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Abstract  

Objectif : 

 assessment of the state of knowledge and consumption of energy drinks 

among students in the institute . of physical education and sports .university 

of  MOSTAGANEM. 

Hypothesis : 

there is not enought awareness  among the students of ingredientd and risk 

of consumption energy drinks . 

 Methods: 

 a descriptive cross-sectional survey was conducted through self-

administered questionnaires among 172 students from the University of 

institute of physical education and sports .university of  MOSTAGANEM 

 Results: 

 there is not enought awareness of the components and risks of 

consumption of energy drinks in the students of the institute of physical 

education and sports .university MOSTAGANEM. 

Recommendations : 

Conducting studies on the consumption of energy drinks in the sudents of 

institute and athletes . 

Keywords :awarreness-energy drinks-health-students. 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

 Objectif :  

évaluation de l’état de connaissances et la consommation des boissons 

énergisantes chez les étudiants de l’instituts de l’éducation de l’éducation 

physique et sportive  

. Méthodes : 

 une enquête descriptive transversale a été menée par le biais de 

questionnaires auto-administrés chez 172 étudiants de l’instituts de 

l’éducations de l’éducation physique et sportive , université ABDEL 

HAMID BENBADIS mostaganem durant trois  mois. 

 Résultats :  

Les étudiants n’ont pas de conscience sur les composants et les risques des 

boissons énergisantes . 

Recommandations : 

Mener des études sur la prévalence de la consommation des boissons 

énergisantes  chez les étudiants et les sportives . 

Mot clés :prise de conscience-boissons énergisantes-la santé-les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :البحث ممخص 

مدى وعي طمبة معهد التربية البدنية و الرياضية بمكونات و مخاطر عنوان الدراسة : 
 استهالك مشروبات الطاقة عمى الصحة العامة .

التربية البدنية والرياضية بمكونات مدى وعي طمبة معهد  عن كشفإلى تهدف كما 
 ة.مشروبات الطاقاستهالك  ومخاطر

لدى طمبة معهد التربية البدنية و  يكاف وعيال يوجد أنه من الدراسة الفرض و 
 . ةمخاطر استهالك مشروبات الطاقالرياضية  بمكونات و 

طالب بمعهد التربية البدنية و الرياضية ، اختيرت بالطريقة  271عينة البحث 
 . % 03العشوائية نسبتها 

أظهرت النتائج أن طالب معهد التربية البدنية و الرياضية ليس له  االستنتاجات من أهم
 .مشروبات الطاقة  ي الكافي بمكونات و مخاطر استهالكالوع

 االقتراحات و التوصيات :و في األخير من أهم 

و طمبة معاهد  الرياضيين استهالك مشروبات الطاقة بينأجراء دراسات حول انتشار 
 اآلثار الناجمة عنها في المدى البعيد و القريب .و التربية البدنية و الرياضية 

طمبة معهد التربية البدنية و الرياضية لديهم وعي كاف المستقبل فرضيات و من 
 بمكونات و مخاطر استهالك مشروبات الطاقة .

 . الطمبة-الصحة-مشروبات الطاقة-الكممات المفتاحية : الوعي
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 التعريف بالبحث

1 
 

 : مقدمة
تنفققحكوماتققلعكلم ققلمالكطتققاللكجلل قق كممو ققيكمققيكلمتققالجنم كل قق كالقق ك   تمقق كلم ققو كاك
تنضركلممثمركت كلممتم لعكاكلمنشرلعكلمج مق كلمتق كتق لالك قللكلمتفوقاالكاكتيمق كيق كت يمقيك

،ك للت لركلم و كطلظالكلمق رلعكلمتق كمتتتقبك وقلكك(5،ك فو ك2003)لمتاس ،كلمت ري ك
لإلنسل كاكتيم كإنتلومق كيق كلت ق كاكيق كلمااقعكللتق كم ق  كاقل رلكل ق كللسقتتتل ك ومقل ك

ك وم كخلمم كت كلألترلضكاكلمس املعكلم وم كلمسمل .كك
اكت كلألس لبكلمت كتؤثركل  كلم و ك  كلم ل لعكلمسقمل كاكلق الكلمت لتقيك شقفليم كتقبك

 , merton et julie) لم قو ك مقيكإ  قل مك تقلكيموقلكلمتشقلي كماخجقلةكلم قوم لمالاقبك
2001, p. 5)اكيق كلممثمقركتق ك ايكلم قلمالك،كلكمتققايركمق لك  قضكلمرملضقمم كتقليقق كك

لماللبكاكل رلككط تم كت ن كمان كلمشقخ كرملضقملكضقت كلمتوتتقبكلمرملضق كلم قلمت ك
كاكلمتسؤامملعكلمتترت  كل كلمك.

اكت ت ققققركلم قققققلامركلمتنشققققج كطوقققق كلألتث قققق كمتققققلكموققققلكتقققق كتقققق ثمركسقققق   كل قققق كلمالل ققققم كاك
م كيقق كلماسققجكلمرملضقق ك،كاكتقق كلمضققرارنكموتمققبكلمنققل كل رلككط كلمتقق ر م كاكلمتسققؤام

ل ققلر كلمتنشققجلعكلمرملضققم كلمتوظققار كلكت نقق كت قللمققلكط كت ققككلمتققال كضققلر ك لموسققالكيقق ك
لمتج حك يكي كلمتقل يكيل كت ثمرلتولكخجمر كومثكمقايكلمق متاركوسقلالكسق متل كلمتخقت ك

نوالكلنوقلكطتقرلضكخجمقر كمقلم قالكي كلمجبكلمرملض كط كت قلج ك قلمكلمتنشقجلعك مثقر كمق
كاكطترلضكلمق بكاكلمم  .

إضقلي كإمقق كت ثمرلتوقلكلمسقق  م كل ق كنيل قق كلمنتقللدك، مققيكلمتق للملعكلإللالتمقق كاكلمرملضققم ك
اكللات قل م كاكلألخالامق كاكللوتتللمقق ك،كيقل ك نققلككتق ثمرلعك  نمقق كاكنفسقم كاك ققوم ك

كاك شميكغمركت لشر.ككت مبك شميكت لشركلمالل م كلمتسخ تم كمولكطنفسوال
ك
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 : مشكمة1.
ط  وعكومل كلممثمركي كللمتنلكلمت ل ركت تت كل  كتقلكتقايرمكلموضقلر كمنقلكتق كاسقلليك
لمرلوقق كاكلمريل مقق كلموسققتلنم كي  قق وعكلمورمقق كا م قق كاكلمنشققلجكلم قق ن كلكاوققا كمقق كإلك
يققق كنجقققلحكضقققمحكإضقققلي كم ضققق اجلعكلمنفسقققم كاكلموملتمققق ك،كتتقققلكمقققؤ نكإمققق كومقققل كيموقققلك

متققق كمت قققرضكموقققلكلمفقققر كاكمتمققق كلمققققايك ققق  كنسققق  كنسققق  كم مقققر كتققق كلمتخقققلجركلم قققوم كل
طتققققرلضكلمق ققققبكتققققي ل كتققققبكيمققققل  كلللتتققققل كل قققق كاسققققلليكلمرلوقققق كاكلمريل مقققق كاكلمختققققايك
لمتترليققحكم ققنتجكطم قق لل كاكلسققتخ لالك  ققضكلمتققال كلمتنشققج كم وسققالكملمتنشققجلعك،كمتققايرك

وقققلكلرتفقققل كيموقققلكمتمقققلعكيللققق  كلققق كلمولوققق كتققق كلمجلاققق كلمتققق كموتلووقققلكلموسقققالكيمقققي ل كت 
كت  بكلمشرلمم ك.ك–لمض جكلم تانك

ط كإتملنمقق كتوقمققحكلمفاللقق كلموسققتلنم كم رملضقق كمتمقق كط كتمققا كتقق كخققاليكإت ققل ك رنققلتدك
م تقق رمبكتتاسققجكلمشقق  ككاكمققي ل ك شققميكتتقق رمكموقق كت ققم كمتمقق كلمقمققلالك قق ك ا كوقق اثك

كجئكطضرلركاكإ ل لعكم شخ كاكمثمركت ك لمكلألترلضكإنتلك  كنتمو كمس اككخل
 

كمولكآثلركس  م كاخجمر ك تنلايكلمتنشجلعكاكلمت ك ماكلمرملضكمقاالك  ضك لخت لر
كتتمليل ك.كرأل كلست تلمولكم ن كتنليس كغمت يكلم كو كلمتاعك

لمرملضم ككا  كت ت ركنالًلكت كلم شكالمخ ل كاتتنلي كتبكلمقمالكالألخالحكي كلمتنليس ك
ك. لمشرمف 

 
كلمتنشجلعكاكل  كس ميكلملمركر جعك تنلايلمت كايل كلمتبكتالم كتسوميكوللعككوك

تشرا لعكلمجلا ،كط   كالضولكط ك نلككلم  م كت كلمتخلجركلمت كترت جك ولكتقل يك
ل الكاوا ك لليكل تم كمليم كم لالكط ك لمكلمتشرا لعكت ج كشلر ولكلمجلا كوقل،ك منتلك

سمو  والكموت ا كلكميليكمثمركت كلمش لبكتام م ك ولكام نولك"ترملحكلمقا "كلملنك
 !لمو ليك  م موال

ط  وعكتشرا لعكلمجلا ك)كملمرم ك ايكاكغمر لك(كتاض كي كميكطنولةكلم لمالكاكيق ك
ط  وعكتتاير كم نكلم  لركاكلمم لرك،كخلمم كت كلمموايكطاكتبكلمموايكاكط   ك
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اككككككككلمنل كمشر ا ك متملعكم مرمكتنولكاكخل  كج   كت و كلمتر م كلم  نم ك
كلمرملضم 
كموققبكلمترممققيكيقق كلم وققاثكلم  تمقق كل قق كيلقق كلمرملضققمم كلمشقق لبك تققلكيققموالكج  قق كاموققلل

سقا ككت ل  كلمتر م كلم  نم كاكلمرملضم كألنوالكلم ن ركلموسقل كيق كلمتوتتقبك للت قلر ال
 م  وا كرال كا كلمت رم كاكلمت رمبكاكلمتتلرس .

يقققق كتيلمققق ككتقققالم كلمتوقققلمرلعكتققق كتخقققلجرك قققلمكلمتشقققرا لعكيققق كلمسقققنالعكلمتلضقققم كارغقققال
لإلا قلي،كام قياكلمق  ضكلمقككإمق كامقلالكشقرملعك قلمكلمتشقرا لعك تسقامحكتنتولتوقلككل مول

ي كوتالعك لللم كتستخ الكرملضقلعكتثقيكلمتسق حكاسق لحكلمق رلولع،كتتقلكمو  وقلكتقرت جك
ككك(2014،كaljazeera.net)ك.ي كطل ل كلمتشل  م ك لمسرل كالمقا 

كملألت ك:ك ككمتم كجرحكلمتسلؤيكلم لالكم  رلساكل م كي كسملحكلم
 تمانققلعكاكتخققلجركلسققتوالككك لمرملضققمكلم  نمقق كاكلمتر مقق القق كج  قق كت وقق ككتقق ل تققل

ك؟كلم لت  ل  كلم و  كتشرا لعكلمجلا
 التساؤالت الفرعية :

ل قق ككمقق كلم  نمقق كاكلمرملضققم ك تمانققلعكتشققرا لعكلمجلاقق لمتر كتققلكتقق لكالقق كج  قق كت وقق 
ك؟كلم و كلم لت 

 كل قق كمرملضققم ك تخققلجركتشققرا لعكلمجلاققتققلكتقق لكالقق كج  قق كت وقق كلمتر مقق كلم  نمقق كاكل
كلم و كلم لت ك؟

 .أهداف البحث :ك2
كلسققتوالككمشقق كتقق لكالقق كج  قق كت وقق كللمتر مقق كلم  نمقق كالمرملضققم ك تمانققلعكاتخققلجر

كلمتشرا لعكلمجلاام .
 :الفرضيات .3

 : ة العامةالفرضي 2.3.
تخققلجرك تمانققلعكاككج  قق كت وقق كلمتر مقق كلم  نمقق كاكلمرملضققم كمقق لكك مققليكالقق لكماوقق ك

ك ك.لستوالككتشرا لعكلمجلا
ك



 التعريف بالبحث

4 
 

 : الفرضيات الفرعية1.2.
رملضققققم كك تمانققققلعكلكماوقققق كالقققق كمققققلي كمقققق لكج  قققق كت وقققق كلمتر مقققق كلم  نمقققق كاكلم -1

  ك.لمجلاتشرا لعك
تخققققلجرك لكماوقققق كالقققق كمققققلي كمقققق لكج  قققق كت وقققق كلمتر مقققق كلم  نمقققق كاكلمرملضققققم كك -2

 . لستوالككتشرا لعكلمجلا
ك:البحث مية.أه4

 ق كك متاضا كومثكط كلمتشرا لعكلمجلاامقل ط تم  خالي ت  لم رلس  ط تم  تتض 
،كمتقلككككككتتس بكي كلضجرل لعكلمناالكاكتشقتعكللنت قلمكاا ق كلمترممقي ك للعكطثلركخجمرك
تققلكتققيلت كتنلاموققلكتققبكلمتشققرا لعكلممواممقق .ك ققللكاتققؤثركلمتشققرا لعككطللطنوققلكوقق كخجققر ك

ااق ككلمجلاام كل  كلمق بكالمووليكلم    كامللكلمووليكلموضت كال  كاظقلل كلمم ق ك
 و  يل     لمج    يل  اط ك.مانسامم تريبكت كض جكلم الكاكتق يكت كلستول  كلموسالك

 لمتسقتق ي يق  لمت ممقر ل ق  م تقي تق  ا ق  اللمق ،كت ت قر ومقث لمتوتتقب، يق   لتق 
 لق  الضقو   قار  منقل ت جق  تق لكلمقال كومقث ت ريق  يق  تتتثي طخرل ط تم  ا نلك

لبك  ققف كللتق كل ق ك ققلمكخل ق كاكلمشق    قف  لمج  قق  إا قلي اتق لك ط تمق كلمتالمق
كلمتشرا لعك

كلآلثقلركتشقرا لعكلمجلاق كامكلألسلسم لمتمانلعكتتض كط تم كلم وثكت كخاليك رلس كاك
كل كللستوالككلمتفرجكمولكاكلملنكناويمكي كتلكم  ك:ك لمنلوتك لمس  م
 مقققق لككلمت لمقققق اكك لم رلسققققلعكلمتقققق كت ققققلمدكتالضققققمبكلم ققققوإضققققلي كو مقققق  كإمقققق كك

ك. لمرملض كك
   كارللمتوالكنفسملكا وملك. ك لمكلم رلس كلت م كإرشل كلمج  كا كتفم
 ل كلستوالككتشرابكلمجلاك لمنلوتلمتق ميكت كلمتخلجرك.  
   م تشرا لعكلمجلاام كلألسلسم  توتاملعكك تالم كلمج. 

 : الموضوع اختيار سباب.أ5
ك.سالم  ا  لمتاضا  تنلاي إم   لتنل تاضالم  اطس لب للتم  طس لب  نلك
ك
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 :ذاتية أسباب -
كلمويللرمق ك اكلمت رسقك لم  نمقكل ق كتسقتالكت وق ك لموسقتمك لل تتقلالك لم قو يق  تتتثقي
ك لم قواكك قبكمتوسقم كلأل لةكلمرملضق طتج ،كا للتقلك   نمق ك لمتتاسقجك تر مكطستللكإن  تلك

كاكمللك:كك.تنوال  لت  شرمو  متث ا  لملم  لمج    م لكلمرملض ك،كخل  كم لموست
  ك.ما كلمظل ر كت فت كمالنت لمكخل  كتبكللنتشلركلمتستتركماترلضكلمتخت ف
 م فقققر كاكلمتوتتقققبك،كطنكوقققا ركلمتاضقققا كمسقققبكيققق كوققق ك تمققق كلم قققو ك لمنسققق  كط
ك.للت 

 ك.ال  م كلمتاضا كم  رلس كاكلم وثكت ريملكاكتنوومل
 
 :اب موضوعيه أسب -

لق الككللكلنقلكاوق نلك،كك لمرملضق كاكلم قو خل ق ك  رلسقلع لق   تقاير تق  لمقرغال ل ق 
ت وق كلمتر مق كلم  نمق كاككل ق كتسقتال ك لمتشقرا لعكلمجلاامقك لل تتلالك لم رلسقلعكلمخل ق

 يق  توتق  مشقرمو  لمج  ق  رطن م خقل لمقلن لمتاضقا  أل تمق  ، لإلضقلي ك لمرملضقم
يققق ك قققللكلمتوقققليك،اكلققق الكاوقققا كك لم قققومك ،كاكخل ققق كلننقققلكنفتقققق كلمققق كلمتالمقققكلمتوتتقققب
ك لم  نمقققك مجلمقققبكت وققق كلمتر مقققك لموسقققتمك لققق كلم قققوك تقققايركلمت  اتقققلعكلممليمقققكتققققلمم 

ك لمسقق  مك لمتقق ثمرلعك يقق كت ريقق كتقق لكالقق كلمج  ققك اكلمت وققك لمم مققركك لمرغ ققاكك،ك لضققملمرم
كمتمانلعك لمكلمتشرا لعكلمجلاام ك.

 و لث كلمتاضا ك،للكمشميكر جكتت مرلعكلم رلس ك لمشميكلملنكل م كجرولكو مق لك
كمستوحكلم رلس كاكلمت تحكطمثرك،كرغالكا  كلمترلوب

  لكيق ك قللكلمتاضقا كخل ق كتونققيكنق ركا  كلم رلسلعكلم  تم كلمتتخ   ،كل كمالك
 .  ام كلمويللرملمي ك
ك
ك
ك
 : مصطمحات البحث.6
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ك:م   تل لم رلس  تفل مال ط ال ت  إ 
  : الوعي 

تقق كلأليمققلركاكاووققلعكنظققركاكتفققل مالكلقق كلمومققل كاككلإلنسققل  ققاكتققلكممققا كمقق لككككككك
ك.لمج م  كت كوام 

 : مفهوم الصحة 
(كوقايكتفوقاالكك360لم  ق كلم ر مق ك) كوقلةكيق كلمت وقالكلمقاوميكتوتقبك - : لغةة

لم رنةكت كمقيكلمقبكطاكرمقبكيوقاك قوم ،ك :لم و كتلكم  :ك"لم و كي كلم   كلم ر م 
ك.كك(16،ك فو ك1997)طتمر كتن اركماس ،ككطنكس مالكت كلم مابكالألترلضك"

وقلايكلممثمقركتق كلم  تقلةككالم و ك  كتفواالكنس  كت كلمققمالكللوتتللمق كمسنسقل ،
ك.إلجلة لكتفواتلكتو  لكوسبكاوو كنظر ال

يق كلر كتوت كلل  كلمول رنكلم و كك"ولم كيق كلم ضقا،كمف قيكلمف قيكلمقلنك : اصطالحا
مققق ك قققلمج ب،كطاكمنف قققيكللنف قققليكلمقققلنكمققق ك قققلمج ب،كا قققللكلموققق ك قققاكتققق كلموققق ا كلمظقققل ر ك

ك.(161،ك فو ك1999)توت كلل  كلمول رن،كك  نفسنل"
الريتوققلكتنظتقق كلم ققو كلم لمتمقق كولمقق كتقق كلمسقق ل  كالمتتققليكلمت ليققل كالمسققالت كلم  نمقق ك 

الم ق مققق كاللوتتللمققق كاممسقققعكيققققجكتوقققر كخ قققاكلموسقققالكتققق كلألتقققرلضكالم  قققيكالم ل قققلعك
كالم وي."ك

لم وم كالأل  ل كلم قوم كم سق اكك اكإ رلككم ت لر كالموقللحك :مفهوم الوعي الصحي.
اتمقققام ككلم قققو كطنك"طنققق كلت مققق كإ رلككلمفقققر كمللتققق كالص رلككلمظقققرا كلم قققو كلمتومجققق 

،ك1990)توتقققق كلموققققا رنكاآخققققرا ،ككلتوققققلمكلق قققق كنوققققاكلم ققققو كلم لتقققق كم توتتققققب".ك)
 (290 فو ك

ل ققق كلم قققو ك،كاكلمقققق ر كل ققق كتج مقققحك قققلمك قققاكلمسققق اككلإلموقققل  كلمقققلنكمقققؤثركإمول مقققلكك
لمت  اتققلعكيقق كلمومققل كلمماتمقق ،ك  ققار كتسققتتر كتمسقق ولكشققميكلم ققل  كلمتقق كتاوقق كاقق رلعك
لمفققر كيقق كتو مقق كالو لتقق كلمتنيممقق كلمتقق كتوققليظكل قق ك ققوت كاكومامتقق كاكلمققككيقق كوقق ا ك

ك(41،ك فو ك2012)لتل كل  كلموحكاكيتالؤم،ككإتملنملت 
 : مشروب 
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 .لم شرن متالكإل ل مكخ م لكمالستوالك سللي  ا لمتشرابك
 لإلضقققققققققلي كإمققققققققق كت  مققققققققق كولوققققققققق كلإلنسقققققققققل كلألسلسقققققققققم ،كالمتشقققققققققرا لعكتشقققققققققميكوقققققققققيةلك

كلمتوتتبكلم شرن ثقلي  ت 
  الطاقة: 

ك  ققق كلمقققق ر كل ققق كلمقمقققلالك  تقققيكتقققل.كا نقققلكك قققاركل مققق  كم جلاققق كتثقققيكلمجلاقققك:كلمجلاققق 
كلمج لالك   ك ضت كي كلإلنسل ككلمتاوا  كي  لمجلا كلمممتللم لمممتمللم ك
كالمومال .

ك
 ك: ةمشروب الطاق 

 قق كنققا كتقق كلمتشققرا لعكلمتقق كت تققيكل قق كريققبكتسققتاملعكلمنشققلجكلنقق كلإلنسققل  كالمققكك
 سققققق بكتقققققلكتوتامققققق كتققققق كلمتن وقققققلع،كالمتققققق كتققققق كط توقققققل:كلممقققققليمم ،كومقققققثكتوتقققققانك قققققلمك

كلمتشرا لعكل  كمتم كم مر كت كلممليمم .
 الطالب: 
ك ترو ق  لم رلسق  متتل  ق  لمفر ق  مق  طتموقع لمقلن لمجلمقب  قا لموقلت    لمجلمقب مق ق 
 لمقك ا خل ق ، ج قق  امقم  لوتتللمق  يلق  متث قا  يلمج  ق  الموقلت  ، لم قلم  لمت  قمال
نتقلك توتقالوال للات قل ن، لإلنتقلم يق  تسقتقال اضق ل مشق  ا كل ألنوقال   قال الص

 الص لر  امثققلي  المتج مقق  الم  تق  لمتقل ن لإلنتقلم يق  سمشق  ا كلمقلم  للخت ل قما 
  لمجلمب  لل ي ك وثنل انق   (609،ك فو ك1977)تنو كلمجلمب،ككالمتوتتب لم ام 

 ج  ق  ا لمضق ج  تسقت لنال المرملضقم  لم  نمق  لمتر مق   ت وق  مق ر  تق  مقي لموقلت  
ك.لمونسم  ات  لمتخ  لع مي ي  لم مسلن كاكلمتلستر

ك
ك
 الدراسات السابقة و المشابهة :.7

 الدراسة األولى :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 Boissons*   نقال ك2015/2016 رلسق كروقانكلتقركل ق كلموقحكاكمو ق ك شقلالك

énergisantes . enquêtes sur l’état de connaissance et de consommation 

chez les étudiants universitaires de Tlemcen *كلمتنوداكا كلستخ تعكلم رلس ك
 ك ولت قققق كط ققققا مرك  قلمقققق ككاكجلمققققبكاكجلم ققققك512لما ققققف كاكل قققق كلمنقققق كتتمققققا كتقققق ك

كنتللدكنلمركتنولك:كإم كلم رلس خ  عك
 .لستوالككلمتشرا لعكلمجلاام كإم لمج   كمتم ا كك -
لمجقققققالبكلمقققققلم كلكم ريقققققا كتققققق لكخجارتوقققققلكمقاتقققققا ك لسقققققتوالككلمتشقققققرا لعكك قققققبطغكك -

كلمجلاام .
 الدراسة الثانية :
 Sarah K. Fields , James Macdonald , Allan M. Joseph Loren رلسق ك

,E. Wol : كبعنوان
*Consomptions of Sports and Energy Drinks by High 

School Athlètes in the United States: A Pilot Study* 
لم رلس كإم ك رلس كلستوالككلمتشرا لعكلمجلاام ك لمثلنام كيق كلمالمقلعكلألترمممق ككو  ت

جلمققبكاكجلم قق كاكخ  ققعكك99اكاقق كلسققتخ الكلم ققلوثا كلمتققنودكلمتسققو كاكل قق كلمنقق ك
كإم كنتللدكنلمركتنولك:

 . متملعكم مر كي كلمثلنام ك م كلمجالبكام لمجلامتالكلستوالككلمتشرا لعكك -
لعكطاكلآلثقلركل كطنتلجكلستوالكك قلمكلمتشقرا كت كجالبكلمثلنام كلكم ر كسالكلمق مي -

ك.كلمولن م كم تشرا لع
 :ةالدراسة الثالث
 OLADJO THOMAS ADEPOJU .VICTORIA رلسقققققق ك:

OLUWAKEMI OJO   بعنوان : 

**Consumption Pattern of Energy Drinks byUniversity of 
Ibadan Students and Associated Health Risks Factors** 
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) لارك  يعكلم رلس كإم كتو م كلمتخلجركلم وم كألر بكطنال كت كلمتشرا لعكلمجلاام ك
،كا كلستخ تعكلم رلس كلمتنودكلما ف كك ار ،كإترم،كرم ك ايكاتلرملعكتلتل ار(

كجلمبكاكخ  عكإم كلمنتللدكنلمركتنولك:كك307ل  كلمن ك
كم ققر كسققالكلقق  كا مققيكتقق كلمتشققلرمم كلقق كلمتمانققلعكالمتخققلجركلم ققوم كلمتوتت قق كمققال -

 لمترت ج كلستوالككلمجلا كلمشرلب.
 .لموتاض كللمم كاملنعكوتمبكلمتشرا لعكلألر   ك رو كك -

 : عةالدراسة الراب
 Tom Deliens .Peter Clarys . Ilse De Bourdeaudhuij .andدراسةةة 

Benedicte Deforche : بعنوان 
*Correlates of University Students’ Soft and Energy Drink 

Consumption According to Gender and Residency* 

مجققققققالبك رلسقققققق كلم الاقققققق ك ققققققم كلمولت قققققق كلم  ومممقققققق كاكلسققققققتوالككلكإمقققققق  قققققق يعكلم رلسقققققق ك
اكاق كلسقتخ تعكلم رلسق كلمتقنودككلإلالتق لمجلاامق كايققلكم وقن كاك م تشقرا لعكلم ليمق كا

كجلمبكاكخ  عكإم كنتللدكنلمركتنولك:كك44لما ف كل  كلمن كتتما كت ك
 كلمجلاام كاكتنلايكلمتشرا لعكلم ليم كت تق ميكلمموبك -
ك. جالبكمكوايكتنلايكلمتشرا لعكلم ليم ك ضبكاالل ك لرتاك -

 الدراسة الخامسة :
 بعنوان : Dariusz Nowak and Artur Jasionowski: دراسة 

Analysis of the Consumption of Caffeinated Energy Drinks among 

Polish Adolescents  

تو ميكلستوالككلمتشقرا لعكلمجلاامق كلنق كلمتقرل قم كلم امنق مم كاكاق ككإم   يعكلم رلس ك
ترل ققحك،كاكاقق كخ  ققعك ققلمكلم رلسقق كك2629لسققتخ تعكلمتققنودكلمتسققو كاكل قق كلمنقق ك

كنتللدكنلمركتنولك:كإم 
 لمجالبكلملم كتلرسالكلمرملض كملنالكطمثركلست  ل لكمشربكتشرا لعكلمجلا  -
 .كتشرا لعكلمجلا كتوظ ك ش  م كم مر ك م كلمترل قم  -
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 : السابقة الدراسات نقد.7.7
 لسقتوالك يق  لم رلسق   تاضقا  لمترت جق  لمسقل ق  الم رلسقلع لم وقاث لقرض   ق 

 لم وقث، اتوتت قلعكالأل الع لأل ق ل  يق  لختاليوقل ت  ا لمرغال لمتشرا لعكلمجلاام ،
 .ل مول لمت  مح  إتملننل لمنقلج ت  توتال   نلك ط  إل
اكككلمثلنامق  م مقلع اجلم قلع ج  ق  تق  تتتث ق  لمنق  ل ق  لم رلسقلع طغ قب رميع -1

 لمولت لعكلمرملضم 
 طاككككككككك لمتور ق  إوقرلة يق  لما قف  لمتنود ل   لم رلسلع لغ ب للتت ع  -2

 .لم رلس 
  ا  لم قوم  لمثقليق  نشقر يق  لمتسقتق  م كلم وقاث ل ق  لم رلسقلع طغ قب رمقيع -3

ك.لألخرل لماسللي
 : الحالية الدراسة في السابقة الدراسات بين أوجه التشابه.7.7
 : ت  لمسل ق  لم رلسلع تخت   ل   للجال   فضي تتمنل مق 

 .المرملضم  لم  نم  لمتر م  ت و  اجلم لع ج    ت  لم وث توتتب لمن  لختملر -1
 لما ف كاكلمتنودكلمتورم  كي كلم واثكلمتستق  م كل كشلةكلهلل لمتنود لختملر  -2
 .للست مل  طسل     ض  ملغ  جرمق  - -3
 .لمتنلس   لإلو للم  لمجرح لختملر -4

 
 خالصة 

وققق كلمتقققاعكأل كلسقققت تلمولككإمققق  لخت قققلركلمتنشقققجلعكموقققلكطثقققلركسققق  م كاكخجمقققر كت قققيك
م ن كتنليس كغمركتتمليل ك،كا  كت ت ركناللكت كلم شكاكلمخ ل كاكتنلي كلألخقالحكيق ك

ك.كلمتنليس كلمرملضم كلمشرمف 
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 : تمهيد
منػج اديدػػياظمػوامػفيوااسػػقاايسػباؽلادسػبؽاعمػ النػػفاد مػؿاعمػ اوسػػ ا مشػوببااططقةػ 

منػػػػػػػػػػػػفا عالمػػػػػػػػػػػػ اجدقودػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػجبدقتااطنشػػػػػػػػػػػػقطااطػػػػػػػػػػػػ  نقاباطدسػػػػػػػػػػػػي  اظمػػػػػػػػػػػػوتالبؿ
بازي ػػػوتاعػػػنقعجفاباجسػػػ اانجشػػػقو ا جػػػ ا اطبالدػػػقتااطمج ػػػيةاايمود دػػػ  سػػػق 1977 عػػػقـ

 ػ اااطمنػج اادسػجميؼ .2006 عالم اجدقود اميجمفػ اسػقاعػقـا055بعؿاإط ال ثوامفا
بةػيا ػ وتا دئػ ااطءػ الاباطػيبالاايمود دػ اسػقاج ودػواا50إطػ اا81سئ ااطشبقبامفاعمػوا

لفاب ػػضااطشػػو قتااطمنجدػػ اطػػفاجػػوبجاطممنػػج اعمػػ النػػفابػػيدؿاةػػقنبنقا 2007 عػػيواعػػقـ
 وببااططقةف()مشاطممييوات

جسج طبااطمشوببقتااططقةبد ابقطيعبصاسئ ااطموا  دفلابقطنظواإط ااطعبوةااطجقا
ج  سمقلاباطمجمثم اسقااطنشقط ابجسج مؿاإلطقط ااطسموايالؿااط فالتلالبااطزدقيةاسقا
اطجو دزاسقاموا ؿااالمج قنقتلابجسج مؿالدضقاسقاةقعقتااطودقض اباطمال ق اسم  ا

امنشط ايعضقلااطدسـلاط فايبو قاايسقسقاادجمقعقابقطيود اايبط ااطمشوببقت
لامفابقبالنمقاجد ؿااطموا  دفااط دفادجنقبطبنمقادوديبفااطظمبوابعبوةاادجمقعد ا

ا.ج يممـاعم النمـانشطقلاودقضدبفاب و دبف
بدم فااط بؿاإفااسجمالؾا   ااطمشوببقتااططقةبد ادنشطااطدسـاسقااطبياد لابفضؿا

دف ياايطبقلا.باطفدجقمدنقتااطجقاج جبدمقلابطدسابف ؿامقاجـاجوبددفاباالعج قيابفاطس وا
 (2582)ي دمقؿااطيدفالبطمقفلاااعم اميقطوااسجمالؾا   ااطمشوببقت

ا
ا
ا
 
ا
ا
ا
ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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 مشركب الطاقة:تعريؼ .1
"مشوببالططقةػ ا ػبااالسػـااطجدػقو ابالادشػدواإطػ ال اج ودػؼامػفابدمػ انظػواامعطمح

  2582لاسونسق(اسقاعقـاANSESب قط ااطسالم ااطع د ااطبطند ا)
اطمشػػوببقتااطم وبسػػ ابقسػػـا"طقةبدػػ "اج جػػب اعمػػ ايمػػدطامػػفااطمو بػػقتالطميجمفػػ ابعػػقيةا

باطسػػػ ودقتالباااألكؿ(،الجػػػدكؿ )اBباطفدجقمدنػػػقتااglucuronolactoneلط ػػػقسددفااطثػػػبودفلا
ااطم مدقت

  مػػػقالنمػػػقاةػػػياج جػػػب الدضػػػقاعمػػػ ام جطفػػػقتامػػػفاب ػػػضااطنبقجػػػقتامثػػػؿااطءوانػػػقاباطدنسػػػن 
(Saisine n° 2012-SA-0212, p. 05)ا

جػػػػيعقااطشػػػػو قتااطمنجدػػػػ اطمػػػػ  ااطمشػػػػوببقتابانمػػػػقاج مػػػػؿاعمػػػػ ازدػػػػقيةااطنشػػػػقطااطػػػػ  نقا
اإلنسػػػقفلا دػػػثالنمػػػقاجمػػػيااطدسػػػـابقططقةػػػ لابج مػػػؿاعمػػػ ازدػػػقيةامسػػػجب اباطدسػػػي اعنػػػيا

اطجو دػػزااطػػ  نقاباطجنبػػفاباالسػػجد قظلابعمػػ ا ػػ ااايسػػقسادػػجـااطجػػوبد اطمػػ  ااطمشػػوببقتلا
-Marianne Picard) بسمػػقاجم ػػ ااةبػػقاًلا بدػػًواامػػفااطمسػػجمم دفلابيقعػػ امػػفاسئػػ ااطشػػبق

Masson, Julie Loslier et autre, vol 13 n°2 décembre 2014, p. 5) 
 المككنات المحتكل  عنصر

معيوااعطنقعقابا مغ  Caféine 50-350كافييف  
اطدمقزا طبد قلامنبف

 اط عبقااطمو ز  

ج جب ا مدقتامفا مغ Guarana  35-350 الغكارانا
اط قسئدفاباطثدببوبمدفا
 باطثدبسدمدفاباطجقندف

tanninsلابجسج مؿا
 . منبفابمن صاطمبزف

  مضالمدنق مغ Taurine 25-4000التكريف 

معيواطبد قامفا مغ Ginseng 25-600الجنسينؽ 
اطدنسنسديا
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(gensenosides) 

الغمكككركنكالكتكف
"Glucoronolactone 

إنجقجااط اجد امفا مغ 600-1135
اطدمب بزالمشجؽامفا
  مضااطءمب بوبندؾ

د يثااالدنبزدجبؿاجبازفا مغ Inositol 600-1135إينكزيتكؿ 
بدفاب ضااطمبايا

  اط دمدقئد اسقااطدسـ

جشمؿااطفدجقمدنقتا ةكفقا لفيتاميف فيتاميف )ب(
طم ببقفاسقااطمقلاجشقوؾا

سقااطجمثدؿااطء ائقا
 طمطقة 

ا4جبسدوااطمبايااطء ائد ا مغ  72-0 سكر
  دمب قطبو ا/اغواـ

 
 ك مككناتها الرئيسية محتكيات مشركبات الطاقةيمثؿ الجدكؿ األكؿ: 

 
 الفرؽ بيف مشركبات الطاقة كمشركبات الرياضية :.1

بمشػػػػوببااboissons énergisantesاديمػػػطااط ثدػػػػوامػػػػفااطودقضػػػػددفابػػػػدفامشػػػػوببااططقةػػػ 
بايمػػػػػػالحا اطسػػػػػػ ودقتااطبسػػػػػػدط  مػػػػػػفااطػػػػػػ  ادج ػػػػػػبفااSPORT DRINK اطودقضػػػػػػ 
 دػػػثاد مػػػؿاعمػػػ اج ػػػبدضااطفقةػػػيامػػػفاسػػػبائؿااطدسػػػـا باطببجقسػػػدـب  قطعػػػبيدـب اطم يندػػػ 

الثنػقلاممقوسػ ااطنشػقطااطودقضػق بقطسػ واتااط واودػ  بدػزبيااطدسػـ اطدفػقؼ ن ا ػيبثبدم
ب ػػ اامػػقاالاد   ػػفامشػػوببااططقةػػ ااطػػ  اد مػػؿاعمػػ اطػػويااطسػػبائؿامػػفااباةػػتااطجمػػودف

اطدسػػـاطػػ ااددػػباعمػػ ااطودقضػػددفاعػػيـااسػػج مقؿامشػػوببااططقةػػ ا بػػيدؿاعػػفامشػػوببا
 Institut national de sante publique du) البدنياطودقض البالثنقلاممقوس ااطنشقطا

Québec., N° 2 aout 2011) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :في تككينها  الفرؽ .1.1
 Powerade® (100 ml) Gatorade® (100 ml) التركيبة

 كيمك كالكرم 25 كيمك كالكرم16.3 السعرات الحرارية
 0 0 الدهكف

مجمكع الكربكهيدرات في 
 السكريات

 غ  6 غ 3,9

 0 0 بركتيف
 0 0 األلياؼ الغذائية

 مغ 50 صكديـك
 

 مغ 52

 مغ 14 لـ يشر اليه البكتاسيـك
 مغ 47 - كمكريد

 مغ 5 - المغنيسيـك
 ك الرياضة ة:يمثؿ الفريؽ في تككيف بيف مشركب الطاق2الجدكؿ

 : ةالطبي ةمف الناحيالفرؽ .2.1
 ط قاججفقعؿااطمشوببقتابش ؿاع دحاسقااطدسـلاددبالفاجج  ؽاثالثايعقئصا:

 دػػػػـا/اطجػػػػوا امػػػػزد امػػػػفاا15إطػػػػ اا05جو دػػػػزااط وبب دػػػػيواتاد ػػػػبفامػػػػفا ػػػػباطقا
اط وبب دػػيواتااطجػػقاج جػػب اعمػػ اسػػ وااطفبا ػػفا ػػبااي ثػػوامنقسػػب اطزدػػقيةال سػػيةا

ااططقة ا باسػ واط وبب ديواتاسقااط ضالتا ط فااط نعوااطوئدسقااطمشوببقتا
ااطدمب بز 

 اب مدػقتا بدػوةا ددبالفاد بفا نقؾامقاد فقامفااطم ػقيفا دػجـاس ػيافاااطعػبيدـب
اسقااط وؽ ابطدسا  اا بااط قؿابقطنسب اطمشوببقتااططقة  

 يودػػ ااط مبضػػ اسػػقااطمشػػوببقتاددػػبالفاج ػػبفام قدػػي ا)اطػػوةـااطمدػػيوبددنقا ا
ا(الباةمدم ااط مبد اط قاالاجفثوعم ااطم ية7

بط فاجشدوااط ثدوامفااطيواسػقتابايب ػقثاإطػ ااط ثدػوامػفاايضػواوااطنقدمػ اعػفاجنػقبؿا
 ػػػػ  ااطمشػػػػوببقتنابطػػػػ طؾانػػػػو الفااط ثدػػػػوامػػػػفااطيبػػػػوالادنعػػػػ بفابجدنػػػػباجنػػػػقبؿا ػػػػ  ا
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 (2585لاTitz Marie)ااطمشػػػػوببقتلاباالسػػػػجءنقلاعنمػػػػقابمشػػػػوببقتابلغ دػػػػ اليػػػػو 
 :تصنيؼ مشركبات الطاقة .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Marianne Picard-Masson, Julie Loslier.)ا: تصػػنيؼ المشػػركبات الطاقكيػػة 1كؿ الشػػ

Pierre Paquin et Karine Bertrand, vol 13 n°2 décembre 2014, p. 6)ا
 

 ػػػقامشػػػوببقتا السػػػد د اجػػػجـاج بئجمػػػقاسػػػقاعمػػػبا: المشػػػركبات الطاقكيػػػة المنتظمػػػة .1.2
 ؿا8ممؿالباسقازدقدقتاا205-055
مػؿ(اسػقاشػ ؿاا855-05 قااطمشوببقتا دـاعءدوا)عقيةاالمركزة : المشركبات .2.2

ا« shots énergisants » اك « shots », « Energy shots »مو زلاجيع ا
لابجسػػق ـا(3)الجػػدكؿ بقطم قونػػ امػػ اايشػػ قؿااطج مديدػػ لاسمػػقامو ػػزةاطمءقدػػ اسػػقااط ػػقسددفا

االسجمالؾامفاعيةاب ياتاسقابةػتاممػقادػفي اإطػ ااسػجمالؾا مدػقتاعقطدػ اسقاجسمدؿا
امفااط قسددف 

ا
ا
ا

 مشروبات الطاقة

 

 مختلط بالكحول خالي من الكحول

 منتظم

 

 مركز

 

مخلط مع 
 الكحول

مختلط 
 يدويا

 
ex : Red 

bull® 

Monster® 

 

ex : 5 hour- 

Energyshot® 

 

ex : 

Octane® 

Rev bleu® 

 

ex : Red 

bull® + 

Vodka 

 



: مشركبات الطاقة األكؿالفصؿ   

18 
 

 ةعالمال
 
 

لكافييف التركيز ا كمية الكافييف )ممغ( شكؿ
 )ممغـ / لتر(

 مشركبات الطاقة العادية
Red Bull® 

 
 320 80 ممؿ  250عمبة 

Monster®  346 164 ممؿ473 عمبة 
 مشركبات الطاقة المركزة 

Red Bull 
Energyshot® 

ممؿ 60حقنة   80 1333 

Hype Energy 
shot® 

ممؿ 60حقنة   148 2467 

5 Hours 
Energy® 

ممؿ 57حقنة  190 3333 

 
 : يمثؿ محتكل الكافييف في  بعض مشركبات الطاقة العادية كالمركزة 3الجدكؿ 

 
 مشركبات الطاقة الكحكلية : .3.2

٪ا  ػبؿ ا7مشػوببقتااططقةػ لابط نمػقاج جػب اعمػ ا ػباطقاطمنجدقتاممقثم اسقامظمو قا
جسػػبدؽامشػػوببقتااططقةػػ ااط  بطدػػ ا ػػقامشػػقبم ادػػيااطجمػػؾااطمسػػجييم اط عػػياواتاغدػػوا

اطجشػػػػقبفابػػػػدفا ػػػػ دفااطنػػػػبعدفامػػػػفااط  بطدػػػ  اس نػػػػفادم ػػػػفادػػػػ بااطزبػػػػقئفاايعػػػػءواسػػػػنق ا
 مػػػؽاايمػػػوااطمشػػػوببقتادم ػػػفالفاديمػػػطااطمسػػػجمم دفابجدػػػقوااطجدزئػػػ ابغدػػػو ـاعنػػػيمقادج

ابقطجمددزابدفااطمنجدقتااطجقاج جب اعم ااط  بؿلابجمؾااطجقاالاج جب اعم ااط  بؿ ا
اطيمطػػػػقتااطدػػػػق زةاطمشػػػػوباطػػػػيدمقامدػػػػزةا بنمػػػػقال ثػػػػوااةجعػػػػقياامػػػػفاشػػػػوالامنفعػػػػم امػػػػفا
مشػػػػوببقتااططقةػػػػ اباطمشػػػػوببقتااط  بطدػػػػ لابل ثػػػػواةبػػػػبالايبطئػػػػؾااطػػػػ دفاالاد بػػػػبفاط ػػػػـا

  ااط  بؿ
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س ياجـااطج وؼاعم اعيياةمدؿامفااطمنجدقتامػفا ػ اا. اؿااغدوامجطبو  اااطمدقؿاالادزا
 ,Institut national de sante publique du Québec) (®Rev Bleu®, Octane 7اطنبعامجػؿا)

nov 2010, p. 2) 
 : سكؽ مشركبات الطاقة.3

منػج اديدػػياظمػوامػفيوااسػػقاايسػباؽلادسػبؽاعمػ النػػفاد مػؿاعمػ اوسػػ ا مشػوببااططقةػ 
منػػػػػػػػػػػػفا عالمػػػػػػػػػػػػ اجدقودػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػجبدقتااطنشػػػػػػػػػػػػقطااطػػػػػػػػػػػػ  نقاباطدسػػػػػػػػػػػػي  اظمػػػػػػػػػػػػوتالبؿ

تاعػػػنقعجفاباجسػػػ اانجشػػػقو ا جػػػ ابازي ػػػوا اطبالدػػػقتااطمج ػػػيةاايمود دػػػ  سػػػق 1977 عػػػقـ
دسػجميؼا ػ اااطمنػج ا .2006 عالم اجدقود اميجمفػ اسػقاعػقـا055بعؿاإط ال ثوامفا
بةػيا ػ وتا دئػ ااطءػ الاباطػيبالاايمود دػ اسػقاج ودػواا50إطػ اا81سئ ااطشبقبامفاعمػوا

لفاب ػػضااطشػػو قتااطمنجدػػ اطػػفاجػػوبجاطممنػػج اعمػػ النػػفابػػيدؿاةػػقنبنقا 2007 عػػيواعػػقـ
ا .طممييوات

 العالمات التجارية المختمفة  لمشركبات الطاقة :.1.3
بج نػػقااطثػػبوااي مػػو اودػػيا red bull لبا مػػقاد جػػبابقين مدزدػػ  ودػػياب ػػؿ:اريػػد بػػكؿ  -1

لالاانػػفالفادم ػػ اوبادػػقاعقطمدػػقاسػػقالدقمنػػقا اطنمسػػق مشػػوبباغػػقز اد ػػبيامنشػػف اإطػػ بػػبؿا
طمبادمػ اايعدػقلااطدسػي ااenergy drink    ادبقعا قطدقاعم النػفامشػوببااططقةػ ا

ممدمدجػػواا205ج جػػب ا ػػؿا .سدجقمدنػػقت بعمػػ  مػػبايامنبمػػ   جػػبال اعمػػ باط  مػػق اب طػػؾاي
 600 ,جػبوادف ممػ  100 (سػ وبز لغم ػبز) اطسػ و غػواـامػفا27منػفاعمػ ا ػباطقا

جػـاإنجػقجاودػياب ػؿايػقطقامػفا .اط ػقسددف ممػ امػفا15لاسدجقمدفاباباغمب بوبنبال جبف مم 
ا.2003 لباطمجب قانظقـااط مد ااطء ائد (امن اعقـ اطس و  اطس وا)طموض 

ا855ممدمدجػواسػقاا205عببةامفامشوبباودياب ؿا دػـا ممدقو جـابد  2000 يالؿاعقـ
ا205ب ػػػي قا اطممم ػػػ ااطمج ػػػية قيبؿا ػػػبؿااط ػػػقطـ اببمػػػ اعػػػييااط مػػػبااطجػػػقاجػػػـابد مػػػقاسػػػ

ممدػػبفاعمبػػ اسػػقانفػػسااط ػػقـ اسػػقا ػػدفالفاجػػـابدػػ ا ػػباطقاممدػػقو اعمبػػ امػػفاودػػياب ػػؿاسػػقا
 (4ؿ) الجدك.بمياا بؿااط قطـا825سقا 2003 قـع

ابالكاليات المتحدة 2008المبيعات ك أسهـ السكؽ مف مشركبات الطاقة في عاـ  : 4جدكؿ 
النمك  حصة السكؽمبيعات دكالر  عالمة التجاريةال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 ماركات أخرل :.2
لان عػػػقال ثػػػوامػػػفا  Power) عالمػػ اجدقودػػػ اسػػػقادمدػػػ الن ػػػقلااط ػػقطـامثػػػؿا055اطدػػـب

Horse®, XXL®, Rock Star®, Black®, Monster®, Dark Dog®ا(ا
اسػػػػـااط المػػػػ ااطجدقودػػػػ ا ػػػػبال ػػػػـاعقمػػػػؿااباطسػػػػببااطب دػػػػيااطػػػػ  ادد ػػػػؿاب ػػػػضاابليدػػػػوال

السػبؽا ػجالؿاادديةابااتاعجمقياج زدزاابا دـااطمبد قتسقااطمقو قتاج  ؽالعم ااةمـا
 (Saisine n° 2012-SA-0212) ديديةامفااطجيابدوااطمقم اطمشو  ااطجقاجودياافاجبوز

فػي الكاليػات المتحػدة،  2008:المبيعات كأسهـ السػكؽ مػف مشػركبات الطاقػة فػي عػاـ  3جدكؿ
 ,Institut national de sante publique du qubec) عالمكزبعمى العالمات التجارية، كالشركة 

nov 2010, p. 4) 

 استراتيجيات التسكيؽ :.4
 إعالنات :.1.4

 2007/2008 امريكي
 360695000 40 2442 (llu  drrريد بول) 

(monster, hansen 

naturel, distribué par 

coca-cola) 

145501200 16 9473 

) rockstar distribué par 

pepsi 
98980740 11 0492 

AMP distribué par 

pepsi 
35563840 4 21402 

Jeva moster,hansen 

natureldistribué par 

coca-cola 

23372480 245 217462 

full throttle distribué 

par coca-cola 
22447790 245 33423- 

monster energy,XXL 

distribué par coca-cola 
18888550 2 30415 

dubleshot,starbuckes  

distribué par pepsi 
17989410 2 N/D 

AMP overdrive, 

distribué par pepsi 
13888560 145 31460 

NOS, distribué par 

coca-cola 
13610250 145 97491 

SOBE no Fear, 

distribué par pepsi 
12585750 144 47478- 

rockstar juiced 

distribué par pepsi 
10756800 142 17436- 
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دسػجنياجسػبدؽامشػوببقتااططقةػػ اإطػ ا ػيا بدػػواعمػ ااطعػبوةااطموجبطػػ امػ اث قسػ ااطشػػبقبا
اطجػػػقاغقطبػػػقامػػػقادجدمػػػ اسػػػقامو مػػػ ااباطمءػػػقمواتطميػػػقطوابقاج مػػػؽاطجػػػقاجب ػػػبؿااطمباضػػػد ا

 (Bénédicte Loriers, 2011, p. 4) بااطموا   

إط ا يا بدواسقادمد ااإلعالنقتااطجقاجنسباإطػ اب ػضااجسجييـ اطش قواتااطمسجييم 
ا(2)الشػػكؿ ا.بااطجػػقااجشػػد اعمػػ ااسػػجمال مقادشػػ ؿامفػػوطااطمشػػوببقتامنػػقس ا ػػ  مػػفا

 باد جػوحااسػػجيياـامنجدقجمػقاطزدػقيةااطدمػػياممػقادد ممػقاج ظػػ ابشػ بد ا بدػوةابػػدفااطشػبقبا
سػػقا طػػؾااطيواسػػ الاط مػػؿلابممقوسػػ ااطودقضػػ البا ضػػبوا فمػػفااطبػػينقالبااط  مػػقالابمػػقا

اطػػدسا نقطػػؾا ػػيبياعمدػػقامبعػػ ابمػػقاطالسػػجمالؾاممػػقاةػػيادػػفي اإطػػ ااباسػػقاطدمدػػ  اط مػػـب
 Marianne Picard-Masson, Julie.)جنقبطمقابش ؿا بدواةيادفي اإط الثػقواسػمبد ايطدػوةا

Loslier, Pierre Paquin et Karine Bertrand, vol 13 n°2 décembre 2014)ا
شػػو قتامشػػوببقتااططقةػػ اجفضػػؿاةنػػباتااطجبزدػػ اغدػػوااطج مديدػػ امثػػؿااط نػػباتاااليبقودػػفا

الااطمباةػػػػ ابعػػػػف قتااإلنجونػػػتالمباةػػػػ ااطشػػػػب قتااالدجمقعدػػػ امثػػػػؿااطفدسػػػػببؾ اط قطمدػػػ ا
(Richard Blanchet ,Alexandra Bwenge ,Jean-Nicolas Blan ،nov 2010)ا

 
 : شعار ريد بكؿ )يعطي أجنحة(2الشكؿ 

 : المنتجات.2.4
طجبسػػػػد اسػػػػبؽا ػػػػ  ااطمشػػػػوببقتااططقةبدػػػػ الاابضػػػػ تااطشػػػػو قتااطمعػػػػن  اطممشػػػػوببا

ا لايمطػػػقتاديدػػػػيةامػػػػفااطم بنػػػقتاباطج بئػػػػ اباطجءمدػػػػؼااطدػػػػي ااططػػػقةب ان مػػػػقتاديدػػػػيةا
(http://www.powerade.com/fr/ingredients_essentiels.html). عمػػ اسػػبدؿااطمثػػقؿاودػػيا

سػػػػػؿالابط ػػػػػفاج جػػػػػب اعمػػػػػ انفػػػػػساا0:زدقدػػػػػفاعػػػػػءدوةاج جػػػػػب ا®اEnergyshotبػػػػػبؿا
ا(3الشكؿ اطم بنقتااطوئدسد امثؿاااليتااط بو ا)
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 العالمة التجارية ريد بكؿ *shot*: شكؿ عبكة * 3الشكؿ 

 
 :الفئة المستهدفة .5

اطمباضد اباطش قواتااسئ ااطشبقفااطمسجميس اايبط اطجسبدؽامشوببقتااططقة  
اط يوةاعم ااطج مؿلاباطموبلةللاا:ا(االاجيعااطمدقؿااي اغمبض4الشكؿاطمسجييم ا)

بويبيااطف ؿاباطنشقطااطدنسق ا قطدقلااط يديامفااطشو قتااطمعن  اجسجميؼااطنسقلا
 منيفض ااطس واتااط واود اباسجيياـااطم بنقتااططبد د اآلفام ااإلعياواتا

(http://www.powerade.com/fr/ingredients_essentiels.html.) 

   
 شعارات المستخدمة لجذب الزبائفال: 4الشكؿ 
 :في الجزائر 1.5.

 بػػػيدؿاا05بػػػيلتالعػػػالاسػػػقااطسػػػبؽااطدزائودػػػ اسػػػقابةػػػتامب ػػػواسػػػقاسػػػنباتااطجسػػػ دندقتا
عػػػ قاطم  ػػػبؿالاجظمػػػوامشػػػوببقتااططقةػػػ ااآلفاالسػػػجمياؼالبطئػػػؾااطػػػ دفادوغبػػػبفاسػػػقا

 ,®Red Bull®, Black Energy®, Burn) ج سػػػدفاةػػػيواجمـااط  مدػػػ اباطدسػػػيد امجػػػؿ

Monster®, Rockstar® ..... )ػػؿاسػػنفاسػػقااطسػػبؽااطدزائودػػ اااططقةػػ اجػػزياي مشػػوببقتا 
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 Dr Lamine Redouane MEKACHER, Dr Amina ZOUANI, Pr) (5الشػػكؿ )

Mohammed AZOUZ, Pr Mohammed REGGABI, p. 50) 
 
 

   

   
 : يمثؿ المشركبات األكثر مبيعا في الجزائر 5الشكؿ 

 
اططقةػػ اج جسػػباشػػ بد امجزادػػيةاسػػقااطدزائػػو ابةػػيالي ا طػػؾاإطػػ انمػػباةػػب اا ػػ  امشػػوببقت

 ؿااي دقـا ا ج ام اجزاديالس قو قااطجػقااججػوابحابػدفاا طم المقتااطجدقود اايدنبد اسق
اطفبائػػيابااطمنػػقس اطمػػقاجءػػزبايجاطم مبػػ لا ػػ  ااطمشػػوببقتااطجػػقاجنسػػباا875يجاباا825

بامشػػوببقتااططقةػػ ا ػػقااطشػػبقباباطبػػقطءدفااسػػجمؿاطفئػػفااطجػػقاجبسػػوع ااطسػػبؽااطدزائودػػ  ا
 ا جػػػ اجسػػػمدقتام مدػػػ ام المػػػقتااطجدقودػػػ اايدنبدػػػ اطجزي ػػػوامػػػوةاليػػػو طا ػػػ اامػػػقادمػػػنح

ا ا(0اطدمػػػقا)اطدػػػيبؿااجمدػػػؿاإطػػػ ادػػػ بااطمزدػػػيامػػػفااطشػػػبقبااطمدػػػقؿانيوطػػػتاسػػػقا ػػػ اا
اططقةبدػػ اباطنجػػقئ اسػػقاجزادػػيامسػػجمواؼادقطسػػنباتااطم بمػػفاسم ػػيؿانمػػباسػػبؽااطمشػػوببقتا

-http://reporters.dz/index.php/region/84oran) ٪اسػػنبدق85سػػقااطدزائػػوادػػزيايابم ػػيؿاا

boissons-energisantes-et-effets-secondaire) 

 
 المصنع ةالمارك
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Red Fire® الصناعات الغذائية تاجنانت ميمة 
TNT® ش.ـ.ـ جايا منتجات بجاية 

Star Energy® الصناعات الغذائية بجاية 
XXL Energy® شركة الغد الجزائر 

 مثاؿ عمى بعض المنتجات التي يتـ تصنيعها كبيعها في الجزائرا: 5 الجدكؿ
 : تهالؾ مشركبات الطاقة.اس1.5
اسػػػجمالؾا ػػػ  ااطمشػػػوببقتاعػػػقيةامػػػفاةبػػػؿااطشػػػبقبلابعػػػقيةاسػػػقا)اطنػػػباي اباط فػػػالتاادػػػجـ

 Equipe santé du service d'aide et) اطيقعػػػ (لابط ػػػفالدضػػػقاسػػػقامدػػػقؿااطودقضػػػ 

d'univers santé ،2015) 

 :ماذج االستهالؾ .ن2.5
٪امػفا82 71سقااطدزائولايواس ااسجطالعد امفااططالباسػقادقم ػقتاب ػوافاجبػدفالفا
٪(لابا07 0اططػػػػالباجسػػػػجممؾا ػػػػ  ااطمشػػػػوببقتاطمجنشػػػػدطالا)يػػػػوبفاجسػػػػجممؾاطمن مػػػػ ا)

٪(لاإوبالااط طػػشا58 1ايػػوبفاديمطبنمػػقامػػ ااط ػػب جدالتاباغدو ػػقامػػفااطمشػػوببقتا)
 المػ ا ٪(امػنمـادشػوببنمقا07 8)٪(ابا82 5٪(البااطمبض لاابشوبمقاا دقنػقا)82 5)

اقتابااطوسبمقتااطجقاعمدمقا جعمدمطمدويااطجدقود البا
ااطب ثاعفاا سفاليالا:

اطػػياس اايسقسػػقااطجػػقاجسػػ  ااطدػػفااالشػػو قتااطمعػػن فا ػػبااجيػػق ا ػػ  ااطمشػػوببقتا ػػاياةا
ا0اؿاالسػػػػػجمالؾااطدػػػػػبمقاال ػػػػػيتااطشػػػػػو قتالفاطب ػػػػػثاعػػػػػفااييالااطبػػػػػينقاباطف ػػػػػو  اا

باط ػػفا ػػي ااطنجػػقئ اطػػـاغوامػػقتامػػفااطجػػبودفامػػفاشػػانمقاج سػػدفااط ػػبةااطبيندػػ اباطج مػػؿلا
ا(Petit A, Karila L, Lejoyeux M, 2015, p. 44)اجج  ؽاب يا 

اط ػػػػقسددفاد سػػػػفااييالااطودقضػػػػقلابط ػػػػفادبػػػػيبالفانجػػػػقئ ااط مػػػػؿاعمػػػػ اج سػػػػدفااييالاا
لظمػػػوتاااطجو دػػػزلاباطػػػ ا وة(لاباطج مػػػؿالبادمػػػبيااطػػػنمطااطال ػػػبائقامجنقةضػػػ  اإليوا ػػػقا)

يواس ا يدث الفااسجمالؾا ي ااط مباسقااطدػدشاايمود ػقالعمػ امػفااطسػ قفااطمػينددفلا
ااطمشوببقت اسقاييالااطبينقاعفااطدنبياادب ثبا
ا
 : الرئيسية مف مشركبات الطاقة ككناتالم.6
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عقيةامقاجشمؿامشوببقتااططقة امدمبع امجنبع امفااطمو بقتااط ضبد امثؿااط ػقسددفلا
لااطجػػػبودفلاادنبزدجػػػبؿلاغمب بوبنبال جػػػبفاباطسػػػ واطيعقئعػػػمقااطمنشػػػط البااBبسدجػػػقمدفا

بػػػزعـاجػػػبوطمـاسػػػقاإنجػػػقجااططقةػػػ اسػػػقااطدسػػػـ ابجسػػػق ـاب ػػػضااطنبقجػػػقتا قطءوانػػػقابلشػػػ قؿا
 ميجمف امفااطددنسن  

دط"امػفا ػ  ااطمشػوببقتادػوجبطالسقسػقاإطػ ااطثنػقئقامػفااطسػ وامػقيةااط ػقسددف اجاثدوا"جنشػ
 جاثدواج فدزاعم ااطمي ااط عدوا با اتااطعم السقسقاإط امقيةااط قسددف 

مػػػفالدػػػػؿاد ممػػػػقال ثػػػػوادق بدػػػػ ا اةػػػػقـااطمعػػػػن دفاطمشػػػػوببااططقةػػػػ اب ضػػػػقس ااطم بنػػػػقتا
عمػ ااطج مػؿاباط دبدػ لاباططقةػ لاااطميجمف ام ااطيعقئصااطمج م  اطزدػقيةااطد ظػ اباط ػيوة

اباطع  لااطخا اسقااطباة لاالاجبديايواسقتامبثبة اجظموا   ااطمزاعـ ا
 :كافييفال1.7.

 :المصدر 
نبجػػفاا05مبدػػبيةابشػػ ؿاطبد ػػقاسػػقال ثػػوامػػفااالااط ػػقسددفاعبػػقوةاعػػفامػػقيةاشػػبفاةمبدػػ ا

اا(،cupana Paullinia(لاغونػقا)Coffea canephora et Coffea arabica)لسػقا بػببااطػبفا
ا( Cola acuminateبدبزااط بالا)دبزااطزن ااا(siniensisلبواؽااطشق ا) قمدمدقا

االادبدياسوؽابدفااط قسددفااططبد د اباالعطنقعد  
 الخصائص الفيزيائية :

غػػػواـا/اا80 801(ابزنػػػفااطدزدئػػػقا ػػػبا0اط ػػػقسددفادنجمػػػقاإطػػػ السػػػوةااطمدثدػػػؿا ا)اطشػػػ ؿا
لاب ػػػباةقبػػػؿاطمػػػ ببقفاسػػػقااطمػػػقللاباإلدثػػػقنبؿابثنػػػقئقا81 ػػػبااطػػػفااط مبضػػػفاجقبػػػثمػػػبؿلا
 (Melanie A.H, Jorge W, and ELVira G.M, 2010, p. 75) ميثاف  مبوب

 
 الكيميائي لممادة الكافييف التمثيؿ: 6الشكؿ                        

 المصدر الغدائي :
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باطشػػق ا ػػقااطمعػػقيوااطء ائدػػ ااطوئدسػػد امػػفااط ػػقسددفلابط ػػفاغدو ػػقامػػفاايط مػػ اااط مػػبة
دميػػػػصا ػػػػ  اا6الجػػػػدكؿ دم ػػػػفالفاج جػػػػب اعمػػػػ ال ثػػػػوالبالةػػػػؿامػػػػ اايػػػػجالؼا مدػػػػقتا

 اطجءددوات
 )مع(الكافييف  حجـ الجر عه المنتج

 القهكة
Espresso 28 75 ممؿ 

Infuse 237 ) 135 ممؿ )في ككب 
 الشام

 30 ممؿ 237 األخضر
 50 ممؿ 237 اكراؽ أك أكياس

 مشركبات الككال
 46-36 ممؿ )عبكة( 355 ككال عادية
 50-39 ممؿ 355 ككال اليت

 منتجات الكاكاك
 شكككالتة الحميب
 كعكة الشكككالتة

 حمكيات الشكككالته الحمكة
 الكعؾ

 ممؿ 237
 غ 80
 غ 28
 غ 42

8 
36 
19 
10 

-http://www.hc-sc.gc.ca/fn) محتكل الكافييف مف مختمػؼ األطعمػة كالمشػركبات : 6الجدكؿ  

an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-fra.php.consulté le 15 février 2016). 
 الصيدلة :

 :االمتصاص أ.
 .٪(25باسقااطم يةا)ا٪(ل15بسوع امفاايم قلاب)دجـاطمجعقعفالااط قسددفاب ياجنقبؿ

(Arnaud MJ., 2011, p. 200) 
ةد ػ اب ػيا55اط اا1ممءـا/اطجواد يثاا8ل85 جقااا0ل0جو دزااطبالزمقامفااجعؿايوبة

ا(Burdan F, 2015., p. 823)امم ا/ا  ا0جنقبؿادوع اعفاطودؽااطفـامفا
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امجعقصااط قسددفامسج ؿاعفااطسفاباطدنساباط قط ااطعػ د اباعػفااسػجمالؾااط  ػبؿا
 Rodenburg EM, Eijgelsheim M, Geleijnse JM, Amin N, van) باطند ػبجدفاباطميػيوات

Duijn CM, Hofman A, et al, 2012, p. 96) 
 أليض :ب.ا

إنػزدـالب سػػديدزا P450 اط ػقسددفاسػػقااط بػياعػفاطودػػؽانظػقـااطسػدجب وـبدػجـااسػج البا
ايدضػد لا dimethylxanthines ثالثة إطػ ا (isozyme 1A2ك)عمػ الفاج ػبفام ػييةلا

 :  ؿامنمقاطفاجاثدواتايقع اعم ااطدسـ

طػػفاجػػاثدوادببطدسػػقازدػػقيةلاممػػقادػػفي اإطػػ ااطدمسػػودفا: Paraxanthine 11اطبوا سػػنجدفا
اموجف  ابمسجبدقتااي مقضااط  ند ااط وةاسقابالزمقااطيـ ا

دبسػ اايبعدػ ااطيمبدػ ابدزدػيامػفا دػـااطبػبؿ ااطثدػببوبمدفا ػبا : (٪ا82اطثدػببوبمدفا)ا
لدضػػقاةمبدػػيااطوئدسػػقاسػػقا بػػببااط ق ػػقباباطشػػب بالاطػػ طؾ ادسػػجييـاعضػػالتااط عػػبقتا

ائد لابعالجااطوبب:ااطمبا

٪( ااطدوع ااط الدد امفاباطثدبسدمدفلابم ا طؾلاعيةامواتال بوامفاا1باطثدبسدمدفا)•ا
اطمسجبدقتااطجقابمءجمقامفاادضااط قسددف ادجـااسج البا  طؾا ؿامفا   ااطمسج بالتا

ب ضااط دنبطبفلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.بجفوزاثـاسقااطببؿ
بؼا CYP1A2 مقاسقا طؾاسدبوبسمب سقسدفلابب ؿاطمقاجاثدوامثبطاعم ااطسدجب وبـب

 لاممقاد مؿامفاإزاط اايطءقـلاببقطجقطقازدقيةامسجبدقتااطيـامف105ا-إنزدـا
tizanidine. 

ب نػػقؾالدضػػقاايب ػػقثااطجػػقاجشػػدواإطػػ الفااط  ػػبؿادمنػػ ااطجمثدػػؿااطءػػ ائقاطم ػػقسددفاسػػقا
 (7الشكؿ )اmonomethylxanthineدواعم انزعااطمثدؿااط بيلابيقع امفايالؿااطجاث
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  :يمثؿ أيض الكافييف في الكبد  7الشكؿ 

 آلية العمؿ :ج.

 : العمؿ العدائي مف الكافييف عمى مستقبالت األدينكزيف.1
د جبوااط قسددفا بابمثقب ايعـامفامسج بالتااييدنبسقدفاسقابػودفا ػقسدفاب دػثاد بػوا

بدفااطيـامفايايؿااطمػخلاباطػنمطااطوئدسػقاطم مػؿا ػبابمثقبػ اابسمبط اطميمقغااط  ادفعؿ
يعـاغدواانج قئد اطمسج بالتااييدنبسقدفاعم ادزئااط قسددفاممقثؿا د مدػقاإطػ ااطدػزلا

مػفايالدػقامػ اوبػطامسػج بالتااييدنبسػقدفااطالس و امفااييدندفالاييدنبسقدفلاةػقيواع
ا.يبفاجف دممقااطجقاج مؿابمثقب امثبطاجنقسسق

 
 :التشابه الجزئي البنيكم بيف الكافييف ك االدينكزيف  8الشكؿ
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اط قسددفاعبقوةاعفامػقيةا دمدقئدػ امشػقبم اجمقمػقاطجو دبمػقامػ امػقيةااييدنبسػدفامػفا دػثا
اطش ؿاباط دـلاالاجسجطد امسج بالتااييدنبسدفابقطجفودؽابػدفا ػالااطمػو بدفاممػقادػفي ا

فلاايمػوااطػ  ادد ػؿااييدنبسػدفادجػوا ـابػدفاالوجبقطااط قسددفاعم امسج بالتااييدنبسػد
اطيالدػػقابالاددػػيامسػػج بالتاطدػػوجبطابمػػقامػػقاديمػػؽاازي ػػقـاطمػػ  ااطمو بػػقتاسػػقااطدسػػـلا نػػقا
دم ػػػبااط ػػػقسددفاط بجػػػفااطمجيفدػػػ ابدنمػػػ ااطدسػػػـامػػػفااإلعػػػقب ابقطج ػػػباباطشػػػ بوابقطن ػػػقسا

 !بسبباانسيايامسج بالتااطمو بااطمسفبؿاعفااطج ب

 
 A1العمؿ العدائي مف الكافييف عمى مستقبالت األدينكزيف ا: 9الشكؿ 

 
 
 ( :phosphodiestérases)اتثبيط فسفكدايستراز ي

 فسفكدايسػػػػػػػػتراز النػػػػػػػػبعقاؿاامثػػػػػػػػبطابط ػػػػػػػػفااط ػػػػػػػػقسددفلامثػػػػػػػػؿااطثدػػػػػػػػبسدمدفا ابالدضػػػػػػػػق
phosphodiestérases (PDE)  التي هيPDE1 ،PDE4 كPDE5،  

)ثػقواعيدػيةااباا ػياثااطيالدقال قيدػ اسسػفقتااييدنػبزدفااط م ػقااممقادفي اإط ازدقية  
)ج مػؿااطءمد ػبددفلابزدػقيةاإسػوازاتااطدمػقزااطمضػمقلاااطدسـعم امسجبدقتاميجمف امفا



: مشركبات الطاقة األكؿالفصؿ   

30 
 

(اابط ػػػفالةػػػؿااجػػػاثدواطج مػػػدـا85بجمػػػييااطشػػػ بااطمبائدػػػ لاايبعدػػػ ااطيمبدػػػ ا   (ا)اطشػػػ ؿا
 (Fenu S, Acquas E. Chapter, 2013, p. 13) الحي اطدسـمسجبدقتااط قسددفاسقا

ا
 : مخطط آللية عمؿ الكافييف10الشكؿ 

 
 تحرؾ الكالسيـك داخؿ الخاليا :ا.ق

ايايػػؿااطيالدػػقاب دػػثاد جمػػياعمػػ اعممدػػ اجنشػػدطا دػػفثووااط ػػقسددفاعمػػ اجيػػزدفااط قطسػػدـب
اإلثػػقوةاسػػقايالدػػقااط ضػػالتلابدزدػػيامػػػفااط ػػقسددفانشػػطاسػػقاعممدػػػ االاطيالدػػقااط ضػػالت

 ,Guerreiro) .اسجثقوةااطيالدقااط عبد ابدزديامفاةيوجمقاعم ااطالؽااطنػقةالتااط عػبد 

S., Marien, M., Michel, P, 2011, p. 200) 
 
 

 التأثيرات المتعمقة استهالؾ الكافييف :.2.6
اطدمػقزااط عػبقااطمو ػز ا)اطمػخاباطدمػقزااط عػبق(لابد مػؿااطج ػبابدزدػياااط ػقسددفد فزا

مػػفااطد ظػػ  ابمػػ ا طػػؾلاسمػػفااطممػػـالفان ػػوؼالنػػفاإ اا قنػػتا مدػػ ااط ػػقسدئدفااطمسػػجمم  ا
 .ممػػػػػػػػ لادم ػػػػػػػػفالفادبػػػػػػػػيلااط ػػػػػػػػقسددفابقط مػػػػػػػػؿاضػػػػػػػػينقا055ا-ا055دبمًدػػػػػػػػقاا ثػػػػػػػػوامػػػػػػػػفا

 
 :يفالتأثيرات الجانبية لإلفراط في استهالؾ الكافي.1.2.6
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 قمة النـك -
 .اط عبد  -
 .ايوؽا-
 .ن صااطج مؿا-
 .اطءثدقفالبالعواضااطدمقزااطمضمقا-
 .زدقيةام يؿاضوبقتااط مبا-
 .اطعياعا-
 .اط مؽا-
 (https://www.webteb.com/articles) .اوج قشااط ضالتا-

 

 :التأثيرات عمى األداء الرياضيا 0 2 2
ممػ امػفااط ػقسددفاط ػؿا دمػبغواـامػفا جمػ اا85اط دفاجنقبطباااد جبوااط يائدفااطنيب ااطب دية

اطدسػػػـاعمػػػ ااطفػػػبواةبػػػؿامط نػػػ اجشػػػءدؿاالسػػػجنفقيااطبةػػػتاطج سػػػفااييالابقطم قونػػػ امػػػ ا
 .اطظوبؼاباطسدطوةاعمدمق

 5ل4باا2ل5لا8ل2لدػو ااطبق ػػثا بسػػقجشابج دػػدـا)ثػػقوادوعػقتاميجمفػػ امػػفااط ػػقسددفا)
٪ااط وبب دػيواتااطمن ػؿاا7سػـ(اإضػقس اإطػ امشػوببامممدءواـاط ؿا دمبغواـامفا جم ااطد

بقط موبػػػػقلاعمػػػػ ااييالايػػػػالؿااطم ق مػػػػ اسػػػػقع امػػػػوةابا ػػػػيةاطمػػػػيوادقت اج سػػػػدفادمدػػػػ ا
اطدوعػػػقتااطػػػثالثااط ػػػقسددفااييالابقطم قونػػػ امػػػ اشػػػوبااط وبب دػػػيواتااطمن ػػػؿابقط موبػػػقلا

مػػػقيةامػػػ ا/ا ءػػػـامػػػفاا0ل1با 2ل3لا8ل2ب ػػػي ق ابلظمػػػوتااطنجػػػقئ الدضػػػقالفاجنػػػقبؿا
ا.اط قسددفالنجدتانفسااطمسجب اطج سدفااييال

 ػػ  ااطيواسػػ اجشػػدواإطػػ الفاببمدػػويااطجبعػػؿاإطػػ ااطدوعػػ ااط يدػػ امػػفااط ػػقسددفلاطػػـاد ػػفا
 . نقؾال اسقئيةامفامباعم اليالالعم ا مد امفااط قسددف

بةػيااةجػػوحااثنػػقفامػػفااآلطدػقتااطم جممػػ اطج سػػدفااييالا)ثػػقوامػفامػػقيةااط ػػقسددف ااسػػجيياـا
اط قسددفاد بئااي مػقضااط  ندػ ا .اط قسددفازدقيةااطي بفابانيفقضااسجيياـااطدمد بددف

اط ػػػوةامػػػفااط  ندػػػ اب/البااطػػػي بفااطثالثدػػػ ااط ضػػػمقامػػػفايػػػالؿازدػػػقيةاج مػػػدـامسػػػجبدقتا

https://www.webteb.com/woman-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
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ليودنػػػػقطدف ازدػػػػقيةاجػػػػباسوااي مػػػػقضااط  ندػػػػ ااط ػػػػوةازدػػػػقيةال سػػػػيةااطػػػػي بفابةطػػػػ ااطءدػػػػقوا
طجػػػػقطقاج زدػػػػزاليالااطج مػػػػؿ ا  ػػػػقسزااطدمػػػػقزااط عػػػػبقااطدمد ػػػػبددفاسػػػػقااط ضػػػػالتلاببق

اط قسددفادزديابدن صاجعػبوااطدمػيايػالؿاممقوسػ ااطودقضػ  ااط ػقسددفا ,اطمو ز اباطد ظ 
ةػػياد مػػؿامػػفااطجعػػبوامػػفااطدمػػياعػػفاطودػػؽايفػػضاعجبػػ اجنشػػدطااطيالدػػقااط عػػبد لاممػػقا

 دد ؿامفااطسمؿاطجدنديااط ضالتاطممقوس ااطودقض 
 التكريف :.7

 الخصائص الفيزيائية :.1.7
غا/امػػبؿ ا ػػباسػػقاشػػ ؿامسػػ بؽاا80 820اطجػػبودفا ػػبا مػػضالمدنػػقابزنػػفااطدزدئػػقا

ا555لبدضاةقبؿاطم ببقفاسقااطمقلابغدواةقبم اطمػ ببقفاسػقااإلدثػقنبؿلاطيدػفان طػ ا ببػقفا
 0 8اط مبض امفاايود اباC°ا
 

 
  حمض التكريفيمثؿ التمثيؿ الكيميائي ل:  11الشكؿ

 
 :الداخمية كالخارجية مصادر .2.7

لاب ػػباد مػػؿا نقةػػؿاععػػبقابد ػػززاااط مػػضاايمدنػػقااطسدسػػجدفااطجػػبودفا ػػبامشػػجؽامػػف
اان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقضااط ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتااي ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدنقاب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقااط مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
طػػفااط يدػػيامػػفااآلثػػقوااييػػو ااطجػػقاسػػبؼانػػ  و قالابادبدػػيااطجػػبودفاب مدػػقتا بدػػوةاسػػقا

ابالاباشػػب د ااط ػػدفاباطػػيمقغا اطمد ػػؿااط ظمػػقاباط ضػػالتااطميططػػ الاباعضػػم ااط مػػ
ااط مػوالالابط نمػقابدػيتالدضػقا سقانظقمنقااطء ائقالاجـااط ثبواعمػ ااطجػبودفاسػقااطم ػـب

اسقاب ضااطنبقجقتاباطط قطبابااطفطودقتا 
ابايسمقؾعم ااطجقاج جب ابجشمؿااطمعقيوااطء ائد ا  .اطجبودفااطم ـب
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اطج بفامجفبةػ امػفا دػثااطم جػب ااطجػبودفا طـادجـااط ثبواعم انبعابا يام دفامفااطم ـب
اطالسػػجمالؾا بمػػقنابمػػ ا طػػؾلاس ػػياجػػـااط ثػػبوا جػػ ااطنػػقساجسػػجممؾا مدػػ اعقطدػػ اسػػقااطم ػػـب

ا.مم ادبمدقا255-155
ا:االصيدلة 3.2.7

ا:امتصاصاالأ.
اطجبودفادجـاجنقبطمقاعفاطودػؽااطفػـادػجـاامجعقعػفابسػمبط اعػفاطودػؽااطدمػقزااطمضػمقا

يةد ػػ اب ػػياجنػػقبؿابدبػػ اغندػػ اا05اطبالزمػػقاج ػػيثاطمػػيةا وبةااا ابةػػيابدػػيااطبػػق ثبفالفا
 ,Trautwein EA)ايةد ػ ا275إطػ اا815لاثػـاجن ػيواإطػ امسػػجب ااط اجدػ اب ػيااقطجبودفبػ

Hayes KC., 1995, p. 34)ا
ا:ااأليض.ب

دجـااسج البااطجبودفاسقااطم قـاايبؿاسقااط بياعػفاطودػؽاعممدػ اع سػد اط ممدػ اجو دبػفا
ا  (molybdène)ا82اطشػػػ ؿ ا ػػػ اااطجمثدػػػؿااطءػػػ ائقاج جمػػػيابشػػػ ؿابثدػػػؽاعمػػػ ااطمبطدبػػػيدنـب

(KohlmeierM, 2015, p. 443) ا

ا
 : يمثؿ أيض ك استقالب التكريف  12الشكؿ 

ا:ازالته .ج
٪امفااي مقضااطعفوابد اجضد اباطجبودفااطموس  ام ا5-2سقاظؿااطظوبؼااططبد د ا

ممءـاب بامقاد قيؿايسقوةاإدمقطد اةيو قاا05جبودفاسقاطمبج يوااطيسقئوااطدبمد ااطبواز ا
 ابط فابسبباجنقبؿادوعقتا بدوةامفاامم امفااي مقضااطعفوابد ا055
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اسدجـاجدقبزاةيوةانظقـااطن ؿاطمجبودفابجفوزااطجبودفااطزائيا قمؿاسقااطببؿاااطجبودفل
(KohlmeierM, 2015, p. 449)ا

 :آلية العمؿ.د
ممدػػػـاا055ممدػػػـاإطػػػ اا255ججػػػوابحااطدوعػػػقتااطجػػػقادنعػػػحابجنقبطمػػػقامػػػفااطجػػػبودفامػػػفا

دبمدػػػػًق ابادبدػػػػيااطجػػػػبودفاب مدػػػػقتا بدػػػػوةاسػػػػقااطمد ػػػػؿااط ظمػػػػقاباط ضػػػػالتااطميططػػػػ الا
بعضػػػػم ااط مػػػػبالابشػػػػب د ااط ػػػػدفاباطػػػػيمقغا اج جػػػػب اعمدػػػػفاب ػػػػضااييبدػػػػ اباطم مػػػػالتا
اطء ائدػػ اطممقوسػػقا مػػقؿااالدسػػقـالا دػػثادسػػقعياعمػػ ازدػػقيةاليالااط ضػػالتلا مػػقاانػػفا

م ااط مػػباببقطجػػقطقاج  دػػؽاتابدنشػػطاعضػػد مػػؿا نقةػػؿاععػػبقابد ػػززاان بػػقضااط ضػػال
لادسػػقعياعمػػ امنػػ ااطضػػمبوااطب  ػػقا االسػػج واواسػػقابظدفػػ ااط مبل د مػػؿا مضػػقياطمسػػمـب
بغدو ػػقامػػفالمػػواضااط دػػبفااطيطدػػوةلديفضاضػػءطااطػػيـاباط بطدسػػجوبؿاطممسػػقعيةاعمػػ ا
امػػفااط بػػيالد مػػؿامػػفاجػػوا ـا ػػقمضا منػػ اجعػػمبااطشػػواددفالاد سػػفابظدفػػ اإزاطػػ ااطسػػمـب

 جدؾالاد مقايالدقااط وندػ اضػياايشػ  اسػبؽااطبنفسػدد ااطضػقوةالادشػد ااط دبانػقتااطال
ا/حمض التورين(https://ar.wikipedia.org/wiki) .اطمنبد اعم ااط و  

 :مكككركنكالكتكف .غ8
 :الخصائص الفيزيائية.1.8

( ا85اطءمب بوبندػػؾا)اطشػػ ؿاا ػػبااسػػجوايبو لاعػػيدـااطوائ ػػ اباطمػػبفامشػػج  امػػفا مػػض
اغا/امبؿ ا870اطبزفااطدزدئقامفا

 

. 
 التمثيؿ الكيميائي لمغمكككركنكالكتكفا: 13الشكؿ 

 
 :مصادر الداخمية كالخارجية .2.8



: مشركبات الطاقة األكؿالفصؿ   

35 
 

دػػجـاإنجػػقجاغمب بوبنبال جػػبفابشػػ ؿاطبد ػػقاعػػفاطودػػؽاعممدػػ ااطجمثدػػؿااطءػػ ائقاطمدمب ػػبزا
 Aguilar F, Charrondiere UR, Dusemund B, Galtier P, Gilbert J, Gott) سػقااط بػي

DM, 2009, p. 1) 
اط يديامفاايط م ا قامعقيواغمب بوبنبال جبفابمقاسقا طؾااطمشوببقتااططقةبد لا
بب ضااطنبقجقتلابيقع اعم ااطمسجييم اسقاعنقع ااطمبايااطء ائد اباطم ثفقتا

 Finnegan)الفاج بفامبدبيةاب مدقتاةمدمفاسقااطم ـب باطمثبجقتا ابدم فالدضقا
D., 2003, p. 28) 

 ,Aguilar F) مم ا/ادـبا2لط اا8بد يوا مد ااالسجمالؾااطدبمقاطمبقطءدفامنقا

Charrondiere UR, Dusemund B, Galtier P, Gilbert J, Gott DM, 2009, p. 1) 
 

 

 

 : غمكككركنكالكتكفاالتأثيرات المتعمقه باؿ.3.8
دبدػػبياغمب بوبنبال جػػبفاسػػقامسػػجبدقتالعمػػ اب ثدوسػػقامشػػوببقتااططقةػػ ام قونػػ ابقطنظػػقـاا
اطءػػ ائقااططبد ػػقابدثدػػواب ػػضااطميػػقبؼابشػػافا)ثػػقو ااطم جممػػ اعمػػ ااطعػػ  ابيعبعػػقا

 l’ANSESاطجسػػمـااط مػػب ابا ػػياا سػػباب قطػػ اايمػػفااطعػػ قااطءػػ الاباطبدئػػ اباط مػػؿا
(Afssa ،2006-01-30) 
 
 
 
 :إينكزيتكؿ .9

 الخصائص الفيزيائية :.1.9
غا/اا815(لاطيدػػفااطػػبزفااطدزدئػػقامػػفا81نبزدجػػبؿا ػػبادػػز لاعضػػب ايبو ا)اطشػػ ؿااد

 مبؿ
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 يتكؿلإلينكز الكيميائي  التمثيؿ: 14الشكؿ 

 
 :مصادر الداخمية كالخارجية .ال2.9

ااطػ  ادػجـاانجقدػفامػفاةبػؿااطدسػـالاادنبزدجػبؿا ػبا)دزبمػبوااطدمب ػبز-ادنبزدجبؿلالبامدب
عمػػ ااطػػوغـامػػفانػػفاطػػدساسدجػػقمدفاينػػفادػػجـااB7 ػػقفادسػػم ابقسػػـااغدػػواعػػ دحاسدجػػقمدفا

اباايسػػمقؾاسػػقااطفبا ػػفاباط بػػببااجعػػند فامػػفاةبػػؿااطدسػػـااطبشػػو ال مبدػػبياسقااطم ػػـب
امم اسقامشوببقتااططقة  ا8555باطم سواتا اباجبدياب مدقتا بدوةاجعؿاؿاا

لاMachlin LJ)اممػػ  ا055طدػػبمقامػػفاادنبزدجػػبؿاعنػػيااطبػػقطءدفا ػػباطقااالسػػجمالؾاا
ا (8011

 :فيتاميف ب .10
 : بالخصائص الفيزيائية كالمصادر كدكر الفيتامينات .1.10

 .اطيمدػ  اسػج الب جػ بباسػقااطمػقلابجم ػبايبواممػـاسػق اطفدجقمدنػقت ب ػقامدمبعػ امػف
بفدجػقمدفا لسبة) (vitaminB) سدجقمدفاب  قفاد ج ياسقب قاانمقانبعابا ياس طادطمؽاعمدف

بةػيالظمػوتااطيواسػقتاسػقابةػتاال ػؽالنمػقاسدجقمدنػقتامجمدػزةا دمدقئدػقاجبدػياسػػقا .(سػق
عمػ اثمقندػ النػػباعاا ثدػوامػفااي دػقفاسػقانفػساايط مػ  ابشػ ؿاعػقـلااطم مػالتاج جػب 

   إطخا5لابقاباب8ؿانبعامنمقاطمقااسـام ييا)مثؿ:ابب  .سدجقمدفابقااطمو ب مف
ا(thiamin) : الثياميف1فيتاميف بأ/

ل ػػياسدجقمدنػػقتابػػقااطمو بػػ ااط قبمػػ اطمػػ ببقفاسػػقااطمػػقل ااطثدػػقمدفاجػػـاعزطػػفاباطج ػػوؼاعمػػ ا
لبائػؿااطمو بػقتااط ضػبد ااجو دبفااط دمدقئقاسقاعشودنقتااط وفااط شودفلا دثا قفامػف

ا.اطجقاعنفتاعم النمقامفااطفدجقمدنقت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A
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 1:التركيب الكيميائي لفيتاميف ب15الشكؿ 

 
 :اطثدقمدفاممـاديااطم دقـابقط يديامفااطممقـااط دبد اسقااطدسـلابمنمق

 اط ضالت بليال اطدمقزااط عبق 
 طػػػػػػػ ااطيالدػػػػػػػقااط عػػػػػػػبد اباط ضػػػػػػػمدفا)مػػػػػػػفا اطمػػػػػػػن التااط موبقئدػػػػػػػ  جػػػػػػػيسؽ مػػػػػػػفاباال

 (اط نباتاايدبند  ؿيال
 (عممدقتااالنزدمقتااطميجمف ا)يالؿا بنزدـابدوبسبسفدتااطثدقمدف 
 اط وبب ديوات ادض 
 (ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو اط ممدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ااطمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ)  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضااطمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوب مبودؾ إنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقج 

(https://ar.wikipedia.org/wiki1/فيتامين ب) 

 .Chevallier, L., 2009,, p)امم ا/ادـبا0ا-5 5اطدوع ااطدبمد ااطمبع ابمقا قا
ا(33
ا:ا2فيتاميف بب/ 

ا
 2الكميائي لفيتاميف ب التمثيؿ: 16الشكؿ 

 
د مػػػػػؿامػػػػػ اسدجقمدنػػػػػقتابػػػػػقااييػػػػػو  ا ػػػػػ اااطفدجػػػػػقمدفاممػػػػػـاطنمػػػػػبااطدسػػػػػـا اطوادبػػػػػبسالسدف

نجػػقج ب ػػباممػػـا .اط وبب دػػيوات لابدسػػقعياعمػػقاإطػػالؽااططقةػػ امػػفيالدػػقااطػػيـااط مػػوال باال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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بج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدفااي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقضا قإلنزدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقتببظقئف اططقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إلنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقج
نجقج باطي ند  ايمدند  اطمشباويااط وة ب با قسح اطدمبجقثدبف باال

ااطيفدفػػػػ ل لااطيضػػػػوباتا اتاايبواؽااطب بطدػػػػقت لاطم سػػػػوات لاطبػػػػدض معػػػػيو ا:ااطم ػػػػـب
 اددػبا2 قيةادجـاجيعدـااطيبػزاباط بػببابفدجػقمدفابػقاسقااط .اط مدب اطيضواللاايطبقفل
ا2ط ػػبفاسدجػػقمدفابػػقااب طػػؾ طمشػػمس سقالبانػػقازدقددػػ ام وضػػ اطءػػ ال اط ػػ وامػػفاجيػػزدف

ا.اطضبل دف ؾابسببااطج وضاإط 
 ,.Chevallier, L) ممػغ / يػكـ 16حتػي  0،3الجرعػة اليكميػة المكصػى بهػا هػي 

2009,, p. 34) 
 : 3فيتاميف بج/ 

عػدءجفا مو ػباعضػب   ػب (بب مػضااطند بجدندػؾا5بفدجقمدفاب بد وؼالدضقًا) طندقسدف
لابن عػفادسػػببااطءػ ال لاب ػبال ػيااطمػبايااطضػػوبود اجبادػي قاسػقC6NH5O2 اطدزدئدػ 
ا. ب باا ياانباعااطفدجقمدنقتااطجقاج بباسقااطمقل .قطبالغوةموض

ا
 3يائي لفيتاميف بمالك التمثيؿ: 17الشكؿ 

 
دم ػػفاط ػػؿامنمػػقااطج ػػبؿاإطػػ ااآليػػولااطم قبػػؿاطمنقسػػدفلابا ايمدػػي  ػػب مو ػػبااطند بجدنقمدػػي

 .5بطم ااد  ياش اًلا)يواطفدجقمدفاب
لابطػ طؾاد سػجييـاطج مدػؿايطػوااطبوبجدنقتااطي ند اموجف ػ ااط ثقسػ  دوس ااطندقسدفامسجبدقت

 .ايبعد ااطيمبد با اط مب اإلعقب ابامواض
ا(Chevallier, L., 2009,, p. 35) مم ا/ادـبا50-2اطدوع ااطدبمد ااطمبع ابمقا قا

 : 5فيتاميف بد / 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A
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اطم ػػػػبفامػػػػفااج ػػػػقيا مػػػػضابقنجبدػػػػؾامػػػػ ا 0سدجػػػػقمدفابػػػػق  مػػػػضابقنجبثدندػػػػؾا ػػػػبااسػػػػـ
 .االندف بدجق

ا ب ػػػبامبدػػػبياسػػػقام ظػػػـاايط مػػػ ايقعػػػً اسػػػقااطب بطدػػػقتاباطيضػػػواباتاباطبػػػدضاباطم ػػػـب
 .اط موالابغ الامم قتااطن ؿ

 بببااط قمم ا قالدضًقامعيواددياطم اااطفدجقمدفابط فااطط فاغقطبًقامقادزدؿااط ثدػوااط
امػػػفا مػػػضااطبقنجبثندػػػؾابمػػػقالنػػػفامبدػػػبياسػػػقااططب ػػػقتااطيقوددػػػ امػػػفااط بػػػببااط قممػػػ 

(https://ar.wikipedia.org/wiki0/فيتامين ب) 

ا
 5الكميائي لفيتاميف ب التمثيؿ:  18الشكؿ 

 .Chevallier, L., 2009,, p)امم ا/ادـبا7ا-7 8اطدوع ااطدبمد ااطمبع ابمقا قا
ا(36
: 6فيتاميف بق/  

اي مػػػػػػػػقضا اطنشػػػػػػػػطا ػػػػػػػػبابدوديب سػػػػػػػػقؿاسبسػػػػػػػػفقتاب ػػػػػػػػباممػػػػػػػػـايدػػػػػػػػض اطبدوديب سػػػػػػػػدف
 مسػػػػػقعيا ينػػػػػفاد مػػػػػؿ اطدمد ػػػػػبددف بج مدػػػػػؿ (اط وبب سػػػػػدؿ عممدػػػػػقتانػػػػػزع) ايمدندػػػػػ 
سػػقا اطدمد ػػبددف ببػػ طؾادسػػقعياعمػػ اج مدػػؿ phosphorylase طمفبسػػفبودمدز إنػػزدـ

نػػزدـا سػػقاا0%امػػفاسدجػػقمدفابػػق15-75اطفبسػػفبودمدزاسػػقااط ضػػالتادمثػػؿااط ضػػالتاباال
اطدسـ ا  اااطفدجقمدفاسوديامفانبعفاسػقالنػفادسػبباسػقا ػاًلامػفا ػقالتااطػن صاباطزدػقيةا

ا.اعجالؿاايععقبااطم دطد  ايجالؿاسقاايععقبااططوسد 

ا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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ا
 6الكميائي لفيتاميف ب التمثيؿ: 19الشكؿ

 (Chevallier, L., 2009,, p. 36) مم ا/ادـبا2-8 5اطدوع ااطدبمد ااطمبع ابمقا قا

 : 12فيتاميف ب/ ك
 باسدجقمدفاةقبؿاطالن الؿابقطمػقللاب ػبا بال مدػ اطم مػؿا 82سدجقمدفابا لب اط ببقالمدف

سدجقمدنػػقتابا اططبد ػػقاطمػػيمقغاباطدمػػقزااط عػػبقلابطػػفايبواسػػقاجشػػ دؿااطػػيـ اب ػػبال ػػي
ااط موالاباطيبادف اط بي ب بامفالعؿا دبانقامثؿ .اطثمقند   .باطم ـب

بديزفاب مدقتا بدػوةاسػقااط بػيا مد وبدوامقت 0بجبم ااط مد ااطمطمبب امنفادبمدًقا باطقا
دنج اعقيًةاعفااطفشؿاسقاامجعقعػفا اطفدجقمدف ببقطجقطقاسن صا  ا (مدممددواـ 0) باطقا

 .بطدساطن عفاسقااطء ال
ال فاشػػػفبدًقاب مدػػػقتاالاججيطمػػػ ااط مدػػػػ ا ػػػبا)مػػػفاعنػػػػيااسػػػجما82د ج ػػػيالفااطفدجػػػقمدفاب

اطمبع ابمق ا مقالفا نقؾايواسػقتاطػـاجظمػوال ا)ثػقواسػمبد اطجنػقبؿادوعػقتال بػوامػفا
ا.اطدوعقتااطمبع ابمق

 
 12الكميائي لفيتاميف ب التمثيؿ:  20الشكؿ 
 االثار الجانبية :.1.10

طدساطزدقيجفال ا)ثقوادقنبد الانظوااينفاد بباسقااطمقلالابادجيمصااطدسـامػفازدقيجػفا
عفاطودؽااطببؿاناإالالفازدقيةااطدوع امنفاةياجفي اإط اإمسقؾانابادفضؿاجنػقبؿا بػ ا

سػػقع اناعممػػقابػػافانجددػػ ااطدوعػػقتاالاجظمػػواإالاب ػػيامػػوبواا21لباا82با ػػيةامنػػفا ػػؿا
جصادبمدػقاإالا مدػ ام ػييةامممػقازايتااطدوعػ اناباليػ الشموالانظػواايفااطدسػـاالادمػ

اط  ػػػفامنػػػفالسػػػوعاسػػػقااطنجددػػػ الايقعػػػ اط بػػػقوااطسػػػفالابااط ػػػقالتااطمج يمػػػ ا ااالاافا
اإلسػواطاسػقاجنػػقبؿااطبدوبديب سػدفاةػيادػػفي اإطػقا ػػيبثاضػووابقطدسػـا ابةػػيادػفي اإطػػقا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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دػوةامػفاسدجػقمدفاباع بب اسقااطمشقاباجنمدؿاسقااطدياباط يمدفابعنػياجنػقبؿادوعػقتا ب
  دفي اإطقاجمؼامزمفاسقاايععقبادع باعالدفا0

مفدػػػػياسػػػػقاعػػػػالجالالـااط ػػػػدضابط ػػػػفادفضػػػػؿاجنػػػػقبؿاا0ب نػػػػقؾاليطػػػػ اجبضػػػػحاسدجػػػػقمدفاب
دوعػػػقتام ػػػييةا سػػػبااطمم ػػػؽااطػػػ  ادبدػػػيامػػػ ااطم مػػػالتااطء ائدػػػ اب طػػػؾايفااطدوعػػػ ا

 . اطزائيةاجفي اإطقاجمؼاسقاايععقب
سقلااط بامؿالبااالشيقصااط دفادجنقبؿانسب ا  بؿاعقطدػ ان صااطبدوبديب سدفاعنيااطن

 . لبااط دفاد قنباامفاموضااطءيةااطيوةد اةياد بنبااعوض اطن صااطبدوبديب سدف
بجشػػمؿالعػػواضان ػػصااطبدوبديب سػػدفاايوؽاباإل جئػػقباباس ػػوااطػػيـابااطجمػػد اباإوج ػػقشا

طجمقباسقااطدمي ا  سقااط ضالتاباجشندقتاباال
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 :لمشروبات الطاقة مخاطر استيالك ا.11
عمى الرغـ مف شعبية مشروبات الطاقة، اال انو ىناؾ دراسات قميمة تتحدث عف 
اآلثار المحتممة لالستيالؾ العادي أو في بعض األحياف مف ىذه المنتجات عمى 
الصحة. و اغمب الدراسات تنطوي أساسا عمى اآلثار السمبية الناجمة عف استيالؾ 

 QUÉBEC, INSTITUT NATIONAL DE) مشروبات الطاقة في وجود مادة الكافييف

SANTÉ PUBLIQUE DU ،Nov2010 22.، صفحة)        

                   
  

 

 

 

 
  

 

 

 لمشروبات الطاقة عمى الجسم مبية: اآلثار الس21الشكل 

 

 أرق*

 الرأس في آالم* 

 االرتباك* 

 االنفعاالت* 

 األسنان تآكل*

 دقات انتظام عدم*
 القلب

 ضربات انتظام عدم*
 الطاقة مشروب بالقل

 التبول كثرة*

 الغثيان* 

 القيء* 

 ألم* 
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 القمب واألوعية الدموية : .1.11
تناوؿ مشروبات الطاقة عمى المدى الطويؿ يمكػف أف يسػبب ارتعػاع  ػلط الػدـ وعػدـ 

 Franks AM, Schmidt JM, McCain) انتظاـ  ربات القمب بما في ذلؾ تسرع القمػب

KR, Fraer M, 2012, p. 192) عامػا  16فمنأخذ عمى سبيؿ المثػاؿ شػاب يبمػن مػف العمػر
الػػػذي كػػػاف يشػػػرب لمػػػدة أسػػػبوعيف كػػػؿ يػػػـو ثػػػالث عمػػػب مػػػف مشػػػروب الطاقػػػة تسػػػمى 

"STING "®.لمبقاء مستيقظا في الميؿ لمراجعة امتحاناتو 
نب ػة فػي الدقيقػة وارتعػاع  ػلط الػدـ  110وكشؼ فحص القمب نبض منػتظـ إلػى   

. يػػػتـ إرجػػػاع قيميػػػا إلػػػى  مػػػـ زئبػػػؽ 135/85زئبػػػؽ، والمعيػػػار يجػػػري ممػػػـ  150/95
و ػػػعيا الطبيعػػػي فػػػي غ ػػػوف أسػػػبوعيف مػػػف التوقػػػؼ عػػػف اسػػػتخداـ ىػػػذا النػػػوع مػػػف 

 المشروبات.
المسػػػؤوؿ عػػػف ىػػػذا التسػػػمـ ىػػػو الكػػػافييف المعػػػروؼ باثػػػاره المؤقتػػػو و تقمصػػػية القمػػػب   

 (Usman A, Jawaid A, 2012, p. 591) ®"(STING)وىػذا األخيػر ىػو موجػود فػي "
 ,Ragsdale FR, et al) .ىذا الجزيء ينشط الجياز العصبي الودي الذي سيولد  لطا

2010, p. 1193)  
دراسػػػػة حديثػػػػة حػػػػوؿ أثػػػػار المشػػػػروبات الطاقويػػػػة عمػػػػى القمػػػػب عمػػػػى متطػػػػوعيف  امػػػػتق

عامػػػا .بحيػػػث يجػػػب عمػػػى  39-20(  الػػػذيف تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف  15أصػػػحاء ) ف 
سػػػاعة التػػػي سػػػبقت بػػػدء  48المتطػػػوعيف االمتنػػػاع عػػػف اسػػػتيالؾ الكػػػافييف خػػػالؿ اؿ 

رب عمبتػػػيف مػػػف الدراسػػػة وطػػػواؿ مدتػػػو . كػػػؿ يػػػـو لمػػػدة سػػػبعة أيػػػاـ، كػػػاف عمػػػييـ أف شػػػ
مػػػؿ مػػػػف مشػػػػروب الطاقػػػة بحيػػػػث  كػػػػؿ واحػػػػده تحتػػػوي عمػػػػى المكونػػػػات التاليػػػػة:  250
ممػن مػف الكػافييف والسػكر والعيتامينػات . وقػد لوحظػت  100ممن مػف التػوريف،  1000

يػـو ال٪ فػي 9.6٪ و 7.9النتائج التالية: زيادة كبيرة في  لط الدـ االنقبا ي بنسبة 
وقد لوحظت النتائج التالية: زيادة كبيػرة فػي  ،مى التوالي ع7السابع  يـوالوفي  1 واحد

عمػى التػوالي   7٪ في يـو واحد وفي يػـو 9.6٪ و 7.9 لط الدـ االنقبا ي بنسبة 
٪، زيػػادة كبيػػرة فػػي معػػدؿ  ػػربات القمػػب 7.8٪ و 7.0زيػػادات كبيػػرة فػػي االنبسػػاطي 

مػػػب الكيربػػػائي ٪. زيػػػادة غيػػػر كبيػػػرة فػػػي العتػػػرة العاصػػػمة عمػػػى الق11.0٪ و 7.8مػػػف 
(ECG مف )( مػف المشػاركيف انيػـ قػد 53٪. وقاؿ أكثر مػف نصػؼ )5.0٪ و 2.4٪
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شػػػعروا برثػػػار سػػػمبية بعػػػد تنػػػاوؿ مشػػػروبات الطاقػػػة. اآلثػػػار السػػػمبية التػػػي تعػػػرض ليػػػا 
٪(، وزيػػػػػادة 20٪(، وأعػػػػػراض الجيػػػػػاز الي ػػػػػمي )26.7المتطوعػػػػػونيي : العصػػػػػبية )

٪(. حيػػػػػػػػت  غالبيػػػػػػػػة 6.7اف القمػػػػػػػػب )٪( وخعقػػػػػػػػ6.7٪(، واألرؽ )6.7إدرار البػػػػػػػػوؿ )
 ٪( يستيمؾ بانتظاـ قارورتيف مف المشروبات الطاقوية أو أقؿ.67.7المشاركيف )

عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف التليػػػػرات التػػػػي لوحظػػػػت فػػػػي جيػػػػاز تخطػػػػيط القمػػػػب الكيربػػػػائي 
(ECG ليسػػػت كبيػػػرة، تزيػػػد مشػػػروبات الطاقػػػة فػػػي معػػػدؿ  ػػػربات القمػػػب مػػػف )7-5 

ممػـ زئبػؽ. وىػذه التليػرات قػد تكػوف  10ـ االنقبا ي مف نب ة في الدقيقة و لط الد
 ىامػػػػػػة سػػػػػػريريا فػػػػػػي االشػػػػػػػخاص ا لػػػػػػذيف عنػػػػػػدىـ مػػػػػػػرض القمػػػػػػب واألوعيػػػػػػة الدمويػػػػػػػة
(INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Nov2010, pp. 

46-47) 
عندما تستيمؾ ىذا النػوع مػف  النشاط البدني  ممارسةأثناء   يتـ تليير بارامترات القمب

 بحيث نالحظ : الشراب
 زيادة في سرعة التدفؽ في االنبساط. -
 زيادة انقباض األذيف األيسر. -
 انخعاض في حجـ البطيف األيسر -
 انخعاض في استيالؾ األكسجيف عف طريؽ القمب. -

التػػوريف يمكنػػو أف يعػػدؿ تخػػزيف الكالسػػيـو فػػي شػػبكية الييػػولى الع ػػمية ويمكنػػو تحعيػػز 
، وتععيػػؿ م ػػخات أنػػزيـ أتبػػاز  حيػػث يكمػػف تأثيرىػػا  ATPasesمعػػدؿ  ػػك الكالسػػيـو

وىكػذا،   ىذه اآلليات تشرح اآلثار المترتبة عمػى ىػذا الجػزيء. عمى القنوات األيونية .
 ,Schöffl I) يف مسػػػؤوؿ عػػػف النوبػػػات القمبيػػػةفػػػي جرعػػػات العاليػػػة، قػػػد يكػػػوف التػػػور 

Kothmann JF, Schöffl V, Rupprecht HD, Rupprecht T ،.2011) 
 :الكمى  عمى آثار.2.11

استيالؾ كميات كبيرة مف مشروبات الطاقة يمكف أف تؤدي إلى العشؿ الكموي 
تسبب نخر االنبوب الكموي و   ىذه االثار . الكحوؿ كانت تحتوي عمىوخاصة إذا 

يميزىا آالـ في الكمى.و ارتعاع الكرياتينيف يؤدي إلى االزياده في نزوؿ البوؿ، و زيادة 
 ,Seifert SM) إف سبب ىذا المرض التوريف. في تركيز الصوديوـ في البوؿ .

Schaechter JL, Hershorin ER, Lipshultz SE., 2011, p. 511) 
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سػػػػببو ىػػػػو وجػػػػود الكػػػػافييف فػػػػي  أف ادار البػػػػوؿ ريزنيػػػػوبر إت كػػػػوالباثبتػػػػت دراسػػػػات 
مػػؿ مػػف مشػػروب الطاقػػة تحتػػوي عمػػى مػػا مجموعػػو  750أخػػذ  المشػػروبات الطاقويػػة .

مػػػؿ مػػػف  243حالػػو قػػػد أنتجػػػت متوسػػط الزيػػػادة مػػف  12ممػػن مػػػف الكػػافييف فػػػي  240
مميمػػوؿ الصػػوديـو البوليػػة )ع  27مػػؿ / ممػػن مػػف الكػػافييف( و  1.01كميػػة البػػوؿ )أو 

التػػػوريف لػػػف يكػػػوف ليػػػا أي تػػػأثيرات م ػػػافة عمػػػى ىػػػذه  فػػػي كمتػػػا الحػػػالتيف(. 0.001>
نوفمبر   ,INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC) المعػايير.

2010, p. 48) 
 :اآلثار العصبية .3.11

مف الكافييف مػع أو بػدوف التػوريف ، ىػذه المشػروبات يمكػف  المستمروجود المف خالؿ 
تلييػػػر فػػػي ويػػػؤدي الػػػى  .(EEG)يظيػػػره الرسػػػـ الكيربػػػائي لمػػػدماغ  أف يسػػػبب نوبػػػات

GABAergic حػػػدوث  دى إلػػػى فػػػرط االسػػػتثارية العصػػػبية، وبالتػػػاليممػػػا يػػػؤ  العصػػػبي
خصػػػـ  يعمػػػؿ عمػػػى يػػػوف اآلليتػػػيف التػػػي تسػػػبب ىػػػذا العشػػػؿ:الكػػػافييف لػػػو  . التشػػػنجات

 .  AMPcو يرفع  مف االدنوزيف احادي العسعات  A1مستقبالت األدينوزيف 
ذكػرت دراسػة حديثػػة  سمسػمة مػػف أربعػة مر ػػى لػدييـ نوبػػات منعصػمة عػػدة مػرات بعػػد 

 استيالؾ كميات كبيرة مف مشروبات الطاقة.
واحد عانى حالتيف منعصمتيف مف ىده النوبات. و كػؿ ىػذا متصػؿ  باسػتيالؾ  مريض

 كميات كبيرة مف مشروب الطاقة.
فػػي آخػػػر ليػػػؤالء المر ػػػى، وجػػاء االسػػػتيالء أخػػػذ حبػػػوب منػػع الحمػػػؿ النظػػػاـ اللػػػذائي 

أوقيػػػة مػػػف المشػػػروبات  24)التػػػي تحتػػػوي عمػػػى الكػػػافييف( فػػػي تركيبػػػة مػػػع عمبػػػة مػػػف 
 الريا ية.
كميػػػات كبيػػػرة مػػػف مشػػػروبات الطاقػػػة عاليػػػة التركيػػػز فػػػي مػػػادة الكػػػافييف،  أف اسػػػتيالؾ

 التوريف وغرنا مقتطعات تسبب ىذه األزمات .
تحدث ىذه النوبات بشكؿ متكرر أكثػر عنػدما تػرتبط ىػذه المشػروبات مػع الكحػوؿ، أو 

 ,Dikici S, Saritas A, Besir FH) تستيمؾ بكميات كبيػرة، وحيػث يكػوف نينػاؾ قمػة النػـو

Tasci AH, Kandis A, 2012, p. 274) 
 التأثيرات األيضية :.4.11
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األعػػراض األولػػى المبمػػن عنيػػا مػػف ا ػػطرابات الجيػػاز الي ػػمي مثػػؿ اللثيػػاف والقػػيء 
 (Petit A, Karila L, Lejoyeux M, 2015, p. 261) وآالـ البطف

احتػػػواء مشػػػروبات الطاقػػػة عمػػػى كميػػػة سػػػكر عاليػػػة وخاصػػػة السػػػكريات الصػػػناعية قػػػد 
ممػػا قػػد يػػؤدي الػػى عسػػر  (B) يػػؤدي الػػى تػػدمير بعػػض العيتامينػػات وخاصػػة فيتػػاميف

 .الي ـ. كما أف كثرة المحميات الصناعية تؤدي الى االسياؿ
الػى حػدوث زيػادة الػوزف  احتوائيا عمى نسبة عالية مف السكر والكربوىيػدرات قػد يػؤدي

والسػػػمنة ممػػػا قػػػد يجعميػػػا احػػػد المسػػػببات لكمػػػراض المزمنػػػة مػػػف سػػػكري وكولسػػػتروؿ 
 . وأمراض القمب وال لط

قػد تػؤدي مشػروبات الطاقػة لالصػابة بمػرض السػكري النػوع الثػاني حيػث أثبتػت بعػػض 
 االبحػػػػػػػػػػػػػػاث دورىػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي خعػػػػػػػػػػػػػػض اسػػػػػػػػػػػػػػتجابة األنسػػػػػػػػػػػػػػجة ليرمػػػػػػػػػػػػػػوف األنسػػػػػػػػػػػػػػوليف

(https://www.webteb.com/articlesهي-وما-الطاقة-مش وبات-هي-/ما-)_اض ارها 
اآلثار عمى صحة الفم:.5 .11 

تسػػػػبب تسػػػػوس االسػػػػناف نتيجػػػػة تػػػػأثر وتاكػػػػؿ طبقػػػػة المينػػػػا الخارجيػػػػة لكسػػػػناف نتيجػػػػة 
 الحتوائيا عمى بعض االحماض مثؿ :العوسعوريؾ والكاربونيؾ

وقد أظيرت الدراسات أف إ ػافة سػترات الصػوديـو يسػاىـ فػي زيػادة درجػة الحمو ػة 
و ممػػح حػػامض السػػتريؾ ىػػو فػػي تجويػػؼ العػػـ ويحعػػز تػػدفؽ المعػػاب، نتػػرات الصػػوديـو 

 خصائص سمبيو التي تسيـ في تركؿ األسناف الذي لو 
 

اسمممممممممممممممممممممم  الرقم
 المشروب

pH0  الحجمممممم
ب مممممل 
عنمممممممممممد 

pH 
5,5 

الحجمممم ب 
ممممممممممممممممممممل 

 pH7عند

Ca++mmole/l 
 الكالسيوم ممم/ل

P043- 
mmole/l 
البوتاسمممممميم 

 ممم/ل

نممممممممممممممموع 
 الحامض

1 Red 
bull 

حمممممامض  0.01 0.8 6.6 5.6 3.4
 الستريك

2 Burn® 2.59 8.2 10.5 0.00 0.00  حمممممامض
 الستريك
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3 Energy 
Drink+® 

حمممممامض  0.00 0.2 6.8 4.7 2.43
 الستريك

4 Power® 3.21 13.3 19.5 0.1 0.03  حمممممامض
 الستريك

 :الخمممممممممممممممممممممممممممواق الكيميا يمممممممممممممممممممممممممممة لممشمممممممممممممممممممممممممممروبات الطاقمممممممممممممممممممممممممممة7الجمممممممممممممممممممممممممممدول

(http://www.lecourrierdudentiste.com/dossiers-du-mois/potentiel-erosif-dentaire-

des-boissons-consommees-en-algerie.html 2012، جفان) 

 دموية :.اثار 6.11
 250أظيرت زيادة الصعائح الدموية سػاعة بعػد تنػاوؿ شاب  50عمى  دراسو اجريت 

 . مؿ مف المشروبات الطاقوية
 :اآلثار النفسية .7.11

 الوظا ف المعرفية :.1.7.11
ومػػػف المعػػػروؼ أف مشػػػروبات الطاقػػػة ليػػػا دور فػػػي تحسػػػيف األداء العقمػػػي عمػػػى وجػػػو 

بخعػػػض فييػػػا تقمػػػؿ التعػػػب الػػػذىني وتزيػػػد األداء اقدراكػػػي فػػػي حػػػيف تقػػػـو  الخصػػػوص.
سػػػرعة رد الععػػػؿ .لكػػػف حتػػػى اآلف، لػػػـ يثبػػػت حقػػػا أف ىػػػذه المشػػػروبات تحسػػػف االداء 

 (Howard MA, Marczinski CA., 2010, p. 553) االدراكي
 مزاج:.ال2.7.11

أظيػػرت العديػػد مػػف الدراسػػات أف ىػػذا النػػوع مػػف المشػػروب يحسػػف المػػزاج. خصوصػػا 
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، فػػي دراسػػة أجريػػت عمػػى  أو أثنػػاء المواقػػؼ العصػػيبة ،عنػػد التعػػب 

متطوعيف أصحاء، فحص الباحثوف آثار الكربوىيدرات والكافييف في مشروبات الطاقػة 
فوجػػد البػػاحثوف أف ىػػذه المشػػروبات  لمعثػػور عمػػى العوائػػد التػػي تعػػود عمػػى اسػػتيالكيـ ،
 أثناء التعب . تساعد عمى تحسيف و الحعاظ عمى المزاج واألداء

 ,Ishak WW) . كػؿ ىػذا لكػػف تػـ اقبػالغ عػػف حػاالت مػف القمػػؽ والتيػيج و العصػبيو

Ugochukwu C, Bagot K, Khalili D, Zaky C, 2012, p. 25) 
 
 
 

 نوم :.ال3.7.11
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. ويػػػرتبط ىػػػذا التػػػأثير إلػػػى وجػػػود مػػػادة  ىػػػذه المشػػػروبات ليػػػا تػػػأثير سػػػمبي عمػػػى النػػػـو
الكافييف. أنيا تسبب انخعا ا في مدة النػـو بػيف المسػتيمكيف وحتػى األرؽ. فػي دراسػة 

٪ مػف االشػخاص الػذيف شػمميـ االسػتطالع 67أجريت عمػى طػالب الجامعػات ،وجػد  
.  يستيمكوف مشروبات الطاقة لتجنب النـو

يسبب اليـو المواليي إلى انخعػاض اليقظػة وزيػادة مشروبات الطاقة في الميؿ استيالك 
 (Ishak WW, Ugochukwu C, Bagot K, Khalili D, Zaky C, 2012, p. 34) النعاس

 اضطراب سموكي :.4.7.11
سػػػػػنة( وجػػػػػود عالقػػػػػة قويػػػػػة بػػػػػيف  19-15المػػػػػراىقيف ) عمػػػػػىأظيػػػػػرت دراسػػػػػة أجريػػػػػت 

، فػي أسػتراليا ،اعتقػؿ شػاب ىػو 2001فػي عػاـ  استيالؾ الكػافييف والسػموؾ العنيػؼ ،
واعتػرؼ الشػاب انػو  عاما بعد ارتكاب السرقة مػع صػاحب العمػؿ، 17يبمن مف العمر 
 INSTITUT) (ممػػػن / يػػػـو مػػػف الكػػػافييف 880عمبػػػو تنشػػػيط يوميػػػا ) 11يقػػػـو بشػػػرب 

NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC,   2010نفمبر, p. 48) . 
 اإلدمان :.5.7.11

الكػػافييف يمكػػف أف يسػػبب االدمػػاف لػػدى األشػػخاص الػػذيف ليػػـ اسػػتيالؾ يػػومي ال يقػػؿ 
-http://afm.mb.ca/publications/au-dela-de-lessentiel-les) ، ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 350عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

boissons-energisantes-2/?lang=fr)  بحيممث يصمماحب فلممك فممي حالممة نقممق و حاجممة
المستيمكين ليفه المواد : ألم عضمي، صداع، والوىن، والمزاج االكت ابي، وصمعوبة 

وتشمممير دراسمممة حديثمممة هلمممى أن ىمممفه  التركيمممز، ممممزاج الحمممزن، والتيمممي.، وال ثيمممان .
المشممروبات ال ينب ممي أن تعتبممر ك مجممرد مشممروبات كازيممة أو مكمممالت كفا يممة بممل 

 .Petit A, Karila L, Lejoyeux M, 2015, p) يجمب أن تخضمل لتبعيمات معاييرصمحيو

261) 
 
 
 

 الطاقة مل الكحول والمواد المخدرة :اآلثار الناجمة عن استيالك مشروبات .12
 :مشروبات الطاقة والكحول .1.12
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وتشػػػير العديػػػد مػػػف الدراسػػػات إلػػػى أف اسػػػتيالؾ مشػػػروبات الطاقػػػة مػػػع الكحػػػوؿ )عمػػػى 
سػػبيؿ المثػػاؿ.، ريػػػد بػػوؿ أخػػذ مػػػع العودكػػا(، ىػػػو ممارسػػة واسػػعة االنتشػػػار عمػػى نحػػػو 

الكػػافييف فػػي مشػػروبات الطاقػػة يصػػد يسػػود انطبػػاع أف  متزايػػد ال سػػيما بػػيف الشػػباب ،
آثار الكحوؿ، ممػا يتػيح لممسػتيمكيف الطاقػة التػي يحتاجيػا لمبقػاء مسػتيقظا لعتػرة أطػوؿ 
دوف الشػػعور فػػي حالػػة سػػكر ، وقػػد تبػػيف أف الشػػباب الػػذيف يقومػػوف بخمػػط الكحػػوؿ مػػع 
مشػػروبات الطاقػػة ىػػـ أكثػػر عر ػػة لتنػػاوؿ المزيػػد مػػف المشػػروبات الكحوليػػة بكميػػات 

 طػػػػػػة أكثػػػػػػر كثيػػػػػػرا مػػػػػػف أولئػػػػػػؾ الػػػػػػذيف يشػػػػػػربوف مشػػػػػػروبات الطاقػػػػػػة بػػػػػػدوف كحػػػػػػوؿمعر 
(http://afm.mb.ca/publications/au-dela-de-lessentiel-les-boissons-energisantes-

2/?lang=fr) 
فػػػػي دوؿ اللػػػػرب عمػػػػى االغمػػػػب كػػػػاف يقػػػػـو العديػػػػد بػػػػالمجوء الػػػػى خمػػػػط الكحػػػػوؿ مػػػػع 

الطاقػػػة لمػػػا يعتبرونػػػو مػػػف وسػػػيمة لمحصػػػوؿ عمػػػى دفعػػػة قويػػػة مػػػف الطاقػػػة مشػػػروبات 
الجنسية، فقػد وجػد أف مػزج مشػروبات الطاقػة بػالكحوؿ يػؤدي الػى االصػابة بمػا يػدعى 
"الثمالػػة اليقظػػة" حيػػث أف احتوائيػػا عمػػى الكػػافييف بشػػكؿ عػػالي يػػؤدي الػػى حجػػب حالػػة 

الي ال يشػعر المػرأ بالسػكر فعاليػا السكر والتأثيرات الجسػدية التػي تسػببيا الكحػوؿ وبالتػ
ممػػا يجعمػػو يشػػرب المزيػػد مػػف الكحػػوؿ ويزيػػدىا عػػف الحػػد المسػػموح ممػػا قػػد يػػؤدي الػػى 

 .االثار الصحية والكارثية والعديد مف المخاطر والتي تعود عمى الكبد وغيره
أو الحد المسموح ، وذلؾ يحسب   ولربما وأف أكثر االسئمة الشائعة ىو مقدار الحصة

تبعا الحتوائيا عمى السعرات الحرارية وكمية الكافييف ، فاذا تجاوزت نسبة الكافييف 
مملـ  300الحد الموصى بو يوميا لكؿ شخص بيذا تصبح خطر عمى الصحة. إف 

فناجيف مف القيوة سريعة التح ير  4إلى  3مف الكافييف في اليـو أو ما يعادؿ 
يعتبر كمية معتدلة لمعظـ األشخاص، وكمية الكافييف في مشروبات الطاقة يمكف أف 

مملـ لكؿ حصة.وتعتبر مشروبات الطاقة  200مملـ إلى أكثر مف 75تتراوح ما بيف 
خطرة عمى صحة الحوامؿ والمر عات واالطعاؿ ومر ى القمب والسكري ويع ؿ 

مملـ  200اوليا. فزيادة الكافييف المتناوؿ مف قبؿ الحامؿ عف ما نسبتو تجنب تن
يوميا أثبتت االبحاث الحديثة بأنو قد يؤدي الى تشوىات االجنة أو الوالدة المبكرة او 
االجياض، وزيادة تناولو لدى االطعاؿ ستؤدي الى االسياؿ وصعوبة التركيز والقمؽ 
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-ىي-وما-الطاقة-مشروبات-ىي-)ما .في خعقاف القمبوتليرات سموكية وحدة الطبع وزيادة 
 (https://www.webteb.com/articles/14270اضرارىا_
 :مشروبات الطاقة مل التبغ .2.12

خداـ المخػػدرات والتبػػن. وقػػد لػػوحظ أف اسػػترافػػؽ اسػػتيالؾ مشػػروبات الطاقػػة يغالبػػا مػػا 
مػف غيػر المػدخنيف. والسػبب ىػو أف النيكػوتيف يزيػد  استيالؾ الكافييف  أكتر المدخنيف

 .مف عممية التمثيؿ اللذائي لمكافييف
 مشروبات الطاقة مل المخدرات :.3.12

اسػػػػتخداـ العقػػػػاقير مثػػػػؿ األمعيتامينػػػػات أو الميػػػػدئات، وحػػػػدىا أو مجتمعػػػػة، يمكػػػػف أف 
وأظيػػػػرت دراسػػػػة أجريػػػػت عمػػػػى الحيوانػػػػات أف  تشػػػػكؿ خطػػػػرا صػػػػحيا كبيػػػػرا لممسػػػػتخدـ.

 الكافييف يزيد مف خطر الموت عندما تدار بالتزامف مع  ميثيميف
 األطفال :.4.12

و تحػػػػػت، توصػػػػػي وزارة  12بالنسػػػػػبو لكطعػػػػػاؿ األصػػػػػحاءالذيف تتػػػػػراوح أعمػػػػػارىـ بػػػػػيف 
ممػن / كػن / يػـو مػف  2.5الصحة الكندية الحد األقصى الستيالؾ الكافييف يوميا مف 

 يوميػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػب العئػػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػػةممػػػػػػػػػن  85-45وزف الجسػػػػػػػػػـ، وىػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػوؿ 
(http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/pdf/iyh-vsv/food-aliment/caffeine-

fra.pdf) 
ممػػن / كمػػن( سػػيكوف لػػو آثػػار جانبيػػة  ػػئيمة جػػدا  3جرعػػات منخع ػػة مػػف الكػػافييف )>
ممػػن / كمػػن(، تشػػير  10العاليػػة )  فػػي الجرعػػات  فػػي األطعػػاؿ العػػادييف واألصػػحاء .

التقػػارير أنيػػا تسػػاعد عمػػى تحسػػيف اليقظػػة والنشػػاط الحركػػي، ولكػػف أي ػػا وجػػود آثػػار 
 ,Castellanos FX, Rapoport JL) جانبيػػة مثػػؿ اللثيػػاف والصػػداع، وآالـ فػػي الػػبطف

2010, p. 42) 
 طعاؿ .يحدث إدماف الكافييف أي ا في األ
  

 المراىقين :.5.12
حػػدوث م ػػاععات خطيػػرة  يػػؤدي الػػىكثػػرة اسػػتيالؾ مشػػروبات الطاقػػة بػػيف المػػراىقيف 

   مكافييفلتدفقات  خمة  بسببفي بعض األحياف، وتتعمؽ أساسا 
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سػػنة ومػػا فػػوؽ، تقتػػرح وزارة الصػػحة  13بالنسػػبو المػػراىقيف الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف 
ممػػن / كػػن / يػػـو مػػا يصػػؿ  2.5السػػتيالؾ الكػػافييف يوميػػا مػػف الكنديػػة الحػػد األقصػػى 

-http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/pdf/iyh-vsv/food) ممػػػػن / يػػػػـو 400الػػػػى 

aliment/caffeine-fra.pdf) 

 

 األشخاق الفين يعانون من بعض األمراض:.6.12
الكػػػافييف العاليػػػة فػػػي مشػػػروبات الطاقػػػة يمكػػػف أف تشػػػكؿ خطػػػرا عمػػػى صػػػحة  محتػػػوى

 األشخاص الذيف يعانوف مف ارتعاع  لط الدـ أو أمراض القمب.
 عند  الرياضي :.7.12

 :اآلثار المترتبة عمى أداء .1.7.12
 Journal of Sport Nutrition and Exercise  مػػػونشػػػرت دراسػػػة جديػػػدة فػػػي مج

Metabolism  جامعػػػة جورجيػػػا تسػػػتعرض مراجعػػػات لدراسػػػات سػػػابقة حػػػوؿ مػػػف قبػػػؿ
  .اثار الكافييف عمى أداء الريا ييف

كاف ىو قائد الدراسػة. والػذي وجػد مجموعػة  Simon Higginsسيموف ىيلنز الدكتور
كبيػػرة مػػف الدراسػػات تثبػػت دور الكػػػافييف وتػػأثيره عمػػى األداء أثنػػاء ممارسػػة الريا ػػػة. 

ييف المتناوؿ عمى شكؿ أقراص. تمت مراجعػة مػا يزيػد وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بالكاف
وتػػػـ   دراسػػػة كانػػػت معنيػػػة بقيػػػاس مػػػدى الكػػػافييف عمػػػى األداء الريا ػػػي. 600عمػػػى 

العثػػور عمػػى تسػػعة تجػػارب فقػػط عشػػوائية وم ػػبوطة التػػي ركػػزت عمػػى تنػػاوؿ القيػػوة 
 بصورتيا الطبيعية وتأثيرىا عمى القدرة والتحمؿ.

  :مى التحمل الكافيين والقدرة ع.2.7.12
الكػػافييف أحػػد أكثػػر المنشػػطات اسػػتخدامًا وىػػو منبػػو ذو تػػأثير كبيػػر عمػػى العقػػؿ.  يعتبػػر

ويتـ امتصاص الكافييف بسرعة بمجرد وصولو الػى المعػدة، ويصػؿ الػى أعمػى مسػتوى 
فػي الػػدـ فػػي غ ػػوف سػػاعة الػػى سػػاعتيف مػػف تناولػػو. ويػػتـ امتصاصػػو مػػف قبػػؿ أغمػػب 

يما وفػي السػبعينيات كػاف يعتقػد أنسجة الجسـ ويؤثر عمػى أع ػاء وأنظمػة مختمعػة. قػد
العممػػاء أف الكػػافييف يػػؤثر عمػػى مسػػتويات الطاقػػة المتػػوفرة فػػي الجسػػـ، وبالتػػالي يحسػػف 
االداء والنشاط البدني، أمػا فػي الثمانينػات أصػبح االجمػاع عمػى أف الكػافييف لػيس ىػو 

لقػرف زيادة االداء والتحمؿ البدني! وعادوا مف جديد في تسعينيات ىػذا ا المسؤوؿ عف 
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مملػـ مػف الكػافييف لكػؿ كيمػوجراـ مػف  9الػى  3بحسب دراسات أظيػرت أف تنػاوؿ مػف 
أكػػػواب مػػػف القيػػػوة، عنػػػد حػػػوالي سػػػاعة مػػػا قبػػػؿ  3الػػػى  2وزف الجسػػػـ أي مػػػا يقػػػارب 

 .التمريف يساىـ في زيادة التحمؿ واالداء البدني
اىـ بشػػكؿ أمػا فػػي وقتنػػا الحا ػر فأشػػارت العديػػد مػف الدراسػػات الػػى كػوف الكػػافييف يسػػ

فعػػػاؿ فػػػي تعزيػػػز أنػػػواع معينػػػة مػػػف االداء البػػػدني بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ القػػػدرة عمػػػى التحمػػػؿ. 
ويعتقػػد أف تنػػاوؿ الكػػافييف عمػػى شػػكؿ أقػػراص وبتركيػػز عػػالي ىػػو ذو فائػػدة أعمػػى مػػف 
اسػػتيالكو مػػف خػػالؿ القيػػوة. وقػػد يعػػود ذلػػؾ الػػى مػػا تحويػػو المشػػروبات الطاقويػػة مػػف 

 .ى ايجابيات الكافييف بيذا الشأف وتحد منيامواد كيميائية أخرى قد تؤثر عم
مػػف اصػػؿ تسػػع دراسػػات تناولػػت الكػػافييف  5وفػػي تحميػػؿ لعػػدة دراسػػات وجػػد ىيلنػػز أف 

بشػػكميا العػػادي، كانػػت ايجابيػػة فػػي مو ػػوع زيػػادة التحمػػؿ واألداء البػػدني. فاسػػتيالؾ 
 مملػػػػـ مػػػف الكػػػػافييف عػػػف طريػػػػؽ تنػػػاوؿ المشػػػػروبات 7الػػػى  3الريا ػػػييف لمػػػا يقػػػػارب 

% فػػي 3.1%. و 24الطاقويػػة يسػػاىـ فػػي تحسػػف متوسػػط االداء والتحمػػؿ بمػػا يقػػارب 
 .اكتماؿ المنافسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة
نػػو يجػػب أبي والخطيػػر لمشػػروبات الطاقػػة ، وبالدراسػػات أثبتػػت مػػدى التػػأثير السػػم كػػؿ

مكػػػاف لمػػػا ليػػػا مػػػف  ػػػرر عمػػػى أجيػػػزة تقميػػػؿ شػػػرب ىػػػذه المشػػػروبات قػػػدر األ محاولػػػة
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المختمعػػة مػػف الجيػػاز العصػػبي فالي ػػمي فالػػدورة الدمويػػة وغيرىػػا المزيػػد..في الجسػػـ 
تعريؼ مشػروبات الطاقػة وأىػـ السػمبيات التػي قػد تعػود بيػا  إلىالمقاؿ التالي سنتطرؽ 

  عمى الصحة
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 تمهيد
 وا   العممرر   البحرر  م احرر  مرر  ح سررم  م حمرر  المررج   اختيرر   يعتبرر 
 ب لط يقرر  أو ب لصررة   يررت  أ  يجرر  ال لمبحرر  المالئرر  المررج   اختيرر  

 جيررة  مالئمرر  أجرر  مرر  مقصرروة  بط يقرر  يررت  أ  يجرر  برر  العشرروائي  
 الفصرر  هرركا خررال  مرر   إججرر  لرركل  الة اسرر   أهررةا  وتحقيرر  لمموضرروع
 المرررج   مررر  لمة اسررر  المج جيررر  اإلجررر ا ا  ألهررر  جتعررر   سرررو 

 جقررو  هرركا كرر  قبرر  البي جرر   جمرر  وأةوا  الة اسرر  وعيجرر  المسررتخة 
  .استطالعي  بة اس 
 .الفص  هكا    المبيج  الخطوا  ستوضحه م  وهكا
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 : البحث منهج1.
مشررر وب  يمكوجررر  يالطمبررر يبمرررةعيوعررر ي مع  ررر  هرررو الة اسررر  هرررك  مررر  ال رررة  إ 

  مخ ط يالت يتسبب  ي.لالط ق يويا
 ع  عب    الكييهو الوصف  المج   اخت ج  المط وح  الق ئ  واإلشك   الموضوع لطبيع  واستج ب   

 وكش  تشخيص  يبقصة الح ض     ق ئم  ه  كم  الظواه  م  ظ ه      يجص  استقص  
 التع   إلى جسعى حي   (23 يصفح يي1984) ابحيت ك  يياألسب  ي ك يوتحةية جواجب  
ي.البةجي ي ويه يطمبهيالمع ةيالت بييم م ي يح لش مةعيالوع يالمع   يعمى
ي
 :البحثوعينة  مجتمع.2

 مع ة وب لضبط  -مستغ ج يي–  يج مع يعبةيالحميةيب يب ةيسي الة اس  مجتم  ت ياختي  
 بجمي يالميس جسيويالم ست ي طمب  عمى االقتص   وت   بخ وبهييالك ئ  وال ي ضي  البةجي  الت بي 

 وال ي ضي يالبةجي  الت بي  مع ة لطمب  اختي  ج  وك   .اإلج   أو الككو  عجة سوا  التخصص  
 الطمب  م  عةة أكب  عمىيوالحتوائه الوطج   المستوع عمى طيب  سمع  م  به يتمت  لم  لمستغ ج ي

 محمي  أكث ي  يقصةه  والت  الوالي  ياألخ ع    الموجوة  ب لمع هة مق  ج  الوط  ج    ك  م 
لطمب ي اختي  ج  ك   حي     .ال   يب لغ  يالجزائ يي اإلست اتيج  موقعه إلى ب إلض    الطمب   م 

 : أهم   أسب   لعة  ليس جسيويم ست 
    الم ضي يلمسجوا  ة استه خال  م  اكتسب   الت  الخب ا  بعة لمط ل  الع ل  المستوع - أ
ي. ي ضي  واهتم م   بمعموم   وتمتعه ال ي ض  المج  
يالم ست  إ  -   يو يالميس جس ي أي  مق  ج  الك    الوق  ل   طمب  يالمجت  ييكو  بفئ  
 .البح  جت ئ يعمى سمب  يؤث  قة م   وهوي أخ ع أشي   عمى مجصب  االهتم  
ويالم ست ييميمو يجحويالتغةيهيالصحي يويالسميمهيالميس جسي مستوع    الطمب  معظ  - ج

 مقي سيالتغةي يية سيب لمع ةي. أ  العم  م  الفئ   ل ك  الم م  لم ي ض يويه يأه ياالختص ص  
 لمةع المبحوث  العيج  إة ا  بحك  الموضوعي   لضم   أيض  االختي   هكا تعمةج  لقة

يب لصح يويالتغةي ي شب   وم  المثقف  المجتم  ش ائح م  وكوج   الة اس   هك  أهمي  ي ت 
 ويت ب يأخ ياألبح  ي. السميمهي
 
ي

 :البحث  .عينة3
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 يت  مئوي يبجسب  سم ته تحةية الم اة الكم  المجتم  م  جز  ه    لعيج :ي الحمية عبة محمة حس 
)محمةيعبةيالحمية ييبي ج ته ومص ة  البح  مشكم  وطبيع  اإلحص ئي  لممع يي  طبق  حس ب  
ط ل يم يي172لقةيت ياختي  يعيج يالة اس يبط يق يعشوائي يبمجموعي يو(103صفح ي

مع ةيالت بي يالبةجي يويال ي ضي يموزعي يعمىيجمي يالتخصص  يوالة ع  يلمسج ي
يالج معي يالح لي .ي

 :البحثدوات أ.4
لقررةياسررتخةمج ي رر ية اسررتج يالميةاجيرر يالترر يأج يج هرر يعمررىيطمبرر يمع ررةيالت بيرر يالبةجيرر يويي

 ال ي ضيهي.
تمت زيهرك يالط يقر يبكوج ر يتسر عةيعمرىيجمر يالمعمومر  يالجةيرة يالمسرتمة يي:االستبيان* 

مب ش  يم يالمصة يويالمعموم  يالت ييتحص يعمي  يالب حر يويالتر يالييمكر يإيج ةهر ي
إاليأ يهرركاياألسررمو يالخرر  يبجمرر يالمعمومرر  ييتطمرر يإجرر ا ا يةقيقرر يمجرركيي رر يالكترر  

ييييييييييييييييالبةاي يوه :ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتحةيةيال ة يم ياالستبي  .يييييييييييييييييييييييي-
 تحةيةيويتجظي يالوق يالمخص يلالستبي  ي.ييي-
ياختب  يالعيج يالت ييت ياستجواب  .ي -
 وض يالعةةيالك   يم يالخي  ا يلك يسؤا . -
 وض يخالص يموجز يألهةا ياالستبي  . -

ل ي رر يوجرروةيالب حرر يبجفسررهيليسررج ياألجوبرر يوالمالحظرر  يالترر يوييتجمررىياألسررمو يالمثرر 
يتث ييالبح يوياالستبي  ييتضم يجوعي يكوسيم يلجم يالمعموم  يبو   يويأكث يةق .

ويكوجهيتقجي يش ئع ياالستعم  ي يووسيم يعممي يلجم يالبي ج  يويالمعموم  يمب شر  يمر ي
المرررررة  ي يوياألسرررررئم يهررررر يمصرررررة ه ياألصرررررم ي يويكررررركل يب عتبررررر   يمج سرررررب يلالعررررر يوي

اسرررررتج ب يلممحررررر و يويب لتررررر ل ياسرررررتج ب يلمف ضررررري  ي ي كررررر يسرررررؤا يمطررررر وحيلرررررهيعالقررررر ي
ي(83 يصفح ي2000مصطفىيحسي يب ه  ي-)إخال يمحمةيعبةيالحفيظيب لف ضي  

 :يطبع ييت ياالعتم ةيعمىياألسئم يالت لي :ينوع األسئلة
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ه ياألسئم ييحةةي ي  يالب ح يإج ب تهيمسبق يويغ لب يم يتكو يبرييلقة:األسئلة المغ -
ي"جع "يوي"ال".

يحتوييهكايالجوعيعمىيجصفي ياألو ييكو يمغمق يأييياألسئلة نصف مفتوحة: -
ياإلج ب ي يهيمقية ي"جع "يأوي"ال"ي

يويالجص يالث ج يتكو ي يهيالح ي يلممستجو يلإلةال يب أيهيالخ  .
وه يأسئم يمضبوط ييبأجوب يمتعةة يويييخت  يالمجي ييمتعددة األجوبة:األسئلة  -

 يصفح ي2000مصطفىيحسي يب ه  ي-)إخال يمحمةيعبةيالحفيظيالكييي ا يمج سب 
ي(83

سؤااليمص غ ي  يق ل يمف و ي يكم يتعتب ياالستم   ياالستبي جي ييي31حي يتضمج 
يج بي ته"يوه ي م ياججحيط  يلمتحقي يحو يمشك يمعي يلجع  يجواجبهي"سمبي تهيوا 
تس  يعممي يجم يالمعموم  يوتحويم  يإلىيإحص  ا يوتقةي ا  حي يشمم يأسئم ي

ياالستم   يثالث يمح و يمقسم يكم ييم :ي
 .9إلى السؤال  1السؤال :ي"البي ج  يالشخصي يلمطمب "يم يألولالمحور ا ي♦يييي
يالى 11السؤال "يم يالوع يبمكوج  يمش وب  يالط ق :ي"المحور الثاني  ♦يييي

ي.23السؤا ي
إلى  24السؤال  "يم الوع يبمخ ط يمش وب  يالط ق :ي"المحور الثالث  ♦يييي

ييييي.31السؤال 
 : البحثمتغيرات  .5

يالمستقل: المتغير.1.5

هويالمتغي يالكيييفت  يالب ح يأجهيالسب يأويأحةياألسب  يلجتيج يمعيج ي يوة استهيقرةيترؤةييإلرىي
ي(58 يصفح ي1984)ج ص يث ب  ييمع   يتأثي  يعمىيمتغي يآخ 

ي

ي

 ش وب  يالط قويهمال:ي"يالمتغير المستقل." 
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 المتغير التابع:  .2.5

يؤث ي يهيالمتغي يالمستق يويهويالكييتتوق يقيمتهيعمرىيمفعرو يترأثي يقري يالمتغير ا ياألخر عيحير ي
)محمررةيحسرر ييأجررهيكممرر يأحررةث يتعررةيال يعمررىيقرري يالمتغيرر يالمسررتق ييسررتظ  يعمررىيالمتغيرر يالترر ب 

 (19 يصفح ي1999أس م يك م ي ات  ي-عالويي

 يالصح :ي"المتغير التابع تحديد." 
 
 : البحثمجاالت .6

مع ررةيالت بيرر يالبةجيرر يويال ي ضرري يلقررةيأج يجرر ية اسررتج يالميةاجيرر يعمررىيمسررتوعيلمجااال المناااني: .ا1.6
 -مستغ ج –بج مع يعبةيالحميةيب يب ةيسي

إلررررىيغ يرررر ي 2016يةيسررررمب بررري ييهررررك يالة اسرررر ي ررر يالفترررر  يالممتررررة يأججرررز يالمجااااال اليماااااني:.2.6
يعمىيم حمتي : 2117  سم

م حم يإج ا يالة اس ياالستطالعي يوالجز يالجظ ي يوالت يم يخالل  يتفحصج يجمي يالم اج يالت يي-
ي.2116يةيسمب إلىيغ ي يي2116ل  يعالق يبموضوعج يوتم يهك يالم حم يم يبي يجو مب ي

م حمرر يإجرر ا يالج جرر يالتطبيقرر يوتمثمرر ي رر يمحرر و ياالسررتبي  يوأسررئمتهيوتوزيع رر يثرر ياسررت ج ع  يي-
 ي.2117إلىيغ ي يم ييي2117وتحمي يالبي ج  يوتفسي ه  يوتم يهك يالم حم يم يبي يم  سي

يط ل ) (يم يمع ةيالت بي يالبةجي يويال ي ضي .ي172وييتكو يم يالمجال البشري : 3.6.

 اإلحصائية: المعالجة.7

إ يالمررررج  ياإلحصرررر ئ يالرررركيياسررررتخةمج  ي رررر ية اسررررتج ييعتبرررر يمرررر يأججررررحيالطرررر  يي
لتحويرررر يالمعمومرررر  يالمتحصرررر يعمي رررر يإلررررىيجترررر ئ يعةةيرررر ييمكرررر يتوظيف رررر ي رررر يالتحميرررر ي
والمق  جررر  يوقرررةياسرررتخةمج يقررر جو يالجسرررب يالمؤويررر يالررركيييعطررر يجتررر ئ يةقيقررر يتمكججررر يمررر ي

يؤوي يك آلت :الفص يبيج   يوق جو يالجسب يالم

يعييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نس

ع 100

 ي
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ي100سييييييييي
يحي :يسييمث يالجسب يالمئوي .

يعييمث يعةةيالتك ا ا .يييييييي
ي ييمث يعةةيالعيج .يييييييي

ي
 2اختبار نا 

 2الط يق يالع م يلحس  يك 
ي
يييييييييييييييي
ي  يي/²( ي يي-وم ي) ي =ي2ك 
ي

يحي ي
ي:يهويالتك ا يالواقعىيالكيييحة يب لفع يوالموجوةيب لجةو ي.يو 
يالمطمو يي   يالجةو  يجوع يب ختال  يحس به يويختم  يحةوثه يالمتوق  يالتك ا  يهو :

ي.مجهي2حس  يك 
ي
ي

  خالصة
 طبيع  حس يالمستخة  المج   حةة  الت  لمة اس  المج جي  الم اح  أله  الفص  هكا    تط قج :

 الت  الميةاجي  االستطالعي يالة اس  خال  م  البح  وأةوا  الة اس  عيج  تحةية وت  الموضوع 
ي.الموال  الفص ي   استخةام  أكث  المج جي  اإلج ا ا  هك  تكو  وسو  ب    قمج 
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 تمييد
 األسدلم  عمد  المبحدويي  إجابدات وفد  وتحميميدا عمييدا المحصد  البياندات تفريد  بعد 

حدو  مد ا الدوع   الكافيد  والتوضديحات المعمومدات لندا تقد   التد  الجد او  ومقارند 
عمد  الصدح  لد ل طمبد  المعيد  التربيدد    مخداطر اسدتي م مودروبات الطا دبمكوندات و 

 الب ني  و الرياضي  .
 وضد  إلد  الوصدو  ىدو عممد  بحدث أل ومد  الدم مد  الغايد  فدا  اإلطدار ىداا وفد 

 االبتعا  الم ف  مراعيا مسبقا، الباحث أع ىا الت  والتساؤالت الفرضيات عم  إجابات
 يمد  وفيمدا .أكا يميد  عمميد   راسد  كد  تتطمبيدا التد  بالموضدوعي  وااللتداا  الااتيد  عد 
 .ال راس  ىاه ف  إلييا المتوص  االستنتاجات أى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثاني 5عرض و تحميؿ و مناقشة النتائجالفصؿ   
 
 
 
 

65 
 

 و تحميؿ النتائج 5عرض -1

 محور البيانات الشخصية 1.1.5

  0...اإلجابة عف البيانات الشخصية عند مستوى الداللة  يمثؿ :( 1جدوؿ رقـ) 

 %النسبة المئوية  التكرار االقتراحات السؤاؿ
السؤاؿ 
 األوؿ

 %34.33 141 ذكر
 %10.16 61 أنثى

السؤاؿ 
 الثاني

 [13-62] 4. 06.22% 
[64-63] 13 %39.53 
[64-20] 14 %8.14 

السؤاؿ 
 الثالث

 65.12% 116 ليسانس
 %24.33 .1 ماستر

السؤاؿ 
 الرابع

 %12.4 .11 نعـ
 %0..21 16 ال

 
 
 

السؤاؿ 
 الخامس

 %06.26 03 كرة القدـ
 %.1 11 كرة اليد

 %4..4 .1 كرة الطائرة
 .2% 62 العاب القوى
 %22.62 3 السباحة

السؤاؿ 
 السادس

 %6..13 112 نعـ
 %21.43 00 ال

السؤاؿ 
 السابع

 %61.06 22 نعـ
 %23.43 120 ال

السؤاؿ 
 الثامف

 %2..4 2 نعـ
 %40.42 110 ال

 %6.4 0 نعـالسؤاؿ 
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 %42.1 112 ال عالتاس
  

 5النتائج  عرض و تحميؿ -1
 ( :1م  خ   نتالج الج و  ر   ) 

 : لمسؤاؿ األوؿ بالنسبة
 نسددب  مدد  أكيددر الدداكور نسددب  أ  أعدد ه الجدد و  خدد   مدد  لنددا يتضدد 
 ممدددؤوا  االسدددتمارات حيدددث  الددداي  الطمبددد  مددد  ال راسددد  عيندد  فددد  اإلندداث
 اإلنددداث نسدددب  أ  فددد  حدددي  مجموعيدددا، مددد  %88.88 يميمدددو  أنيددد 
 ال راس . عين  أفرا  مجموع م  فقط % 11.11بمغت

 بالنسبة لمسؤاؿ الثاني5
و ى ا  15و  18لصال  الفل  العمري  مابي   % 11.55ن حظ أعم  نسب  بمغت 

سنو أغمبي  طمب   18و  18لفل    %55.15تمييا نسبو .راج  لكوني  طمب  ليسانس  
 سن  . 51ال   15طمب  البا ي  م  ماست راما ف  ما يخص ال

 بالنسبة لمسؤاؿ الثالث5 
مقارن  بالماستر الت     %65.12ا  نسب  الطمب  مرتفعو لصال  الميسانس ب ن حظ
 .58.88 %ى  

 بالنسبة لمسؤاؿ الرابع 5
 يمارسو  ال %59.1م  الطمب  يمارسو  الرياض  و نسب    % 95.5ن حظ أ  نسب 

   بالنسبة لمسؤاؿ الخامس 5
الطمب  تمييا السباح  رياض  ممارسو ى  كرة الق   % 11.21ن حظ أعم  نسب  

 .% 53ت  العاب القوا بنسب   % 52.12بنسب  
 
 
  بالنسبة لمسؤاؿ السادس 5 
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مقارنو بنسبو  % 98.31أ  نسب  عالي  م  طمب  المعي  يتناولو  القيوة تص   ن حظ
  .ا   مني   ال يتناولو  القيوة 

 ؟                      بالنسبة لمسؤاؿ السابع 5
و نسبو الم خني   ميمو   %28اغمب الطمب  ال ي خنو  بنسبو عاليو تفو  أ  ن حظ 
11.11 % 

                                                                   ؟                                                                                                                                                بالنسبة لمسؤاؿ الثامف 5
ني  عم  الكحو  بنسب  مأ  طمبو معي  التربي  الب ني  و الرياضي  ليسو م  ن حظ
 %8.32تق ر ب مع و ةحاالت  إال  51.55%

                                                               ؟                                                                                                                                              5 بالنسبة لمسؤاؿ التاسع
 % 52.1  بصح  جي ه بنسبو أ  طمب  معي  الترب  الب ني  و الرياضي  يتمتعو  ن حظ

 % 5و ال يعانو  م  أمراض اال بعض الحاالت النا رة بنسبو طفيفو ا   م  
 

 الوعي بمكونات المشروبات الطاقويةمحور .6.1
 0...مكونات المشروبات الطاقوية عند مستوى الداللة ( يمثؿ االجابة عف 6الجدوؿ رقـ )

 
 السؤاؿ

النسبة  التكرار االقتراحات
 %المئوية 

 6ؾ
 المحسوبة

 6ؾ
 المجدولة

درجة 
 الحرية

 الداللة

السؤاؿ 
 العاشر

 داؿ 1 .2.4 55.84 120 %23.44 نعـ
 22 %61.01 ال

السؤاؿ 
الحادي 
 عشر

Redbull 03 46.41% 84.28 13.00 0 داؿ 
Power 
horse 

11 2.13% 

Tnt 26 62.2% 
Starnergie 60 %13.06 

Xxl 3 0.46% 
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Monster 1 ..24% 
السؤاؿ 
الثاني 
 عشر

 داؿ 2 34..1 57.44 %42.11 20 التمفاز
الصحؼ و 

 الجائد
4 0.62% 

 %26.01 01 االشيارات
 .13.1% 26 صديؽ

السؤاؿ 
الثالت 
 عشر

 داؿ 1 .2.4 49.20 76.74% 132 نعـ
 32.26% 40 ال

السؤاؿ 
الرابع 
 عشر

 داؿ 6 .1..1 02.31 %40..6 62 كافييف
 %14.24 30 السكريات

 %10.10 .6 الفيتامينات1
السؤاؿ 
الخامس 

 عشر

غير  1 .2.4 0.09 %01.11 33 نعـ
 ال داؿ

 
34 
 

43.4% 

 
السؤاؿ 
السادس 

 عشر

  %24.21   04 المراىقو
34.68 

 
 

 
1..1. 

 
6 
 
 

 
 %01.11 33 الشباب داؿ

 %14.02 60 البموغ

السؤاؿ 
السابع 
 عشر

بكالوريا 
 الرياضو

33 %51.16 
 

 داؿ 1 13.00 265.48

 15.70% 62 حفمة
اختبارات 
 الجامعو

61 %15.12 

 6.98% 16 التعب
 %1.74 2 سياقة السياره
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 3.49% 1 مع االصدقاء
 1.16% 6 رحمة

السؤاؿ 
الثامف 
 عشر

Redbull 40 %55.24 204.64 11.20 5 داؿ 
Power 
horse 

11 1.24% 

Tnt 33 %19.19 
Starnergie 21 %12.21 

Xxl 11 6.39% 
monster 1 0.58% 

السؤاؿ 
التاسع 
 عشر

 داؿ 2 34..1 80.41 06.41% 41 المحالت
 %11.12 .6 الكافتيريا

 %60 42 قاعة الرياضة
 41..1% 13 مكاف اخر

السؤاؿ 
 العشروف

العالمة 
 التجارية

 داؿ 6 .1..1 39.43 62.34% 41

 %00.31 41 السعر
 %20..6 20 التأثير الفعاؿ

السؤاؿ 
الواحد و 
 العشروف

 داؿ 1 .2.4 156.37 %6.26 4 نعـ
 %42.13 113 ال

السؤاؿ 
الثاني و 
 العشروف

 داؿ 2 34..1 20.97 11.05% 19 الصباح
 28.49% 49 المساء

 29.07% 50 في أي وقت
قبؿ ممارسة 

 الرياضة
04 %31.39 

 داؿ 4 14.31 74.51 6..13% 21 محفزالسؤاؿ 
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 ( : 1م  خ   نتالج الج و  ر   ) 
                                  ؟                                                                                                                                                بالنسبة لمسؤاؿ العاشر5

ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  
( وى  أكبر م    11.88المحسوب  )   1حيث بمغت  يمت م  1و رج  الحري  3.31
( ومعن  االم :ا  ىنام فر   ا    2.53المج ول  والت  بمغت  يمتيا )   1 يم  م

 بات الطا وي .إحصاليا لصال  الفل  الت  تعرف المورو 
ن حدددظ أ  نسدددبو كبيدددرة مددد  طمبدددو المعيددد  يعرفدددو  المودددروبات الطا ويددد  بنسدددبو عاليدددو  

 . %11.11و نسبو أ   مني  ال يعرفو  الموروبات  28.85%
 ؟                      بالنسبة لمسؤاؿ الحادي عشر5

مسدتوا ال اللد  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  اللد  إحصدالي  لصدال  القيمد   الكبدرا عند  
( وىدددد   88.18المحسددددوب  )     1( حيددددث بمغددددت  يمددددت م  1و رجدددد  الحريدددد  ) 3.31

( ومعن  االدم :ىندام فدر    18.11المج ول  والت  بمغت  يمتيا )   1أكبر م   يم  م
  ا  احصاليا لصال  موروب الري  بو 

جدددد ا  و ن حددددظ ا  موددددروب الريدددد  بددددو  ىددددو االكيددددر ودددديوعا بددددي  الطمبددددو بنسددددبو عاليددددو
تد  يـدد  مودروب سدتارانرج  بنسدبو  %15.2موروب ت  ا  تد  بنسدو  تميو  81.59%
 .ت  با   الموروبات بنسب طفيفو ج ا   . 18.11%

                                                                                                                                                                                                                بالنسبة لمسؤاؿ الثاني عشر 5
الكبرا عن  مستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   

( وى     12.88المحسوب  )   1( حيث بمغت  يمت م5و رج  الحري  )   3.31

الثالث و 
 العشروف

 0.36% .1 الدوؽ
 23.41% 12 مصدر لمطاقة

تحسيف األداء 
 البدني

02 %2..31 

 1.24% 11 موضو
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( ومعن  االم :ىنام فر   13.88المج ول  والت  بمغت  يمتيا )    1أكبر م   يم  م
  ا  إحصاليا لصال  التمفاا 

و  %85.91بنسبو   تعريفا بالموروبات الطا وي األكير الوسيم أ  التمفاا ىو  ن حظ
بنسبو   االوياري الموال و ع  طري  اويارات و   ى ا خ   مباريات كرة الق   خاص

فيما تـت  الصحف و  %18.93ا و ع  طري  ص ي  بنسبو   %51.19معتبرة 
 .ج ا   بنسبو ضعيف األخيرالجرال  ف  

                                                                                                                                                                          ؟                                      بالنسبة لمسؤاؿ الثالث عشر5
ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  

( وى    85.13المحسوب  )    1( حيث بمغت  يمت م 1الحري  )  و رج  3.31
( ومعن  االم يوج  فر   2.53المج ول  والت  بمغت  يمتيا )    1أكبر م   يم  م

  ا  إحصاليا لصال  نع 
 الطمبو يعرفو  مكونات الموروبات م %29.28م  خ   الج و  ن حظ ا  نسب  

 .وناتياال يعرفو  مك%51.19الطا وي  و نسب  
 بالنسبة لمسؤاؿ الرابع عشر 5

ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  
( وى    12.89المحسوب  )    1( حيث بمغت  يمت م 1و رج  الحري  )  3.31

( ومعن  االم يوج  فر    13.93المج ول  والت  بمغت  يمتيا )   1أكبر م   يم  م
  ا  إحصاليا لصال  السكريات .

جاب أسكريات ، فيما  %98.55جابت ب أ  بمن حظ ا  نسب  كبيرة م  ألطو 
 .مني  فيتامينات  %11.11و نسب   %13.81البعض ب الكافيي  بنسب  تق ر ب

 
 بالنسبة لمسؤاؿ الخامس عشر 5
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المحسددددوب   1( حيددددث بمغددددت  يمددددت م 1و رجدددد  الحريدددد  )  3.31مسددددتوا ال اللدددد  عندددد  
( ومعنددد   2.53المج ولددد  والتددد  بمغدددت  يمتيدددا )    1وىددد  أصدددغر مددد   يمددد  م 3.35

 نع االم :ىنام فر  غير  ا  احصاليا لصال  
النسب بي  مستيمم و غير مسدتيمم و ن حدظ التفدو  لمطمبدو  ف ىنام تقارب ن حظ و 

و يمكد   % 88.88و نسبو ا د  لغيدر المسدتيمكي  بنسدبو  %11.19المستيمكي  بنسبو 
   .بي  أغمب الطمب  مت اولال  الموروبات الطا وي أ القو   

 بالنسبة لمسؤاؿ السادس عشر 5
يم   الكبرا عن  مستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  الق

( وى  أكبر     58.98المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م1و رج  الحري  ) 3.31
( ومعن  االم وجو  فر   ا  13.93المج ول  والت  بمغت  يمتيا )     1م   يم  م

 إحصاليا لصال  مرحم  الوباب .
 ب بنس  الموروبات الطا ويا الطالب س  الوباب ىو أكير مرحم  يتناو  فيين حظ أ  
بنسبو   ت  تمييا مرحمو المراىق  تعرف بالنواط و الحيوي  و ى ا ال  المرحم 11.19%
 يفع  . و نسبو أ   عن  مرحم  الرو  ال  الطالب يكو  اكتر وع  بما  % 58.51

 بالنسبة لمسؤاؿ السابع عشر 5
الكبرا عن  مستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   

( وى   191.88المحسوب  )     1( حيث بمغت  يمت م2و رج  الحري  )   3.31
( ومعن  االم :ا  ىنام  18.11المج ول  والت  بمغت  يمتيا )    1أكبر م   يم  م

 فر   ا  إحصاليا لصال  بكالوريا الرياض .
  يا الط ب الموروبات الطا وي  فيانسبو تناو  أعم ى    أ  بكالوريا الرياض ن حظ

البا    أما  %11بنسب تفو    معيت  الحف ت و االختبارات الجا،   %11.19ب
  األص  اءأو م   ةبي  التعب ، سيا و السيار   فوممت نسب ضعيف

 بالنسبة لمسؤاؿ الثامف عشر5
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ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا 
( وى  أكبر 138.98المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م 1و رج  الحري  )  3.31

( ومعن  االم :ىنام فر   ا   19.21المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1م   يم  م
 إحصاليا لصال  موروب ري  بو .

و  %11.18كبير م  ألطمبو عم  منتوج الري  بو  بنسبو تفو  النصف  إ با  ن حظ
 STARو بع ىا موروب  . %15.15بنسبو  TNTتـت  بع ىا موروب 

ENERGIE  و أ   منتوج استي كا ىو %11.11بنسبوMONSTER  بنسبو
  %1ج ا ال تص    ضعيف

 بالنسبة لمسؤاؿ التاسع عشر5
أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل   ن حظ
( وى   83.81المحسوب  )     1( حيث بمغت  يمت م 5و رج  الحري  )  3.31

( ومعن  االم :فر   ا    13.88المج ول  والت  بمغت  يمتيا )   1أكبر م   يم  م
 إحصاليا لصال  المح ت.

يقومو  بوراء الموروبات الطا وي  م   %11.51بنسب   أ  أغمب الطمب  ن حظ
 11و بنسب ال تفو    قومو  با تناليا م   اعات الرياضمني  ي % 11المح ت و 

 .خرلأماك  أ أو تتريايالكافم   %
                                                                                                                                                                                                            بالنسبة لمسؤاؿ العشروف 5

الكبرا عن  مستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   
( وى    55.85المحسوب  )    1( حيث بمغت  يمت م 1و رج  الحري  )  3.31

( ومعن  االم :ىنام فر   13.93المج ول  والت  بمغت  يمتيا )    1أكبر م   يم  م
 . ا  إحصاليا لصال  السعر

سعرا  األ  يستيمكو  الموروبات  % 11.81نسب  كبيرة م  ألطمبو تق ر ب أ  ن حظ
 . %13.51و التـيير الفعا  بنسب   %15.88التجاري  ب  بالع م مقارنو 

                                                                                                                                                                بالنسبة لمسؤاؿ الواحد و العشروف 5
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ن حظ أ  ىنام فرو  اات  اللد  إحصدالي  لصدال  القيمد   الكبدرا عند  مسدتوا ال اللد  
( وىدد  أكبددر  119.52المحسددوب  ) 1( حيددث بمغددت  يمددت م 1و رجدد  الحريدد  )  3.31

ومعنددددد  االدددددم وجدددددو  فدددددر   ا  (2.53)المج ولددددد  والتددددد  بمغدددددت  يمتيدددددا  1مددددد   يمددددد  م
 . لنع إحصاليا 

  الطا ويدد اتلطمبدو  امدت بخمدط المودروبجدد ا مد  أ  ن حدظ أ  نسدبو ضدعيفمد  الجد و  
 ول لدددددد  تقدددددد  بخمددددددط الموددددددروب الطددددددا %52.98و أعمدددددد  نسددددددبو  %1.51بددددددالكحو  ب

 .بالكحو 
 بالنسبة لمسؤاؿ الثاني و العشروف 5

ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  
( وى  أكبر م  13.52المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م 5الحري  ) و رج   3.31
( ومعن  االم :وجو  فر   ا  إحصاليا 13.88المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م

  ب  ممارس  الرياض  . ةفتر مل
و ف   %51.55بنسبو  او  الموروبات  ب  ممارس  الرياضألطمبو بتن أ ن حظ و 

و ى  اكبر مقارنو  .%18.85و ف  المساء بنسبو   %15.32بنسبو   مختمف أو ات
 .%11.31بتناولي  ليا صباحا بنسبو 

 بالنسبة لمسؤاؿ الثالث و العشروف 5
ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  

وى  أكبر  ( 74.51المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م 4و رج  الحري  )  3.31
وجو  فر   ا  .( ومعن  االم : 14.86المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1م   يم  م
 لمص ر لمطا  . إحصاليا
الموروبات يستيمكو    كبر م  الطمباأل  و ى  النسب %58.59ا   و ن حظ

 فيما %53.81 كالمالب ن  بنسبو مرتفعو  األ اءو لتحسي    الطا وي  كمص ر لمطا 
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ج ا   و نسب ضعيف %18.31و مني  بطبو متوسالبعض كمحفا بنسيستعمميا 
 .أو م  أج  ال و   كموض

 5 المناقشة 
يممكو  ال راي  الكافي   ( نستخمص أ  معظ  أفرا  العين  ال 1م  خ   الج و  ) 

بمكونات تمم الموروبات الطا وي  ، و كاا راج  لع   وعيي  بمخاطر المركبات 
ف  تركيب الموروبات ،و كما ىو معروف أ  ىاه  و المستخمصات ال اخم  األساسي 

الموروبات تتكو  م  ) الكافيي  ، الغورانا ، التوري  ........( في  توك  خطرا  ات  
 . اإلنسا عم  صح  

وحسب  راس  ال كتور جوناس  ورنر ف  بحيو بجامع  بو  األلماني  أوص  بضرورة 
غالبا ما تكو   ألنوروبات الطا وي  ألنيا    تكو  مميت  ، االمتناع ع  تناو  المو

اصر ممويو لجس  تحتول عم  عنبعض المستخمصات ف  تركيب الموروبات الطا وي  
الري  بو  و موروب الال يوج  ف    مستخمص م  من  الييرا  وبولياك اإلنسا  
 تحت اس  التوري  مونستر 

 
 ةالوعي بمخاطر مشروبات الطاق الثالث 5 حور.م2.1

 0...( يمثؿ االجابة عف مخاطر المشروبات الطاقوية عند مستوى الداللة  2الجدوؿ رقـ ) 

 
 السؤاؿ

النسبة  التكرار االقتراحات
 %المئوية 

 6ؾ
 المحسوبة

 6ؾ
 المجدولة

درجة 
 الحرية

 الداللة

السؤاؿ 
االربعة و 
 العشروف

 داؿ 6 .1..1 18.57 %2..42 24 نعـ
 6..13% 21 ال

 23.40% 12 نوعا ما
السؤاؿ 

الخامس و 
زيادة معدؿ 
 ضربات القمب

 داؿ 4 14.31 99.55 %16.61 61
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االثارة أو  العشروف
 العصبية

21 %13..6 

القمؽ و 
 التوتر

14 %11..0 

الشعور 
 بالصداع

16 %1.43 

 01.24% 34 بدوف شعور
 السؤاؿ

السادس و 
 العشروف

 داؿ 1 .2.4 156.37 %6.26 4 نعـ
 %42.13 113 ال

السؤاؿ 
السابع و 
 العشروف

غير  1 .2.4 0.37 5%6.26 90 نعـ
 47.67% 82 ال داؿ

السؤاؿ 
الثامف و 
 العشروف

غير  2 34..1 3..1 %24.44 21 القمب
 %61.12 64 الضغط داؿ

 %66.66 .6 المعده
 %11.12 10 السكري

السؤاؿ 
التاسع و 
 العشروف

غير  1 .2.4 49.20 76.74% 132 نعـ
 32.26% 40 ال داؿ

السؤاؿ 
 الثالثوف

 داؿ 6 .1..1 02.31 %40..6 62 كافييف
 %14.24 30 السكريات
 %10.10 .6 الفيتامينات

السؤاؿ 
الواحد و 
 الثالثوف

 داؿ 2 34..1 56.09 12.79% 22 مرة في اليـو
عدة مرات في 

 اليـو
18 %10.46 
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 ( :5)م  خ   نتالج الج و  ر     

                                                               ؟                                                                                                                                                بالنسبة لمسؤاؿ الرابع و العشروف 5
الكبرا عن  مستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   

( وى  أكبر م   18.12المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م1و رج  الحري  ) 3.31
 يوج  فر   ا  إحصاليا( ومعن  االم :13.93المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م
 . لنع 

 %85.35 ب   نسبو عالي  م  ألطمبو يوعرو  بالتحس  بع  االستي م بنسأ و ن حظ
 . % 18.31ما البا   ب ال بنسبو ما ، أ ينوعا اجابو أ %58.51و 

 بالنسبة لمسؤاؿ الخامس و العشروف 5
مسدتوا ال اللد  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عند   

( وىد  أكبدر مد    55.11المحسدوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م8 )و رج  الحري  3.31
 يوجد  فدر   ا  إحصداليا( ومعن  االم :18.89المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م

 .لب و  وعور
 ، يمييدددابدد و  ودددعور  اجدددابو أبطمبدددو   خاصدد %11.28نسددبو ىددد   أعمددد ن حددظ أ   و

معددددددد   ضدددددددربات القمدددددددب  ةتددددددد  ايدددددددا %18.31و العصدددددددبي  بنسدددددددب   باإليدددددددارةالودددددددعور 
خيدددددددرا و أ %11.31بنسدددددددبو  لدددددددوحظمدددددددا الودددددددعور بدددددددالقم  و التدددددددوتر أ %11.11بنسدددددددبو
 يوعرو  بالص اع.  م  الطمب9.58%

عدة مرات في 
-1االسبوع )

2) 

54 %31.39 

عدة مرات في 
-2الشير )
1) 

78 %45.34 
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 بالنسبة لمسؤاؿ السادس و العشروف 5
ستوا ال الل  ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  م

( وى  أكبر م   119.52المحسوب  ) 1حيث بمغت  يمت م 1و رج  الحري   3.31
 يوج  فر   ا  إحصاليا ( ومعن  االم2.53المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م
 .اللصال  

  المعي  التربي  الب ني  و الرياضي  ال يعرفو  م ا مبن حظ نسبو عاليو ج ا م  ط و
يعرفو   %1.51و نسبو  %52.98بنسب   الصح خطورة ى ه الموروبات عم  

 .خطورتيا
 العشروف 5بالنسبة لمسؤاؿ السابع و 

المحسوب   1( حيث بمغت  يمت م1و رج  الحري  ) 3.31ن حظ عن  مستوا ال الل  
 ( ومعن  االم2.53المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1م   يم  م اصغر( وى  3.52)

 نع .لصال  ال يوج  فر   ا  إحصاليا 
الموروبات ورة ل يي  فكره حو  خط  م  الطمب %11.51م  الج و  ن حظ  يمو 

 ليس ل يي  ال فكرة ع   لم.  %82.92فيما نسبو   عم  الصح  الطا وي
 

 بالنسبة لمسؤاؿ الثامف و العشروف 5
ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل   

ر أصغ( وى   9.38المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م 5و رج  الحري  )  3.31
يوج  فر  غير  ا   ( ومعن  االم13.88المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  مم  

  عم  القمب. اآليارلصال   إحصاليا
 اجدابو أعرفدو  مخداطر المودروبات الطا ويد  ي  ياطمبدو الد  ألأم  خ   الجد و  ن حدظ 

لمددددددددرض الضددددددددغط أمددددددددا المعدددددددد ه ب  %19.92، وبمددددددددرض القمددددددددب  %58.88بنسددددددددبو 
 . %19.92و السكرل بنسبو  11.11%

 الثالثوف 5 بالنسبة لمسؤاؿ
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ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  
( وى  أكبر م  51.53المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م1و رج  الحري  ) 3.31
( ومعن  االم : ىنام فر   ا  احصاليا 2.53المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م

 لصال  الفل  الت  تعرف الفر  بيني 
يعرفو  الفر  بي  الموروب الطا وي  و   م  الطمب %89.95ىنام نسبو  و ن حظ أ 

 . %15.52ي  بنسبو نالموروب الرياض  عكس ال ي  ال يعرفو  الفر  بي
 ثوف 5لواحد و الثال بالنسبة لمسؤاؿ ا

ن حظ أ  ىنام فرو  اات  الل  إحصالي  لصال  القيم   الكبرا عن  مستوا ال الل  
( وى  أكبر م  19.35المحسوب  ) 1( حيث بمغت  يمت م 5و رج  الحري  )  3.31
 يوج  فر   ا  إحصاليا  ( ومعن  االم13.88المج ول  والت  بمغت  يمتيا ) 1 يم  م

 .9-5ر ويلصال  ع ه مرات ف  ال
ف  ع ة مرات  %81.58فلو كبيرة م  ألطمبو تت او  عم  الموروبات بأ  ن حظ 

مره واح ه  سواءسبوع أما االستي م اليوم  ع ة مرات باأل %51.55بالوير و نسب  
 . % 15و ع ة مرات ل  يتجاوا أ

 : مناقشة
يممكو  الوع  الكاف   العينو ال ( نستخمص أ  غالبي  أفرا  5م  خ   الج و  ) 

عنيا عم  الم ا البعي  و   الناجم اآلياربمخاطر استي م الموروبات الطا وي  و 
 عا ال كتور  فق ؤك  األطباء عم  مخاطر استي م ىاه الموروبات،و يالقريب ،

المختص ف  االتصا  الصح ، جما  ال ي  أولما ، إل  الحار م  استي م 
ىنام مخاطر حقيقي . فق  ت  تجريب ما ة التوري  عم   أل  وي ،الموروبات الطا

الجراا ، ويبت تسببيا ف  انخفاض نسب  الكالسيو  والبروتي  والصفال  ال موي . وبع  
  .التجرب  أصبحت الجراا  اات سموم عنيف وتـير كبير م  الضجيج
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لما ة الكافيي  فموكمتيا مرتبط  بالتعو  وكيرة االستي م. ما يتسبب ف   ما بالنسب أ
اضطرابات عضمي ، والتقيؤ، واضطرابات  مبي ، وارتفاع ضغط ال  ، وتراج  نسب  

 و غيرىا م  المخاطر . الكالسيو ، ما يعرض لمخاطر الكسر
 استنتاج 6-5

غير كاف  الب ني  و الرياضي وع  طمب  معي  التربي   بـ  سب  ما خ   م  نستنتج
 .بمكونات و مخاطر الموروبات الطا وي  

 النتائج بالفرضيات 5 مقابمة-2
 م  خ   النتالج المتحص  عمييا و مقارن  النتالج بالفرضيات 

  : األول الفرضي  
ال يوجدد  وعدد  كدداف  لدد ا طمبدد  معيدد  التربيدد  الب نيدد  و الرياضددي   بمكونددات  -1

 . موروبات الطا 
بددنع   اإلجابدد تؤكدد ه نسددب   و ىددو مددا البحددث يعرفددو  موددروبات الطا دد  أغمبيدد  أفددرا 

مدددددد  الطمبدددددد  يعرفددددددو  موددددددروب الريدددددد  بددددددو  و  %81.59و أ  نسدددددب   % 28.85
   STARENERGIEمني  يعرفو   %18.11و  TNTيعرفو  موروب  15.2%

المودروبات يعرفدو  تركيبد   م  أفرا  العيند %29.28توض  لنا نتالج ال راس  أ  -
انيددا تحتددول عمدد  السددكريات ،فدد  حددي   مدد  أفددرا  العيندد  %98.55جدداب ،و كمددا أ
يقددو   و TNT %15.15مدد  الطمبدد  يسددتيمكو  موددروب الريدد  البددو  و  11.18%

و  أل   %11.81باختيار ىد ه المودروبات عمد  أسداس السدعر بنسدب   افرا  العين 
موددروبات بخمدط  ا دامو  مدد  أفدرا  العيند  %1.51أ   مقداييس اخدرا و تؤكد  ال راسد 

 م  الكحو   الطا  
و مف خالؿ ما سبؽ نتوصؿ الى أنو ال يوجد وعي كافي لدى طالب معيػد التربيػة البدنيػة و 

 الرياضية بمكونات المشروبات الطاقوية .
 

   : الفرضية الثانية
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مخاطر استي م بال يوج  وع  كاف  ل ا طمب  معي  التربي  الب ني  و الرياضي   
 . موروبات الطا 

   أجاب  بتحس  بع  تناو  موروبات الطا   ووعر أفرا  البحث أنو ي يرا أغمب
م  الطمب  ال يوعرو  بو ء بع   %11.28بنع  ف  حي  توض  لنا أ   85.35%
 مني  يوعرو  بااليارة و الغضب . %18.31تناوليا و 

خطرة   موروبات الطا  م  أفرا  البحث ي ركو  بـ   %1.51أوضحت ال راس  أ  
م  أفرا  البحث انو يمك  أ  يتعرض  %85.88و اكر عم  الصح  العام  

المستيمم لمخطر بع  تناو  ىاه الموروبات و أوضحت ال راس  أ  غالبي  الطمب  
 مرات ف  الوير .  9-5م   %81.55يتر  و  عم  ى ه الموروبات بنسب  كبيرة 

 
ف خالؿ ماسبؽ نتوصؿ الى أنو ال يوجد وعي كافي لدى طمبة معيد التربية البدنية و و م

 الرياضية  بمخاطر استيالؾ المشروبات الطاقوية. 
 
 : اقتراحات -4 
تنظدددددددددددددددي  حمددددددددددددددد ت صدددددددددددددددحي  توعويددددددددددددددد  بخطدددددددددددددددورة اسدددددددددددددددتي م مودددددددددددددددروبات  -1

 الطا   لمطمب  معاى  التربي  الب ني  و الرياضي  
توظيف أطباء مختصي  ف  المجا  الرياض  و الصح  يورفو  عم  طمب   -1

 معاى  التربي  الب ني  و الرياضي  
تق ي   ورات تكويني  لمطمب  لتاوي ى  برصي  عمم  ،و الال يؤىمي  لتق ي   -5

 توجييات و نصال  م  وـنيا تصحي  أفكار و مفاىي  خاطل  عن  الطمب  
المنوطات و استي م موروبات الطا   و اجراء  راسات ممايم  حو  آف   -8

 التوعي  بالمخاطر و اآليار الجانبي  عم  الصح  العام  ف  الم ا البعي  و القريب
ا راج مقياس مكافح  الغش والمنوطات ضم  مقاييس معي  التربي  الب ني    -1

 . والرياضي 
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الصح  و توجي  الطمب  ما يا و بي اغوجيا لمقيا  ب راسات تجريبي  ف  مجا   -9
 الرياض  .

 5 خالصة عامة
 الت  ال راس  خ   م  جمعناىا الت  لمبيانات وكيف  كم  بتحمي   منا الفص  ىاا ف 
 والرياضدي  الب نيد  التربيد  بمعي  التخصصات، مختمف ف  طمب  م  عين  عم  بيا  منا

بمكوندات و مخداطر اسدتي م مودروبات  مد ل وعديي   معرفد  خد   مد  بمسدتغان ،
 إلد  وتوصدمنا مخداطر خمدط المودروبات مد  الكحدو     معرفد  إلد  تطر نا كما.  الطا 
لديس لد يي  الدوع  الكداف    التخصصدات جميد  فد  الرياضدي  و الب نيد  التربيد  طمبد  أ 

 .بي ه الموروبات المستيمك 
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