 فوق الوزن. 2كد/م 29.88769 كد99 م1.82 07

 السمنة. 2كد/م 30.45565 كد90.1 م1.72 08

 

ن نتائج القياسات  القبلية الخاصة بقياس الوزن والطول ومؤشر الكتلة الجسمية.ي(: يب1جدول)  

 

 :ملحيطات الجسمالقياسات القبلية نتائج  •

 الرقم
محــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الكتفين

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الصدر

محــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 البطن

محــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الوراكين

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الفخذ

محـــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 العضد

محـــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 السمنة
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 سم121.5 01
114/ 

 سم117.5
 سم122 سم116

 /34.5 سم68.5

 سم37.5

43.5/ 

 سم44.5

 سم126.5 02
118/  

 سم122.5
 سم114 سم126

 /40.5 سم69.5

 سم42

46/ 

 سم47

 سم123 03
106/ 

 سم107.5
 سم118 سم 110.5

 /38 سم67.5

 سم39

43.5/ 

 سم44

 سم122 04
107/ 

 سم111
 سم112 سم101

 /35 سم62

 سم37.5

41/ 

 سم41.5

 سم116 05
105/ 

 سم108.5
 سم99 سم99

 /31.5 سم52

 سم33.5

36/ 

 سم36.5

 سم120.5 06
109/ 

 سم113
 سم110 سم108

 /33 سم63

 سم35

41/ 

 سم43.5

 سم120 07
116/ 

 سم117.5
 سم121 سم125

 /40 سم75

 سم42

43.5/ 

 سم44

 سم121 08
117.5/ 

 سم119
 سم117 سم108.5

 /35 سم66

 سم36.5

42/ 

 سم42.5

 

ن نتائج القياسات الجسمية القبلية الخاصة بقياس محيطات الجسم.ي(: يب2جدول)  
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 :تنفيذ البرنامج /9

 :البرنامج الحركي 1 -9

وملدددددددددددة )سدددددددددداعة ونصدددددددددددف(   15/7/2018ولغايددددددددددة  16/5/2018تددددددددددم تنفيددددددددددذ البرنددددددددددامج الحركددددددددددي للتمددددددددددارين الهوائيدددددددددددة فددددددددددي  

 ( وحدة .32( حصص أسبوعيا وقد بلد عدد الوحدات التدريمية )4لكل حصة  وبواقع )

درج ( دقيقدددددددددة بلددددددددم ها الاحمدددددددداء والةهدئدددددددددة وقددددددددد اعتمدددددددددت الباحدددددددددث علددددددددى مبدددددددددأ التددددددددد90-60مددددددددن الوحدددددددددة التدريميددددددددة: )

 (1)وقد تم تحديد الشدة التمارين فيه حسب املعادلة آلاتية    في الشدة.

 العمر = ؟ – 220

 %    =  معدل النبض 60×؟ 

 :مثال

 ضربة185= 35 -220

 ض/دق111=  100÷60×185

 ضربة175=  45 -220

 ض/دق105=   100÷ 60×  175

 وهذا املعدل للنبض يعمل ال خص به ضمن النظام الهوائي .

 معرفة مدى صالحية التمرينات ومدى تطبيقها من قبل عينة البحث •

 معرفة مدى صالحية القاعة املغلقة للتمارين الرياضية . •

                                                                            

1 - Fox, E. L. and Msthews , D.K. : (1974 ) , Interval  training; ; Conditioning  for sport and general  fitness, W, 13 Saunders  Company .          



 منهجية البحث الميداني
 

 
102 

 البرنامج الغذائي : 9-2

فيدددددده، وال يخلددددددو أي نظددددددام حميددددددة والددددددتحكم  تعدددددد ممارسددددددة التمرينددددددات الرياضددددددية مددددددن ألامددددددور املهمدددددة فددددددي إنقدددددداص الددددددوزن

التمريندددددددات الرياضدددددددية البدنيدددددددة املنتظمدددددددة ال تقدددددددوم بدددددددإحراق الددددددددهون  غذائيدددددددة مدددددددن برندددددددامج ريا ددددددد ي مندددددددتظم، علمدددددددا أن

ها تؤثر  .إيجابا في آلية عمل مركز تنظيم الشهية في امل  حصرا، لك  

وصدددددددداح ها إعدددددددددداد برنددددددددامج غدددددددددذائي خددددددددداص مددددددددع برندددددددددامج الحركدددددددددي وبنسددددددددبة معيندددددددددة للمكوندددددددددات الرئسددددددددية للغدددددددددذاء بروتيندددددددددات 

الكاربوهيددددددددددددددرات والددددددددددددددهون لغدددددددددددددرض السددددددددددددديطرة علدددددددددددددى السدددددددددددددعرات الداخلدددددددددددددة الدددددددددددددى الجسدددددددددددددم وقدددددددددددددد اعتمدددددددددددددد الباحدددددددددددددث علدددددددددددددى 

 الاس  الاتية في وضع البرنامج الغذائي 

 املعتمد على العالقة بين الطول والوزنتم استخراج مساحة مسطح الجسم  .1

تدددددددم اسدددددددتخراج عددددددددد السدددددددعرات الحراريدددددددة التدددددددي يحتاجهددددددددا الفدددددددرد بنددددددداءا علدددددددى معددددددددل الايدددددددض الاساسددددددد ي يحتددددددددوي  .2

البرندددددددامج علدددددددى اطعمدددددددة مختلفدددددددة املددددددددذاق ومناسدددددددبة لالفدددددددراد فدددددددي تلددددددد  الاعمددددددددار وتدددددددؤدي الدددددددى الاحسددددددداس باالشددددددددبا  

 سهولة الحصول عليها وعدم ارتفا  اسعارها .بسرعة ،الاطعمة مناسبة ملستوى معيشة الفرد و 

احتددددددددددوى البرنددددددددددامج علددددددددددى العناصدددددددددددر الغذائيددددددددددة الرئيسددددددددددة ثددددددددددم تحديدددددددددددد عددالسددددددددددعرات الحراريددددددددددة التددددددددددي يحتاجهدددددددددددا 

 .كل فرد من افراد عينة البحث بناءا على املعطيات السابقة 

 نتائج إلاختبارت البعدية : /10

 :تبارات القبلية وبتاري  تم اجراء القياسات البعديه تحت نف  فروف الاخ

15-7-2018. 

 القياسات البعدية للوزن والطول و مؤشر الكتلة الجسمية : (:3)جدول  •
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 الوزن )كغ( الطول )م( الرقم
مؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 (IMCالجسمية)
 املالحظة

 فوق الوزن. 2كد/م27.17311 كد93 م1.85 01

 فوق الوزن. 2كد/م27.17077 كد94 م1.86 02

 السمنة. 2كد/م32.99643 كد99.9 م1.74 03

 السمنة. 2كد/م30.70118 كد95.1 م1.76 04

 السمنة. 2كد/م30.89506 كد100.1 م1.80 05

 عادي. 2كد/م23.4375 كد72.6 م1.76 06

 فوق الوزن. 2كد/م27.17063 كد90 م1.82 07

 فوق الوزن. 2كد/م26.39940 كد78.1 م1.72 08

 

القياسات البعدية الخاصة بقياس الوزن والطول ومؤشر الكتلة الجسمية.(: يبن نتائج 3جدول)  

 

 :ملحيطات الجسم البعديةالقياسات نتائج  •

 الرقم
محــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الكتفين

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الصدر

محــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 البطن

محــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الوراكين

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 الفخذ

محـــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 العضد

محـــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

 السمنة

 سم120.5 01
111/ 

 سم120.5
 سم119 سم111

 /33.5 سم67.5

 سم36.5

43.5/ 

 سم44.5
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 سم119.5 02
115/  

 سم126.5
 سم110 سم120

 /37.5 سم66.5

 سم41

45.5/ 

 سم47

 سم120 03
105/ 

 سم107.5
 سم117 سم 109.5

 /37 سم 67

 سم39

43.5/ 

 سم44

 سم120.5 04
105.5/ 

 سم110
 سم110.5 سم100

 /35 سم62

 سم37.5

41/ 

 سم41.5

 سم113 05
104.5/ 

 سم108.5
 سم95.5 سم94

 /30.5 سم51

 سم33.5

36/ 

 سم36.5

 سم120 06
108.5/ 

 سم113
 سم109 سم106.5

 /33 سم62.5

 سم35

41/ 

 سم43.5

 سم119 07
115.5/ 

 سم117.5
 سم120.5 سم124

 /39 سم72

 سم41

43.5/ 

 سم44

 سم117.5 08
116.5/ 

 سم118.5
 سم115 سم106.5

 /35 سم65

 سم36.5

42/ 

 سم42.5

 

 الجسم. بقياس محيطات(: يبن نتائج القياسات الجسمية البعدية الخاصة 4)جدول
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 :املستخدمة في الدراسة الوسائل الاحصائية /11  

 (:  SPSS) حزمة البرامج إلاحصائية  -

ددددددددددددت معالجددددددددددددة البيانددددددددددددات عددددددددددددن طريددددددددددددق عددددددددددددرض النتددددددددددددائج بواسددددددددددددطة حزمددددددددددددة البددددددددددددرامج إلاحصددددددددددددائية وذلددددددددددددد     حيددددددددددددث تم 

 . لدراسة  معرفة مدى الفروق بين القاس القبلي والقياس البعديبهدف 

 :وذالك بحساب 

ة الوسط الحسابيى ✓  :التالية وفق املعادلة الخطي 

              �̅� =
Ʃ𝑋𝑖

𝑛
    

ة التاليدددة: املعياري  إلانحراف ✓    وفق املعادلة الخطي 

𝑆 = √
Ʃ(𝑋 − �̅�)2

𝑛
 

 ة الخطية التالية . اختبار تاء لعينة واحدة وفق املعادل ✓

𝑡
𝑐=

Ʃ𝑑𝑖

√𝑛Ʃ𝑑𝑖
2−Ʃ𝑑𝑖

2

𝑛−1
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 عرض ومناقشة نتائج البحث
 

 
107 

 املقترحةومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات  عرض 

وإجدددددددددددراء الاختبدددددددددددارات البعديدددددددددددة توصدددددددددددل الباحدددددددددددث إلدددددددددددى عدددددددددددرض النتدددددددددددائج ، وتدددددددددددم  ئيوبعدددددددددددد تنفيدددددددددددذ البرندددددددددددامج الحركدددددددددددي الغدددددددددددذا

مناقشدددددددددددةها فدددددددددددي ضدددددددددددوء الفرضددددددددددديات املعلدددددددددددن ع هدددددددددددا سدددددددددددابقا  ، ثدددددددددددم تحليدددددددددددل النتدددددددددددائج باعسدددددددددددلوب العلمدددددددددددي ، والاعتمددددددددددداد علدددددددددددى 

املصددددددددددددادر واملراجدددددددددددددع ذات الصددددددددددددلة بموضدددددددددددددو  البحددددددددددددث، وكدددددددددددددذل  باالعتمددددددددددددداد علددددددددددددى مشددددددددددددداهدات الباحددددددددددددث ومالحظاتددددددددددددده فدددددددددددددي 

 املنهل التدريبي والقياسات، باالضافة الى استخدام بعض البرامج ألاحصائية للمعالجة . أثناء تنفيذ

 البعدية :و بلية ات القنتائج الفرقية بين الاختبار عرض ال /1

الــــــــــوزن املعيــــــــــاري و قيمــــــــــة ت املحســــــــــوبة  ( يبــــــــــين الوســــــــــط الحســــــــــابي والانحــــــــــراف5جــــــــــدول ) •

 : الكلي

ت  الاختبار البعدي الاختبار القبلي املتغيرات

 املحسوبة

 ت

 الجدولية

مسددددددددددددتوى 

 الداللة

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 إ و إ و الاحصائية

الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوزن 

 الكلي/كغم

102.02  

 كد

11.48 90.35 

 كد

 معنوي  0.05 2.36 4.99 9.27

 

 عرض قراءة النتائج: •

كيلوغرام في الاختبار  102.02أن متوسط وزن الجسم للمجموعة الخاضعة للقياس يقدر ب  (07يوضح الجدول )

في الاختبار  11.48املعياري فقدر في ب  فكيلوغرام في الاختبار البعدي بعد تنفيذ البرنامج ،أما الانحرا 90.35القبلي،و 

 11.67ى مؤشر الوزن كتلة ملحوفة تقدر ب في الاختبار البعدي  وهنا نالحظ أن البرنامج أثر عل 9.27القبلي ،و 

  0.05كيلوغرام  ، وبما أن الحاصل الخاص باالنحراف املعياري مرتفع كانت هنا  فروق معنوية عند مستوى الداللة 

. 
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ملؤشــــــــــر املعيــــــــــاري و قيمــــــــــة ت املحســــــــــوبة  ( يبــــــــــين الوســــــــــط الحســــــــــابي والانحــــــــــراف6جــــــــــدول ) •

 : الكتلة الجسمية

ت  الاختبار البعدي بليالاختبار الق املتغيرات

 املحسوبة

 ت

 الجدولية

مسددددددددددددتوى 

 الداللة

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 إ و إ و الاحصائية

مؤشدددددددددددددددددددددددددددددددركتلة 

الجسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 كغم/م

30.70840 

 2كد/م

2.91 28.24263 

 2كد/م

 معنوي  0.05 2.36 3.61 2.86

 

 عرض قراءة النتائج: •

 2كد/م 30.70840أن متوسط مؤشر الكتلة الجسمية للمجموعة الخاضعة للقياس يقدر ب  (08يوضح الجدول )

املعياري فقدر في ب  ففي الاختبار البعدي بعد تنفيذ البرنامج ،أما الانحرا 2كد/م 28.24263في الاختبار القبلي،و 

لبرنامج الغذائي الحركي أثر على مؤشر في الاختبار البعدي  وهنا نالحظ  أيلا أن ا 2.86في الاختبار القبلي ،و  2.91

، وبما أن الحاصل الخاص باالنحراف املعياري معتبر نوعا ما كانت هنا   2كد/م 2.46541الكتلة الجسمية بقدر 

 .  0.05فروق معنوية عند مستوى الداللة 

 

( يبـــــــــين الوســـــــــط الحســـــــــابي والانحـــــــــراف املعيـــــــــاري وقيمـــــــــة ت املحســـــــــوبة لقيـــــــــاس 7الجــــــــدول ) •

 : محيطات الجسم

 املتغيرات

 سم/
 بعدي إ قبلي إ بعديو    قبلي  و 

ت 

 املحسوبة

مسدددددددددددددددددددددددددتوى 

 الداللة

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الاحصائية

 معنوي  0.05 3.43 2.35 2.76 118.75 121.31محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 
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 سم سم الكتفين

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 الصدر

111.56/ 

114.56 

 سم

110.18/ 

115.25 

 سم

 معنوي  0.05 4.12 2.18 2.34

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 البطن

111.75 

 سم

108.43 

 سم
 معنوي  0.05 3.72 9.15 9.33

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 الوركين

114.12 

 سم

112.06 

 سم
 معنوي  0.05 4.50 7.43 7.78

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 الفخذ

65.43 

 سم

64.18 

 سم
 معنوي  0.05 3.11 5.24 5.03

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 العلد

35.93/ 

37.87 

 سم

35.06/ 

37.50 

 سم

 معنوي  0.05 1.56 1.89 2.02

محدددددددددددددددددددددددددددددددديط 

 السمنة

42.06/ 

42.93 

 سم

42/ 

42.93 

 سم

 معنوي  0.05 1.02 2.23 2.37
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 عرض قراءة النتائج: •

سم في الاختبار 121.31للمجموعة الخاضعة للقياس يقدر ب  أن متوسط محيط الكتيفيتن (07يوضح الجدول )

سم 114.56-111.56و أن متوسط محيط الصدر للمجموعة يقدر ب مابين ) سم في الاختبار البعدي ،118.75القبلي،و 

 و أن متوسط محيط البطن للمجموعة يقدر ب سم( في الاختبار البعدي،115.25-110.18) ن(في الاختبار القبلي،و مابي

و أن متوسط محيط الوركين للمجموعة يقدر ب  سم  في الاختبار البعدي ،108.43سم في الاختبار القبلي،و 111.75

و أن متوسط محيط الفخذ للمجموعة يقدر ب  سم  في الاختبار البعدي ،أ112.06سم في الاختبار القبلي،و 114.12

و أن متوسط محيط العلد للمجموعة يقدر ب مابين  دي ،سم  في الاختبار البع64.18سم في الاختبار القبلي،و 65.43

سم( في الاختبار البعدي، و أن متوسط محيط السمنة 37.50-35.06) نسم(في الاختبار القبلي،و مابي35.93-37.87)

سم( في الاختبار البعدي ، وهنا 42.93-42) نسم(في الاختبار القبلي،و مابي42.93-42.06للمجموعة يقدر ب مابين )

سم لكل جزء من أجزاء محيطات الجسم، وبما أن 6الى  3حظ أن البرنامج أثر على معطم محيطات الجسم بقدر نال 

 .  0.05الحاصل الخاص باالنحراف املعياري مرتفع كانت هنا  فروق ذات داللة معنوية عند مستوى الداللة 
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات املطروحة : /2

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية ألاولى : ➢

البعديدددددددددة فددددددددددي  لوجدددددددددود فدددددددددروق ذات داللدددددددددة معنويدددددددددة بدددددددددين القياسدددددددددات القبليدددددددددة و  ( 05تشدددددددددير نتدددددددددائج الجددددددددددولين )      

 مؤشر الوزن.

بمفدددددددردات  هدددددددذا ألاخيدددددددر تدددددددلثر  إلدددددددىلجسدددددددم يرجدددددددع ل الدددددددوزن الكلدددددددين فهدددددددور هدددددددذه الفدددددددروق فدددددددي عمدددددددوم أرى الباحدددددددث يدددددددو 

 البرنامج.

التددددي تمدددددارس بشددددكل مندددددتظم وملددددددة  الحركيدددددةتمددددارين  أن( "  Bob Et , al 2000و وآخددددرون يؤكددددد ) بدددددوبو 

  (1)تناقص نسبة ال حوم بالجسم  إلىطويلة تزيد من الاسةهال  الطاقة مما يؤدي 

يزيدددددددددددد فدددددددددددي  وان ال  كيلدددددددددددوغرام( 2يكدددددددددددون بمعددددددددددددل ) أنوفيمدددددددددددا يخدددددددددددص مؤشدددددددددددر الدددددددددددوزن إن تخفددددددددددديض الدددددددددددوزن يجدددددددددددب 

 تؤخددددددددذالدددددددذين يتنافسددددددددون مددددددددن رياضدددددددديات  نالرياضدددددددديين فددددددددإوعليدددددددده  أسدددددددبوعيا رام غيلددددددددو ( ك4-3عددددددددن ) ألاحددددددددوالكدددددددل 

 هذه الحقيقة. مراعاةفي الاعتبار وزن الجسم عليهم 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية : ➢

البعديددددددددددددة فددددددددددددي  فددددددددددددروق ذات داللددددددددددددة معنويددددددددددددة بددددددددددددين القياسددددددددددددات القبليددددددددددددة و  لوجددددددددددددود ( 06تشددددددددددددير نتددددددددددددائج الجدددددددددددددولين )

 .الكتلة الجسميةمؤشر 

نقددددددددص بعددددددددض تددددددددلثر  إلددددددددىيرجددددددددع  انخفدددددددداض مؤشددددددددر الكتلددددددددة الجسددددددددمية ن فهددددددددور هددددددددذه الفددددددددروق فددددددددي أرى الباحددددددددث يددددددددو 

الزائددددددددة فدددددددي الدددددددوزن الكلدددددددي نتجددددددده عنددددددده الانخفددددددداض فدددددددي معددددددددل ونسدددددددبة الكتلدددددددة الجسدددددددمية مدددددددا مكدددددددن  تالكيلوغرامدددددددا

أفددددددددددراد العينددددددددددة مددددددددددن الخدددددددددددروج مددددددددددن داء السددددددددددمنة والددددددددددوزن الزائددددددددددد و تصدددددددددددنيفهم فددددددددددي خانددددددددددة الددددددددددوزن العدددددددددددادي بعددددددددددض 

  واملثالي .

                                                                            

1 - Bob D ,Ros B. Jan R . Dennis R . (2000) Physical Education and study of sport 4ed, Harourt .Publishers ,P .108 
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سددددددددددالم  إبددددددددددراهيممددددددددددع دراسددددددددددات كددددددددددل مددددددددددن  نفقددددددددددت امددددددددددوهددددددددددذا  الحركددددددددددي الغددددددددددذائيالبرنددددددددددامج  تددددددددددلثير  إلددددددددددىيرجددددددددددع ذلدددددددددد   و 

برندددددددددددددامج الحركددددددددددددي يعمدددددددددددددل ال أننتائجهددددددددددددا  أفهددددددددددددرتوالتدددددددددددددي ( 2)(1982وفتحيددددددددددددده شددددددددددددلقامي )  1 (1997ومختددددددددددددار سددددددددددددعيد )

وفيمدددددددددا يخدددددددددص انخفددددددددداض مؤشدددددددددر ، (4,5علدددددددددى تحسدددددددددين القياسدددددددددات الجسدددددددددمية وتقليدددددددددل نسدددددددددبة الددددددددددهون بالجسدددددددددم )

عينددددددة  أفددددددرادالفاعددددددل الددددددذي جعددددددل مددددددن  التددددددلثير وجددددددود البرنددددددامج املقتددددددرح  كددددددان لدددددده  أنكتلددددددة الجسددددددم هددددددو دليددددددل علددددددى 

عيندددددددددددة البحدددددددددددث  إلفدددددددددددرادم مؤشدددددددددددر انخفددددددددددداض نسدددددددددددبة الددددددددددددهن فدددددددددددي الجسددددددددددد أمدددددددددددا يحققدددددددددددون نتدددددددددددائج مرضدددددددددددية، البحدددددددددددث 

 أدىعلميددددددددا ومدروسددددددددا حيددددددددث  إعددددددددداداحيددددددددث فهددددددددر انخفدددددددداض وا دددددددد  مددددددددن خددددددددالل اسددددددددتخدام البرنددددددددامج  التددددددددي اعددددددددد 

زيددددددددددادة تدريجيددددددددددة مددددددددددن كتلددددددددددة العلددددددددددالت  وعندددددددددددد زيددددددددددادة النسدددددددددديج الخددددددددددالي مددددددددددن الدددددددددددهون يرتفددددددددددع املايتوكونددددددددددددريا  إلددددددددددى

 (3).النسيج الخلي من الدهون القاعدي فتحترق طاقة اكبر حتى من حالة الجلوس النسبة الاعلى من 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة : ➢

البعديدددددددددة فددددددددددي  لوجدددددددددود فدددددددددروق ذات داللددددددددددة معنويدددددددددة بدددددددددين القياسدددددددددات القبليدددددددددة و  ( 07تشدددددددددير نتدددددددددائج الجددددددددددولين )      

 بعض قياسات املحيطات الجسمية .

 هدددددددددددذا ألاخيدددددددددددر تدددددددددددلثر  إلدددددددددددىيرجدددددددددددع  قياسدددددددددددات محيطدددددددددددات الجسدددددددددددمن فهدددددددددددور هدددددددددددذه الفدددددددددددروق فدددددددددددي عمدددددددددددوم أرى الباحدددددددددددث يدددددددددددو 

يؤكددددددددددد ) عائدددددددددددد فاضدددددددددددل   إذمدددددددددددع الدددددددددددبعض   يبعلددددددددددهاوبمدددددددددددا يلدددددددددددمن تناسددددددددددق هدددددددددددذه املحيطدددددددددددات بنسددددددددددبة الددددددددددددهون املزالددددددددددة  ،

الددددددددددهون  إال أنالددددددددددهون مدددددددددن منطقدددددددددة معيندددددددددة مدددددددددن الجسدددددددددم دون سدددددددددواها ,   إلزالدددددددددة( عددددددددددم وجدددددددددود تمدددددددددرين محددددددددددد 1999

كثيدددددددرة التدددددددراكم تتحلدددددددل فيهدددددددا بكميدددددددات اكبدددددددر مدددددددن املنددددددداطق تتحلدددددددل مدددددددن الجسدددددددم علدددددددى حسدددددددب كثافدددددددة التدددددددراكم ,فاملنددددددداطق ال

 4  .قليلة التراكم

                                                                            

جامعة  "عالقة التركيب الجسمي بالحد الاقص ى لالستهالك الاكسجيني لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات"إبراهيم احمد سالم , مختار سعيد :   1

 5ص 1997الاسكندرية 

 ،"دراسة تحليلية لتعرف على نسبة دهن الجسم وعالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية لتلميذات املرحلة الاعدادية"فتحية طه محمود شلقامي :  - 2

 10ص 1982املؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحث التربية الرياضية , كلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية 

 142ص 2007،الاسكندرية , منشلة املعارف  " السمنة وطرق الرجيم"سبا ي : ليلى عبد املنعم ال   3

 195ص 1999،اربد , دار الكندي للنشر والتوزيع  ، 1ط ،"الطب الرياض ي والفسيولوجي , قضايا ومشكالت معاصرة "عائد فاضل ملحم :   4
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 ألاليدددددددددددافخفدددددددددددض النسدددددددددديج الددددددددددددهني حددددددددددول  إلددددددددددىوملددددددددددا كددددددددددان العائدددددددددددد مددددددددددن التددددددددددددريبات الرياضددددددددددية املنتظمدددددددددددة يددددددددددؤدي 

نقددددددددددددص النسدددددددددددديج  إلددددددددددددىالعلددددددددددددلية , لددددددددددددذل  فددددددددددددان نقددددددددددددص القياسددددددددددددات املحيطيددددددددددددة ومؤشددددددددددددر كتلددددددددددددة الجسددددددددددددم والددددددددددددوزن يرجددددددددددددع 

 . ( 1)في  جم الكتلة العللية من الزيادة أكثر ون الدهني وغالبا ما يك

املصددددددددددداحبة لبرندددددددددددامج غدددددددددددذائي كدددددددددددان ذو فاعليدددددددددددة وكدددددددددددذل  السددددددددددديطرة  التمدددددددددددارين الحركيدددددددددددةوبصدددددددددددورة عامدددددددددددة فدددددددددددان 

علدددددددددددددى السددددددددددددددعرات الحراريدددددددددددددة املتناولددددددددددددددة التدددددددددددددي كددددددددددددددان لهدددددددددددددا دور فددددددددددددددي عمليدددددددددددددة الددددددددددددددنقص الحاصدددددددددددددلة اي ان عدددددددددددددددد السددددددددددددددعرات 

الداخلددددددددددة الددددددددددى الجسددددددددددم عددددددددددن طريددددددددددق تحديددددددددددد السددددددددددعرات مددددددددددن ناحيددددددددددة واسددددددددددلوب حددددددددددرق السددددددددددعرات عددددددددددن طريددددددددددق تطبيددددددددددق 

وث نقددددددددددص السددددددددددعرات الحراريددددددددددة الالزمددددددددددة لددددددددددالداء البدددددددددددني وادى بالتددددددددددالي الددددددددددى التمدددددددددارين املعدددددددددددة كددددددددددل ذلدددددددددد  ادى الددددددددددى حددددددددددد

حيدددددددددث تدددددددددرى ان  ( 2)لجدددددددددوء العلدددددددددالت الدددددددددى اخدددددددددذ طاقةهدددددددددا مدددددددددن ال دددددددددحوم املخزوندددددددددة , ويتفدددددددددق ذلددددددددد  مدددددددددع دراسدددددددددة الجميلدددددددددي

افلدددددددددددددل الطرائددددددددددددددق الخفددددددددددددددص الدددددددددددددددهون مددددددددددددددن الجسددددددددددددددم هددددددددددددددي الطريقددددددددددددددة املشددددددددددددددتركة بددددددددددددددين البرنددددددددددددددامج الريا دددددددددددددد ي والتنظدددددددددددددديم 

 .  (3)الغذائي

 

 

 

                                                                            

 122ص 2000 ،منشاه املعارف الاسكندرية ، "املدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية"إبراهيم احمد سالم :   1

 14ص 2001: التغذية والانجاز الريا  ي  " محاظرات مفاهيم حديثة في التكيف البدني"صادق فرج ,   2

.  املكون الشحمي على عناصر اللياقة البدنية بحث تجري على سيدات تفوق لديهم نسبة الشحوم عن مدها املثالي" تأثير خفصنواى ملر احمد : " - 3

 57رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد ص
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 العامة:الاستنتاجات  •

 و تم التوصل الى الاستنتاجات الاتية : ❖

الغددددددددذائي املقدددددددددةن أعطدددددددددى نتيجدددددددددة ايجابيددددددددا متفاوتدددددددددة النسدددددددددبة  فددددددددي الدددددددددتخلص مدددددددددن بعدددددددددض -اسددددددددتخدام البرندددددددددامج الحركدددددددددي -أ

 سنة رجال. 23-19الكيلو غرامات الزائدة لدى ألاشخاص الذين يعانون من السمنة و الوزن الزائد فئة 

سددددددددنة  كددددددددان لدددددددده الاثددددددددر  23-19بددددددددينأعمددددددددارهم  تقدددددددددر فئددددددددة الشددددددددباب الددددددددذي ان البرنددددددددامج الحركددددددددي والغددددددددذائي املخصددددددددص ل -ب

) الصددددددددددر ،الدددددددددبطن،   الكتدددددددددف ، العلدددددددددد ، الايجدددددددددابي فدددددددددي خسدددددددددر بعدددددددددض السدددددددددنتمترات الخاصدددددددددة بمحيطدددددددددات الجسدددددددددم 

 الور  ، الفخذ...ال (الن القيم كانت معنوية.

تمددددددددارين فرديددددددددة و زوجيددددددددة وألعدددددددداب جماعيددددددددة شددددددددبه رياضددددددددية  تتحلددددددددى بددددددددروح املددددددددرح   يحتلددددددددن البرنددددددددامج الحركددددددددي  علددددددددى -ت

الحمددددددددددداس تهددددددددددددف الددددددددددددى الرفدددددددددددع مدددددددددددن املجهددددددددددددود البددددددددددددني املبدددددددددددذول بغيددددددددددددة الدددددددددددتخلص مدددددددددددن أكبددددددددددددر عددددددددددددد مدددددددددددن السددددددددددددعرات  و 

 الحرارية .

 البرندددددددامج الغدددددددذائي املعدددددددد بدقدددددددة واملتددددددددوافر كدددددددل عناصدددددددر الالزمدددددددة جعلدددددددت تطبيقهددددددددا سدددددددهال لددددددددى عيندددددددة البحث،مددددددددا أدى -ث

جعلدددددددددةهم يكتسدددددددددبون ثقدددددددددة ذاتيدددددددددة مدددددددددن اجدددددددددل تحقيدددددددددق الهددددددددددف،  وبامكدددددددددان كدددددددددل وسدددددددددريعة إلدددددددددى إعطددددددددداء نتيجدددددددددة ايجابيدددددددددا 

 فرد اتباعها .

معرفددددددددددة املدددددددددددواد الغذائيدددددددددددة التدددددددددددي تعدددددددددددرض الفدددددددددددرد لألصدددددددددددابة بمثدددددددددددل هدددددددددددذه ألاخيدددددددددددرة والعمدددددددددددل علدددددددددددى تفدددددددددددادي هدددددددددددذه الفئدددددددددددة  -ج

 للوجبات التي تحتوي على الدهون واملواد السكرية.

 .وفي أوقت غير منتطمة  خذ وجبات في اليومكل وتجنب أعدم الافراط في الا -ح

 ال تتصف بالراحة والخمول. أو أنشطة يومية تتمي  الحركة والنشاط  ممارسة أعمال مهنية -خ
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 الاقتراحات:

الخالصددددددددددة التددددددددددي تددددددددددم التوصددددددددددل اليهددددددددددا مددددددددددن خددددددددددالل نتددددددددددائج هددددددددددي تلكيددددددددددد الدددددددددددور املهددددددددددم ملمارسددددددددددة ألانشددددددددددطة الحركيددددددددددة 

تقليدددددددددل مدددددددددن نسدددددددددبة بعدددددددددض أمدددددددددراض قلدددددددددة الحركدددددددددة ملدددددددددراهقين، ولهدددددددددذا هندددددددددا  بعدددددددددض الامدددددددددور التدددددددددي توجدددددددددب والرياضدددددددددية فدددددددددي 

 علينا الاشارة اليها وتبين الحقيقة املثلى لدور الذي تقدمه الرياضة وعليه سوف نقدم بعض الاقتراحات:

 

ياسدددددددددددات ضدددددددددددرورة الاعتمددددددددددداد علدددددددددددى البرندددددددددددامج الحركدددددددددددي املعدددددددددددد والغدددددددددددذاء الدددددددددددذي  لددددددددددده اثدددددددددددر كبيدددددددددددر  فدددددددددددي تغييدددددددددددر بعدددددددددددض ق .1

 محيطات الجسم.

باالمكدددددددددددددددددددددان اسدددددددددددددددددددددتخدام البرندددددددددددددددددددددامج الحركدددددددددددددددددددددي املعدددددددددددددددددددددد بتمريندددددددددددددددددددددات الهوائيدددددددددددددددددددددة والغدددددددددددددددددددددذاء فدددددددددددددددددددددي تغييدددددددددددددددددددددر املؤشدددددددددددددددددددددرات  .2

 الجسمية)التركيب الجسماني( واملتغيرات التابعة لها ومؤشر كتلة الجسم ، لغرض الدراسة.

ام بهددددددددددذا الجانددددددددددب ان علددددددددددى ألاشددددددددددخاص و الفئددددددددددات الددددددددددذين يعددددددددددانون مددددددددددن خطددددددددددر السددددددددددمنة والددددددددددوزن الزائددددددددددد الاهتمدددددددددد .3

 وذل  من خالل النخراط في الصاالت و مراكز للياقة البدنية والصحية..

التوعيدددددددددددددة الصدددددددددددددحية مدددددددددددددن خدددددددددددددالل الاعدددددددددددددالم املرئدددددددددددددي واملسدددددددددددددمو  فدددددددددددددي املحطدددددددددددددات التلفزيونيدددددددددددددة والاذاعيدددددددددددددة  بتعلددددددددددددديم  .4

 وارشاد املواطنين للعادات الغذائية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة مهما كانت نوعها.

ل جددددددددددددددم السددددددددددددددا ي فدددددددددددددي وقددددددددددددددت ممارسددددددددددددددة ألانشدددددددددددددطة البدنيددددددددددددددة والرياضددددددددددددددية بالنسدددددددددددددبة لألشددددددددددددددخاص الددددددددددددددذين زيدددددددددددددادة ا .5

 يعانون من مثل هذه الحاالت )السمنة والوزن الزائد(.

 الاهتمام بالعناصر التي تعاني من امراض قلة الحركة في برمجة تربصات مغلقة لفائدتهم. .6

رهم طاقددددددددددددددددة هائلددددددددددددددددة يسددددددددددددددددتوجب اسدددددددددددددددددتغاللها اعطدددددددددددددددداء اهميددددددددددددددددة كبيددددددددددددددددرة والتركيدددددددددددددددد  علددددددددددددددددى فئدددددددددددددددددة املددددددددددددددددراهقين بإعتبددددددددددددددددا .7

 والاستفادة م ها.

برمجدددددددددة حصدددددددددص توعيدددددددددة و حمدددددددددالت تحسيسدددددددددية لفائددددددددددتهم و إعطددددددددداىهم نصدددددددددائح حدددددددددول تفدددددددددادي بعدددددددددض مسدددددددددمبات  .8

 هذه الامراض .
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انشددددددددددداء قاعدددددددددددات متخصصدددددددددددة فدددددددددددي التخفددددددددددديض الدددددددددددوزن وتطدددددددددددوير اللياقدددددددددددة البدنيدددددددددددة مدددددددددددن طدددددددددددرف مختصدددددددددددين داخدددددددددددل  .9

 لتابعة للدولة.املؤسسة الترفهية واملركبات الرياضية ا
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 :خاتمة

وبعددددددددددد البحددددددددددث النظددددددددددري والدراسددددددددددة امليدانيدددددددددددة املنجددددددددددزة باالسددددددددددتعانة  البددددددددددرامج املعددددددددددددة حاولنددددددددددا مددددددددددن خددددددددددالل هدددددددددددذا 

البحددددددددث أن نتطددددددددرق إلددددددددى معرفددددددددة مدددددددددى فعاليددددددددة هددددددددذه ألاخيدددددددددرة  فددددددددي التخفدددددددديض مددددددددن نسددددددددبة بعددددددددض دهددددددددون الجسددددددددم لددددددددددى 

ائيدددددددددددة ودورهدددددددددددا فئدددددددددددة الشدددددددددددباب مدددددددددددن أجدددددددددددل إلاجابدددددددددددة عدددددددددددن إلاشدددددددددددكالية املطروحدددددددددددة حدددددددددددول النشددددددددددداط البددددددددددددني والحميدددددددددددة الغذ

إلاجدددددددابي فدددددددي تخفددددددديض مدددددددن مثدددددددل هدددددددذه ألامدددددددراض )داء السدددددددمنة و  الدددددددوزن الزائدددددددد( فقدددددددد قمندددددددا بعدددددددرض الجواندددددددب النظريدددددددة 

لإلشددددددددددكالية املطروحدددددددددددة بتصددددددددددميم برندددددددددددامج مشدددددددددددتر  ومتكامددددددددددل  مقسدددددددددددم إلددددددددددى قسدددددددددددمين ،قسدددددددددددم خدددددددددداص بالنشددددددددددداط البددددددددددددني 

 التي اقترحتاها. والحركي وألاخر خاص بالجانب الغذائي من أجل  إلاجابة عن الفرضيات

فبعددددددددد النتددددددددائج املتحصددددددددل عليهددددددددا تبددددددددين الدددددددددور الفعددددددددال الددددددددذي تلعبدددددددده التغذيددددددددة وكددددددددذا النشدددددددداط البدددددددددني الريا دددددددد ي 

فددددددي التقليدددددددل مدددددددن معدددددددل إلاصدددددددابة  و الوقدددددددو  فددددددي كثيدددددددر مدددددددن ألامدددددددراض وكددددددذا املشددددددداكل وحددددددداالت الاضددددددطراب التدددددددي يقدددددددع فيهدددددددا 

وكدددددددذا التعدددددددرف علدددددددى بعدددددددض أسدددددددباب الزيدددددددادة فدددددددي الدددددددوزن ممدددددددا  املراهدددددددق فدددددددي غيددددددداب مزاولدددددددة لألنشدددددددطة البدنيدددددددة والرياضدددددددية،

يدددددددددددددؤدي إلدددددددددددددى إحدددددددددددددداث تغيدددددددددددددر ملحدددددددددددددوك فدددددددددددددي البنيدددددددددددددة الجسدددددددددددددمية وفدددددددددددددي بعدددددددددددددض الوفدددددددددددددائف الحيويدددددددددددددة ، كمدددددددددددددا تؤكدددددددددددددد أهميةهدددددددددددددا  

)ألانشدددددددطة البدنيددددددددة والحركيدددددددة( والتددددددددي تتمثدددددددل فددددددددي تنميدددددددة الجانددددددددب البددددددددني والصدددددددد ي والنفسددددددد ي والاجتمددددددددا ي للمراهدددددددق فددددددددي 

صددددددددة فددددددددي مرحلددددددددة الشددددددددباب ع هددددددددا تعتبددددددددر مددددددددن أهددددددددم مراحددددددددل النمددددددددو التددددددددي تظهددددددددر فيهددددددددا السددددددددمات تحقيددددددددق ميددددددددول وحاجاتدددددددده خا

والصدددددددورة  ال خصدددددددية للفدددددددرد ويكتمدددددددل فيهدددددددا النندددددددل البددددددددني والعقلدددددددي والجنسددددددد ي والنفسددددددد ي كمدددددددا اتنددددددد  لندددددددا مدددددددن خدددددددالل 

تناولدددددددة هدددددددذا البحدددددددث أن مدددددددن أسدددددددباب إلاصدددددددابة بهدددددددذه ألامدددددددراض هدددددددو إلافدددددددراط فدددددددي ألاكدددددددل أي زيدددددددادة فدددددددي حميدددددددة الوجبدددددددات امل

خدددددددالل اليدددددددوم ونتنددددددداول الوجبدددددددات التدددددددي تحتدددددددوي علدددددددى نسدددددددب متفاوتدددددددة مدددددددن املدددددددواد سدددددددكرية ، وأيلدددددددا كثدددددددرة الجلدددددددوس وقلدددددددة 

تددددددددددددوفر الوسددددددددددددائل التكنولوجيددددددددددددا الحديثددددددددددددة التددددددددددددي تسددددددددددددهم وبالقدددددددددددددر الكبيددددددددددددر فددددددددددددي تددددددددددددوفير الراحددددددددددددة وإلاصددددددددددددابة  ةالحركددددددددددددة نتيجدددددددددددد

 بالكسل والخمول .

ل طددددددددددرح هددددددددددذه إلاشددددددددددكالية املتعلقددددددددددة بهددددددددددذا البحددددددددددث والتددددددددددي وفددددددددددي ألاخيددددددددددر نرجددددددددددو ان نكددددددددددون قددددددددددد سدددددددددداهمنا مددددددددددن خددددددددددال 

حاولندددددددددا جاهددددددددددين الوصدددددددددول إلدددددددددى حلهدددددددددا وذلددددددددد  عدددددددددن طريدددددددددق الاسدددددددددتعانة بالدراسدددددددددات النظريدددددددددة والاطدددددددددال  علدددددددددى أكبدددددددددر عددددددددددد 

ممكدددددددن مدددددددن املراجدددددددع املتعلقدددددددة بالبحدددددددث فدددددددي تسدددددددليط اللدددددددوء لحقيدددددددق مدددددددا يعنيددددددده النشددددددداط البددددددددني والتغذيدددددددة  فدددددددي عمليدددددددة 
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لدددددددددة الحركدددددددددة لتكدددددددددوين بنيدددددددددة جسدددددددددمية و شخصدددددددددية متكاملدددددددددة للمدددددددددراهقين، كمدددددددددا نتمندددددددددى التخفددددددددديض مدددددددددن بعدددددددددض أمدددددددددراض ق

 سنة(.23-19أن تح  ي هذه ألاخيرة بإستراتيجية وا حة في التركي  على مرحلة املراهقة املتلخرة )

فائدتها قد يكون عن البعض  بهذا فالرياضة تعتبر من أساسيات املهمة في حياتنا و لكن الكثير منا يغفل عنو 

ون بلن لي  لديهم الوقت ملمارسةها و انشغاالتهم و قد يكون أيلا الن تلثيرها و فائدتها على الجسم ال يتم في جتيح

و العزم و الانتظام  إلارادةو عدد مرات ملزولةها و قوة   لتدريب ايحتاج فترة من الوقت ترتبط بعوامل  إنماوقت قصير و 

.في ممارسةها
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:
ً
 :املراجع واملصادر العربية أّوال

 :الكتب .أ

 2000،منشاه املعارف الاسكندرية ،  "املدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنيةإبراهيم احمد سالم : " (1

. 

 .2003، القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط :"فسيولوجيا التدريب الرياض ي"،أبو العال احمد عبد الفتاح  (2

الرياضة وانقاص  الوزن  الطريق  الى الرشاقة نصر  الدين  سيد :" أبو العال احمد عبد الفتاح ،احمد (3

 .1994القاهرة  ، "،دار الفكر العربي، واللياقة

،دار الفكر  العربي  ،"بيولوجيا اللياقة البدنية "ابو العال احمد عبد الفتاح ،احمد نصر الدين  اسمب  (4

 .2013،القاهرة ،

دار الفكر العربي ،  :" فيزيولوجيا اللياقة البدنية "،ابو العالء احمد عبد الفتاح ، احمد نصر الدين سيد  (5

 .2013القاهرة ، 

 ،2015دار أمجد للنشر والتوزيع ،عمان  "فسيولوجيا التغذية الرياضية"،احمد حسين عبد العزيز:  (6

، دار الفكر العربي ، القاهرة  1، ط " -نظريات وتطبيقات  -الرياضة  " فزيولوجياأحمد نصر الدين سيد :  (7

 ،2003 . 

 ،2007مطبعة البرهان، بغداد،  :" الدليل إلى التغذية و الوزن  و اللياقة"،ألحوري عكلة سليمان (8

 املجل  الوطني الثقافي، الكويت :"الرياضة واملجتمع"،أمين الخولي  (9

،  1"، دار الفكر العربي ، ط : "مناهج التربية البدنية املعاصرة ف ي أنور الخولي ، جمال الدين الشا  (10

 .2000القاهرة ، مصر ، 

ترجمة عادل عز الدين وآخرون ، ديوان املطبوعات الجامعية مقدمة في علم النفس "، أنوف ويتج : "   (11

 .1994الجزائرية ،

 .1996 ، 1"، دار الفكر العربي ،ط أسس ونظريات الحركةبسطويس ي أحمد  "  (12

الصحة الرياضية واملحددات  الفيسيولوجية للنشاط الرياض ي"، دار الفكر "بهاء الدين ابراهيم سالمة :  (13

 2002العربي، القاهرة، 

"، ترجمة عبد العزيز سالمة ، مكتبة الفالح ،  أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقةبولسر و آخرون : "  (14

 .1976، الكويت ،1ط
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، 1، املؤسسة الجامعية للدراسات ، ط  سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهق"توما جورج خوري :"  (15

 .2000بيروت ،لبنان ، 

 .1995، القاهرة ، 1، عالم الكتاب ، ط الطفولة واملراهقة"حامد عبد السالم زهران :"   (16

 .1995، عالم الكتاب ،  5"، ط الطفولة واملراهقةمد عبد السالم زهران :"حا  (17

دار الفكر العربي، ط ، التربية الرياضية والترويح للمعاقين"،  :"حلمي إبراهيم، ليلى السيد فرحات  (18

 .1998القاهرة، مصر،1

،عملن 1للنشر و التوزيع ،طدار الصفاء :"الكيمياء الحياتية ،غذاءنا وألامراض "،خالد يحاى العيدي   (19

 م،2009-ه1430ألاردن ،

 (.1985، مطبعة دار القادسية، بغداد)"طعامنا كيف نختارهديبن  بركيث: "  (20

 .1945، جماعة النشر العالمي ، مصر ،  مشاكل الشباب النفسية"راج  أحمد عزت :"  (21

 (.1992النشر، جامعة املوصل)دار الكتب للطباعة و  "تغذية إلانسان"،الزهيري، عبد هللا محمود ذنون:   (22

 .2004دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،1، ط ،النشاط البدني والاسترخاء"سامة كامل راتب : "  (23

"الغذاء وأمراض املدينة، تصلب الشرايين وأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، سبا ي ليلى املنعم:   (24

 .2003، الاسكندرية، 1"، منشلة املعارف، حامل حزي وشركاءه، طالسمنة، السرطان

 .1980سعدية محمد علي بدر : "سيكولوجية املراهقة "، دار البحوث العلمية ،   (25

 .1986" سلسلة طب وعلوم دار القادبية السمنة مرض العصرصباح اسماعيل السامرائي:"  (26

مكتبة املجتمع  العربي للنشر   والتوزيع للجميع "،"الرياضة صب ي  احمد قبالن ،نايف  مقص ي  الجبور ،   (27

 .2010،عمان ،

 .2010للنشر و التوزيع، عمان، "الرياضة للجميع، مكتبة املجتمع العربي"، صب ي قبالن وأخرون :  (28

، اربد , دار  1،ط "الطب الرياض ي والفسيولوجي , قضايا ومشكالت معاصرة "عائد فاضل ملحم :   (29

 . 1999الكندي للنشر والتوزيع ،

، دار البيلاء للعلوم ،  سيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها ألاساسية"عبد العالي الجسيماني :"  (30

 .1994لبنان ، 

 (.1999دار الفكر العربي، القاهرة) : "الاستشفاء في املجال الرياض ي"،عبد الفتاح، ابو العال  (31

 الجنادرية للنشر والتوزيع عمان،:" اللياقة البدنية"،عزيز فاضل حسن   (32

 .2008دار اسامة، عمان، ألاردن ، :"علم الصحة والرياضة"،عصام الحسنات   (33

 ،2001دار اسامة، عمان، الاردن، . علم الصحة والرياضة"،عصام الحسنات:"   (34
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، ما هي للنشر و التوزيع،  املجال الريا  ي""التربية الصحية في  عالء الدين محمد عليوة و آخرون  (35

 .2013إلاسكندرية، 

 .2014، دار امجد للنشر و التوزيع ، عمان ، "الصحة العامة و اللياقة البدنية"عماد الدين احسان عياد:   (36

 .1998"، دار الفكر العربي ، مصر ، مناهج وطرق تدريس التربية البدنيةعنايات محمد أحمد فرج :"   (37

، مكتبة التجمع الحري للنشر و عبر داخل حاتم التغذية و النشاط الريا  ي"فاطمة عبد الصال : "   (38

 .2013التوزيع، بغداد 

"، دار الفكر العربي ،  ألاسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة:" فؤاد البهي السيد  (39

 .1956مصر،

، دار الحكمة ، جامعة 1"، طالفيزيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها في املجال الرياض ي : "قاسم حسن حسنين   (40

 . 1990بغداد

، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1ط  " القياس وإلاختبار في التربية الرياضية "ليلى السيد فرحات :   (41

2001. 

 . 2007" ،الاسكندرية , منشلة املعارف  السمنة وطرق الرجيمعبد املنعم السبا ي : "ليلى  (42

،]ترجمة[ محمد سمير العطائى ، "اثر التمارين الرياضية فى الشفاءلين غولد برغ ، دايان ل ايليوت : "  (43

 ، 2002، مكتبة العبيكان ، 1ط

دار الحكمة للطباعة والنشر،  "التغذية والحركة )الغذاء والتدريب وقياساتها( "،ماجوب، وجيه:   (44

 (.1990بغداد)

 .1997دار املعارف ، إلاسكندرية ، "اساسيات التمرينات البدنية "، محمد إبراهيم شحاتة :   (45

 .1997دار املعارف ، إلاسكندرية ، "اساسيات التمرينات البدنية "، محمد إبراهيم شحاتة :   (46

 .2015إلاسكندرية، ماهي للنشر و التوزيع " دليل اللياقة البدنية"، محمد ابراهيم شحاتة :  (47

 .1997، القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط"التقويم والقياس في التربية البدنية"،محمد صب ي حسانين:   (48

 . 1996"، دار املعارف للنشر والطباعة ، القاهرة ،  املرجع في القياسات الجسميةمحمد صب ي حسنين : "   (49

 اس في التربية البدنية وعلم  النف  الريا  ي "" القيمحمد صمي ي حسنين ، محمد نصر الدين رضوان :  (50

 .  1998، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  2ط

 . 1997، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1، ط  "املرجع في القياسات الجسمية ":  محمد نصر الدين (51

 .1991"، دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصر ،  إلاعداد النفس ي للرياضيينمحمود كاشف : " (52
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، مكتبة ألانجلو املصرية  1ط  "إلاختبارات واملقايي  في التربية الرياضية "مصطفى باهي ، صبري عمران ،  (53

 . 2007، القاهرة ، 

 .1986، دار املعارف الجديدة ،  سيكولوجية الطفولة واملراهقة"مصطفى فهمي: "  (54

 .1986، دمشق ،  2"، دار الفكر ، ط خطايا املراهقةمعروف رزيق :"  (55

، القاهرة ، 1، دار الفكر العربي ، ط  :" التدريب الرياض ي من الطفولة إلى املراهقة"مفتي ابراهيم حمادة  (56

 .1996مصر ،

،مكتبة  املجتمع  "الرياضة صحة  ورشاقة  و مرونة"نايف  مقص ي  الجبوري ،صب ي  احمد قبالن : (57

 .2012ر  والتوزيع ،عمان العربي  للنش

 ،2011مكتبة املجمع العربي للنشر و التوزيع،  :" فسيولوجيا التدريب الرياض ي"،نايف مق  ي الجبور  (58

 .2009دار املد للنشر و التوزيع، عمان  :" فن الرياضة و الصحة"،نشوان عبد هللا نشوان (59

 .2003ألاردن،دار الحامد، عمان، 1نشوان عبد هللا، الرياضة والصحة، ط ، (60

مقدمة في بيولوجيا الرياضة )التغذية  وبناء الاجسام ”يوسف الزم كماش ،صال  بشير  سعد  ابز خبيط ، (61

 .2013دار زهوان  للنشر و التوزيع عمان ،،”(

 :الرسائل وألاطروحاتب. 

 .2008/2007، الجزائر، ، ماجستير، معهد التربية البدنية والرياضية" :"محاضراتبن تومي عبد الناصر (62

:" نظام الطاقة املسيطر في النشاط الرياض ي وأثره في الدهون والبروتينات في عدنان صال  أبو الوي  (63

 (.1997رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد) الدم"،

 :رةاملجالت والبحوث املنشو ج. 

"عالقة التركيب الجسمي بالحد الاقص ى لالستهالك الاكسجيني إبراهيم احمد سالم , مختار سعيد :  (64

  1997جامعة الاسكندرية  لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات"

خزا  بن مجمد الهزا :" موسوعات مختارة في جيولوجيا النشاط و ألاداء البدني"، النشر العلمي و املطابع  (65

 يةالرياض

 2001: التغذية والانجاز الريا  ي . " محاظرات مفاهيم حديثة في التكيف البدني"صادق فرج ,  (66

"دراسة تحليلية لتعرف على نسبة دهن الجسم وعالقته ببعض عناصر فتحية طه محمود شلقامي :  (67

ية الرياضية , ، املؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحث الترباللياقة البدنية لتلميذات املرحلة الاعدادية"

  1982كلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية 
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املكون الشحمي على عناصر اللياقة البدنية بحث تجري على سيدات  تأثير خفصنواى ملر احمد : " (68

 . رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد. تفوق لديهم نسبة الشحوم عن مدها املثالي"

،ملحق ،املجلة العربية :"النشاط البدني في مجابهة الامراض املزمنة"هزا  بن محمد الهزا   (69

 2005للتغذية،البحرين 

:" النشاط البدني في الصحة واملرض، محاضرة في فيزيولوجيا الجهد حمد الهزا هزا  بن م (70

 2009ل  سعود، الرياض السعودية، ،، جامعة املالبدني"

هزا  بن محمد الهزا ، موسوعات مختارة في فسيولوجيا النشاط و ألاداء البدني النشر العلمي و  (71

 .2010الطابع/

 املصادر الّرسمّية والقواميس:د. 

 ، دار املعارف.معجم لسان العرب"ابن منظور، ".   (72
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ً
 .ثانيا
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(1) مملحق رق  
بعض الوحدات التدريبية من 

 البرنامج الحركي



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 (2) مملحق رق

 البرنامج الغذائي



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 (3) مملحق رق

 ملخص البحث



 

 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

  
تحت اشراف                                                        من اعداد الطالب:                        

 ألاستاذ:

                                                                                                                                           طلبة ابراهيم                                                  

 ونان سعيدي .    

 موضوع الدراسة :

ومترية لدى أصحاب الوزن الزائد  ينثروبفي تغيير بعض املؤشرات آلا  قترححركي م-فعالية تطبيق برنامج غذائي

 سنة.23-19فئة 

 .دراسة ميدانية بوالية أم البواقي

 مقدمة وأهمية البحث :

يتعرض شبابنا اليدوم  فهورها الراحة والكسل ،وكثيرا ما بسمهور العديد من ألامراض التي كان يعد التقدم العلمي والتطور التكنولو ي العامل الرئيس ي لظ

كالسمنة والوزن الزائدد مدثال ،وتدلتي هدذه ألاخيدرة نتيجدة قلدة الحركدة وعددم مزاولدة ألانشدطة البدنيدة الرياضدية باإلضدافة إلدى  ضبصفة عامة إلى الوقو  في مثل هذه ألامرا

اصددة فددي كيفيددة سدوء التغذيددة ، حيددث تعيددق هددذه ألامددراض علددى ممارسددة الفدرد ععمالدده اليوميددة وهبددوط فددي مسددتواه الصدد ي ، حيددث جداءت هددذه الدراسددة لتعطددي نظددرة خ

احبة التغيدر فدي شدكل ليل من مثل هذه إلاصابات ،إذ تهدف هذه ألاخيرة الدى إعدداد برندامج خداص ملعالجدة البداندة والكشدف عدن بعدض املؤشدرات آلانثروبيومتريدة املصدالتق

 الجسم .

 إشكالية البحث : 

 سنة ؟23-19لسمنة والوزن الزائد فئة لتغيير بعض القياسات الجسمية لدى أصحاب ا قترححركي م-غذائي رنامجما مدى فعالية  تطبيق ب   

 الفرضيات الجزئية للبحث :

 فئدددددددةالدددددددوزن الزائدددددددد السدددددددمنة و لددددددددى أصدددددددحاب  توجدددددددد هندددددددا  فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين الاختبدددددددار القبلدددددددي والاختبدددددددار البعددددددددي فدددددددي مؤشدددددددر الدددددددوزن  -

 سنة ؟ 19-23

 الدددددددوزن الزائددددددددالسدددددددمنة و أصدددددددحاب  القبلدددددددي و البعددددددددي فدددددددي مؤشدددددددر الكتلدددددددة الجسدددددددمية لددددددددىتوجدددددددد هندددددددا  فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين الاختيددددددداريين  -

 سنة ؟ 23-19 فئة

لدددددددددى فئددددددددة ألاشددددددددخاص الخاضددددددددعين للقيدددددددداس محيطددددددددات الجسدددددددم  البعديددددددددة فددددددددي  بدددددددين الاختبددددددددارات القبليددددددددة و  إحصددددددددائيةهنددددددددا  فددددددددروق ذات داللددددددددة توجدددددددد  -

 سنة ؟ 23-19بلعمار 

 مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة املاستر تخصص نشاط بدني ريا  ي مدرس ي ملخص



 

 

 

 أهداف البحث :

 :فكانت

 غذائي يعمل على تغيير بعض املقاسات الجسمية بما فيها محيطات الجسم   .-حركي إعداد برنامج -4

 سنة  . 23-19حركي مقةن لخسر بعض الكيلو غرامات الزائدة في الجسم لفئة الشباب بلعمار -إعداد برنامج غذائي -5

 معرفدددة فعاليدددة تطبيدددق ألانشدددطة الحركيدددة املصددداحبة للبرندددامج الغدددذائي علدددى بعدددض القياسدددات الانثروبومتريدددة  الخاصدددة باعشدددخاص الدددذين يعدددانون مدددن -6

 .   سنة 23-19مشكلة السمنة والوزن الزائد بلعمار 
 املصطلحات الدالة : الكلمات و 

 زائد .السمنة والوزن ال–لتغذية ومبادئها .                         ا–األنشطة البدنية والحركية .                        -

 سنة( . 23-19الفئة العمرية )–القياسات اآلنثروبيومترية .                         -

 الخلفية النظرية والدرسات السابقة :

 " . 2009دراسة هاشم عدنان الكيالني "  :ولىالدراسة ألا 

تدددددددلثير النشدددددداط البددددددددني علددددددى مسدددددددتوى السددددددمنة واللياقدددددددة البدنيددددددة لدددددددى اطفدددددددال الصددددددف الرابدددددددع والخددددددام  ، قسدددددددم التربيددددددة الرياضدددددددية  عنــــــوان الدراســــــة : 

 ( . 2009سلطنة عمان )  –جامعة السلطان قابوس ، مسقط  –، كلية التربية 

 " 2012/2013"  د القوي رشيددراسة عب الدراسة الثانية :

 املصددددددددابين للتالميددددددددذ الوفيفيدددددددة بدددددددبعض املتغيددددددددرات الجسددددددددم وعالقةهددددددددا فدددددددي ال ددددددددحوم نسدددددددبة لخفددددددددض مقتددددددددرح ريا ددددددد ي برنددددددددامج فاعليدددددددة"  : عنـــــــوان الدراســــــــة

الددددددددفلى، رسدددددددالة ماجسدددددددتير بمعهدددددددد التربيدددددددة البدنيدددددددة و الرياضدددددددية لجامعدددددددة مسدددددددتغانم  بعدددددددين املتوسدددددددطة املرحلدددددددة تالميدددددددذ تجريميدددددددة علدددددددى دراسدددددددة " بالسدددددددمنة

 "2012/2013 . " 

 "   2013-2012 "  دراسة بلونيس رشيد:  الثالثةالدراسة 

الثانويدددددددة ملؤسسدددددددات دراسدددددددة وصدددددددفية علدددددددى تالميدددددددذ املرحلدددددددة   - الخمدددددددول و العدددددددادات الغذائيدددددددة كعددددددداملي خطدددددددر البداندددددددة عندددددددد املدددددددراهقين : عنـــــــوان الدراســـــــة

 ( . 2013 – 2012، ) 3والية الجزائر، أطروحة دكتوراه، معهد التربية البدنية، جامعة الجزائر

 مجاالت البحث: 

 فقد شملت ما يلتي:       

 سنة. 23-19 بلعمار  شباباملجال المشري: عينة من ال ❖

 .15/7/2018غاية  إلى 15/5/2018املجال الزماني: للمدة من  ❖

 والية أم البواقي  –عين فكرون – 2املجال املكاني: قاعة كمال ألاجسام  ي ألافاق  ❖



 

 

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية :    

 نظدددرا والبعديددة للمجموعددة التجريميدددة الواحدددة  اسددتخدم الباحددث املدددنهل التجريبددي فددي واحدددد مددن تصددميماته الرئيسدددية أال وهددي الاختبددارات القبليدددة

مدددن  ثمنيدده( 08سددنة ،وكانددت عيندددة البحددث )23و19مجموعددة مددن الشدددباب الددذين تبلددد أ عمددارهم مدددابين  افكدددانو  البحددثلطبيعددة الدراسددة ، أمدددا مجتمددع  لالئمتدده

 أشخاص املنخرطين في القاعة الرياضية .

بيندا الباحددث مدن خددالل قيامهدا بالتجربددة الاسدتطالعية وكيفيددة إجدراء القياسددات الجسدمية القبليددة والتدي شددملت  قيداس املحيطددات لدبعض مندداطق 

ائية الجسدددم، ومؤشدددر الدددوزن ،ثدددم أو ددد  كيفيدددة إجدددراء خطدددوات إلاجدددراءات امليدانيدددة لعيندددة البحدددث  ثدددم أو ددد  الباحدددث القياسدددات البعديدددة والوسدددائل إلاحصددد

 ستخدمة في البحث.امل

ع ها سابقا  ، ثم  وبعد تنفيذ البرنامج الحركي الغذاء وإجراء الاختبارات البعدية توصل الباحث إلى عرض النتائج ، وتم مناقشةها في ضوء الفرضيات املعلن

عتماد على مشاهدات الباحث ومالحظاتده فدي أثنداء تحليل النتائج باعسلوب العلمي ، والاعتماد على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضو  البحث، وكذل  باال 

  للمعالجة . إلاحصائيةالى استخدام بعض البرامج  باإلضافةتنفيذ املنهل التدريبي والقياسات، 

 الاستنتاجات والتوصيات:  

 : آلاتيةالاستنتاجات  إلىو تم التوصل   ❖

فاوتدة النسدبة  فدي الدتخلص مدن بعدض الكيلدو غرامدات الزائددة لددى ألاشدخاص الدذين الغذائي املقةن أعطى نتيجة ايجابيا مت-استخدام البرنامج الحركي -د

 .شبابسنة 23- 19يعانون من السمنة و الوزن الزائد فئة 

الايجددابي فددي خسددر بعددض السددنتمترات الخاصددة  ألاثددر سددنة  كددان لدده 23- 19أعمددارهم يقدددر ان البرنددامج الحركددي والغددذائي املخصددص لفئددة الشددباب الددذي  -ذ

 (الن القيم كانت معنوية.الخ) الصدر ،البطن،   الكتف ، العلد ، الور  ، الفخذ...بمحيطات الجسم 

البددني الرفدع مدن املجهدود  إلدىيحتلن البرنامج الحركي  على  تمارين فردية و زوجية وألعاب جماعية شبه رياضية  تتحلى بدروح املدرح  الحمداس تهددف  -ر

 املبذول بغية التخلص من أكبر عدد من السعرات الحرارية .

يكتسددبون  البرندامج الغدذائي املعدد بدقدة واملتدوافر كدل عناصدر الالزمدة جعلدت تطبيقهدا سدهال لددى عيندة البحث،مدا أدى إلدى إعطداء نتيجدة ايجابيدا جعلدةهم -ز

 . إتباعهاكل فرد  وبإمكانثقة ذاتية من اجل تحقيق الهدف،  

 الباحث باالتي : ويوص ي

 ضرورة الاعتماد على البرنامج الحركي املعد والغذاء الذي  له اثر كبير  في تغيير بعض قياسات محيطات الجسم. .10

اسدددتخدام البرندددامج الحركدددي املعددد بتمريندددات الهوائيدددة والغدددذاء فددي تغييدددر املؤشدددرات الجسدددمية)التركيب الجسددماني( واملتغيدددرات التابعدددة لهدددا  باإلمكددان .11

 كتلة الجسم ، لغرض الدراسة. ومؤشر 

فدي الصداالت و مراكدز  النخدراطان على ألاشخاص و الفئات الذين يعانون من خطر السمنة والوزن الزائد الاهتمام بهذا الجانب وذل  مدن خدالل  .12

 للياقة البدنية والصحية..

املددواطنين للعددادات الغذائيددة السدددليمة  وإرشددادبتعلددديم   يددةوإلاذاعاملرئدددي واملسددمو  فددي املحطددات التلفزيونيددة  إلاعددالمالتوعيددة الصددحية مددن خددالل  .13

 وأهمية ممارسة الرياضة مهما كانت نوعها.

 

 
 

 

 

 


