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 "عبدي ........لن تشكرني ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديو " حديث قدسي      
                                                                        

منو    أسجد هلل سبحانو وتعالى وأحمده وأشكره أف أخرجت ىذا البحث إلى حيز الوجود توفيقا
 سبحانو فلو الحمد والشكر أوال وأخيرا .

قبولو اإلشراؼ على ىذه  أتقدـ بخالص الشكر واالمتناف إلى الدكتور بلوفة بوجمعة على      
المذكرة، ولرعايتو العلمية ومتابعتو المتواصلة لخطوات البحث والجهد السخي واآلراء السديدة 

 التي كاف لها أكبر األثر في إنجاز ىذه المذكرة وإخراجها في شكلها النهائي.
شروع كما أتقدـ بالشكر  للدكتور بن قاصد علػػي حاج محمد مدير المعهد ورئيس م       

الماجستير، ومن خاللو إلى كل الدكاترة واألساتذة بمعهد التربية البدنية والرياضية وأخص على 
بن  –بن لكحل منصور  -زيتوني عبد القادر  –سبيل الذكر ال الحصر الدكاترة: عطاء اهلل احمد 

 –بن دحماف نصر الدين  –رياض الراوي -أحسن أحمد  -قوراري بن علي  ––قالوز التواتي
 حجار محمد خرفاف . -–رمعوف محمد  –بن قناب الحاج  –دريس خوجا رضا 

يفوتني أف أتقدـ بالشكر الجزيل إلى األستاذ مرزوقي محمد بجامعة تيارت على كل التسهيالت  وال
 والمساعدة التي قدمها في جانب اإلحصاء.

بة وكل اإلداريين وعلى وفي األخير أتقدـ بالشكر الجزيل إلى كل عماؿ المعهد خاصة عماؿ المكت
رأسهم بوعزة ، ومن قبيل رد الجميل أتقدـ بالشكر إلى فريق العمل الذي ساعدني كثيرا أذكر منهم 

بركات عامر، وإلى كل أساتذة التربية البدنية العاملين  –ركراؾ علي  –عامر قويدر  –قندوز قدور 
 بمدينة سعيدة . .   
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 المقدمة:
يعيش اإلنساف يف الوقت اغباضر يف كنف تطور ىائل يف صبيع ؾباالت حياتو ، فبل يكاد يبر علينا       

باكتشافات علمية جديدة تسهل على اإلنساف عيشو ، وسبنحو اؼبزيد من االقتصاد يف يـو دوف أف نسمع 
اعبهد للقياـ دبختلف أعمالو ومتطلبات حياتو اليومية ، غَت أف ىذا التطور ال ىبلو من مضار الكثَتة على 

دٍل اغبركي صحة الفرد ،فهو يسهم يف تقليل الكثَت من األعماؿ البدنية األمر الذي وبد من النشاط الب
الذي وبتاجو اعبسم البشري للمحافظة على فعالية وظائفو  وقدرة أجهزتو اغبيوية على العمل بالشكل 
الصحيح ، ولقد ازداد االىتماـ يف اآلونة األخَتة بصحة اإلنساف يف مواجهة التأثَتات السلبية لعصر 

،ومنو ازداد االىتماـ باؼبمارسة الرياضية (186، 1998)الفتاح  التكنولوجيا وما نتج عنها من قلة اغبركة
عامة  والًتبية البدنية الرياضية خاصة ؼبا ؽبا من دور يف ىذا اجملاؿ ،فمما الشك فيو أف من يبارس النشاط 

سبكنو من القياـ دبتطلبات اغبياة ،سواء يف عملو أو حياتو اليومية بسهولة   جيدةالبدٍل الرياضي يبتاز بصحة 
 . (151، 1998)الفتاح  كما ذبنبو اإلصابة بالكثَت من األمراض

غذاء  يعترب الغذاء مصدر اغبياة على سطح األرض ولقد أدرؾ اإلنساف منذ زمن بعيد دور وأنبية الو       
كمصدر للطاقة والنشاط واغبيوية ووقايتو وضبايتو من األمراض إال أف ذلك الغذاء أصبح سبلحا ذو حدين 

 وقد يتسبب يف مشاكل صحية عديدة ، حد معُتدبعٌت أف نقصو يبثل مشكلة كبَتة كما أف زيادتو عن 
تشَت الكثَت من الدراسات اليت أجريت يف أمريكا وكندا و بريطانيا إىل أف سوء التغذية وبدث بسبب اعبهل 

 (3، 1998)اؼبهيزع  باختيار الغذاء اؼبناسب وبسبب اؼبعلومات واالعتقادات اػباطئة اليت تتناقلها األجياؿ
اوؿ الغذاء اؼبتوازف وفق احتياجات اعبسم ويف ىذا اإلطار يرى نشواف عبد ،لذلك فمن الضروري جدا تن

اهلل نشواف أف الغذاء اعبيد ىو أساس صحة اإلنساف حيث أف تناوؿ الكميات اؼبناسبة والنوعيات اؼبتكاملة 
ض  لو عبلقة بالصحة وأف سوء التغذية الناتج عن نقص بعض العناصر يؤثر يف عمليات النمو والصحة واؼبر 

 كما يؤثر على الذكاء و التحصيل الدراسي وكثَتا ما يبتد إىل  النواحي النفسية والسلوؾ االجتماعي.
  (183، 2009)نشواف 

ومن العوامل اليت هبب أف تتحدد فيها االحتياجات الغذائية ربديدا دقيقا ،سواء بزيادة أو النقصاف      
، وال ىبتلف اثناف على ضرورة اعبمع بُت التغذية  (84، 2009)قصاص  فبارسة األنشطة الرياضيةعامل 

السليمة اؼبتوازنة والنشاط البدٍل اؼبناسب للحصوؿ على مستوى جيد من الصحة والعافية وحىت االقباز 
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ق األمر بفئة الرياضيُت اؼبتمدرسُت ،حيث أهنم يشكلوف لبنة مر أنبية عندما يتعلاألالرياضي ،ويزيد ىذا 
 أساسية يف حاضر ومستقبل الرقي يف اجملتمع.

يعد االىتماـ  دبمارسة األنشطة الرياضية و التغذية الصحية خبلؿ اؼبراحل السنية اؼببكرة إي و        
يف الوقت الراىن يف ظل ما نتج عن  ة عليهاليت تعمل الدوؿ اؼبتقدمالطفولة واؼبراىقة، من أىم اؼبشاغل ا

 2001،ففي فرنسا على سبيل اؼبثاؿ تأسس سنة  من أثار سلبية كثَتة على صحة الفرد عصر التكنولوجيا
( ،ويركز ىذا اؼبخطط أساسا على ؿباربة اػبموؿ PNNSاؼبخطط الوطٍت للغذاء و الصحة أو اختصارا )

غذائي اؼبعزز للصحة .ومن بُت الفئات اؼبستهدفة يف ىذا ،واالرتقاء بالسلوؾ ال ( Sédentaritéالبدٍل )
الربنامج األطفاؿ و اؼبراىقُت يف اؼبدارس ، ومن خبلؿ ىذا اؼبثاؿ  يتجلى الدور احملوري للمدرسة يف ضباية 

نَتين لكي التبلميذ من كل ما يؤثر سلبا على صحتهم ، فالًتبية يف اؼبدارس هتتم بإعداد مواطنُت مست
والتكيف مع كل ما هبري من حوؽبم من مواقف وأحداث ، ونعٍت بذلك حصوؿ  ةاجهة اغبيايستطيعوا مو 

اإلنساف على اغبد األدٌل من اؼبعرفة اؼبتكاملة وإتقاف اؼبهارات وربصيل اؼبعرفة من ـبتلف مصادرىا واختيار 
ومن بُت عناصر ىذه اؼبعرفة اؼبتكاملة  اؼبعارؼ اؼبتعلقة بالرياضة  (9، 1998)ؿبمود  اؼبناسب منها

 والتغذية اؼبتوازنة .
 مشكلة البحث:

قد كثر اغبديث على نوعية الغذاء الذي وبتاج إليو الشخص العادي إال أف األحباث اليت أجريت ل       
ويف ىذا السياؽ وجد  (13، 1998)الفتاح على نوعية الغذاء الذي وبتاج إليو الرياضي مازالت قليلة 

يتناولوف وجبة غذائية مناسبة الحتياجاهتم   (%20"جوف بوؿ بلوف" أف عدد قليل من الرياضيُت )حوايل
 (BLANC 2002, 10) اػباصة .وبقية تكتفي بالوجبات العادية أو اؼبخصصة للناس العاديُت

وتعترب فبارسة األنشطة البدنية الرياضية التنافسية من األنشطة واؼبمارسات اليت يفضل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية  
فكثَت من اؼبنتسبُت للنوادي الرياضية يف اؼبراحل السنية الصغرى ىم من  ، يف أوقات فراغهماإلقباؿ عليها 

بل إف الكثَت من األبطاؿ الرياضيُت على اؼبستوى الوطٍت و  تبلميذ اؼبؤسسات التعليمية دبختلف أطوارىا،
يد حىت الدويل من الناشئُت خاصة فئة األواسط ىم  يف مرحلة التعليم الثانوي ،حيث وصلوا إىل مستوى ج

إما كأستاذ ؼبادة الًتبية البدنية ،.ومن خبلؿ احتكاؾ الطالب الباحث هبذا اؼبيداف  من االقباز الرياضي
 والرياضية أو كمدرب للفئات الصغرى يف كرة القدـ الحظ وجود الكثَت من العادات وفبارسات الغذائية

اليت ال زبلو من آثار سلبية كثَتة على مستوى األداء وكذلك على صحة التلميذ ة لدى اؼبمارسُت اػباطئ
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توعية وتزويد الرياضيُت باؼبفاىيم الالرياضي .ويرجع سبب ىذا اؼبشكل حسب رأي الطالب إىل غياب 
وكذلك  واؼبعارؼ الصحيحة اؼبتعلقة بالتغذية اؼبتوازنة والصحيحة اػباصة بكل نوع أو اختصاص رياضي

الدراسات والبحوث  الطالب االطبلع عليو فإف  ما استطاع، وحسب  اظ على صحتهم بشكل عاـللحف
جدا إذا ما قارناه  ةالوعي الغذائي والصحي لدى فبارسي األنشطة البدنية والرياضية يف اعبزائر قليل يف ؾباؿ

تبٍت الدراسة اغبالية  إىلالباحث يف دوؿ أخرى  كدوؿ اػبليج العريب أو مصر مثبل .وكل ىذا دفع الطالب 
من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية وكذلك  لدى فبارسي األنشطة الرياضيةللكشف عن مستوى الوعي الغذائي 

 مستوى ىذا الوعي .لتنمية  "مقًتح" معرفة فعالية برنامج إرشادي
 وىو: وتتلخص مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيسي 
من تبلميذ  الرياضيةالبدنية فبارسي األنشطة الوعي الغذائي لدى  يف تنمية رشادي الربنامج اإلما فعالية  

 ؟.اؼبرحلة الثانوية
 ويتفرع من ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية :

يف اؼبرحلة  الرياضيةالبدنية فبارسي األنشطة وفر النظاـ الغذائي اؼبتبع  من طرؼ التبلميذ يتىل  -
 ؟هبا اؼبنصوحالتغذية على  الثانوية
يف اؼبرحلة  الرياضيةالبدنية فبارسي األنشطة لدى التبلميذ السائد ما ىو مستوى الوعي الغذائي  -

 الثانوية؟
البدنية ما  ىي العبلقة اؼبوجودة بُت مستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ فبارسي األنشطة  -

 الرياضية و فبارساهتم الغذائية؟
فبارسي ىل يستطيع الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح أف يرفع من مستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ  -

 ؟ يف اؼبرحلة الثانوية الرياضيةالبدنية األنشطة 
 يلي: أىداؼ البحث : يهدؼ البحث إلى ما

تبلميذ اؼبرحلة فبارسي األنشطة البدنية الرياضية من  السائد لدىالغذائي مستوى الوعي  التعرؼ على أوال:
 الثانوية .

النظاـ الغذائي اؼبتبع من الطرؼ التبلميذ الذين يبارسوف أنشطة بدنية ورياضية وىل يوفر  التعرؼ على ثانيا:
 التغذية اؼبنصوح هبا ؽبم .
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 العبلقة اؼبوجودة بُت اؼبستوى الوعي الغذائي وفبارسات الغذائية لتبلميذ الرياضيُت  التعرؼ على: ثالثا
مقًتح للرفع من مستوى الوعي الغذائي لدى اإلرشادي "التثقيفي" فعالية برنامج   التعرؼ على :رابعا

 فبارسي األنشطة الرياضية من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية .
 فرضيات البحث: 

 :ةالفرضية الرئيسي
الوعي الغذائي لدى فبارسي األنشطة الرياضية من تبلميذ  تنميةاؼبقًتح دور إهبايب  يف اإلرشادي للربنامج 

 اؼبرحلة الثانوية .
 الفرضيات الفرعية:

فبارسي األنشطة البدنية وفر النظاـ الغذائي اؼبتبع  من طرؼ التبلميذ تيال الفرضية الفرعية األوىل:  -
 اؼبنصوح هبا.التغذية على  الرياضيةو 
الرياضية من تبلميذ و مستوى الوعي السائد لدى فبارسي األنشطة البدنية الفرضية الفرعية الثانية:  -

 .منخفض اؼبرحلة الثانوية
مارسات اؼببُت اؼبستوى الوعي الغذائي و  طردية إهبابيةتوجد عبلقة ارتباطيو الفرضية الفرعية الثالثة:  -

 .الرياضيةو فبارسي األنشطة البدنية تبلميذ لالغذائية ل
يستطيع الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح أف يرفع من مستوى الوعي الغذائي الفرضية الفرعية الرابعة:  -

 . الرياضيةو فبارسي األنشطة البدنية لدى التبلميذ 
 أىمية البحث :     

اؼبراىق ورعايتو من كل اعبوانب ، وتعد اعبوانب اؼبتعلقة  الفردإنو من الضروري االىتماـ ب      
التغذية من أىم ىذه اعبوانب وأكثرىا تأثَتا على حياة ىذا اؼبراىق اؼبستقبلية ، ويزيد ىذا  بالصحة و

من ىنا تظهر أنبية الوعي األمر إغباحا  يف حالة اؼبراىق اؼبتمدرس و اؼبمارس لنشاط بدٍل رياضي ، 
الصحي بشكل عاـ والوعي الغذائي بشكل خاص للنمو والصحة السليمة ، ويأيت ىذا البحث يف 

يتوقع من خبلؿ نتائجو معرفة مستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ الذين يبارسوف ىذا اإلطار حيث 
وتعزيزىا وجوانب الضعف والعمل أنشطة بدنية ورياضية بانتظاـ ، وبالتايل التعرؼ إىل جوانب القوة 

برنامج إرشادي وتثقيفي قد يساىم مستقببل يف  اقًتاحعلى عبلجها. وتكمن أنبية البحث كذلك يف 
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يف ببلدنا ، يبكن كذلك اإلفادة منو يف  إثراء إي تدخل يف ؾباؿ تنمية الوعي الغذائي للرياضيُت
إف .بوسيلة جاىزة يف توعية رياضييهم غذائيا  لتزويدىم فملتقيات تكوين اؼبربيُت واؼبدربُت الرياضيو 

التغذية يف اجملاؿ الرياضي يف  ثُت على إجراء حبوث جديدة يف إجراء مثل ىذه الدراسة يشجع الباح
 .وبالتايل إثراء البحث العلمي ببلدنا 

 :البحثمصطلحات   
عبارة عن ؾبموعة من الوحدات الًتبوية و التعليمية اؼبوجهة إىل عينة من األفراد و  برنامج إرشادي:      

 .  (72، 2011)اغبميد  اليت هتدؼ إىل إيصاؿ اؼبعلومات واؼبفاىيم صحيحة حوؿ موضوع ما
معرفة وفهم اؼبعلومات اػباصة بالغذاء والتغذية الصحيحة ، والقدرة على تطبيق  الوعي الغذائي:       

ىذه اؼبعلومات يف اغبياة اليومية، بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة اليت توجو قدرات الفرد يف ربديد 
 (12، 2011)اغبميد  .وجباتو اؼبتكاملة اليت ربافظ على صحتو وحيويتو وذلك يف حدود إمكاناتو

على تلميذ الرياضي يقصد بو الدرجة اليت وبصل عليها ال :للوعي الغذائي  أما التعريف اإلجرائي       
ويستخدـ الطالب الباحث كلمة التثقيف الغذائي  استبانو قياس الوعي الغذائي اؼبستخدمة يف الدراسة.

 وكملة اإلرشاد الغذائي يف ىذا البحث وىو يقصد التوعية الغذائية .
فردي أو – "ىو ذلك النشاط اغبركي الذي يبارسو اإلنساف فبارسة إهبابية النشاط بدني الرياضي:       
بدنية ، عقلية ،اجتماعية  ونفسية سبكنو  وفقا لقوانُت وقواعد معًتؼ هبا ، حبيث وبدث تغَتات -صباعي

 .(54، 2008)ياسُت  من التكيف مع أقرانو والبيئة احمليطة بو "
 .ىو الفرد الذي يتابع دراستو يف اؼبرحلة االبتدائية أو اؼبتوسطة أو الثانوية التلميذ:       
ىو التلميذ الذي يبارس نشاط لتلميذ الممارس لنشاط بدني الرياضي:ل أما التعريف اإلجرائي        

ويستخدـ  الدولية وأالوطنية  وأاعبهوية  وأبانتظاـ ويشارؾ يف اؼبنافسات احمللية متخصص بدٍل رياضي 
 وىي ربمل نفس اؼبعٌت السابق. الطالب الباحث خبلؿ ىذا البحث عبارة "التلميذ الرياضي"

ىي مرحلة من التعليم اليت تلي التعليم االبتدائي واؼبتوسط وىي مرحلة ىامة يف  الثانوية:المرحلة        
 حياة التلميذ ألهنا تأيت يف سن اؼبراىقة.
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 :مدخل الباب األوؿ

األوؿ يف الدراسة النظرية واليت من خبلؽبا حاوؿ الطالب الباحث اإلؼباـ دبوضوع  يتمثل الباب      
أربعة فصوؿ، ضم الفصل األوؿ منها الوعي الغذائي من واإلحاطة بكل جوانبو، حيث مت تقسيمو إىل 

، وأىدافو وطرقو، والعوامل اؼبؤثرة فيو ، زيادة على تبياف خطوات ومراحل زبطيط وتنفيذ  حيث مفهـو
لربامج اإلرشادية  يف تنمية الوعي الغذائي، أما الفصل الثاٍل فتطرقنا فيو إىل موضوع التغذية الصحيحة من ا

حيث  مفهومها وأسسها، وأنبيتها، كما مت التعريج فيو على النشاط البدٍل الرياضي بتعريفو، وإبراز أنواعو 
رحلة العمرية وكل ما يتعلق هبذه وخصائصو، وفوائده الصحية، ، كم احتوى الفصل الثالث خصائص اؼب

الفئة من تغَتات وتطورات من اعبانب اعبسمي، واغبركي، العقلي، واالجتماعي زيادة على التطرؽ إىل 
التغذية واؼبراىق ، أما الفصل الرابع فتطرؽ فيو الطالب الباحث أىم الدراسات اؼبشاهبة و التعلق عليها مربزا 

 أىم أوجو االستفادة منها.
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 التثقيف الغذائي : 1-1
وىو يعٍت مساعدة أفراد اجملتمع يف اغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة ؽبم للقياـ باالختيار اؼبناسب        

لغذائهم وذلك للمحافظة على صحتهم خبلؿ حياهتم و التثقيف الغذائي الناجح والفعاؿ ىو الذي 
تغَت العادات الغذائية  هبعل اؼبعلومات اؼبعطاة سهلة الفهم واالستخداـ يف اغبياة اليومية ويعمل على

للشخص أو اجملتمع اؼبستهدؼ ،أف عملية اإلرشاد الغذائي ليست مقصورة على اؼبتخصصُت 
 لنقل ؿباولة ىي التوعية الغذائية أف  (12، 2011)العزيز ويؤكد واؼبتخصصات يف التغذية .

 حدود يف ـبتلفة بوسائل والغذائية الصحية حياهتم وطرؽ سلوكهم وتعديل لؤلفراد اؼبعلومات
 .الغذاء عن ومعلومات بنصائح إمدادىم خبلؿ من اؼبوجودة اإلمكانات

 المثقف الغذائي: 1-2
ىو الشخص الذي يتلقى تعليما وتدريب يف التغذية والتثقيف الغذائي ولديو القدرة على توصيل            

اؼبعلومات بطريقة مناسبة لؤلفراد أو اجملتمع الذي سيتلقى التثقيف الغذائي وأف يتمتع بالقدرة على إقامة 
اجملتمع ، ومن أىم صفات عبلقات طيبة مع اجملتمع الذي يتعامل معو ، باإلضافة إىل التواصل بوضوح مع 

 اؼبثفق الغذائي :
 أف يكوف لديو القدرة على اإلصغاء  -
 أف يكوف لديو القدرة على اإلقناع  -
 أف يكوف لديو القدرة على استعماؿ اللغة اليت يفهمها اجملتمع اؼبستهدؼ  -
 أف يكوف قادرا على تصميم وتنفيذ الوسائل التعليمية اؼبألوفة. -

الغذائي باإلضافة إىل اإلؼباـ باؼبعلومات اؼببادئ األساسية يف التغذية إىل دراسة  ووبتاج العمل يف اإلرشاد
اغبالة الغذائية يف مكاف العمل، فاألوضاع واؼبشكبلت الغذائية زبتلف من ؾبتمع آلخر ، بل من حُت إىل 

مستوى الوعي  آخر واغبالة الغذائية عموما تظهر يف صور ـبتلفة . وأظبى ىدؼ يصبو إليو العامل على رفع
الغذائي ألي فئة من اجملتمع ىو تغيَت السلوؾ الغذائي ؽبذه الفئة ليكوف أقرب إىل الكماؿ ، وال يكوف 

 . (2006)مصيقر  ذلك إال من خبلؿ معرفة العوامل اؼبؤثرة على ىذا السلوؾ
 
 



12 
 

 أىداؼ التثقيف الغذائي : 1-3
 : يف الغذائي التثقيف أىداؼ أىم اللهييب وػبصت

 لبلحتياجات ومناسبة متكافئة وجبات تصميم أو اختيار  وكيفية الغذائية اؼبواد وظيفة الفرد تعليم -1
 .واجملهود العمل ونوع الفسيولوجية واغبالة واعبنس السن حيث من األفراد الختبلؼ تبعا الغذائية

 الشعبية . األغذية لتعزيز العملية القيمة الفرد تعليم -2
 إىل تكوف ما اقرب بصورة الغذائية عناصره ربفظ بصورة الطعاـ وإعداد ذبهيز طرؽ الفرد تعليم -3

 .الكماؿ
 والغذائية الصحية حالتو تقييم بواسطتها يستطيع اليت الطرؽ إىل الفرد إرشاد -4
 ، 2009 )اللهييبالعمل على والقدرة بالصحة الفرد وسبتع والنمو الغذاء بُت الوثيقة العبلقة بياف -5

69). 
 ومن خبلؿ ما سبق يرى الطالب الباحث أف أىم  أىداؼ التوعية يف اجملاؿ الرياضي تتمثل يف مايلي:

مساعدة الرياضي على رفع مستوى أدائو من خبلؿ تعليمو حسن اختيار األغذية اؼبناسبة ومسانبة  -1
 يف جاىزيتو .

 ة عن سوء التغذية .العمل على وقاية الرياضي من األمراض الناصب -2
 رفع مستوى الوعي الصحي . وبالتايل حياة أكثر صحية للرياضي.    -3

 الغذائي : دور و أىمية الوعي 1-4
 ، الشاملة البشرية التنمية عليها تقـو اليت الركائز أىم من ورعايتو وتغذيتو اؼبراىق  بصحة االىتماـ -1

 نشر منها الغذائي اؼبستوى على دولية أىداؼ عدة ـ 1990 عاـ اؼبنعقد للطفولة العاؼبي اؼبؤسبرقر أ وقد
 وأمباط السليمة الغذائية النظم وتشجيع ، التغذية سوء مشاكل مكافحة أجل من الصحيحة اؼبعلومات

 . (69،  2009 )اللهييب اؼبزمنة األمراض من والوقاية الصحية اغبياة
 الضرورية اليومية لبلحتياجات وفقاً  اؼبتناوؿ الغذاء وكم نوع اختيار و يكمن دور الوعي الغذائي يف -2
 أو العمل وطبيعة ، الصحية واغبالة ، الشيخوخة و كاؼبراىقة النمو مراحل ترافق اليت وللمتغَتات للجسم
 اليت الصحية اؼبشاكل ذبنب يف التوعية الغذائية  وتساىم كما ىو اغباؿ يف النشاط الرياضي ،   النشاط

تفادي  على يساعد وكما اغبديد عوز عن الناشئ الدـ فقر و األسناف تسوس اؼبراىقُت مثل منها يعاٍل
 ، الصحية مستقبليو مشاكل الكثَت من 



13 
 

أف مستوى الوعي الغذائي ألفراد اجملتمع يؤثر عل مدى تطور  (30، 2011)العزيز ويؤكد -3
العادات الغذائية اليت تتداخل بدرجة كبَتة مع توجيو سياسات األمن الغذائي و التخطيط الغذائي القومي 
و تنميتو. ولقد أظهرت اػبربات اؼبيدانية أنو ال يكفي توفَت الطعاـ إذا مل يكن الشخص قادرا على انتقائو 

و وكيفية استهبلكو ، وال يكفي توفر القدرة الشرائية  إذا كاف الفرد عاجزا عن التفريق بُت ما وبتاجو لطعام
فعبل و الكماليات . وال سبيل إىل إدراؾ تلك اػبربات إىل بالتوعية الغذائية اليت تغَت من العادات الغذائية 

 وربسن سلوؾ الفرد واذباىو كبو الغذاء .    
 ائية:طرؽ التوعية الغذ 1-5

إف عملية التثقيف أو التوعية الغذائية حسب أشرؼ عبد العزيز تشمل طرؽ أكادمية وطرؽ 
 تطبيقية .

 الطرؽ األكادمية للتوعية الغذائية : 1-5-1
تدريس علم التغذية يف برامج ـبصصة أو ضمن برامج أخرى يف مراحل التعليم اؼبختلفة من  -1

 مدارس ومعاىد وكليات .
مستوى اؼبعرفة و األداء يف ؾباؿ التغذية و ذلك للعاملُت يف اجملاالت ذات  برامج تدريبية لرفع -2

 الصلة مثل اػبدمات الصحية و التصنيع الغذائي .
 الطرؽ التطبيقية : 1-5-2

وىي عبارة عن نشر الوعي الغذائي بُت الفئات اؼبختلفة وتقـو هبا عدة ىيئات أو وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة 
ىلُت لذالك وليس بضرورة من اؼبختصُت يف التغذية . و سبثل العملية اليت يقـو هبا أو أحد األشخاص اؼبؤ 

 الباحث إحدى ىذه التطبيقات .
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 الغذائي الوعي في المؤثرة العوامل -1-6
 تلك خلصت وقد ، الغذائي الوعي يف اؼبؤثرة العوامل على التعرؼ هبدؼ البحوث من العديد أجريت

 : التالية العوامل استنتاج إىل البحوث
 : التعليمي المستوى 1-6-1

 الغذائية العادات وفبارسة األغذية اختيار ويف الغذائي الوعي يف اؼبؤثرة العوامل من التعليمي اؼبستوي يعد
 معرفة أنبية إىل الغذاء الصحي اختيار حسن على يساعد التعليمي اؼبستوي فارتفاع ، السليمة والصحية

 باألسلوب الربنامج وضع يبكن حىت للدراسة اؼبستهدفة للفئة الفهم على واؼبقدرة واالستيعاب التعليم درجة
 .فبكنة استفادة أقصى منو واالستفادة واستيعابو بسهولة فهمو يبكن الذي اؼبناسب

  االجتماعية العوامل 1-6-2
 اليت االجتماعية العوامل ومن ، للفرد الغذائي الوعي مستوى يف تغيَت إىل االجتماعي والتطور التغيَت يؤدي

 فقد ، السكاف عدد وزيادة الغذائية واؼبعتقدات والبادية واغبضر اعبغرايف اؼبوقع الغذائي الوعي يف تأثَت ؽبا
 اؼبعريف التطبيق على تعتمد الغذائي عملية التثقيف أف 1997والزراعة األغذية منظمة العاؼبية  أشارت

 والسلوؾ الغذائية العادات يف االذباىات تغيَت هبدؼ سليمة سلوكية أمباط إىل ربويلها و التغذية ؼبعلومات
 . والصحة والتغذية الغذاء ؾباؿ يف سليمة وفبارسات جديدة وخربة، مهارات واكتساب اؼبستهلك عند

 ـبتلفة بعوامل قباحها عملية تقًتف صعبة مهمة الغذائي السلوؾ وبذلك اؼبعتقدات تلك تغيَت مهمة وتعترب
 .التغيَت ىذا من تعيق قد
 العوامل المؤثرة في تغيير السلوؾ الغذائي : 1-7

يعترب تغيَت السلوؾ الغذائي من أكثر األمور تعقيدا ، وذلك ألف السلوؾ الغذائي يبثل جزءا من التكوين     
العادات الغذائية على االجتماعي والنفسي و العقائدي للفرد ، وتعتمد درجة مرونة األفراد و تقبلهم لتغيَت 

 عدة عوامل ذكر عبد العزيز منها العوامل التالية:
  العمر : كلما كاف عمر اإلنساف أصغر كلما كاف أكثر استعدادا لتطوير عاداتو الغذائية لذا هبب

الًتكيز على الًتبية الغذائية الصحيحة لؤلطفاؿ واؼبراىقُت إذا أردنا إعداد جيل بعادات غذائية 
 سليمة .
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 سرة : تعترب منشأ عادات اإلطعاـ والطعاـ .فحالة األسرة االقتصادية و االجتماعية تنعكس األ
 على تنشئة أطفاؽبا على عادات غذائية سليمة.

  . العقيدة الدينية 
  اؼبستوى التعليمي : حيث تعوؽ األمية تطور العادات الغذائية و ربسُت السلوؾ الغذائي من

 ات الغذائية اؼبنتشرة .خبلؿ االعتقاد األعمى باػبراف
  اؼبوقع اعبغرايف : يؤثر اؼبوقع اعبغرايف على السلوؾ الغذائي ، فنجد على سبيل اؼبثاؿ سكاف

 السواحل أكثر استهبلكا لؤلظباؾ من سكاف اؼبناطق الداخلية .
 . القدرة الشرائية 
 كبلت الشعبية اؼبكانة الشعبية لؤلطعمة حيث يصعب تغيَت السلوؾ الغذائي يف اذباه معاكس لؤل 
  (33، 2011)العزيز وسائل األعبلـ و اإلعبلف التجاري لؤلغذية. 

 
 الغذائية البرامج 1-8

 ونوع ، إعداده من واؽبدؼ ، التعليمية اؼبادة لطبيعة تبعاً  ، للربامج تعريفهم يف الًتبويوف أختلف       
 ، اؼبربمج أو الذايت الفردي التعليم يف مستخدمة برامج إىل نوعها حسب الربامج تصنيف ويبكن ، الربنامج
، وأضحت نادية اللهييب عن عدة باحثُت تعريفات ـبتلفة  اعبماعة تدريب أو لتعليم اؼبصممة والربامج

 للربنامج اإلرشادي نذكر منها :
وىبتلف  ربقيقها وأساليب ، أىدافو ووبدد يوضح الذي ىو الربنامج إف (2003)  اؼبنيف تعريف       

 وبذلك ، التنفيذ وخطوات ربقيقها وأساليب اؼبوضوعة األىداؼ حسب أخرى إىل صباعة من الربنامج
 ٠ أعضائها رغبات عن ومعربة اعبماعة من نابعة الربامج تكوف

 مباشرة إرشادية خدمات يتضمن ومنظم ـبطط برنامج ىو االرشادى الربنامج (أف1997) و الزىراف   
والقياـ  السوي النمو ربقيق يف مساعدهتم هبدؼ اؼبؤسسة تضمهم من عبميع صباعية أو فردية مباشرة وغَت

 .(73 ، 2009 وخارجها )اللهييب اؼبؤسسة داخل النفسي التوافق وربقيق الواعي باالختيار
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 عبارة وىو اإلرشادي للربنامج التايل اإلجرائي التعريف الطالب الباحث يتبٍت تقدـ ما ضوء ويف      
 بقصد هتدؼ إىل تغَت اؼبعارؼ الغذائية اؼبعلومات اؼبصممة وفق منهج تربوي اليت من مًتابطة منظومة عن

 ىي أساسية عناصر على ووبتوي ، من التبلميذ الذين يبارسوف أنشطة بدنية ورياضية  عينة لدى تنميتها
  التقييم. وأساليب ، التعليمية والوسائل ، التعليمي واحملتوى ، الفرعية ،واألىداؼ العاـ اؽبدؼ

 :  لتنمية الوعي الغذائي المبادئ األساسية لوضع برنامج إرشادي  1-9
 النقاط األساسية اليت هبب اإلؼباـ هبا حىت يبكن وضع برامج اإلرشاد الغذائي على أسس سليمة:

 مستوردة وأشباهنا . أنواع األطعمة الشائعة يف البيئة وىل ىي منتجة ؿبليا أو 
 . العادات الغذائية للمستويات االجتماعية واالقتصادية اؼبختلفة 
 . اؼبعتقدات واػبرافات اؼبتصلة بالنواحي الغذائية ومدى تأثَتىا على الناس 
 . الطرؽ اؼبتبعة يف إعداد وطهي وحفظ األطعمة وكذا اإلمكانيات اؼبتوفرة يف ىذه العملية 
 ومدى اختبلفها  يف اؼبناسبات اؼبختلفة كاؼبواسم واألعياد . أنواع الوجبات اليومية 
 .كيفية تقدَل وتناوؿ الوجبات ، ىل يتناوؿ أفراد الوجبات مع العائلة أـ يف اػبارج 
 .كيفية توزيع األطعمة على أفراد األسرة ، ومعدؿ حصة كل فرد 

لية للجماعة حىت تعطى األنبية و الغرض األساسي من ىذه اؼبعلومات ىو توضيح وبياف االحتياجات الفع
و قياسا على ذلك فإف الربنامج اإلرشادي اؼبصمم يف ىذا البحث أخذ البلزمة عند برامج اإلرشاد الغذائي 

بعُت االعتبار كل خصائص اجملتمع اؼبستهدؼ وىم التبلميذ الرياضيُت يف اؼبرحلة الثانوية حيث كاف ىذا 
 األمر من خبلؿ دراسة مسحية.

 :أو اإلرشاد الغذائي لتثقيفا برنامج إعداد تخطوا 1-10
 الصحية للربامج ربصل اليت اإلخفاقات ومعظم ، برنامج أي قباح أساس ىو اعبيد التخطيط إف        
 إرشادية برامج وتنفيذ ولتخطيط (1997التخطيط)مصيقر ، سوء من نابغة تكوف ما غالبا والتغذية
 يف فبثلة: متتالية مراحل ثبلث تتبع أف ينبغي الصحية الربامج من غَتىا شأف شأهنا الغذائية اغبالة لتحسُت
 والتقييم . والتنفيذ التخطيط
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 اإلرشادية: للبرنامجالتنفيذ  و التخطيط مرحلة 1-10-1
والصعوبات ،كما  العقبات ودراسة األىداؼ وربديد واألولويات اؼبشاكل ربديد اؼبرحلة ىذه يف ينبغي     

 اعبمع وبالتايل شاملة، عمل خطة ووضع ، يف عنصر اؼببادئ األساسية لوضع برنامج إرشاديأشرنا إليها 
 واألفراد(. )اإلمكانيات  الربنامج ىذا قباح يف دور العوامل اليت ؽبا صبيع بُت

 :المستهدفة الفئةتحديد -أوال 
 اغبساسة الفئات بُت التفرقة وهبب ، كاملة بعناية يتم أف هبب اؼبستهدفة الفئات أو الفئة اختيار إف     
 و قدـ اؼبصيقر الغذائي، التثقيف لربنامج اؼبستهدفة والفئة التغذية ؼبشاكل تعرضا األكثر الفئات وىي

 : ىي رئيسية فئات ثبلث إىل اؼبستهدفة الفئات تقسيما
 :األولية المستهدفة الفئة -
التبلميذ اؼبمارسوف لؤلنشطة  ىذا يف وىم ، وسلوكهم عاداهتم تعديل أو تغَت اؼبراد األشخاص وتشمل     

 الثانويةالبدنية والرياضية يف اؼبرحلة 
  :الثانوية المستهدفة الفئة -
 يشمل أف ويبكن .األولية اؼبستهدفة اجملموعات إىل الوصوؿ يف هبم سيستعاف الذين األفراد وتضم     
 البحث ىذا يف وتتمثل ، األغذية ؾبهزي الصحفيُت، ، األخصائيُت اؼبدرسُت، الصحيُت، العاملُت ذلك

 أساتذة الًتبية البدنية ومدربيهم ومدرسيهم.
  :الحدودية المستهدفة الفئة -

 القرارات صانعو فيهم دبا الغذائية، التوعية مبادرات دعم أو تيسَت على القادرين األشخاص وتضم     
 أيضا تشمل أف ويبكن، ( 1997 )مصيقر باإلدارة واؼبشتغلُت السياسة رجاؿ من اؼبستويات صبيع على

 اؼبدربُت الرياضيُت وأساتذة الًتبية البدنية .   مثل أشخاصا
 األىداؼ تحديد :ثانيا
 نشاط أي أساس فهي ، وؿبددة واضحة أىداؼ لو يكوف أف فعاؿ برنامج ألي الرئيسية اػبصائص من   

 أهنا كما ، اؼبناسبة ومواقفو التعلم خربات اختيار ويتم ، التعليمي احملتوى يتحدد ومنها ، ىادؼ تعليمي
 يارئيس االتقوَل ، و لقد وضع الطالب الباحث ىدف أدوات بناء و ، وأساليبو التدريس طرؽ اختيار أساس
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للربنامج وأىداؼ فرعية ، بغية رسم طريق واضح لعملو التثقيفي  ويضمن بذلك ربديد  عدـ اػبروج عن 
 الغاية من الربنامج . 

 : التعليمي المحتوىتحديد وبناء  :ثالثا
 األىداؼ ربقيق بغية القائم بتنفيذ الربنامج  يضعها اليت اؼبعلومات أو التعليمية اؼبادة بو و يقصد    

 بأنو وصفو يف دراستنا اغبالية  ويبكن ، حركية مهارية أو انفعالية أو معرفية أىداؼ كانت سواء الشاملة
يسعى الطالب الباحث إىل إيصاؽبا للتبلميذ  اليت التفكَت وطرؽ واؼبهارات واؼبفاىيم اؼبعلومات تلك

 الرياضيُت يف موضوع يهمهم وىو التغذية الصحيحة اؼبناسبة ؽبم .
 

 المناسبة " اإلجراءات " اإلستراتجية تحديد :رابعا
 بل التدريسية اؼبواقف عبميع تصلح مثلى تدريس طريقة وجود عدـ على الًتبوية الدراسات معظم وتؤكد    
 طبيعة وأخَتا اؼبوضوع ،طبيعة اؼبادة طبيعة ، ربقيقها اؼبراد األىداؼ منها عوامل عدة باختبلؼ زبتلف أهنا

 . اؼبتعلم
 

  المناسبة: التثقيف اختيار طرؽ  :خامسا
 :يلي ما اغبالية الدراسة يف اؼبستخدمة الطرؽ ومن          

 : التثقيفية المحاضرة -
 يف واؼباؿ والوقت اعبهد وتوفر ، اؼبعلم من للمادة الشفهي العرض وىي اإللقاء وطرؽ أساليب أحد احملاضرة

 األفكار احملاضر فيها يقدـ اؼبتعلمُت من وؾبموع فرد بُت االتصاؿ وسائل أحد وىي ، اؼبعلومة نقل
 اؼبادة وتقدَل العرض غبسن جهد أقصي يبذؿ أف وعليو احملاضرة قبل وتنظيمها إعدادىا مت اليت واؼبعلومات

  (.73،  2009الدارسُت)اللهييب، مستوي تناسب بطريقة
ولقد قاـ الطالب الباحث بتحضَت ؾبموعة من احملاضرات دبساعدة أساتذة ـبتصُت يف التغذية و  وأساتذة 

ة الرياضية ـبتصُت طرؽ التدريس وباالعتماد على ؾبموعة من اؼبراجع العلمية يف ؾباؿ التغذية عامة والتغذي
 خاصة .
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 : المطبوعة الكلمة -
 من ؽبا القراءة ؼبا يعرفوف الذين لؤلفراد انتشاراً  التدريس طرؽ وأكثر أعظم من اؼبطبوعة الكلمة تعترب      
 اكرب ؾبهود إىل ربتاج وىي الفهم وسهلة وـبتصرة بسيطة كانت ما ىي اعبيدة والكتابة ، آرائهم على تأثَت

الطالب الباحث باستخداـ ىذه الطريقة عن طريق ربضَت مطويات خاصة ربمل ولقد قاـ  إلعدادىا
 ملخصات وصور توضيحية عن احملاضرات.

 : الشرائح عرض جهاز -
 يبكن ،كما العلمية اؼبواضيع خاصة اؼبختلفة ومستوياتو التعلم ؾباالت يف اعبهاز ىذا استخداـ يبكن      

 اعبمالية القيم وتنمية ، اؼبهارات من كثَت وتعليم ، العامة واحملاضرات العلمية الندوات يف استخدامو
 صبيع إىل تتعداه أهنا بل الًتبوي اجملاؿ على استخداماتو تقتصر وال ، ملونة الشرائح كانت إذا وخاصة
 . اليومية العمل ؾباالت

 مرحلة التقييم : 2 – 1-10
 :كيفية قياس قباح برنامج إرشادي جملتمع ما

قبل وبعد الربامج وقياس مدى ما وصوؿ اؼبعلومات ومدى تقبل ىذا اجملتمع من  اؼبسوح الغذائية -
 خبلؿ اؼبمارسات.

اؼبسوح الصحية و الغذائية يف اؼبنطقة اؼبطبق فيها الربنامج و مقارنتها دبناطق أخرى مشاهبة ولكن  -
  ال يطبق هبا الربنامج.

 (84، 2011)العزيز قياس معدالت النمو ومعدالت اإلصابة باألمراض و الوفيات . -
 أىم العوامل المؤثرة في العادات الغذائية للرياضي: -1-11

يعرؼ الوعي الصحي أنو اكتساب عادات غذائية تؤثر إهبابا على صحة الفرد الرياضي وتتحكم يف      
مستوى أدائو وذلك يف حدود إمكاناتو فهو يهدؼ إىل اغبفاظ على الصحة وثبات وربسُت مستوى األداء 

جد عوامل و ال يؤثر الوعي الصحي و الغذائي وحده على اؼبمارسات الغذائية للرياضي بل تو الرياضي 
أخرى متعددة يبكن أف تدفع ىذه اؼبمارسات باالذباه السليم كما يبكن أف تدفعها باالذباه غَت السليم. 

 ونذكر من أىم ىذه العوامل : 
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فاؼبدرب حبكم موقعو يف العملية التدريبية دوره ال يقتصر على إكساب الرياضي العناصر  ػ دور المدرب:
اىل تزويد الرياضي بعادات غذائية تزيد من فاعلية أدائو الرياضي التخصصي البدنية والتقنية بل يتعدى ذلك 

وذلك نابع من خرباتو ومادة العلمية استمدىا من مصادر موثوقة ومن ىذا تربز  أنبية نشر الًتبية الغذائية 
 يف اػبربات التدريبية

( بدراستو اليت ىدفت إىل مستوى 2005)وىذا ما أكدتو دراسة قاـ هبا القدومي دور وسائل اإلعالـ: -
الوعي الصحي ومصادر حصوؿ على اؼبعلومات الصحية واؼبمارسات الغذائية لدى العيب كرة الطائرة يف 

 . وسائل اإلعبلـ من أىم مصادرىم لعادهتم الغذائية أفاألندية العربية على 
ساب اؼبمارسات الغذائية فهذه تعد من العوامل الرئيسية يف اكت دور العوامل الثقافية للمجتمع: -

إىل آخر، فغالبا ما يؤدي الغذاء اػباص باألعياد و اؼبناسبات إىل تغيَت العادات األخَتة زبتلف من ؾبتمع 
 (21، 2005.)القدومي ، الغذائية للرياضي

 أىمية التوعية الغذائية في المجاؿ الرياضي:-1-12

لتكوف عامبل رئيسيا يف ربسُت األداء الرياضي، وإشارة على الرغم من الدراسات اليت حددت التغذية     
البحوث إىل أف الطبلب الرياضيُت يفتقروف إىل اؼبعرفة عن ىذا اؼبوضوع.  ووفقا ؽبذه الدراسات وغَتىا من 

الوحيدة يف ىذه اؼبشكلة وليست األعماؿ اؼبماثلة اؼبنشورة أكدت على أف ىناؾ نقص يف اؼبعرفة الغذائية. 
دات االصعب تثبيت ع يف الواقع ، حيث أنو من الرياضيُت  بسلوؾ  ةمقرون  ،بل إف التوعيةىذا الشأف 

بعادات  يتعلق يكفي من اؼبدربُت للرياضيُت فيماومن الواضح أف سبرير اؼبعلومات ال  غذائية سليمة.
يف بداية كل  عن التغذية. بدورات إعبلمية الرياضيُتاألكل.بل هبب أف تكوف ىناؾ برامج رياضية لتعليم 

من شأنو أف يزيد الذي موسم والتعرؼ على النظاـ الغذائي السليم اؼبصاحب للنشاط الرياضي التخصصي 
مة للرياضي. و كما يرى الكيبلٍل فإف  العادة اعبيدة تعتمد على كيفية االصحة الع زمن مستوي األداء ويعز 

، إف اؼبعرفة و الثقافة يف الغذاء ترشد يف انتقاء  اختيار الرياضي للغذاء اؼبناسب و اؼبتوازف يف الوقت نفسو
، فمن اؼبهم أف ىذه الدورات تأكد على (84، 2009)الكيبلٍل غذائو و تنظيمو على الفًتات اؼبناسبة

 قًتاحاتامن للرياضيُت، ومنحهم اختيارات صحية السليمة  عادات األكل اليومية بالأنبية التمسك 
إذا ما اتبعت، ستؤدي ببل شك إىل زيادة يف اؼبعرفة الرياضيُت من  وىذه اػبطوات  ،األطعمة اؼبتاحة 
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يف صبيع األلعاب الرياضية اعبماعية ، وينبغي النظر يف  ،التغذية، ونأمل يف ربسُت عاداهتم الغذائية أيضا
و تعزيز الصحة     دي إىل زيادة األداء الرياضييؤ مج التدريبية أف يصاحبو برنامج غذائي  وىذا اتنفيذ  الرب 

 كما سبق ذكره.

 خالصة: 
 اليت تساعد  الغذائي وأىم أساليبو وىي الربامج اإلرشادية تثقيفتعريف للالمن خبلؿ ما سبق ذكر منو     

ع يف تلبية احتياجات الرياضي من اؼبعارؼ الغذائية اؼبتنوعة، ومن مصادر موثوؽ هبا، فبا يؤدي إىل رف
مستوى الوعي الغذائي للرياضي األمر الذي هبنبو إتباع العديد من اؼبمارسات الغذائية غَت السليمة، 

 وتبصَته بأفضل األساليب الغذائية اليت ربقق لو أىدافو الرياضية والصحية .
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 :تمهيد
 أورد أشرؼ عبد العزيز أنو يف ظل االستخدامات التقنية اغبديثة يف الصناعة الغذائية و اؼبضافات      

الكيميائية، أصبح إنتاج األغذية علما قائما بذاتو و تعدت اىتماماتو بكمية اؼبنتجات من األغذية إىل 
نوعية األغذية اؼبنتجة و االىتماـ بصبلحيتها و جودهتا، و ذلك ؼبا للغذاء من أنبية يف احتوائو على 

ة الضرورية ألداء الوظائف اغبيوية ؾبموعة من العناصر الضرورية لبناء أنسجة و مبو اإلنساف و توليد الطاق
عبسم اإلنساف، و للقياـ دبختلف النشاطات ، ويضيف الطالب الباحث على ىذا إف التلميذ الرياضي 

 جزء من اجملتمع الذي يعيش فيو وىو يتأثر بكل ما وبيط بو دبا يف ذلك األمباط والنظم الغذائية اؼبتبعة.
و اعبمعيات الصحية و الطبية العاؼبية بأنبية الوجبات الغذائية  و لقد أوصت العديد من اؼبؤسسات        

و تأثَتىا اإلهبايب يف صحة اإلنساف، كما وصى العديد من مستشاري و اختصاصي التغذية بضرورة ربديد 
مبطية وجبات اؼبرضى من خبلؿ االستعانة جبداوؿ البدائل و قوائم البدائل الغذائية، أخذين بنظر االعتبار 

 .(88، 2010)اغبميد  غذاء ىو أساس صحة الفرد و اجملتمعأف ال
و قد تناولت العديد من الدراسات و األحباث العلمية العبلقة بُت الوجبات الغذائية و األنشطة       

الرياضية، ؽبذا كاف اعتماد وجبة غذائية متكاملة لو تأثَت إهبايب على صحة اعبسم، كذلك فإف الوجبة 
راض اؼبختلفة، كذلك فإف الغذائية تساىم بشكل كبَت يف زيادة قدرة اعبهاز اؼبناعي على مقاومة األم

االىتماـ بنوعية الوجبة الغذائية يساعد يف راحة نفسية للفرد الرياضي و يزيد من رغبتو يف تناوؿ الوجبة 
 الغذائية اؼبتكاملة ليزيد من نشاط و حيوية ذىنو وبالتايل وبسن إقبازه الرياضي.
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 مفهـو الغذاء: 2-1
فيكنيو التغذية بأهنا ؾبموعة العمليات اليت بفضلها وبصل الكائن  اغبي على  ويعرؼ يورجاف       

 (Weineck.Y 1996, 588)  العناصر األساسية للحيات و التوازف .
وتغذية اإلنساف ىي العنصر األىم الستمرار حياتو، و العبلقة بُت اإلنساف و الغذاء باحتياج اعبسم        

إىل الغذاء من أجل تأدية وظائفو اغبيوية و اؼبتمثلة بكافة نشاطاتو و أعمالو اليومية بكفاءة، فاإلنساف 
لتغذية بأهنا صبيع العمليات اغبيوية اليت يبر يعتمد يف دواـ حياتو على ما يتناولو من مواد غذائية، و تعرؼ ا

هبا الغذاء بداية عملية األكل حىت عملية إخراجو من اعبسم بعد مروره بعمليات اؽبضم يف اؼبعدة و 
االمتصاص يف األمعاء و النقل و الدوراف عن طريق الدـ لوصوؿ العناصر الغذائية اليت مت امتصاصها إىل 

كن للجسم االستفادة منها. و الغذاء ىو اؼبادة اليت يتناوؽبا اإلنساف اغبي خبليا اعبسم اؼبختلفة حىت يب
حىت يستمر يف النمو و احملافظة على صحتو و وقايتو من األمراض و يشَت ؾبلس الغذاء و التغذية 

لكائن األمريكي إىل أف علم الغذاء يدرس اؼبواد الغذائية و دور العناصر اؼبكونة ؽبا يف احملافظة على حياة ا
اغبي، كما يدرس التفاعبلت و العمليات اليت تتم يف اعبسم ؽبضم و امتصاص و نقل ىذه العناصر 
 الغذائية و التخلص من فضبلهتا عن طريق اإلخراج، و يبحث ىذا العلم يف العبلقة بُت الصحة و اؼبرض

 .(13، 2011)كماش 
 مصطلحات علم الغذاء و علم التغذية:أىم التعريف ب 2-2
 علم الغذاء:  2-2-1

ىو العلم الذي ىبتص بدراسة األغذية و مكوناهتا اؼبختلفة و صبيع الطرؽ اؼبستخدمة يف ذبهيزىا       
 بأشكاؿ ـبتلفة و مبلئمة لبلستهبلؾ البشري.

 الغذاء:  2-2-2
ن اغبي من خبلؿ جهازه اؽبضمي الستعماؽبا يف مبو نباتية( اليت يتناوؽبا الكائ -ىو اؼبادة )حيوانية      

 جسمو و وقايتو و احملافظة عليو.
 علم التغذية:  2-2-3

ىو العلم الذي يدرس العمليات اغبيوية و الكيميائية اليت يستعملها اإلنساف يف أخذ اؼبواد الغذائية و      
 نقلها و سبثيلها الغذائي. استخدامها لبلستفادة منها يف جسمو من حيث ىضمها و امتصاصها و
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 المغذيات:  2-2-4
و ىي مكونات الغذاء القابلة للهضم و االمتصاص، و اليت تتمثل بالنشويات و الدىوف و الربوتينات      

 و اليت تسمى مغذيات الطاقة و النمو.
  نقص التغذية: 2-2-5

ء لفًتة طويلة، فبا يؤدي إىل ظهور و ىو أف يستهلك اإلنساف أقل فبا وبتاج جسمو من الغذا             
 أمراض عليو و اليت زبتلف باختبلؼ اؼبغذيات الناقصة يف غذائو.

 زيادة التغذية:  2-2-6
و ىو أف يستهلك الفرد أكثر فبا وبتاجو اعبسم من الغذاء لفًتة طويلة فبا يؤدي إىل ظهور بعض       

 أعراض سوء التغذية، و منها السمنة.
 التغذية المناسبة:  2-2-7

و ىي وصوؿ صبيع اؼبغذيات الضرورية يف الغذاء إىل جسم اإلنساف للمحافظة على صحتو يف أفضل      
 مستوى يبكن الوصوؿ إليو.

 الكفاية الغذائية:  2-2-8
ىي توافر كميات الغذاء البلزمة لسد االحتياجات اؼبثالية من اؼبقننات للعناصر الغذائية دبا وبفظ      

 الصحة و يبنع ظهور أمراض سوء التغذية.
 القيمة الغذائية:  2-2-9

سبثل القيمة الغذائية ألي غذاء ما وبتويو ىذا الغذاء من عناصر غذائية ؿبسوبة على أساس وزف معُت من 
 جم مادة جافة(.100ذاء )جم، أو ملجم، الغ

 و يبكن اغبصوؿ على بيانات القيمة الغذائية من جداوؿ معينة تسمى جداوؿ تركيب األغذية.
 وظائف الغذاء:  2-3
 االحتفاظ باعبسم يف حالة صحية جيدة، و العمل على إشباع رغبات اإلنساف اغبسية و النفسية. -
 لطاقة البلزمة للحركة و حفظ درجة حرارة اعبسم.تزويد اعبسم باؼبواد اليت تولد  -
 تزويد اعبسم باؼبواد اليت تبٍت و ذبدد و تعوض األنسجة. -
 .(14،15، 2011)كماش  تزويد اعبسم بالفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية اليت وبتاجها -
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 إنتاج الطاقة: 2-3-1
سبد العناصر الغذائية احملتوية على الكربوىيدات و الدىوف و الربوتينات بواسطة األكسجُت اعبسم       

بالطاقة فاإلنساف يستهلك الطاقة ألداء العمليات اغبيوية كنبض القلب و الدورة الدموية. و التنفس و 
 ليت وبتاجها اإلنساف.احملافظة على درجة حرارة اعبسم، لذلك فإف الغذاء يعترب مصدر الطاقة ا

للقياـ بنشاطاتو و أعمالو اليومية، فعن طريق التفاعل بُت األكسجُت و عمليات اؽبضم لؤلطعمة       
 اؼبختلفة تتم األكسدة لينتج منها الطاقة تستخدمها اػببليا يف وظائفها اؼبختلفة.

 مواد البناء و التجديد: 2-3-2
سجة اعبسم من الوظائف اؼبهمة للغذاء، حيث تعمل الربوتينات و تعد وظيفة و ذبديد اػببليا و أن      

الدىوف و بعض اؼبواد غَت العضوية على بناء اػببليا اعبديدة، و تعويض اعبسم عن التالف منها و يف اؼبواد 
الضرورية لتكوين خبليا الدـ و مكوناتو، فاعبسم وبتاج ىذه اؼبواد لنموه و يف تكوين أجزاء اػببليا و 

 عية الدموية و كذلك يف تكوين العظاـ و األسناف و بناء العضبلت.األو 
 المواد الغذائية: 2-3-3

يقـو الغذاء بتزويد اعبسم باؼبواد األساسية من العناصر و اؼبركبات اغبيوية البلزمة اليت تساعد على       
و تسمى بالعوامل عملية األكسدة داخل خبليا اعبسم و تنظيم العمليات و التفاعبلت الكيميائية 

اؼبساعدة، فقد وجد أف بعضها يعمل كمساعد لئلنزيبات أو حامل لئلنزَل ؼبساعدة اعبزء الربوتيٍت على أداء 
 وظيفتو داخل اػبلية، و من أىم ىذه اؼبواد الفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية.

 مصادر الغذاء:  2-4
النبايت و اغبيواٍل لبناء جسمو و ذبديد خبلياه يستخدـ اإلنساف األطعمة من مصدرين أساسيُت نبا       

و اغبصوؿ على الطاقة البلزمة ألداء نشاطاتو اؼبختلفة، و تنقسم اؼبواد الغذائية حسب مصادرىا إىل 
 :(17، 2011)كماش  قسمُت رئيسيُت نبا
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 Food of Plan Originاألغذية النباتية:  2-4-1
 و تشمل ما يأيت:       

 اغببوب
 البقوليات
 اػبضروات

 الفاكهة
 ؿباصيل السكر
 ؿباصيل الزيوت

Cereals 
Legumes 

Vegetables 
Fruits 
Sugar 

Oils 
 األغذية الحيوانية:  2-4-2
 و تشمل ما يأيت:      

 اللحـو اغبمراء
 الدواجن

 البيض
 األظباؾ
 األلباف

RED MEAT 
Poultry  

Eggs  
Fish  

Dairy  
من خبلؿ التقسيمات الغذائية حسب مصادرىا سواء كانت أغذية نباتية أو حيوانية، بأف لكل             

، و أف األغذية منهما أنبيتو و فبيزاتو فنبلحظ بأف األغذية النباتية ىي اؼبصدر الرئيسي للكربوىيدرات
النباتية غنية باأللياؼ اليت تشكل اؽبيكل الًتكييب يف النباتات و اليت تلعب جورا كبَتا يف عمليات اؽبضم و 

من ؿبتوى الغذاء اعباؼ  %99-85االمتصاص. و تشكل الكربوىيدات و الدىوف و الربوتينات حوايل 
 )مغذيات الطاقة(.

ة بالربوتينات ذات النوعية العالية اليت تتميز بتوافر األضباض األمينية أما األغذية اغبيوانية فإهنا غني     
األساسية بكميات عالية، و يبتاز الربوتُت اغبيواٍل بأنو مرتفع يف قيمتو اغبيوية و نوعيتو التغذوية اعبيدة. و 

 األغذية اغبيوانية سبتاز بأهنا خالية من األلياؼ.
ىل حقيقة أساسية و ىي ألجل اغبصوؿ على غذاء متوازف هبب و يف ضوء ما سبق ذكره نتوصل إ      

تنوع مصادر الغذاء ألنو من غَت اؼبمكن أف قبد غذاء واحد وبتوي على كافة العناصر الغذائية، األمر على  
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وكذلك بناء و  كبل القسمُت األغذية النباتية و اغبيوانية و بكميات معقولة لبلستفادة من قيمتها الغذائية.
 اػببليا و األنسجة إضافة وقاية اعبسم من ـباطر األمراض.ذبديد 

 مصادر الغذاء و وظائفها: 2-5
 مصادر الغذاء الطبيعية سبب تناوؿ الطعاـ )الوظيفة( النوع

 الكربوىيدات
 الدىوف

الزيوت، الدىوف، اغببوب و  إنتاج الطاقة
منتجاهتا، اعبنب، السكر، الفاكهة، 

 اؼبكسرات
 الربوتينات

 اؼبعادف
، األظباؾ، اغبليب و  البناء و التجديد اللحـو

 منتجاتو، البيض، البقوليات
 األمبلح اؼبعدنية

 الفيتامينات
اغبليب، اعبنب، البيض، اػبضروات،  الوقاية و التنظيم

 و الفواكو الطازجة
 ( أنو من الضروري تنوع مصادر الغذاء  و ذلك بغرض اغبصوؿ على الطاقة و 1يوضح جدوؿ رقم)       

  
( يف بناء  01وذبدر اإلشارة يف ىذا السياؽ أف الطالب الباحث أعتمد التصنيف الوارد يف اعبدوؿ رقم )

 نامج اإلرشادي.االستمارة  اؼبخصصة لقياس الوعي الغذائي. وكذلك بناء اؼبادة النظرية للرب 
 
 الغذاء الصحي و الحقائق األساسية: 2-6

يعترب الغذاء ضرورة حياتية للنمو و تزويد اعبسم بالطاقة البلزمة، و ىو واحدا من أىم االحتياجات       
األساسية اليومية لئلنساف يف صبيع مراحلو من الطفولة حىت الشيخوخة، و لكن اؼبقابل يف حالة عدـ 

 .(23، 2010)اغبميد  تو ومبلئمتو و توازنو و االعتداؿ يف تناولو قد يصبح مصدرا للمرضاالعتناء بنظاف
 البروتينات: -

وسيلة اعبسم يف ربقيق النمو و التعويض لؤلنسجة التالفة و توجد يف اللحـو سواء اغبمراء أو         
 البيضاء، و توجد يف اللنب و البيض، كما توجد يف اؼبصادر النباتية كالبقوليات.
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 النشويات: -
ىي وقود الطاقة للجسم توجد يف منتجات اػببز سواء من القمح أو الشعَت، و كذلك توجد يف        

 اؼبعجنات و اؼبعكرونة و البطاطا و الفاكهة.
 

 الدىوف: -
و ىي وقود مركز إلنتاج الطاقة يف اعبسم. إف اإلكثار من تناوؿ الدىوف يرؽ اعبهاز اؽبضمي و         

 مراض ارتفاع ضغط الدـ و السكر و أمراض القلب.يسبب السمنة، و يهدد بأ

 الفيتامينات و األمالح المعنية: -
تلعب ىذه اؼبركبات دورا ىاما يف قياـ اعبسم بوظائفو اغبيوية و غياهبا من الوجبة الغذائية يؤدي إىل        

 و و البيض.ظهور أمراض سوء التغذية. تتوفر يف اللحـو و البقوليات و اػبضروات و اللنب و مشتقات
 الغذاء الصحي و المعلومات الضرورية: 2-7

يف البداية ال بد من التأكد من مدى مبلئمة الغذاء غباجة اعبسم، و خاصة بالنسبة للشخص      
اؼبريض، حيث أف أنظمة غذاء مرض السكر و ارتفاع ضغط الدـ و تصلب الشرايُت و غَتىا من األمراض 

االعتبار أف  األخرى، هبب أف تكوف موضوعة وفقا للشروط و التعليمات الطبية ... كما هبب األخذ بنظر
احتياجات الطفل يف فًتة مراحلو األوىل من النمو من الغذاء زبتلف عن احتياجات اإلنساف البالغ، كما أف 
االحتياجات الغذائية للموظف اعبالس يف اؼبكتب زبتلف عن احتياجات عامل البناء، األمر الذي يتطلب 

البلزمة عبسم اإلنساف من النشويات و  اغبرص على احتواء الغذاء على نسب متوازنة من كل اؼبكونات
، ويعترب (20، 2011)كماش السكريات و الدىوف و الربوتينات و الفيتامينات و األمبلح اؼبعدنية 

الشخص الرياضي من األشخاص الذين هبب أف تكوف تغذيتو ـبتلفة كذلك ، وسنفصل يف ىذا اؼبوضوع 
 يف عنواف العناصر الغذائية و النشاط الرياضي . 

و هبب التأكيد على االعتداؿ يف تناوؿ ىذه اؼبكونات الغذائية، و من أىم األمور اليت هبب مراعاهتا      
وازنة من الفواكو و اػبضروات  ألنبيتها الكبَتة و دورىا الفعاؿ يف صحة اإلنساف و ىي تناوؿ كميات مت

 يف ضوء ما سبق ذكره فإنو هبب التأكيد على بعض األمور اؼبهمة و اليت تتمثل باآليت:
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عدـ أكل البقوليات نيئة دوف طبخها، و يفضل نقعها و غليها يف اؼباء مث التخلص من ماء النقع       
اؼبواد اؼبسببة للغازات حيث وبتوي على ثبلث مركبات ىي )الديفسُت، إيزاوراجل، دوبا( و تعمل  إلزالة

 ىذه اؼبركبات على تثبيط األنزَل اؼبسؤوؿ تكوين كريات الدـ اغبمراء.
غسل الفواكو و اػبضروات اليت تؤكل نيئة دباء نظيف و إزالة قشورىا أو أوراقها اليت قد زبفي ربتها       

ات كأوراؽ اػبس و غسيل ما ربتها بعناية و تعترب القشور و األوراؽ أكثر عرضة للمبيدات  و ملوث
الفطريات كما هبب غسل البطاطا قبل و بعد التقشَت، و ذبنب البطاطا اػبضراء أو الزرقاء و ذلك 

 الحتمالية وجود مواد سامة ضارة عبسم اإلنساف.
ة أو الزبادي الذي يبلحظ فيو تغَت يف الطعم أو الرائحة أو اللوف، عدـ تناوؿ اللنب و اعبنب أو الزبد       

 فهو غَت صاحل لبلستهبلؾ البشري، كذلك هبب غلي اللنب غَت اؼببسًت و حفظو يف الثبلجة.
عدـ ترؾ الفواكو و اػبضروات اؼبعلبة يف علبها، كوف ذلك يزيد يف كميات اؼبعادف اليت تنتقل من       

يف أغلب األحواؿ يفضل ذبنب اؼبعلبات و اؼبصنعات قدر  اإلمكاف و االعتماد على العلبة للغذاء، و 
 األغذية الطبيعية و الفواكو الطازجة.

ذبنب خلط األطعمة النيئة مع األطعمة اؼبطهية يف اؼبربد، ألف ذلك قد يتسبب يف تلوث الطعاـ       
 اؼبطهي.

هبب غرسها منذ الصغر يف سلوؾ الرياضي ، و ويرى الطالب الباحث أف كل ىذه العادات الصحية ، 
نعٍت بذلك االىتماـ بالتغذية و السلوؾ الغذائي السليم ، يف برامج تكوين الرياضيُت الناشئُت ، ليشمل 

 ىذا التكوين جانب وقائي وصحي مهم يؤثر تأثَتا ىاما يف مستقبل ىؤالء الرياضيُت الناشئيُت.
 تخطيط الوجبات الغذائية: 2-7-1

لًتصبة االحتياجات اليومية من السعرات اغبرارية و العناصر الغذائية األخرى إىل كميات ؿبدودة من      
األطعمة، قامت اؽبيئات الصحة و اؼبؤسسات اليت لديها اىتماـ بالغذاء و التغذية بإعداد نظاـ اجملموعات 

الواحدة حبيث توفر صبيع  الغذائية اليت تساعد األفراد على اختيار ؾبموعة من األطعمة يف الوجبة
احتياجاهتم من العناصر الغذائية بالكمية الكافية للصحة اعبيدة، و يعتمد نظاـ اجملموعات الغذائية أساسا 
على تقسيم األطعمة إىل ؾبموعات متشاهبة أو متقاربة إىل حد ما يف مكوناهتا من العناصر الغذائية و فبا 

اختيار األطعمة، إذ ليس ىناؾ شبة طعاـ منفرد يستطيع تزويد  هبب التأكيد عليو ىو ضرورة التنويع يف
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)كماش  اعبسم بكميات كافية من كافة العناصر الغذائية باستثناء حليب األـ و لفًتة زمنية ؿبددة
2011 ،22). 

و توجد ىناؾ كميات ؿبددة من األطعمة يف اجملموعات الغذائية يطلق عليها )اغبصة الغذائية( و اليت      
 زبتلف يف عددىا و حجمها أو وزهنا تبعا لنوعية اؼبادة الغذائية و كذلك العمر و اعبنس للفرد. 

      
 أساسيات التخطيط للوجبات الغذائية: 2-7-1-1

 :اغبصوؿ على كافة اؼبغذيات بالكميات البلزمة من األطعمة  و اؼبقصود هبا الكفاية
 اؼبتناولة.

 :و ىو التأكد من أف صبيع اؼبواد و اجملموعات الغذائية تكوف شاملة و  التوازف
 بالكميات اؼبوصى هبا.

 :أي عمل نظاـ غذائي للفرد حسب احتياجو من األطعمة أو األشربة تبعا  االعتداؿ
 الغذائية.لعدد و حجم أو وزف اغبصة 

  :و يعٍت تناوؿ ؾبموعات ـبتلفة من االطعمةالتنويع. 
 أي مراقبة السعرات اغبرارية اؼبتناولة دبا يتناسب مع احتياج مراقبة السعرات الحرارية :

 اعبسم دوف زيادة أو نقصاف.
 العوامل التي يجب مراعاتها عن التخطيط للوجبات الغذائية 2-7-1-2

األساسية كاالجتماعية و الفسيولوجية و البدنية و االقتصادية اليت تلعب دورا بعض العوامل توجد        
 ىاما يف اختيار النوع و الكم و للمادة الغذائية .. لذلك هبب مراعاة العوامل اآلتية:

 :التنوع في األغذية 
من الضروري التنوع يف األغذية على مدار األسبوع و تنويع األلواف يف الوجبة الواحدة، و العمل على      

تناوؿ اؼبواد ذات النكهة و التوابل بدرجات متفاوتة، و يفضل عمل قوائم بأنواع الطعاـ، مثاؿ غذاء يـو 
 السبت، األحد، اإلثنُت.
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 :عدد أفراد األسرة 
ياجات الغذائية لؤلسرة مهم جدا حيث هبب مراعاة مبو األطفاؿ بتحديد األطعمة اليت إف ربديد االحت     

تساعد علة مبوىم، كذلك هبب مراعاة النظاـ الغذائي لكبار السن و كذلك اإلناث كوهنم يتعرضوف للدورة 
الطاقة الشهرية فهم حباجة إىل مزيد من اغبديد يف نظامهم الغذائي، بينما هبب مراعاة زيادة مصادر 

 بالنسبة للذكور.
 :تكلفة الوجبة الغذائية 

اغبالة االقتصادية لؤلسرة )غنية أـ فقَتة( ؽبا دور ىاـ يف اختيار الوجبة الغذائية، من ناحية اختيار      
نوعية األطعمة و بدائلها، و على ىذا األساس يبكن تقدير أنواع األغذية اليت يبكن شراؤىا بالكميات اليت 

 األسرة.تشبع أفراد 
 :العادات و التقاليد 
  يف كل اجملتمعات ىناؾ معتقدات ىامة مرتبطة بالطعاـ، و ؽبذه اؼبعتقدات و العادات و التقاليد

تأثَت قوي فيما يؤكل، و ىي تعترب جزء من سلوؾ اجملتمع نشأت و تكورت معو، و ارتبطت 
 ختلفة.بالعامل النفسي الذي يؤثر على إقباؿ الناس على تناوؿ األطعمة اؼب

 :فترات تناوؿ الطعاـ 
هبب التأكد على أف يكوف تناوؿ الوجبات الغذائية وفق فًتات منتظمة و أوقات معينة، و يفضل        

 أف هبتمع أفراد األسرة على مائدة الطعاـ األمر الذي يساعد على إضافة الرغبة يف تناوؿ الوجبة الغذائية.
 العناصر الغذائية األساسية:  2-8

ماؿ اليومية و األنشطة اؼبختلفة، كما ‘تعمل اؼبواد الغذائية على إمداد اعبسم بالطاقة البلزمة للقياـ باال     
أهنا ربتوي على مواد غذائية تساعد على النمو و البناء و ذبديد األنسجة و العمل على وقاية اعبسم من 

 األمراض، و تتمثل العناصر الغذائية األساسية فيما يأيت:
 لكربوىيدراتا 
 الدىوف 
 الربوتينات 
 الفيتامينات 
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 األمبلح اؼبعدنية 
 اؼبا ء (Joussellin 2005) 

 :(V.L.Katch 2004 ،19) و قد مت تقسيم مكونات الغذاء حسب نسب تواجدىا إىل ما يأيت
 مكونات كبرى"Macronutriment":  من مكونات  %95و تشكل نسبة أكرب من

 الغذاء و تشم الكربوىيدرات، الدىوف، الربوتينات، اؼباء.
 مكونات صغرى"Micronutrimen":  و تشكل النسبة الصغرى من مكونات الغذاء و

 تشمل الفيتامينات و اؼبعادف.
 النشاط البدني والرياضي: -1-9
 تعريف النشاط البدني والرياضي:  - 1-9-2   

ىو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقعة على طاقة الكائن اغبي وسبتاز بالتلقائية  تعريف النشاط:
 (18 .1977.أكثر منها االستجابة )بدوي

"يعترب النشاط البدٍل والرياضي احد اذباىات الثقافة الرياضية اليت ترجع إىل التقدـ حيث كاف         
اإلنساف البدائي يبارسها كثَتا ضمانا لئلشباع حاجاتو األولية ، فأقاـ مسابقات العدو واعبري والساحة 

ألولُت ومستفيدا من والرمي واعبري واؼبصارعة والقفز وغَتىا من النشاطات األخرى ؿباكيا أجداده ا
خلفياتو الرياضية السابقة ، مث أضاؼ إىل ىذه النشاطات األساسية بعض الوسائل كالكرات واؼبضارب 
والشبكات ووضع ؽبا القوانُت واللوائح وأقاـ من اجلها التدريبات واؼبنافسات عمل جاىدا من اجل 

اؽبامة اليت تؤثر يف سائر األمم وأصبحت تطويرىا واالرتقاء هبا ، حىت أصبحت إحدى الظواىر االجتماعية 
 عنواف الكفاح اإلنساٍل ضد الزمن ، وذلك ليبلغ أعلى اؼبستويات من اؼبهارة .

اليت تلعب دورا كبَتا غي تعزيز أما يف عصرنا ىذا فاف النشاط البدٍل والرياضي أصبح عنصر من عناصر 
بعضهم على بعض خدمة  اعامل اصبع ليتعارفو التضامن بُت اجملموعات الرياضية وفرصة لشباب الالصحة. و 

للمجتمع ، باإلضافة اىل ذلك فهو يساىم يف ربقيق ذات الفرد بإعطائو الفرصة إلثبات صفاتو الطبيعية ، 
وربقيق ذاتو عن طريق الصراع وبذؿ اجملهود فهو يعد عامبل من عوامل التقدـ االجتماعي ويف بعض 

 (.219. 1971.منصور) األحياف التقدـ اؼبهٍت
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 النشاط البدني والرياضي: أنواع - 1-9-1   
 إذا أردنا أف نتكلم عن النواحي للنشاطات البدنية والرياضية كاف من الواجب معرفة أف ىناؾ أنشطة    

 يبارسها الفرد لوحده وىي تلك األنشطة اليت يبارسها دوف االستعانة باآلخرين يف تأديتها، أما
 قد قسم ؿبمدفاألنشطة األخرى فيمارسها الفرد داخل اعبماعة وتسمى باألنشطة اعبماعية أو الفرؽ، 

 شاط الرياضي على النحو التايل:اػبطاب الن عبلؿ
ىي النشاطات الرياضية اليت ال ربتاج إىل ؾبهود جسماٍل ، ويقـو بو النشاطات الرياضية الهادئة:  -

يف جو ىادئ أو مكاف ؿبدود كقاعة األلعاب الداخلية أو الغرؼ واغلب الفرد وحده أو مع غَته ، وىذا 
 ما تكوف ىذه األلعاب للراحة بعد جهد مبذوؿ طواؿ اليـو .

ترجع بساطتها إىل خلوىا من التفاصيل وكثرة القواعد وتتمثل يف شكل النشاطات الرياضية البسيطة:  -
 اسب األطفاؿ.أناشيد وقصص مقرونة ببعض اغبركات البسيطة اليت تن

ربتاج إىل مهارة وتوافق عضلي عصيب وؾبهود جسماٍل يتناسب مع نوع النشاطات البدنية التنافسية : -
 ( .71 ،1965زكي رديا وصباعيا )ىذه األلعاب ، يتنافس فيها األفراد ف

لرياضية ولقد مشلت الدراسة اغبالية الفئة األخَتة من أنواع األنشطة اؼبذكورة ، و ىي النشاطات ا    
التنافسية وباػبصوص كرة القدـ ، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة ، ألعاب القوى ، و اعبمباز ، وىي 
من الرياضات اليت ربتاج إىل االىتماـ الكبَت باعبانب الصحي والغذائي للرياضي حبكم ما تتطلبو من ؾبهود 

 بدٍل وعقلي ونفسي عنيف .  
 بدني الرياضي:خصائص النشاط ال - 1-9-3   

 من ىم اػبصائص اليت يتميز هبا النشاط البدٍل والرياضي قبد :
النشاط البدٍل الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي ، وىو تعبَت عن تبلقي كل متطلبات الفرد مع  -

 متطلبات اجملتمع.
 خبلؿ النشاط البدٍل والرياضي يلعب البدف وحركاتو الدور الرئيسي. -
  يتسم هبا النشاط الرياضي التدريب مث التنافس.أصبح للصور اليت -
وبتاج التدريب واؼبنافسة الرياضية أىم أركاف النشاط الرياضي إىل درجة كبَتة من اؼبتطلبات واألعباء  -

 .للفرد  اغبالة التغذوية  البدنية ، ويؤثر اجملهود على
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تساعد الفرد على التكيف )اػبويل، كما نبلحظ أف النشاط الرياضي وبتوي على مزايا عديدة ومفيدة -
1996،195.) 

 أىمية النشاط البدني والرياضي: - 1-9-4   
اىتم اإلنساف منذ قدَل جبسمو وصحتو ولياقتو وشكلو ، كما تعرؼ عرب ثقافتو اؼبختلفة على اؼبنافع "       

اليت تعود عليو من جراء فبارستو لؤلنشطة البدنية واليت ازبذت أشكاؿ اجتماعية كاللعب ، واأللعاب 
ذبة عن فبارسة ىذه األشكاؿ والتمرينات البدنية والتدريب الرياضي ، والرياضة ، كما أدرؾ أف اؼبنافع النا

الصحي وحسب ،  وإمبا تعرؼ على اآلثار االهبابية النافعة ؽبا و من األنشطة مل تتوقف عن اعبانب البدٍل 
اؼبعرفية واعبوانب اغبركية اؼبهارية ، واعبوانب اعبمالية الفنية –اعبوانب النفسية واالجتماعية واعبوانب العقلية 

شخصية الفرد تشكيبل شامبل منسقا متكامبل ، وسبثل الوعي بأنبية ىذه وىي جوانب يف ؾبملها تشكل 
األنشطة ىذه األنشطة يف تنظيمها يف اطر ثقافية وتربوية ، عربت عن اىتماـ اإلنساف وتقديره ، وكانت 
الًتبية البدنية والرياضية ىي التتويج اؼبعاصر عبهود تنظيم ىذه األنشطة وايل ازبذت أشكاؿ واذباىات 

ىبية وثقافية ـبتلفة يف أطرىا ومقاصدىا ، لكنها اتفقت على أف ذبعل من سعادة اإلنساف ىدفا غالبا تار 
 وتارىبيا .

ولعل أقدـ النصوص إىل أشارت إىل أنبية النشاط البدٍل على اؼبستوى القومي ، ما ذكره سقراط  مفكر 
كمواطن صاحل ىبدـ شعبو  البدنيػػػة تينااإلغريق وأبو الفلسفة عندما كتب : " على اؼبواطن أف يبارس التمر 
يف رسالتو " صباليات الًتبية "  Schillerويستجيب لنداء الوطن إذا دعي الداعي" كما ذكر اؼبؤلف شيلر 

أف الًتبية البدنية سبدنا بتهذيب  Read"إف اإلنساف يكوف إنسانا فقط عندما يلعب"، ويعتقد اؼبفكر ريد 
على الوقت الذي ىبصص لؤللعػػاب يف  مدارسنا ، بل على النقيض فهو  اإلرادة ويقوؿ " انو ال يأسف

الوقت الوحيد الذي يبضي على خَت وجو "، ويذكر اؼبريب األؼباٍل جونس موتس أف الناس تلعب من اخل 
 (.41: 2111اػبويل، أنفسهم ) اوينشطو  اأف يتعارفو 
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 النشاط البدني الرياضي لدى المراىػق: دور  1-9-5   
يلعب النشاط البدٍل الرياضي دورا فعاال يف حياة اؼبراىق فهو يساعده على تنمية الكفاءة الرياضية ،         

واؼبهارات البدنية النافعة يف حياتو اليومية واليت سبكنو من اجتياز بعض الصعوبات واؼبخاطر اليت تعيقو كما 
لية ايل ذبعلو متمكن يف ـبتلف اجملاالت كالدراسة أف للنشاط الرياضي دور يف تنمية القدرات الذىنية والعق

 وـبتلف اإلبداعات....
 ةوالنشاط الرياضي يستغل أوقات الفراغ لدى اؼبراىق ، فهو ينمي فيو صفات القيادة الصاغبة ، والتبعي

السليمة بُت اؼبواطنُت ، وبفضل النشاط الرياضي تتاح الفرصة للطاؿبُت للوصوؿ إىل مرتبة البطولة يف 
 اؼبنافسات الرياضة ، كما انو ينمي يف اؼبراىقُت الصفات اػبلقية ، ويدؾبو يف اجملتمع.

 وقبد عرض ادوار النشاط الرياضي يف صبهورية أؼبانيا الغربية:
 ربسُت اغبالة الصحية للمواطن . -

 النمو الكامل للحالة البدنية كأساس من اجل زيادة اإلنتاج . -

 لبدنية كأساس للدفاع عن الوطن .النمو الكامل للناحية ا   -   
   (.11. 1972 .التقدـ باؼبستويات العالية )عصاـ -

 أىداؼ النشاط البدني الرياضي من الناحية الصحية : 1-9-6
وتتمثل يف كوف النشاط البدٍل الرياضي من أبرز العوامل اؼبعززة لصحة بل يهدؼ النشاط البدٍل إىل أىم     

من ىذا و نقصد بذلك اؽبدؼ اؼبتعلق بالوقاية من الكثَت من األمراض تفتك بصحة الفرد يف مراحل عمره 
ىداؼ الوقائية للنشاط البدٍل الرياضي . اؼبتأخرة . وتشيد منظمة الصحة العاؼبية يف كل توصياهتا اغبديثة باأل

واغبديث عن األىداؼ الصحية للنشاط البدٍل يبر بضرورة بعامل مهم وىو عامل التغذية اؼبتوازنة . وما 
تقدمو من متطلبات طاقوية و بنائية و وقائية ؼبختلف الوظائف اغبيوية عبسم الرياضي ، وإي قصور يف ىذا 

ياضي فحسب بل يتعدى ذلك ليصل إىل مشاكل صحية قد تسبب أمراض اعبانب ال يؤثر على أداء الر 
 (116: 1995.) حسنُت ، .خطَتة 
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 الرياضيالبدني التغذية و النشاط   2-10
ربتوي الوجبة الغذائية الكاملة على ستة عناصر ىي الكربوىيدرات و الدىوف و الربوتُت و الفيتامينات      

و األمبلح اؼبعدنية و اؼباء، و ىذه اؼبواد الغذائية يستخدمها اعبسم لقيامو بوظائفو اغبيوية اؼبختلفة اليت 
 يبكن تقسيمها كما يلي:

 ذبديدىا.احملافظة على أنسجة اعبم و  .1
 تنظيم آالؼ التفاعبلت الكيميائية داخل اػببليا. .2
 إنتاج الطاقة البلزمة لبلنقباض العضلي. .3
 توصيل اإلشارات العصبية. .4
 إفرازات الغدد الداخلية. .5
 بناء ـبتلف اؼبركبات اليت تصبح من مكونات اعبسم. .6
 التكاثر النمو و .7
ن خبلؿ التحوالت الكيميائية للمواد الغذائية حبيث ىذه العمليات اؼبختلفة اليت يستفيد هبا اعبسم م       

 .(V.L.Katch 2004 ،179) تصبح مواد سهلة بسيطة ىي ما يطلق عليها التمثيل الغذائي
 مقدار السعرات الالزمة للرياضي: 2-10-1

يستخدـ السعر اغبراري كوحدة قياس للطاقة و ىو يعرؼ باسم كالوري و ىو كمية الطاقة البلزمة       
لرفع درجة كيلو جراـ من اؼباء درجة مئوية واحدة ربت ظروؼ معينة. و تصل كمية السعرات اؼبستهلكة 

يف اليـو  سعر حراري 3000-1700للحفاظ على وزف اعبسم خبلؿ النشاط اليومي العادي ما بُت 
لشخص صغَت السن، و يقل ىذا اؼبقدار بالنسبة لؤلشخاص الكبار، حيث إهنم وبتاجوف إىل استهبلؾ 
سعرات أقل باؼبقارنة باألصغر سنا و األكثر نشاطا. و وبتاج الرياضي إىل كمية إضافية تًتاوح ما بُت 

وقف ىذه الكمية على سعر حراري يف اليـو للمحافظة على الوزف خبلؿ التدريب، و تت 400-2000
 .(.Farhi s.d) نوعية التمرين و اؼبنافسة

السرعة و مسابقات اؼبيداف إىل كمية قليلة من السعرات اغبرارية، بينما   و وبتاج تدريب العيب       
 تتضاعف كمية الطاقة اليت وبتاج إليها العبو اعبري مسافات طويلة و السباحة.
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                الرياضي: البدني والنشاط ربوىيدراتالك 2-10-2
وتشمل (C.H.O) واؽبيدروجُت واألوكسجُت الكربوفتعد الكاربوىيدرات مركبات عضوية تتكوف من     

النشويات والسكريات، وىي موزعة على اغببوب واػبضراوات والفواكو، واعبسم يتمكن من أكسدة اؼبواد 
سريعا ؿبررا بذلك الطاقة اؼبخزونة فيها واليت وبتاجها اعبسم بوصفها وقودا للقياـ بفعاليتها  الكاربوىيدراتية
 ( 15، 1989اغبيوية. )قبع، 
الكاربوىيدرات تساعد اعبسم على االحتفاظ بدرجة حرارتو الثابتة كما اهنا  أف)السيد(  وذكر

، وكذلك تساىم يف دقة بدء البلإراديةو  اإلراديةتساعد على توفَت الطاقة البلزمة لتحريك العضبلت 
اؼبثَتات العصبية وانتهائها، وتساعد على امتصاص بعض مكونات سوائل اعبسم وترشيحها، ومن الوظائف 

عامل مهم يف  أهناتستغل كمصدر للطاقة، كما  أفربمي بروتينات اعبسم من  أهنااؼبهمة للكاربوىيدرات 
 .(32، 2111،)السيد. عمليات التمثيل الغذائي للدىوف

وعد )الزىَتي( الكاربوىيدرات من العناصر الرئيسة يف التغذية البشرية يف صبيع أكباء العامل، إذ تتكوف من 
 2)األوكسجُت يف تركيبها عادة بنسبة وجودنبا يف اؼباء أي إىلويوجد اؽبيدروجُت  (C.H.O) عناصر 

مثل السكريات اليت ينقصها  عدد من الشواذ ماعدا H2O  أوكسجُت( أي  1 إىلىيدروجُت 
إذ تكوف نسبة وجود األوكسجُت أقل من واحد، وصنف الكاربوىيدرات اىل ؾبموعتُت  األوكسجُت 

رئيسيتُت نبا، السكريات البسيطة وتتكوف من السكريات األحادية والسكريات األولكيومَتية، والسكريات 
يات اؼبتعددة غَت اؼبتجانسة. )الزىَتي، اؼبتعددة وتتكوف من السكريات اؼبتعددة اؼبتجانسة والسكر 

1992 ،55 – 56 ) 
وألنبية الكربوىيدرات يف اجملاؿ الرياضي فقد أكد )عبد الفتاح( على أنبية تناوؿ اؼباء بالكربوىيدرات،     

أف وجود سكر   (Riklis and Quastrel) كل من    1958يف أواخر اػبمسينات اكتشف عاـ 
، وىذا االكتشاؼ كاف ميبلدًا لتشكيل سوائل الكلوكوز يف القناة اؽبضم ية يسهل عملية انتقاؿ الصوديـو

استعادة اؼباء تعطي عن طريق الفم، وىذه السوائل احتوت على اؼباء واألمبلح اؼبعدنية والكربوىيدرات، 
غراـ( من  61 – 31وأكدت معظم الدراسات على ربسن األداء عند تناوؿ الرياضي مقدار )

خبلؿ كل ساعة من التدريب وتكوف الكربوىيدرات من الكلوكوز أو السكروز أو النشا، الكربوىيدرات 
( 1.8صعوبة االمتصاص يف األمعاء، فأنسب تركيز ىو ) إىلوإذا زاد تركيز الكربوىيدرات يف اؼباء يؤدي 
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 61 – 31من الكربوىيدرات إذ تعد مناسبة لعملية االمتصاص، وىذا يعٍت إمكانية إمداد اعبسم دبقدار )
)عبد الفتاح،  ( مل/ساعة.1251 – 611) غراـ( من الكربوىيدرات كل ساعة مع إمداد اعبسم دبقدار

1999 ،147 ) 
إجراء دراسات حديثة حوؿ تأثَت الكاربوىيدرات يف اإلقباز الرياضي، ففي  إىل)عبد الفتاح(  وأشار      

على أداء تكرارات من األضباؿ البدنية عالية ينا تدربت ؾبموعة من الرجاؿ والسيدات لو ر جامعة جنوب كا
دقائق( واستخدمت الدراجة اؽبوائية الثابتة عند  3) الشدة حبيث كاف زمن األداء دقيقة يعقبو زمن راحة

%( حيث يزداد معدؿ تراكم 31 – 21مستوى شدة يزيد عن مستوى العتبة الفارقة البلىوائية بنسبة )
%( كاربوىيدرات قبل التدريب 18وعات مشروبا وبتوي على نسبة )، تناولت إحدى اجملمأللبنيكحامض 

دقيقة( أثناء العمل، بينما تناولت اجملموعة  21%( كاربوىيدرات كل )6مث ؿبلوال أخر نسبة تركيزه )
، أي مشاهبا لكنو ال وبتوي على الكاربوىيدرات وأظهرت النتائج أف (Placebo)األخرى دواء كاذبًا 

ولت الكاربوىيدرات أمكنها اغبفاظ على األداء بشدة عالية يزيد عن اجملموعة األخرى اجملموعة اليت تنا
 (258، 2999)عبد الفتاح، دقيقة(. 28دبتوسط)
   الرياضي: البدني في النشاط  الكربوىيدراتوظيفة 
تعترب الكربوىيدرات اؼبصدر الرئيسي إلنتاج الطاقة يف اعبسم ويزيد يف أنبيتها أف كمية األكسوجُت    

البلزمة ألكسدهتا تقل عن الكمية البلزمة ألكسدة الدىوف، ولذلك فهي تعد مصدرا أساسيا للطاقة أثناء 
يف العضبلت على شكل النشاط الرياضي وتنتشر الكربوىيدرات يف الدـ على شكل جلوكوز ، وزبتزف 

 جليكوجُت.
ويعتمد كثَت من الرياضيُت على الغذاء الغٍت بالكربوىيدرات إلنتاج الطاقة بصورة سريعة ، وقد أثبتت  

الدراسات أف الوجبة الغنية بالكربوىيدرات ال تقتصر أنبيتها على سباقات التحمل فقط، إذ أف معظم 
اليت يليها فًتات راحة ربتاج أيضا إىل اؼبواد الكربوىيدراتية، و  األنشطة الرياضية اليت تتميز بشدة األداء و

لكن هبب أيضا و كبن نتناوؿ ىذا اعبانب أف نصحح خطأ شائعا يقع فيو الكثَتوف أال و ىو تناوؿ 
السكر و العسل قبل السباقات القصَتة ليست بذات قيمة و ليس ؽبا تأثَت على األداء يف مثل ىذه 

ىذه اؼبواد السكرية ال يتم استخدامها خبلؿ ىذه األنشطة كمصدر للطاقة ألنو من اؼبسابقات، حيث أف 
 اؼبعروؼ أف نظاـ الطاقة ؽبذه األنشطة يعتمد على التمثيل الغذائي البلىوائي.



41 
 

و قد أكدت الدراسات لكثَت من الباحثُت أنبية الغذاء الغٍت بالكربوىيدرات لسباقات اؼبسافات الطويلة 
و اخًتاؽ الضاحية، و اؼبشي، و الدراجات، و السباحة، حيث أف تناوؿ الغذاء الغٍت مثل اؼباراتوف 

بالكربوىيدرات لعدة أياـ قبل اؼبنافسة يف سباقات التحمل لو تأثَت اهبايب على األداء، و يؤثر ىذا النظاـ 
ؼبنافسة بأسبوع، و الغذائي إذ ما صاحبو إتباع نظاـ معُت للتدريب يتضمن أداء البلعب تدريبا عاليا قبل ا

لكي يستنفد جليكوجُت العضلة مث يعمل البلعب على بقاء نسبة ـبزوف الكربوىيدرات منخفضة و ذلك 
اياـ مث يلي ذلك تغيَت يف نظاـ غذاء البلعب لكي 3يف كمية الكربوىيدرات ؼبدة ةبتناوؿ وجبات منخفض

يجة إلتباع ىذا النظاـ تتضاعف نسبة تركيز يزيد من كمية الكربوىيدرات يف الغذاء حىت يـو اؼبسابقة. و نت
اعبليكوجُت من مرتُت إىل ثبلثة أضعاؼ اؼبعدؿ العادي. و يظهر اثر استخداـ نظاـ الكربوىيدرات ىذا 
خبلؿ النصف الثاٍل أو الربع األخَت من نظاـ اؼباراتوف، بينما ال يظهر لو تأثَت خبلؿ النصف األوؿ 

ىذا النظاـ شائعا بالنسبة لبلعيب جرى اؼباراتوف. و هبب التحذير دقيقة( و قد أصبح 71-61)...حواىل
من استخداـ ىذا النظاـ يف اؼبسابقات اليت تقل مدهتا عن ساعة. و ال يصلح بالنسبة أللعاب الكرة أو 

 .سباقات اؼبضمار 

    
       الرياضي: البدنيوالنشاط  البروتين 1-20-3

%( من وزف اعبسم، ويشكل 21 – 18يشكل ) إذيعد الربوتُت األساس يف بناء اعبسم 
%( من اػبلية 21%( من الربوتُت، ويشكل )1%( من وزف اػبلية اغبية، وربتوي خلية اؼبخ على )15)

)عبد  العضلية وعضلة القلب والكبد والغدد، ويزيد الربوتُت يف العضلة اؼبدربة عػنو يف العضلة  غَت اؼبدربة.
 ( 126، 1999الفتاح، 

الربوتينات حسب ما ذكر )ؿبجوب( من الكاربوف واؽبيدروجُت والنيًتوجُت واألوكسجُت وتًتكب 
(C.H.N.O ) ،وىي مهمة للجسم، إذ تدخل يف بناء األنسجة اؼبتهدمة باستمرار نتيجة الفعاليات اغبيوية

. 111 – 71ما يقرب من ) إىللذلك وبتاج الفرد االعتيادي  ، 1991)ؿبجوب،  ( غم/ بروتُت/يـو
21)    

ويضيف )عبد الفتاح( أف اعبسم يقـو من خبلؿ عمليات التمثيل الغذائي للربوتُت بتحويل 
( حامضاً أمينياً ؽبا أنبيتها يف عمليات البناء والنمو، 21األضباض األمينية، إذ يبلغ عددىا ) إىلالربوتينات 

 – 11 الضرورية ويبلغ عددىا )ؾبموعتُت، إحدانبا األضباض األمينية غَت إىلوتنقسم األضباض األمينية 



42 
 

( حامضًا أمينيًا ويقـو اعبسم بتكوينها، واألخرى األضباض األمينية الضرورية اليت ال يقـو اعبسم 11
بًتكيبها، لذلك هبب أف وبتوي عليها النظاـ الغذائي اليومي، والغذاء الذي وبتوي على صبيع األضباض 

موجودة يف السمك، والبيض، واللنب، بينما الغذاء غَت الكامل األمينية يسمى بغذاء الربوتُت الكامل وىي 
وبتوي على صبيع األضباض األمينية الضرورية وىي موجودة يف اػبضراوات والبقوؿ، أما فيما  ال ،بالربوتُت 

يتعلق بإنتاج الطاقة فتساىم الربوتينات يف حالة اجملاعات فقط ويف حالة فبارسة التدريب الرياضي حُت يقل 
زوف مصادر الطاقة األساسية األخرى كالكاربوىيدرات والدىوف، ويف كل األحواؿ ال يستحب إنتاج ـب

الربوتُت اليومي تبعًا لعدة  إىلالطاقة من الربوتُت ولكن يعد مادة أساسية للبناء، وزبتلف حاجة الرياضي 
( غراـ لكل  1,8بة )عوامل تشمل السن واعبنس ونوع النشاط الرياضي ونوعية ضبل التدريب، وتعد نس

كيلو غراـ من وزف اعبسم ىي النسبة العادية اليت وبتاج إليها اإلنساف، إال أف ىذه النسبة ال تكوف كافية 
 2,8غراـ إىل  2,4نسبة تصل من ) ىلإ  وبتاج الرباعوفإذ يف بعض األنشطة الرياضية مثل رفع األثقاؿ، 

د نسبة الربوتُت تعد من اؼبشكبلت اليت ما زالت زبضع غراـ( لكل كيلو غراـ من وزف اعبسم، إال أف ربدي
للبحث العلمي، إذ أف زيادة تناوؿ الربوتُت أكثر من ىذه النسبة سوؼ يطرده اعبسم على شكل نًتوجُت 

زيادة العبء على الكلى، لذلك فاف الوجبة الغذائية  إىلمع البوؿ أو ىبزف على شكل دىوف، كما يؤدي 
%( تعد كافية ؼبعظم الرياضيُت، ولغَت الرياضيُت يف وقت  15 – 12 بنسبة )اليت ربتوي على الربوتُت
 ( 127 – 126، 1999الراحة.  )عبد الفتاح، 

  الرياضي:البدني النشاط وظيفة البروتين في 
تعد قيمة الوجبة الغنية بالربوتُت و أثرىا على أداء البلعب من اؼبوضوعات اليت نالت اىتماـ الرياضيُت     

 : على كفاءة األداء و اؼبدربُت. و ىناؾ سبباف لبلعتقاد بتأثَت الغذاء الغٍت بالربوتُت
بالطاقة البلزمة لبلنقباض.  أف البعض ما زاؿ يعتقد أف الربوتُت يعترب)غداء للطاقة( يبد العضبلت :أوؽبما

و يرجع انتشار ىذه الفكرة إىل االعتقاد بأف العضلة ربًتؽ خبلؿ التدريب الرياضي،و أف الربوتُت يقـو 
بإعادة بناء األنسجة العضلية خبلؿ فًتة االستشفاء. غَت أنو قد ثبت منذ سنوات عديدة أف الربوتُت ال 

إال يف حالة اجملاعة أو بنسبة بسيطة ال تقدر. لذلك فاف  يستخدـ خبلؿ التدريب كوقود إلنتاج الطاقة
 اؼبدرب أو الرياضي الذي يعد برنامج غذائي للحـو بغرض زيادة كفاءة األداء يفقد ماال دوف فائدة .
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االعتقاد بأنبية الغذاء الغٍت بالربوتُت بالنسبة لكفاءة البلعب فَتجع إىل أنبية الربوتُت  :أما السبب الثاٍل
يف مبو العضبلت و العظاـ و ىي حقيقة مؤكدة بالطبع ، حيث إف تناوؿ الربوتُت مهم يف بناء األنزيبات و 

 (12، 1998)عبد الفتاح،  خبليا األنسجة دبا يف ذلك العضبلت و العظاـ.
              الرياضي :البدني والنشاط الدىوف  2-10-4

على شكل سوائل عضوية ال تذوب باؼباء وتسمى أضباضاً  عرفها )حيات( على أهنا مواد شحمية
( وأكد )عبد الفتاح( على أهنا مصدر غٍت 36، 1987دىنية ، ويعتمد عليها يف توليد الطاقة )حيات، 

سعرات( حرارية كبَتة أو أكثر، وتتكوف الدىوف من  9بالطاقة إذ وبتوي الغراـ الواحد من الدىوف على  )
ومصدرىا حيواٍل، والنوع الثاٍل األضباض الدىنية غَت  ألضباض الدىنية اؼبشبعة األضباض الدىنية وىي ا

اؼبشبعة ومصدرىا نبايت، إذ تعد الدىوف اؼبشبعة أكثر خطورة على صحة اإلنساف، وتتلخص وظائف 
الدىوف األساسية، يف توفَت الطاقة أثناء العمل العضلي ؼبدة طويلة، ضباية األجهزة اغبيوية باعبسم من 
الصدمات، وتعد عازال للحرارة يف حالة الربد، تعد معوقا للتخلص من اغبرارة يف حالة اعبو اغبار وتقـو 

لسَتيدات الثبلثية  حبمل الفيتامينات وتزيد من الشهية للطعاـ، وزبزف الدىوف يف اعبسم على شكل اعب
ويتكوف اغبامض  وؿَت سيلجواليت تتكوف من ارباد ثبلث جزيئات من األضباض الدىنية تتحد مع جزيء 

 إىل( 51.111تتحد مع ذرات اؽبيدروجُت وىبزف اعبسم كبو ) الكربوفالدىٍت من سلسلة ذرات 
 ة( سعر 111لسَتيدات الثبلثية، ويستهلك كل فرد كبو )حراري كبَتة على شكل اعب ةسعر  (61.111)

طاقة تكفي للمشي مسافة  حرارية كبَتة عند اؼبشي ؼبسافة ميل واحد، وبناءًا عليو فاف لدى كل فرد
وأف  إذالثبلثية  تلسريدا( ميل،  إذ أف ىذا اغبجم اؽبائل ىبزف يف كتلة قليلة من اعب1111) إىل( 511)

ىذا يتيح الفرصة لئلنساف لكي وبمل ىذا القدر اؽبائل من الطاقة ليتحرؾ بو يف كل مكاف وعلى العكس 
يكوجُت فسوؼ تتحد جزيئات اؼباء الثقيلة الوزف بلمن ذلك إذا كانت كل ىذه الطاقة اؼبخزونة ىي اعب

( رطل، وزبزف نقاط صغَتة 111ما يزيد على ) إىلبليكوجُت ليصل وزف الطاقة اليت وبملها اإلنساف باعب
لسَتيدات الثبلثية داخل األلياؼ العضلية مباشرة إذ تصَت وقودًا قريبًا يف عمليات األكسدة،يف من اعب

العضلة " أجساـ صغَتة يتم داخلها أكسدة الوقود للطاقة بالعضلة ووبتوي ـبزوف العضبلت من  مقتدرات
حرارية كبَت، وىذا وبتل مصدراً أكرب للطاقة  سعرة( 3.111-2.111لسَتيدات الثبلثية على مقدار )اعب

واضحا أف  حوأصب( سعر حراري كبَت، 1.511)أكثر  وبتوي على بليكوجُت الذي البالعضلة مقارنة باعب
لسرين العضلة يبكنو أف يوفر الطاقة للتدريب عايل الشدة دبعدؿ اقل من الثلث مقارنة دبعدؿ ج
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بليكوجُت العضلة لذا اعترب أف الطاقة الناذبة عن الكلسَتيدات الثبلثية للعضلة يبكن اعتبارىا طاقة ج
 .(129 – 128، 1999بليكوجُت العضلة. )عبد الفتاح، جالطاقة الناذبة عن  إىلإضافية 

 
 الرياضيالبدني النشاط  وظيفة الدىوف في : 

تستخدـ الدىوف كمصدر للطاقة أثناء النشاط الرياضي اؼبعتدؿ أو اؼبتوسط مثل اعبري اػبفيف، و        
عند زيادة زمن النشاط الرياضي أكثر من ساعة يبلحظ زيادة ملموسة يف استهبلؾ الدىوف و يبكن أف سبد 

ى ذلك فاف نقص من الطاقة اؼبطلوبة أثناء النشاط الرياضي، و بناء عل %91الدىوف اعبسم حبوايل 
الدىوف يبكن أف يؤثر على مستوى أداء األنشطة الرياضية اليت تعتمد على التحمل. و تؤدي زيادة 
مستويات اغبامض الدىٍت بالدـ إىل توفَت جليكوجُت العضلة و يصاحب ذلك زيادة زمن التحمل، و 

الرياضي ال تنجح بل قد  يبلحظ أف ؿباوالت زيادة األضباض الدىنية بتناوؿ الدىوف قبل أداء النشاط
تؤدي إىل نتائج عكسية، و من طرؽ زيادة األضباض الدىنية يف الدـ قبل أداء النشاط الرياضي تناوؿ 

ملليجراـ قبل أداء النشاط الرياضي حبويل ساعة عندما يكوف زمن أداء ىذا النشاط 351الكافيُت دبقدار 
كوب شاي، و هبذا يستطيع 11ُت تقدر حبوايل دقيقة، و ىذه الكمية من الكافي 41الرياضي يزيد عن 

البلعب األداء لفًتة طويلة مع توفَت جليكوجُت العضبلت و زيادة االعتماد على الدىوف، إال انو هبب 
اإلشارة إىل أف ىناؾ بعض األشخاص لديهم حساسية ضد الكافيُت، فبا قد يسبب ؽبم االرتباؾ و 

ربسن األداء لدى صبيع األشخاص لذا فمن اغبكمة عدـ  الغثياف، كما أف تناوؿ الكافيُت ال يسبب
 (14، 1998)عبد الفتاح،  استخداـ جرعات كبَتة منو.

 
        الرياضي: البدنيوالنشاط  الفيتامينات 2-01-5

 درات والدىوف والربوتينات فقط ىيكاف من اؼبعتقد حىت هناية ىذا القرف أف الكاربوىي    
أف مت اكتشاؼ الفيتامينات، وىي مواد عضوية يكوف قسم  إىلاالحتياجات الضرورية يف تغذية اإلنساف 

منها ذائبًا يف الدىن إذ ال ربتوي على النًتوجُت يف تركيبها خبلفا للمجموعة األخرى اليت تكوف ذائبة يف 
وتتكوف الفيتامينات خارج جسم اإلنساف واغبيواف ووبصل  (،C)اؼباء وربتوي على النًتوجُت عدا فيتامُت  

عليها من مصادرىا اػبارجية، ودبا أهنا مركبات عضوية لذا فهي موجودة يف األشياء اغبية ويستطيع اإلنساف 
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أف وبصل عليها من النبات واغبيواف وقسم منها تستطيع الكائنات اغبية الدقيقة من صنعها داخل أمعاء 
واعبسم يتخلص من الفيتامينات الذائبة يف اؼباء عن (، B12)وفيتامُت  (K)  واف مثل فيتامُت اإلنساف واغبي

أما الفيتامينات  ،يستطيع خزهنا وتعد مواد غَت سامة عندما يتناوؽبا اعبسم بكميات كبَتة طريق البوؿ إذ ال
فرط  أيا بكميات كبَتة سامة عند تراكمه تأثَتاتالذائبة يف الدىوف فاف اعبسم يستطيع خزهنا وتظهر 

الفيتامينات وغذاء اإلنساف اؼبكوف من عدد كبَت من األغذية اؼبتنوعة فاف أحدىا يدعم األخر دبا وبويو من 
   (266 – 263، 1992الفيتامينات اؼبختلفة وهبذا وبدث التكامل والتوازف الغذائي.  )الزىَتي، 

  الرياضي:البدني النشاط في الفيتامينات وظيفة 
ال توجد دالئل تشَت إىل أف تناوؿ الفيتامينات  وبسن الداء الرياضي بل إف ىناؾ بعض الفيتامينات      

واليت يبكنها أف تغطي احتياجات اعبسم دوف  Dو A اؼبخزنة يف اعبسم بكميات زائدة مثل فيتامُت 
بينما  Dو  Aامُت حدوث عجز لعدة أشهر أو سنوات إذ ما تناوؿ اإلنساف غداءا تقل فيو نسبة الفيت

 هبب اإلشارة إىل أف زيادة تناوؿ اإلنساف ؽبذه الفيتامينات يؤدي إىل الضرر.
فهي قليلة جدا وال يؤدي   B12مثل  ىأما فيما يتعلق حباجة اعبسم اليومية لبعض الفيتامينات األخر     

النشاط الرياضي إىل نقصها ، ولعبلج النقص يف الفيتامينات هبب أف يقـو اؼبدرب إذا ما اشتبو يف أف 
البلعب يتناوؿ غداءا ال وبتوي على كمية كافية من الفيتامينات بإعطائو كبسوالت الفيتامُت بواقع واحدة 

ال تؤدي الزيادة إىل األعراض اعبانبية، ويستحسن اخذ رأي يف اليـو على أف ال تزيد اعبرعة عن ذلك حىت 
   (21.  1998) عبد الفتاح.  الطبيب يف ذلك.

 الرياضي :البدني و النشاط  األمالح المعدنية 1-20-6

وللمحافظة على   ضرورية للمحافظة على توازف سوائل اعبسم ولتكوين الدـ والعظاـ األمبلح اؼبعدنية      
، وم .ولتقـو الغدد بوظيفتهانشاط األعصاب  ، اؼبغنيسيـو، البوتاسيـون األمثلة على اؼبعادف:الصوديـو

هبب أف يكوف  و و اليود . وتتواجد ىذه األمبلح اؼبعدنية يف اللنب و اعبنب و األظباؾ و البقوؿ. ، اغبديد
 عن اؼبتطلباتداخلي بُت نسب ىذه األمبلح حبيث ال يقل احدىم عن األخر أو يزيد احد  ىناؾ توازف

باألمراض مثل  فيجب أف يكوف ىناؾ توازف دائم يف األمبلح اؼبعدنية الف أي خلل ينتج عنو اإلصابة
 –ضغط الدـ اؼبرتفع  –العظاـ  ىشاشة –قصر القامة  –زيادة أو نقص إفراز الغدة الدرقية  –)األنيميا 
 .أعراض الشيخوخة –السكر 
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 الرياضيالبدني دف في النشاط اوظيفة المع: 

لو دور مهم يف تكوين العظاـ ، ولكنو يلعب دورا مهما أيضا يف  سيـولالكا يتعلق باؼبعادف فأف فيما    
النمو و انقباض العضبلت و نقل اإلشارات العصبية ، يف اغبُت أف اعبسم لديو القدرة على زيادة أو نقص 
امتصاص ىذا اؼبعدف بناءا على احتياجاتو ، وعليو نذكر ىنا أف بعض التدريبات مثل اعبري وتدريبات رفع 

تؤدي إىل زيادة حجم العضبلت ودرجة امتصاص الكالسيـو ولذا فإنو من اؼبهم اغبصوؿ على  األثقاؿ
الكمية الكافية من الكلسيـو عن طريق الطعاـ. عبلوة على ذلك فإف اغبديد من العناصر اؼبهمة للرياضيُت 

ادة اؼبسئولة عن نقل وتتمثل الوظيفة األساسية اليت يقـو هبا اغبديد يف دوره يف تكوين اؽبيموجلوبُت )اؼب
األكسوجُت يف الدـ ( ، و اؼبيوجلوبُت )الذي يقـو بنقل األكسوجُت يف اػببليا العضلية( . كما أف الكثَت 

من إنزيبات العضبلت اليت تشًتؾ يف عملية األيض  الطاقوي ربتاج إؿ اغبديد . فبا الشك يف أف 
باألشخاص غَت الرياضيُت. حيث يبكن أف  الرياضيوف يكوف لديهم احتياجات أكرب من اغبديد مقارنة

 .(87، 2002)العامري يؤدي نقص اغبديد يف الطعاـ بشكل متكرر باإلصابة دبرض فقر الدـ 
  الرياضي :البدني المػػػػاء والنشاط  1-20-7

من اؼباء ,كما تبلغ نسبة اؼباء يف الدـ % 61-51وبتوي جسم اإلنساف البالغ على نسبة تًتاوح بُت        
مي. وىو يعترب أحد % من النسيج العظ22بلت اؽبيكلية و%من العض71% ىذا و يبثل اؼباء حوايل 92

عن طريق توازف دخولو و خروجو من  اؼبكونات األساسية ألنسجة اعبسم.وبافظ اعبسم على مستوى اؼباء بو
اعبسم حبيث تتساوى كمية اؼباء اليت يكتسبها اعبسم مع تلك اليت يفقدىا,و يكتسب اإلنساف اؼباء من ثبلث 
مصادر وىي السوائل و الطعاـ و من خبلؿ التمثيل الغذائي بينما ىبرج اؼباء من اعبسم عن طريق البوؿ و اعبلد 

  (19.  1998) عبد الفتاح.  الزفَت و يف الرباز.مع العرؽ و خبار اؼباء عند 
  النشاط البدني والرياضيوظيفة الماء في 

البد من احملافظة على توازف اؼباء يف اعبسم عند أداء النشاط الرياضي يف اعبو اغبار ويبكن أف يتناوؿ البلعب 
حيث يؤدي ذلك إىل زيادة  دقيقة, 21-11ملليلًت( قبل أداء النشاط الرياضي حبوايل 611-411بعض اؼباء)

العرؽ و بذلك تقل درجة حرارة اعبسم أثناء األداء يف اعبو اغبار, أما أثناء األداء فيمكن أف يتناوؿ البلعب 
 (19.  1998) عبد الفتاح.  دقيقة. 15-11ملليلًت كل 251حوايل 
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اصها من اؼبعدة دبعدؿ أسرع وقد دلت الدراسات عن امتصاص اعبسم للسوائل على أف السوائل الباردة يتم امتص
من السوائل اليت تعادؿ درجة حرارة اعبسم,كما أف سرعة االمتصاص تقل يف حالة احتواء السوائل على سكر يف 

دقيقة خبلؿ  15ملليلًت من اؼباء كل 211أي شكل من أشكالو.  وخبلؿ فًتة السباقات الطويلة يفضل تناوؿ 
راض الناذبة عن زيادة اغبرارة باإلضافة إىل جة حرارة اعبسم وذبنب األمة على در األداء ويساعد ذلك على احملافظ

 رفع مستوى األداء. 
          

 خالصة    
فبا سبق ذكره تنكشف أمامنا العديد من اغبقائق العلمية الواضحة و اليت تتمثل بوجود عبلقة          

ارتباطية وثيقة جدا بُت نوعية الغذاء و صحة اإلنساف و فبارسة األنشطة الرياضية اؼبتعددة و اؼبختلفة، إذ 
الغذائية ؽبا تأثَتا إهبابيا مباشرا على صحة  أف االىتماـ بنوعية الوجبة الغذائية و توفَت العناصر و اجملموعات

الفرد و اجملتمع، إف اؽبدؼ األساسي ىو تقدَل اؼبعلومات اػباصة ببعض اإلجراءات الوقائية و العبلجية عن 
طريق استخداـ بعض اجملموعات و العناصر الغذائية و التعريف بأسس التغذية الصحية كوهنا جزءا ال يتجزأ 

 امل ألي رياضي . من خطة التكوين الش
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 تمهيػػػػػد:
اإلنساف  إف اػبصائص العمرية ىي اؼبيزات اليت زبتص هبا كل مرحلة من اؼبراحل العمرية اليت يبر هبا       

من الناحية اعبسمية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية ، وتؤدي إىل ظهور تفاوت ملحوظ يف 
االىتمامات والتطلعات و اؼبهارات ويف التغَتات العضوية النفسية ويعترب اإلؼباـ هبا وسيلة وأداة معرفية للتنبؤ 

 وبدث الذي والفكري والنفسي االجتماعي و البيولوجي التغَت ويؤثر والتحكم يف السلوؾ والتصرفات.
إضافة  السريع اعبسمي فالنمو الرياضي،  للمراىق الغذائية اغبالة على واضحة بصورة اؼبراىقة مرحلة  خبلؿ

 يتميز وكذلك األخرى الغذائية والعناصر اغبرارية الطاقة منة زياد افيتطلب إىل النشاط البدٍل اؼبعترب،
 واالىتماـ اؼبنزؿ خارج األكل وإمكانية بأصدقائهم وتأثرىم يأكلوف ما واختيارىم بالذات بالشعور اؼبراىقوف
 اؼبرحلة ىذه خبلؿ الصحي اؼبتوازف والغذاء .الغذائية والعادات النمط على يؤثر ذلك كل .والوزف باؼبظهر

 (2005بعد )اؼبدٍل ، فيما اؼبزمنة األمراض من والوقاية اعبيدة والصحة األمثل النمو يف يفيد
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 : (12-25)المراىقة المتوسطة والمراىقة المتأخرة  خصائص المرحلة العمرية 
 تعريف المرحلة العمرية:  -3-2

غَت أف ىذه ، ي اؼبرحلة االنتقالية من الطفولة إىل سن الرشدىمرحلة حساسة يعيشها اؼبراىق و تعترب       
ريف تتوسع ااؼبرحلة ليست هبذه البساطة من التعريف منذ أف حظيت بتعريف السيكولوجيُت فأخذت التع

 حسب اجملاالت واعبوانب اليت ربيط هبا.
أصل الكلمة من فعل راىق دبعٌت تدرج كبو النضج بدراسة التغَتات اليت تطرأ على الفىت من الناحية         

اؼبرء من لعقلية وىي تنقل اؼبرء من مرحلة الطفولة إىل الشباب فهي إذا جسر يعرب عليو البدنية واعبنسية وا
 (.11، 1961رزيق،  طفولتو إىل رجولتو)

ىو الطفل الذي ينمو من اغبلم إىل  قويعرفها ''توفيق اغبداد'' بأهنا االقًتاب والدنو من اغبلم، اؼبراى     
 (.114. 1973اغبداد، ي واالنفعايل)اعبنسي والعقلالرشد والتدرج كبو النضج 

وقد عرفت أيضا نواحيها اؼبختلفة إذ ورد أف اؼبراىقة متعددة فهي فًتة مبو جسدي وظاىرة اجتماعية لفًتة 
 (.225، 1991اسعد ، ا أهنا ربوالت نفسية كلية)زمنية كم

ل بسنة أو ق 12 كما درست من ناحية السن فهي مرحلة انتقاؿ من الطفولة إىل سن الرشد سبتد من سن
زىراف،  ن من الصعب ربديد هنايتها)ذلك بعاـ أو عامُت أي أف من السهل ربديد بداية اؼبراىقة لك

1977 ،279.) 
احملددة  ومن ناحية التصرفات ىي الفًتة اؼبمتدة من التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف واالنفعاالت    

 (.25، 1971 ،يعل والتوترات العنيفة) 
 شاكل المرحلػػػػة:م - 2-3
إف مشكبلت اؼبراىقة من اؼبشكبلت األساسية اليت تواجو اؼبراىقُت يف ىذه الفًتة والسبب يعود إىل      

اجملتمع نفسو واؼبدرسة واؽبيئات االجتماعية واألسرة والنوادي وكل اؼبنظمات اليت ؽبا عبلقة هبذه الفئة، ؽبذا 
 :اؼبشاكل اؼبتعلقة بالتغذية  اؼبراىق ومن بينهااليت يتعرض ؽبا  لسوؼ نتناوؿ أىم اؼبشاك

  المشاكل النفسية: 1-2-3 -.
ؼ أف ىذه اؼبشاكل فد تؤثر على نفسية اؼبراىق، وانطبلقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو و من اؼبعر     

ساليب، فهو واضحة فيتطلع اؼبراىق كبو التجديد واالستقبلؿ ويسعى لتحقيق ىذا التطلع بشىت الطرؽ واأل
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ال ىبضع ألمور البيئة وتعاملها وأحكاـ اجملتمع، وقيمو االجتماعية واػبلقية، بل أصبح يفحص األمور ويزهنا 
إحساسو اعبديد، لذا فهو  سبتفكَته وعقلو وعندما يشعر أف البيئة تتصارع معو وال تقدر موقفو وال رب

، فإذا كانت كل من اؼبدرسة واألصدقاء ال يسعى دوف قصد  إىل أف يؤكد نفسو بثورتو وسبرده وعناده
يفهموف قدراتو ومواىبو وال تعاملو كفرد مستقل، وال تشبع فيو حاجاتو األساسية يف حُت هبب أف وبس 

 (73، 1971معوض،  الكل بقدرتو وقيمتو) بذاتو وقدرتو وهبب أف يعًتؼ
 المشاكل االنفعالية: 3-1-1

إف العامل االنفعايل يف حياة اؼبراىق يبدو واضحا يف عنف انفعاالتو وحدهتا واندفاعها وىذا االندفاع 
انفعايل، ليست أسبابو نفسية خالصة، بل يرجع ذلك للتغَتات اعبسمية، فإحساس اؼبراىق بنمو جسمػو 

اىػق بالزىو والفخر ا، فيشعر اؼبر  ىبتلف عن جسم الرجاؿ، وصوتػو قد أصبح خشنو الوشعوره أف جسمػ
 ذا النمػو الطارئ.ك يف الوقت نفسو باغبياء واػبجل من ىوكذل
كما يتجلى بوضوح خوؼ اؼبراىق من ىذه اؼبرحلة اعبديدة اليت ينتقل إليها واليت تتطلب منو أف يكوف      

 (.73، 1971معوض ، ) ورجبل يف سلوكو وتصرفات
  المشاكل االجتماعية: - 3-2-3

قص يف الًتبية والتكوين يعود على اؼبراىق ففي اجملتمعات البدائية كمجتمعات إفريقيا واسيا، إف الن      
البنت والرجل يتزوجاف يف سن مبكرة فتكوف ؽبم مسؤوليات كبَتة فبا تعقد من األزمة، وأحيانا يف بعض 

 معات هتمل مرحلة اؼبراىقة وال تعطى ؽبا أي اىتماـ    تاجمل
   ات الجنسية:مشاكل الرغب - 4-2-3

من الطبيعي أف يشعر اؼبراىق باؼبيل إىل اعبنس األخر ولكن التقاليد يف ؾبتمعو تقف حائبل دوف أف     
يفصل اجملتمع بُت اعبنسُت فانو يعمل على هتذيب الدوافع الفطرية اؼبوجودة عند  ايناؿ ما يبتغي، فعندم

اؼبراىق اذباه اعبنس األخر وضبطها، وقد يتعرض إىل اكبرافات وغَتىا من السلوكيات البلأخبلقية باإلضافة 
ر هبم القياـ إىل عبوء اؼبراىقُت إىل أساليب ملتوية ال يعرفها اجملتمع، كمعاكسة اعبنس اآلخر، وللشعو 

 بأساليب منحرفة واالكببلؿ من بعض العادات.
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  المشاكل الصحية:-  5-2-3
إف اؼبتاعب اؼبرضية اليت يتعرض ؽبا الشباب يف سن اؼبراىقة ىي السمنة، إذ يصاب اؼبراىقُت بسمنة      

اؼبراىقُت على انفراد بسيطة مؤقتة،وأما إذا كانت كبَتة فيجب العمل على تنظيم األكل، كما هبب عرض 
اس خانق باف أىلو مع الطبيب لبلستمػاع إىل متاعبهم وىو يف حد ذاتو جوىر العبلج الف للمراىقُت أحسػ

 (.221،  1975ال يفهمونو) رفعت، 
 
  سنة(:12 - 25)العمرية خصائص المرحلة  -3-3

ل خارجية وتتمثل يف اآلسرة و العوامل وعوام ر عوامل داخليةربدث اؼبراىقة عدة تغَتات وذلك بتوف
 ، وسنعرض فيما يلي أىم اػبصائص يف ىذه اؼبرحلة من العمر:االجتماعية 

   النمو الجسمي: 3-3-2
ر عامُت، فعند مبعدما كاف النمو يف مرحلة الطفولة بطئ أما يف مرحلة اؼبراىقة فيكوف أسرع ويست     

سريع، أما الزيادة يف الوزف يرجع لزيادة يف العظاـ، وتشَت بعض اإلفرازات الداخلية للغدد يرجع النمو ال
البنت يزداد وزهنا بكثرة بُت الثاٍل عشرة والرابع عشرة حيث يف ىذا السن تتجاوز البنت  أف التجارب إىل

 (.        29، 1981غالب،  للذكر) ةالذكر ويعكس األمر يف الثامن عاشر بالنسب
 النمو الجنسي: -3-3-1

سنة 12من اإلناث ينضجن جنسيا ما بُت  % 51وتسمى دبرحلة البلوغ حيث يتفق الباحثوف على     
لذي يؤثر على سنة، ىذا يعٍت أف اختبلؼ الولد والبنت ىو عاـ، إذ ال هبب أف يهمل عامل البيئة ا15و

 (. 1981،29غالب،  أعضاء التناسل)
  النمو االنفعالي: --3.3-3

والعواطف إذ يتميز اؼبراىق بالعنف فهو يثور ألتفو األسباب وىذا راجع للنمو فهو ىبص اؼبشاعر      
السريع، فاؼبراىق ال يستطيع التحكم يف انفعاالتو كما انو يتعرض غبالة يأس وأمل نفسي وإحباط بسبب 

 فشلو دبشروع.
ذا الشباب، حبيث هبمع علماء النفس أف انفعاالت اؼبراىق زبتلف يف نواحي كثَتة عن انفعاالت الطفل وك

السنوات يثور  سبتاز الفًتة األوىل من مرحلة اؼبراىق بأهنا فًتة انفعاالت عنيفة، إذ نبلحظ اؼبراىق يف ىذه
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ألتفو األسباب ضد اغبياة واجملتمع، شانو شاف الطفل الصغَت كما سبتاز انفعاالتو بالتقلب وعدـ الثبات، 
ق قاـ على جو جديد عليو وؾبتمع من الكبار يسبقو يف يبكي، ودبا أف اؼبراى أةفمثبل ذبده يضحك وفج

ل، لدلك ذبده أحيانا قبالتجارب واؼبعرفة، وىو ال يرد أف يضل خاضعا للكبار وسلطتهم اليت ألفها من 
أخرى يتعرض غباالت من اليأس اليت ربوؿ بينو وبُت ربقيق أمانيو، فينشا على ىذا اإلحباط انفعاالت 

دفعو يف بعض األحياف إىل التفكَت يف االنتحار أو سلك أي أسلوب منحرؼ متضاربة وعواطف جاؿبة ت
 (.31، 1981غالب ، ـ اليقظة يف اغلػب األحياف)فاؼبراىق ىارب من اغبقيقػػة إىل أحبل

               النمو الحركي: -4-3-3
والتوازف، حيث يرى  كما انو يفقد الدقة،يف بداية مرحلة اؼبراىقة يبيل اؼبراىق للخموؿ والكسل       

الباحثُت أف اؼبراىق ال يفقد نسبة من قدراتو اؼبركبة وتوافقو اغبركي، فإذا رأينا يف اؼبلعب قبد انو مل يفقد 
 شيئا من حركاتو من اجل التقدـ.

أما يف الفًتة بُت اػبامسة والسادسة عشرة سنة يصل اؼبراىق إىل النضج يف حركاتو ويكوف النشاط لو     
 يف ىذه اؼبرحلة الكتساب التوافق اغبركي كالرشاقة والتوازف، أما بالنسبة لئلناث وببط نشاطهم دور كبَت

 (.22، 1991بسبب عدـ الرغبة واؼبيوؿ ؽبذه النشاطات)صاحل، 
أما يف آخر سنوات اؼبراىقة يبدأ اؼبراىق يبيل إىل إظهار نضجو االنفعايل و العقلي من خبلؿ إبدائو غبركات 

 والتنسيق مثل طريقة اؼبشي والركض .  تتسم بالدقة
 

 النمو العقلي: -33-5-
تتميز مرحلة اؼبراىقة من الناحيػة النفسية بأهنا فًتة سبيز وسبايز وفًتة نضج يف القدرات العقلية والنمو        

الناشئة و السلوكية لؤلطفاؿ،  تالعقلي عموما، فالنمو العقلي ىو تلك التغَتات الطارئة على االدعاءا
 ،1991ػػا ومقدارا )صاحل، مللمختلفُت يف أعمارىم الزمنية وىذه التغَتات تتميز عادة بالزيادة نوعػػا وك

22   .)        
للمكانة العقلية اليت تعترب ؿبددا ىاما يف  دلكو ،النمو العقلي ذو أنبية كبَتة لدراسة اؼبراىقة فؽبذا      

 ومن القدرات العقلية قبد:تقييم قدرات اؼبراىق واستعداداتو، 
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  :تبٌت ىذه العملية على أساس الفهم واؼبيل وتعتمد على قدرة اإلنتاج للعبلقات اعبديدة التػذكػر
بُت موضوعات التذكر، كما ال يتذكر موضوعا إال إذا فهمو سباما ويرتبط بغَته من اػبربات)عيسوي، 

1984 ،91.) 
 :يف مرحلة اؼبراىقة ينمو الذكاء العاـ والدي يسمى القدرة العقلية العامة واالستعدادات  الذكػاء

 والقدرات اػباصة، وتزداد قدرة اؼبراىق على القياـ بكثَت من العمليات العقلية كالتفكَت، التذكر والتعلم.

 :طيع أف يستوعب يست لؤلشياء سواء يف مدتو أي مداه فهويزداد اؼبراىق يف االنتباه  االنتبػاه
 (.157،صاحل، د.ت  يلفت نظره أدٌل األشياء )مشاكل معقدة يف تيسَت وسهولة، ويستطيع أف 

 :تتضح اؼبيوؿ يف اؼبراىقة وتتصل بتمايز اؼبظاىر العقلية للفرد ويعرؼ اؼبيل بأنو شعور  الميػوؿ
ـبتار  ي)ن مظاىر االذباه النفسيصاحب انتباه الفرد واىتمامو دبوضوع ما، وىو مظهر م

،1991،166.) 

  :يتسم خياؿ اؼبراىق بأنو الوسيلة اليت يتجاوز من خبلؽبا حواجز الزماف واؼبكاف ولوالتخيػل 
عيسوي،  نو مسرح للمطامع غَت احملققة)داة ترووبية كما اأوظائف عدة، يبكن أف وبققها اؼبراىق فهو 

1984 :92) 
من ذلك الذي عند الطفل إذ أف التفكَت عند اؼبراىق يكوف يتميز ىذا التفكَت بأنو أرقى * التفكيػر:       

 (.1991،168ـبتار،  بحث عن حلوؿ ؼبشاكلػػػو)ذا أبعاد ومعاٍل عميقة يهدؼ من خبلؽبا إىل ال
                        النمو االجتماعي: -6-3-3

اعي، ووبس انو قد أصبح لو من اؼبراحل اغبساسة اليت يعيشها الفرد، إذ فيها وبقق كيانو االجتم        
مكانة بُت ؾبتمعو ؿبيطو فهو اآلف بتطلع إىل اكتشاؼ عبلقات واذباىات جديدة وـبتلفة، ذبعل منو رجبل 

 مشاركا يف بناء ؾبتمعو ووطنو.
وتبدأ بذور ىذا النمو يف مرحلة الطفولة اؼببكرة حيث أف الطفل يف حاجة إىل تكوين عبلقات       

كوف عنصر ىاـ يف عناصر انو عنصر ؿببوب مرغوب فيو ألنو ي ذلك، وبس يف اؼبراىقة اجتماعية لتنمو بعد
فعلى اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة أف يسَت وفق ما سبليو العبلقات والتقاليد السائدة يف اجملتمع الذي  ؾبموعة ما.

 يعيش فيو، يفهم اؼبسؤولية ويعاجل وجهات النظر اؼبختلفة بصور موضوعية.
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''مصطفى غالب '' إف اكتساب الفرد ؽبذه العادات واالذباىات ىي شرط أساسي من يذكر  حيث  
شروط حصولو على التكيف االجتماعي الذي وبقق لو االستقرار والراحة النفسية، ولذلك فاكتساهبا 

وعدـ  تبطريقة غَت سوية وبوؿ بينو وبُت ربقيق أىدافو ويعرضو لبعض األزمات ومشاعر التوتر واالضطرابا
 (.197، 1981غالب،  الستقرار)ا
     سنة(:12الى 25سيكولوجية المرحلة )  -3-4

فًتة اؼبراىقة ىي االنتقاؿ من الطفولة إىل الرشد يف ىذه الفًتة يبر اؼبراىق دبرحلة سبق وأف ذكرنا بأف        
)الثقايف  راع بينو وبينهم يتمثل يف إشكاؿ التناقض الفكريصنتزاع اعًتاؼ الكبار بو فيدخل يف ا

جولة ، لذلك قبده ينفي هر فيو عدوانية وسبرد فهو يريد نفي صور الطفولة واثبات صور الر وتظواالجتماعي( 
مو ويرفضو ويفضل االعتماد الزائد على النفس إذف فمن اؼبهم دراسة سيكولوجية اؼبراىقة اؼبقـو احتياجو أل

مقارنة دبرحلة الطفولة اليت تسبق اؼبراىقة ومرحلة ٍل الفعاؿ يف حياة اجملتمع اإلنساللصحة النفسية والتأثَت 
الشباب اليت تليها قبد أف اؼبراىقة سبتاز باتساع مساحتها السيكولوجية وثقل أعبائها االجتماعية، كما أف 
أساس اندفاع اإلنسانية حتما على طريق التقدـ كما تبدو أنبيتها أيضا بالنسبة للمراىق إذ فيها كينونة 

 (.27 ،1991)صاحل، سبيل ىذا التحررا ربدد أىدافو وربرره مع عامل الكبار وما يتعلمو يف ووجود وفيه
 المراىق و التغذية : 3-5

 البعد يف اؼبراىق يبدأ حيث األمور، صبيع يف حوؽبم من بأصدقائهم اؼبرحلة ىذه خبلؿ اؼبراىقوف يتأثر      
 ىذه مظاىر أىم ومن يأكلوف، ما واختيار مسؤولية وربملهم األقراف مع التكيف ليحقق واؼبنزؿ األبوين عن

 هباىد ألنو اؼبراىقة أواخر يف الشاب أسلوب يف تغَتات عدة دث، حيث ربالعقلية القدرات نضج اؼبرحلة
 .الغذائي وضعو وبالتايل اؼبراىق أكل عادات على تؤثر اليت التغَتات اؼبرحلة ىذه طبيعة ومن بالغا، ليصبح

 تنعكس ىذه النضج وعملية .بالذات الشعور إىل التوصل ىي اؼبراىق هبا يتميز اليت اػبصائص أىم ومن
 أنواع تناوؿ يرفض أو اإلفطار، وجبة ويتناسى أبويو، اقًتاحات يرفض فقد اؼبراىق، عند األكل عادات على
 اختياراتو وعلى عليو عظيم تأثَت فلها أصدقائو، ومبادئ سلوؾ أما ذاتو، لتأكيد كطريقة األكل من معينة
 كوجبات اؼبدرسة طعمم من أو األسواؽ من اعباىزة السريعة الوجبات تناوؿ ىبتار فقد األكل، ألنواع
 على احملافظة على اؼبراىق مساعدة لؤلبوين ويبكن أصدقاؤه، يفعلو ما ىذا ألف الدراسي يومو يف رئيسية
 الوجبات من كميات على باغبفاظ وذلك االستقبلؿ، و  حبرية لو السماح ومع اعبيد الغذائي وضعو

 أجدى طريقة وىذه إىل اؼبدرسة، يأخذه خفيف إفطار عمل أو يديو، تناوؿ من قريبة اؼبختلفة الصغَتة
 واغبالة األكل عادات إف .يأكلو ما حوؿ واجملادلة النقاش من لو كاؼ غذائي مستوى على للحفاظ
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 كافية، وراحة كاؼ سبرين على وحصل جيداً، أكل فإذا بالذات، شعوره تطور على تؤثر للمراىق الغذائية
 ومع .كافية غَت الغذاء كمية كانت إف العكس وعلى وقدراتو، جسده حوؿ اهبايب شعور لديو يتكوف فقد

 أف يروف فبل والوفاة، باؼبرض يفكر ال منهم وكثَت اعبسم وعمل الغذاء بُت اؼبراىق يربط ال األسف
 وكثَت اؼبستقل يف أو اآلف صحتهم على أثرا ؽبا يكوف قد -يأكلوف ما ذلك يف دبا– اليومية النشاطات

 (.2005)اؼبدٍل ، كاعبوع حالية حاجة يرضى انو على الغذاء إىل ينظروف منهم
ومن خبلؿ ما سبق يستطيع الطالب الباحث أف يلخص أف أىم العوامل اؼبؤثرة على السلوؾ            

الغذائي للمراىق تتمثل  يف ؿباولتو إثبات ذاتو من خبلؿ فرض حريتو داخل أسرتو يف صورة االختبلؼ عن 
رياضي يتأثر كثَتا بعادات األبطاؿ عاداهتا الغذائية ، وكذلك يف تقليده ألقرانو ، وذبدر اإلشارة أف اؼبراىق ال

 الرياضيُت اؼبشهورين كذلك .
 سنة( : 21-15ين )المراىق عندالسائدة  سيئة غذائيةال عاداتوال سلوكياتبعض ال 3-6

يف بيئة تتشابو مع  اليت يتبعها اؼبراىقُتاؼبصيقر بدراسة أىم العادات الغذائية الغَت سليمة   قاـ لقد          
 فيمايلي:ويبكن أف قبمل ما قدمو يف البيئة اعبزائرية 

 :  السريعة الوجبات تناوؿ3-6-1
 وىذا والسجق اؼبقلية والبطاطس والبيتزا اؼبقلي والدجاج باؽبمربجر السريعة الوجبات مفهـو ارتبط لقد    

 وتؤكل ربضر أغذية عن عبارة فهي السريعة للوجبات والعملي اغبريف اؼبعٌت أخذنا لو حيث خاطئ مفهـو
  واغبمص اؼبشوي والدجاج" ما يعرؼ بالكباب " الشاورما أف ذلك ويعٍت ،  سريع شكلة قصَت  فًتة يف

 اؼبطاعم يف يقدـ أصبح ربضَته بأنواع األرز حىت سريعة، وجبات ىي وغَتىا والسمبوسة والطعمية والفوؿ
 مفيد غذاء يوجد وال .مؤخراً  ازدىرت اليت التجارية اجملمعات يف خصوصاً  السريعة الوجبات تقدـ اليت

 ىناؾ أف القوؿ يبكن لذا ، ما فائدة لو نوعو كاف مهما غذاء كل اغبقيقة يف ألنو ، مفيد غَت وغذاء
 حالة يف السريعة الوجبات بعض تناوؿ إدراج يبكن وىنا .سيئة غذائية وعادات مفيدة غذائية عادات
 ضمن عمرية مرحلة أي يف الشخص أو واؼبراىق للطفل سائداً  غذائياً  مبطاً  وازباذىا تناوؽبا من اإلكثار
 الدىوف من عالية نسبة على ربتوي السريعة الوجبات بعض أف واؼبعروؼ .السيئة الغذائية العادات

 الوقت يف ولكن الغذائية، العناصر ىذه تناوؿ من اإلكثار كببذ ال وكبن ، الصوديـو وعنصر والكوليسًتوؿ
 بعنصر غٍت وبعضها والربوتُت، اؼبعدنية واألمبلح بالفيتامينات غنية السريعة الوجبات من العديد نفسو

 وىذه  .السريعة الوجبات تناوؿ يف االعتداؿ ىي اؼبثلى النصيحة فإف لذا .الدـ فقر من للوقاية اؼبهم اغبديد
 على للحصوؿ مهم أمر السريعة الوجبات مطاعم من الغذاء نوع انتقاء إذاً  . ومفيدة صحية أغذية كلها

 (.2006،مصيقر ية )صح وجبات
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 الغازية المشروبات تناوؿ 3-6-2
 مكمبلً  أصبحت كما األسر، من العديد عند الغذاء مائدة من مهماً  جزءاً  الغازية اؼبشروبات أصبحت

 ال الطعاـ بأفيف العديد من الدراسات  والشباب اؼبراىقُت من الكثَت صرح وقد .السريعة للوجبات ىاماً 
 من مكوف ؿبلوؿ عن عبارة الغازية اؼبشروبات إف .معو موجودة الغازية اؼبشروبات تكن مل إذا لذيذاً  يكوف

 غذائية عناصر أية توفر ال بالتايل وىي االصطناعية النكهات وبعض وسكر الكربوف أكسيد ثاٍل وغاز ماء
 ولكن الكافيُت مادة على الكوال مشروبات وربتوي.السكريات من الناذبة اغبرارية الطاقة خببلؼ تذكر

 اؼبشروبات إحبلؿ ىو التغذية علماء ويقلق باؿ يشغل ما أىم وإف .والشاي بالقهوة مقارنة قليلة بكميات
 كميات بتناوؿ يبدؤوف والشباب اؼبراىقُت أف الدراسات أوضحت فقد واغبليب، الفواكو عصَت ؿبل الغازية

 الوجبات بُت اغبليب وشرب الطعاـ مع العصَت ؿبل ربل تلقائياً  وىذه الغازية اؼبشروبات من قليلة غَت
 كما .أخرى ؼبشروبات مكاف وجود عدـ يعٍت الغازي باؼبشروب اؼبعدة فامتبلء .العشاء وجبة مع أو الرئيسة

 الغازي اؼبشروب أف خاصة األسناف لتسوس ىاماً  مصدراً  هبعلها الغازية اؼبشروبات يف السكريات وجود أف
 مشروبات يف أكرب بشكل توجد منبهة مادة وىي الكافيُت ناحية من أما األسناف، بُت ويتغلغل يتوزع

 الشاي تناوؿ مع يومياً  الكوال من علبة من أكثر تناوؿ أف إال قليلة اؼبوجودة الكمية أف من وبالرغم الكوال،
 زيادة يف مساعداً  عامبلً  تكوف قد الكوال مشروبات أف أي يومياً  اؼبتناولة الكافيُت نسبة من يزيد والقهوة
 الغازية اؼبشروبات يف اؼبستخدمة السكر بدائل أنواع بعض أف الدراسات من وجد كما .الكافيُت تناوؿ

 األشخاص وينصح .البشرة واضبرار الصداع مثل األشخاص لبعض حساسية تسبب قد بليت"بال" اؼبسماة
 الغازية اؼبشروبات عن باالبتعاد البطنية بالغازات اؼبصابوف وكذلك اؼبعدة وضبوضة اؽبضم بعسر اؼبصابوف

 يقـو اليت اػباطئة الغذائية اؼبمارسات بعض ىناؾ الشديد ولؤلسف .األعراض ىذه حدة من تزيد قد ألهنا
 الغداء وجبة مع الغازية اؼبشروبات تناوؿ وأنبها الغازية اؼبشروبات مع التعامل يف األشخاص من العديد هبا

 من واؼبراىقُت األطفاؿ وخباصة األشخاص ربـر ألهنا سيئة عادة وىذه اللنب، أو الفواكو عصَت من بدالً 
 الغازات وجود نتيجة بالشبع سريعاً  إحساساً  تعطي الغازية اؼبشروبات ألف وذلك جيد بشكل الطعاـ تناوؿ

 وتنبع اعبديد اعبيل عند قليل الفاكهة عصائر تناوؿ أف واؼبعروؼ .العصَت ؿبل ربل أهنا كما ، اؼبعدة يف
 على الحتوائها باإلضافة للجسم اؼبهمة اؼبعدنية واألمبلح للفيتامينات مصدر أهنا من العصائر ىذه أنبية

 بعض ويعتقد .القلب وأمراض السرطاف أنواع بعض من الوقاية على تساعد واليت األكسدة مضادات
 تناوؿ بعد الغازات ذبشؤ أف من االعتقاد ىذا وينبع اؽبضم على تساعد الغازية اؼبشروبات أف األشخاص
 وىذا الطعاـ ىضم عن ناتج االرتياح ىذا أف معتقداً  باالرتياح إحساساً  يعطيو الطعاـ مع الغازية اؼبشروبات

 منها للتخلص اعبسم يضطر وبالتايل بشدة عليها تضغط اؼبعدة تدخل عندما فالغازات خاطئ، اعتقاد
 يف خباصة اؼبدارس طلبة بعض درج كما .التجشؤ ووبصل الفم مث ومن اؼبرئ إىل دفعها طريق عن وغالباً 
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 فطورىم يتناولوف كانوا إذا خباصة الفطور مع الباكر الصباح يف الغازية اؼبشروبات تناوؿ على الثانوية اؼبرحلة
 اغبليب تناوؿ من الطالب ربـر العادة وىذه للمدرسة، اجملاورة البقالة أو قاىياؼب أو اؼبطعم من اؼبنزؿ خارج

 لبناء اؼبهمة الكالسيـو مادة من البلزمة الكميات على اغبصوؿ يف فرصتو من تقلل وبالتايل الصباح يف
 مع دائماً  يفضل حيث الغازية اؼبشروبات تناوؿ عن االستغناء يبكن و .العصبية للخبليا وكذلك العظاـ

 وجبة عند وخباصة مكاهنا اللنب أو اغبليب أو الفواكو عصَت وإحبلؿ استبعادىا الثبلث الرئيسية الوجبات
 (2006 ، مصيقر.)الرئيسية الوجبة الغداء

 
 الطاقة مشروبات تناوؿ 3-6-3

 وخاصة العمرية الفئات ـبتلف قبل من استهبلكا األكثر الطاقة ومشروبات الرياضية اؼبشروبات تعترب      
 كميات يتناولوف ما وغالبا أدائهم مستوى لتحسُت السحرية الوصفة بأهنا منهم اعتقادا والشباب اؼبراىقُت

 التوقيت أو بينهما بالفرؽ معرفة أدٌل دوف اؼبنافسات أو التدريب بعد أو أثناء أو قبل سواء منها كبَتة
 الرياضية اؼبشروبات مقارنة فعند .األداء مستوى تدىور إىل يؤدي قد فبا منهما كل الستخداـ اؼبناسب

 السوائل تعويض إىل هتدؼ الرياضية فاؼبشروبات بينهما كبَتا اختبلفا ىناؾ أف قبد الطاقة دبشروبات
 أما .طويلة لفًتات اغبارة األجواء يف العمل أو التدريب أثناء العرؽ يف اؼبفقودة اؼبعدنية األمبلح وبعض

 الذىنية والطاقة الكربوىيدرات األيضية الطاقة من كبَت بقدر اعبسم تزويد إىل فتهدؼ الطاقة مشروبات
 يف .واألعشاب والفيتامينات األمينية األضباض بعض إىل باإلضافة  األخرى اؼبنبهة اؼبواد وبعض الكافيُت

 الكافيُت مثل الطاقة مشروبات يف اؼبوجودة اؼبكونات نفس على الرياضية اؼبشروبات ربتوي ال حُت
 الطاقة دبشروبات باؼبقارنة الكربوىيدرات من جدا قليلة نسبة على ربتوي ولكنها األمينية واألضباض     

 اؼباء استبقاء يف كبَتا دورا تلعب واليت والبوتاسيـو الصوديـو مثل اؼبعدنية األمبلح بعض على أيضا وربتوي
 و استنجت الكثَت من الدراسات يف ىذا اؼبوضوع أف  . باعبفاؼ اإلصابة من ضبايتو وبالتايل باعبسم
 اؼبتعلقة اؼبعلومات يف واضحا نقصا ىناؾ فأو  ،اؼبراىقات من الطاقة دبشروب اىتماما أكثر اؼبراىقُت

 (2006)مصيقر .بذلك الصحية التوعية برامج اىتماـ يستدعي الذي الطاقة،أمر دبشروبات
من خبلؿ ما سبق ذكره يشَت الطالب الباحث إىل  النقص الفادح يف الوعي الغذائي لدى          

اؼبراىقُت ، األمر الذي ينعكس بالضرورة على فبارساهتم الغذائية ،فنظرهتم لؤلطعمة  الواسعة االنتشار تفتقر 
العامة ؽبذا اؼبراىق ، يبكن أف  للكثَت من اغبقائق العلمية اليت تربىن على وجود أثار سلبية على الصحة 

 تنتج من خبلؿ تناوؿ ىذه األطعمة.
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       أىمية األنشطة البدنية والرياضية للمراىق: -3-7
جزء من الًتبية العامة، وىدفها تكوين اؼبواطن السليم من الناحية البدنية،  األنشطة البدنية والرياضية      

العقلية، االنفعالية واالجتماعية ف وخاصة الصحية ، وذلك عن طريق ألواف النشاط البدٍل اليت اختَتت 
لغرض ربقيق ىذه األىداؼ، على مستوى اؼبدرسة فهي ربقق النمو الشامل واؼبتزف للتلميذ، وتليب 

اراهتم البدنية والرياضية اليت ؽبا دور ىاـ جدا يف عملية التوافق بُت العضبلت واألعصاب وزيادة اختي
( 21-20،مرسي، د.ت  ) كات وىذا من الناحية البيولوجية.ر االنسجاـ يف كل ما يقـو بو التلميذ من ح

ات ، وتعد اغبالة ، وعلى مستوى األندية الرياضية فهي تعد بتكوين أبطاؿ رياضيُت يف ـبتلف التخصص
 الصحية اؼبثلى غاية و وسيلة يف أي نشاط رياضي تنافسي . 

إذا فممارسة نشاطات البدنية والرياضية ؽبا تأثَت على جسم اؼبراىق من الناحية البيولوجية، وكذلك        
 للتلميذ . اعبوانب األخرى فهي تؤثر على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 خالصػػػػػػة:
تغَتات من ىذه اؼبرحلة  ما وبدث يفف اىذا الفصل تبيلقد حاوؿ الطالب الباحث من خبلؿ       

جسمية ، فيزيولوجية، انفعالية، وعقلية تؤثر على شخصية اؼبراىق وعلى عبلقتو مع الناس الذين وبيطوف بو 
و ذلك يتضح يف جانب  فبا هبعلو غَت ذلك الطفل الصغَت، فيصبح حباجة إىل التقدير واالستقبلؿ الذايت

فالعناية بالتغذية يف سن اؼبراىقة خاصة إذا تقاطعت ىذه  .من جوانب سلوكو العاـ و ىو سلوكو الغذائي 
الكثَت من الباحثُت واؼبربُت إىل االىتماـ باؼبراىق كفرد من األفراد  اؼبرحلة مع اؼبمارسة الرياضية ، دفعت

وصحتو خلل يف ىذه اؼبرحلة ينعكس على شخصيتو  ، كوف أف أياجملتمع اؼبتطلب الىتماـ خاص 
 مستقببل.
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 سبهيد: 
تعترب الدراسات السابقة واليت ؽبا صلة مباشرة دبوضوع البحث من أىم احملاور اليت هبب على الباحث      

استعراض للموضوعات اليت سبق أف تناولت مشكلة حبثنا ، وذلك ؼبعرفة األبعاد  التطرؽ إليها ،باعتبارىا
اليت ربيط باؼبشكلة ،مع االستفادة اؼبباشرة سواء من التوجيو أو التخطيط أو اؼبناقشة للنتائج ومقارنتها   

 وحىت يستطيع الباحث وضع اإلجابات اؼبناسبة لؤلسئلة اؼبطروحة يف ضوء ىذه الدراسات .
واؼبرتبطة دبوضوع دراستنا ،اليت  ةما يلي سنعرض خبلؿ ىذا الفصل أىم الدراسات و البحوث اؼبشاهبوفي

 أستطاع الباحث الوصوؿ إليها .
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 (.2011دراسة بن شريف مريم ) 5-1
 "اغبالة التغذوية ومسانبة الكالسيـو يف تغذية الشباب البالغُت "   العنواف 

ية و مسانبة التغذية من الكالسيـو و و ىدفت الدراسة إىل تقييم الغذاء و اغبالة التغذىدؼ الدراسة:
 نسبة الكالسيـو يف الدـ عند الشباب البالغُت.

 18شخص أعمارىم تًتاوح بُت  418أجريت دراسة مستعرضة و صفية على جية الدراسة:هعينة ومن
ساعة اؼباضية  24سانبة الغذاء عن طريق التذكَت سنة ، لتحقق من صبيع اؼبعطيات االنًتوبومًتية وم 26و

و تكرار االستهبلؾ العادي لؤلطعمة . وكذلك مسانبة الكالسيـو . وقياس الضغط الدموي و أخذ عينات 
من الدـ من أجل تقدير اؽبيماتوكريت ) اؼبقطع اغبجمي لكريات الدـ اغبمراء( ونسبة الكالسيـو يف الدـ ، 

 شخص.  208ة على عينة متكونة من حيث أجريت العملية األخَت 
من أبرز النتائج اليت خلصت إليها الدراسة أف مسانبة التغذية عينة البحث من  أىم نتائج الدراسة:

من الرجاؿ. و متوسط  %37من النساء و  %85الطاقة أقل من التوصيات الدولية ؼبا يقرب من 
، واغبديد( و كذلك الفيتامينات )أ. س. د. مسانبات اؼبعادف يف التغذية )كالسيـو ، فوسفور ، اؼبن غنيزيـو

، وأف النساء ىم أكثر عرضة ؽبذا النقص من الرجاؿ ، ولقد  ( ىي أقل من اؼبستويات اؼبنصوح هبا 9ب
أثبتت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بُت مؤشر كتلة اعبسم و تناوؿ الكالسيـو . واستنتجت الدراسة كذلك 

الدـ أقل من معدؿ الصحيح عند الشباب البالغُت . وخلصت الدراسة إىل أف أف مستوى الكالسيـو يف 
.  غذاء الشباب هبعل من الصعب ربقيق اؼبسانبات اؼبنصوح هبا و خاصة الكالسيـو

أوصت الدراسة  بضرورة إهباد نظاـ مراقبة غبالة التغذية من أجل تصحيح التوازف  أىم التوصيات:
 الغذائي .
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 (2009دراسة عبد الناصر القدومي و كاشف زايد ) 5-2
اضية يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة ي"مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة زبصص الًتبية الر  بعنواف

 السلطاف قابوس"  
التعرؼ على مستوى الوعي الغذائي لدى طلبة زبصص الًتبية الرياضية يف جامعة ىدؼ الدراسة:

السلطاف قابوس ، إضافة ربديد الفروؽ يف مستوى الوعي تبعا ؼبتغَت اعبامعة النجاح الوطنية وجامعة 
،اعبنس ، واؼبستوى الدراسي ، واؼبعدؿ الًتاكمي لدى الطلبة ، إضافة لتحديد أكثر الفقرات قدرة على 

 التنبؤ دبستوى الكلي للوعي.
إىل عدـ وجود فروؽ  افًتضت  الدراسة أف مستوى الوعي الكلى للطلبة منخفض ، إضافةالفرضيات:

ذات داللة إحصائية يف الوعي تبعا ؼبتغَتات اعبامعة واعبنس و اؼبستوى الدراسي عدى متغَت اؼبعدؿ 
 الًتاكمي ولصاحل اؼبعدؿ األعلى . 

منهج الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي بالطريقة اؼبسحية حيث أجريت الدراسة عينة ومنهجية البحث:
من جامعة  102من جامعة النجاح الوطنية و 105بة وذلك بواقع طالب وطال 207على عينة قوامها 

 فقرة . 15السلطاف قابوس ، وطبق عليها استباف قياس الوعي الغذائي واليت تكونت من 
أظهرت نتائج الدراسة أف مستوى الوعي الغذائي العاـ لدى أفراد العينة كاف منخفضا أىم نتائج الدراسة:

،إضافة إىل أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف  %59لبلستجابة إىل ، حيث وصلت النسبة اؼبئوية 
الوعي الغذائي لدى الطلبة تبعا ؼبتغَتات اعبامعة ،و اعبنس، و اؼبستوي الدراسي ،بينما كانت ىناؾ داللة 

 إحصائية فيما ىبص اؼبعدؿ الًتاكمي ولصاحل اؼبعدؿ األعلى .
صيات من أنبها إعادة النظر يف اؼبناىج الدراسية ذات أوصى الباحثاف بعدة تو  أىم التوصيات:

 قة بالصحة ،إضافة إىل ضرورة عقد ورشات عمل حوؿ التغذية لطلبة زبصص الًتبية الرياضية.بلالع
 

 
 
 
 



67 
 

 (2009دراسة نادية بنت عبد الرحمن اللهيبي ) 5-3
 "فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي الغذائي ألمهات أطفاؿ التوحد"   بعنواف

 :ىدؼ الدراسة إلى
 التعرؼ على اؼبشكبلت الغذائية اليت تواجو أمهات ومشرفات أطفاؿ التوحد. -
 إهباد حلوؿ بسيطة للمشكبلت الغذائية اليت تواجو أمهات ومشرفات أطفاؿ التوحد -
 التعرؼ على فبارسات أمهات ومشرفات يف تغذية طفل التوحد -
 اؼبناسبة ألطفاؽبن اؼبصابُت بالتوحدالتعرؼ على مدى معرفة األمهات لؤلطعمة  -
مدى فاعلية الربنامج اإلرشادي يف ربسُت معارؼ األمهات و اؼبشرفات يف تغذية على التعرؼ  -

 أطفاؿ التوحد
التعرؼ على فاعلية الربنامج اإلرشادي يف تنمية  قدرة األمهات و اؼبشرفات يف زبطيط وجبات  -

 عدتطبيق الربنامج اإلرشادي .غذائية مناسبة غبالة أطفاؿ التوحد قبل و ب
 الفرضيات:

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت اؼبستوى التعليمي لعينة الدراسة و بعض اؼبمارسات اؼبتبعة  -1
 عند تغذية أطفاؿ التوحد

وجود عبلقة دالة إحصائيا بُت اؼبستوى التعليمي للمشرفات و بعض  اؼبمارسات اؼبتبعة عند تغذية  -2
 أطفاؿ التوحد

وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي لصاحل البعدي عند مستوى  -3
  0.01اؼبعنوية 

استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي و اؼبنهج التجرييب ، وقسمت عينة الدراسة جية الدراسة:هعينة ومن
 29أـ و  29امج مشرفة و بعد تطبيق الربن 68أـ و  75بل الربنامج قإىل قسمُت بلغ عددىا 

مشرفة، مت استخداـ االستبياف و الربنامج اإلرشادي ، ومشلت االستبانة أربع ؿباور وىي البيانات العامة 
واؼبمارسات والعادات الغذائية اؼبتبعة عند تغذية أطفاؿ التوحد ، وأسئلة ؼبعرفة الوعي الغذائي ، 

 واألغذية اؼبفضلة لطفل التوحد.



68 
 

ت نتائج البحث البفاض مستوى الوعي الغذائي لؤلمهات واؼبشرفات و أظهر أىم نتائج الدراسة:
ارتبط ذلك باؼبستوى التعليمي ؽبن يف حُت أظهر الربنامج فاعليتو يف رفع مستوى الوعي الغذائي من 

 0.01اؼبنخفض إىل اؼبتوسط وبفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى احتمالية 
يف الغذائي ألسر أطفاؿ التوحد وتعميم ىذا الربنامج على إجراء اؼبزيد من برامج التثقأىم التوصيات:

 صبيع اؼبراكز ذات الصلة باؼبملكة العربية السعودية.
 

 (2005دراسة صراح بوغ ) 5-4
 "العادات الغذائية والوعي لدى الطلبة الرياضيُت يف اعبامعات "   العنواف

أىم ىدؼ للدراسة يتمثل يف كشف العبلقة بُت مستوى الوعي الغذائي واؼبمارسات ىدؼ الدراسة:
 الغذائية للرياضيُت من طلبة اعبامعات 

توجد عبلقة ارتباطية قوية بُت  مستوى الوعي الغذائي واؼبمارسات الغذائية للرياضيُت من الفرضيات:
 ما ىو عند الذكور. طلبة اعبامعات وكذلك مستوى وعي اإلناث وفبارساهتم أفضل من

: كاف منهج اؼبستعمل يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي حيث مشل  على جية الدراسةهعينة ومن
برودوس( -رياضي من كلية )ألدرسوف 49طالب رياضي يف جامعة كالفورنيا و  68عينة متكونة من 

ذائي وكذلك اؼبمارسات ،وكانت من الذكور واإلناث حيث سبثلت أداة الدراسة يف استبياف الوعي الغ
 الغذائية ، لدراسة مستوى اؼبعرفة بالتغذية و ارتباطو باؼبمارسات الغذائية.

من بُت أىم  نتائج اليت خلصت الدراسة إليها ىي وجود عبلقة ارتباطية قوية بُت أىم نتائج الدراسة:
ية أفضل من الذكور ونفس مستوى الوعي الغذائي و مستوى اؼبمارسات الغذائية . وفبارسات اإلناث الغذائ

 الشيء ينطبق على مستوى الوعي.
أوصت الباحثة بإجراء اؼبزيد من البحوث يف ؾباؿ التغذية عند الرياضيُت ، وكذلك  أىم التوصيات:

إجراء ىذه البحوث على عينة أكرب ،و أوصت أيضا دبقارنة نتائج ىذه الدراسات مع األفراد غَت 
 الرياضيُت.
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 (2004)دراسة كارين زين  5-5
 "الوعي الغذائي عند مدريب الدرجة اؼبمتازة للرجيب يف نيوزيلندا"   العنواف

أىم أىداؼ الدراسة يتمثل يف تصميم استبياف لقياس الوعي الغذائي  و والتحقق  ىدؼ الدراسة:
لندا. و باستعماؿ ىذا األخَت من مستوى الوعي الغذائي ؼبدريب الرهبيب يف الدرجة األوىل اؼبمتازة يف نيوزي

ىل يقوموف بتقدَل النصيحة لرياضييهم يف ؾباؿ التغذية . و ماىية العوامل اليت ربدد  مستوى فهمهم 
 للمعلومات الغذائية.

استخدـ الباحث اؼبنهج اؼبسحي ومشل البحث كل أفراد ؾبتمع الدراسة ) كل جية الدراسة:هعينة ومن
مدرب"( حيث أرسل إليهم استبياف  168وقدر عددىم "مدريب الدرجة األوىل اؼبمتازة للرهبيب بنيوزيلندا 

 قياس الوعي الغذائي بعد التحقق من أسسو العلمية عن طريق الربيد االلكًتوٍل أو الربيد العادي .
أىم النتائج اؼبتوصل إليها تتمثل يف أف مقياس الوعي الغذائي للمدربُت اؼبصمم أىم نتائج الدراسة:

من طرؼ الباحث يتميز بكل اػبصائص السيكومًتية من صدؽ وثبات و موضوعية و يبكن استعمالو 
للغرض اؼبصمم من أجلو ، وتوصلت الدارسة أيضا لنتيجة مفادىا أف مستوي وعي مدريب الرهبيب يف 

از غَت كاؼ ، وىذه النتيجة انعكست على مبادرهتم إىل تقدَل النصيحة الغذائية لرياضييهم ، الدوري اؼبمت
و أف مستوى  %83و استخلص البحث أيضا أف نسبة اؼبدربُت الذين يقدموف النصائح لرياضييهم بلغت 

حث يف وعيهم عندىم أحسن من غَتىم الذين ال يقدموف النصيحة الغذائية لرياضييهم . واستنتج البا
 األخَت أف اؼبدربُت غَت مؤىلُت بالشكل الصحيح لتقدَل النصيحة الغذائية لرياضييهم.

من أىم ما  أوصى بو الباحث ىو تأىيل وتكوين اؼبدربُت يف ؾباؿ التغذية ألهنم  أىم التوصيات:
 يبثلوف اؼبصدر اؼبوثوؽ األوؿ للمعلومة الغذائية اليت يبحث عنها الرياضيوف.

 
 مناقشة الدراسات السابقة:تحليل و  5-6

 من خبلؿ عرض  البحوث والدراسات السابقة و اؼبرتبطة  دبوضوع الدراسة واليت صبعت يف حدود  
استطاعة الباحث ، يتضح أف بعض ىذه الدراسات تناولت موضوع التغذية و الوعي الغذائي دبعزؿ عن 

اللهييب على موضوع الوعي الغذائي عند النشاط الرياضي ، حبيث ركزت دراسة  نادية بنت عبد الرضبن 
أمهات ومشرفات أطفاؿ التوحد وتأثَت مستوى ىذا الوعي يف حسن التعامل مع تغذية األطفاؿ اؼبصابُت 
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دبرض التوحد ، وركزت مرَل بن شريف يف دراستها حوؿ التغذية على اعبانب البيولوجي ، وما توفر من 
اغبيوية خاصة الكالسيـو أما باقي الدراسات فأخذت يف  طاقة وعناصر غذائية مهمة يف عمل الوظائف
ي التغذية والوعي الغذائي للرياضيُت أنفسهم أو بطريقة غَت أاعتبارىا النشاط الرياضي سواء بطريقة مباشرة 

مباشرة كدراسة الوعي عند اؼبدربُت الرياضيُت أو عند طلبة الكليات الرياضية  ، و سبحورت أغلب 
حلوؿ مستوى معرفة الرياضيُت بالتغذية الصحيحة و مدى مناسبة تغذيتهم    تساؤالت الباحثُت

للمتطلبات  اليومية من الطاقة الكافية ألداء نشاطهم البدٍل اؼبعترب دوف التأثَت على صحتهم وبالتايل على 
ولكن عند فئات أخرى كطلبة  ومستوى أدائهم ، وكذلك تساءلت بعض الدراسات يف اؼبوضوع نفس

ات أو التبلميذ بشكل عاـ أو أمهات أطفاؿ التوحد . وقد افًتضت جل الدراسات أف مستوى اعبامع
الوعي منخفض عند ـبتلف الفئات اؼبذكورة سابقا ، وكما أف فبارساهتم الغذائية ترتبط دبستوى فهمهم 

على  للتغذية وىذا ما ساعد الباحث يف وضع الفرضيات اػباصة بالبحث . ووضع تصور ؼبعامل اإلجابة
 التساؤالت اؼبطروحة يف الدراسة اغبالية.  

 استفادة البحث من الدراسات السابقة: 5-7
 من خبلؿ ما قاـ بو الباحث من استقراء و استطبلع لنتائج األحباث و الدراسات السابقة استفادت 

الدراسات اغبالية من الدراسات السابقة يف كيفية اختيار اؼبنهج اؼببلئم لطبيعة إجراءات و ظروؼ الدراسة 
حيث اتفقت الدراسات السابقة من حيث اؼبنهج اؼبتبع و ىو اؼبنهج الوصفي لتقصي تغذية و مستوى 

امج اؼبقًتحة لتنمية مستوى الوعي الغذائي للمجتمعات قيد الدراسة واؼبنهج التجرييب إلثبات فاعلية الرب 
 الوعي الغذائي. 

 اؼبعاعبات اإلحصائية يف الدراسات السابقة وجهت الباحث إىل اؼبعاعبات اليت تتناسب و طبيعة الدراسة  -
اختيار الوسائل و األدوات اؼبستخدمة عبمع البيانات وخاصة االستبياف وطريقة بنائو ووضع أبعاده  -

تفادة كربى يف ىذا الشأف خاصة يف اعبانب اؼبتعلق بطريقة تقيم إجابات اؼبختلفة حيث استفاد الباحث اس
 اؼببحوثُت. 

االستفادة من طريقة بناء الربامج اإلرشادية اليت تسمح بتطوير مستوى الوعي واؼبعرفة بالتغذية باستخداـ  -
 منهجية علمية حديثة

  االستفادة من طريقة عرض النتائج و مناقشتها حسب األىداؼ اؼبسطرة -
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 نقد الدراسات السابقة: 5-8
من خبلؿ رؤية شاملة للدراسات السابقة رئينا االىتماـ الكبَت للباحتُت بالتغذية والوعي الغذائي       

كموضوع أساسي لكل ىذه الدراسات ، ولقد اكتفت يف معظمها باإلحاطة باؼبوضوع من جوانب ـبتلفة 
بية ىذه الدراسات  دوف ؿباولة التأثَت فيو أو على األقل اقًتاح طريقة أو وسيلة لذلك .و يؤخذ على غال

كذلك ، عدـ اإلشارة إىل العبلقة بُت مستوى الفهم لتغذية اؼبناسبة ومستوى تطبيق ىذا الفهم على أرض 
الواقع أو يف اؼبمارسات الغذائية اليومية. فبا دفع الباحث إىل شق طريقو لبحث ىاتُت النقطتُت و ؿباولة 

 الغذائي لدى التبلميذ الرياضيُت .   تقدَل إضافة ولو ضئيلة للتغلب على مشكل نقص الوعي
  جديد الدراسة الحالية: 5-8

جديد الدراسة اليت بُت أيدينا ال يظهر يف موضوعها  حبد ذاتو بقدر ما يظهر يف مكاف إجراءىا حيث     
 ي دراسة تعٌت بالوعي الغذائي والتغذية عند التبلميذ الرياضيُت يف البيئةأويف حدود علم الباحث مل توجد 

اعبزائرية ، وال تكتفي ىذه الدراسة يف كشف أو إثبات مشكل نقص الوعي الغذائي عند التبلميذ 
ي مسعى يف اذباه تنمية مستوى معرفة وفهم التلميذ أالرياضيُت بل تقًتح حل قد يكوف عامل مساعد يف 

ت اؼبرحلة اليت يبر هبا الرياضي بالتغذية وبالتايل التأثَت على سلوكو الغذائي ليكوف أكثر مناسبة ؼبتطلبا
 وكذلك النشاط الرياضي الذي يقـو بو.
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 : خالصة
من ىذا العرض ألىم الدراسات والبحوث السابقة ، سوؼ يعمل الباحث على صياغة فروض حبثو       

اغبايل ، لعلو بذلك يؤكد أو يدحض بعضا من ىذه النتائج . وستستخدـ ىذه النتائج أيضا ؼبقارنتها دبا 
اؼبصدر على نتيجة سيتوصل إليو ىذا البحث ، حيث يبكن أف يقدـ توافق العديد من الدراسات اؼبختلفة 

ما ، إثباتا قويا ؼبصداقية التفسَت اؼبقدـ للظاىرة اؼبدروسة. كما أف ىذه البحوث سوؼ تفيد البحث اغبايل 
عرب ـبتلف مراحلو وخطواتو اؼبختلفة، وخاصة يف وضع مشكلة البحث ، وفروضو وكذا اختيار العينة و 

 األدوات اؼبستخدمة فيو و طريقة تفسَت نتائجو.
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 :خاتمة الباب األوؿ
إف اإلؼباـ دبوضوع البحث يتطلب من الطالب الباحث التمعن يف ـبتلف اؼبصادر واؼبراجع العلمية       

قصد صبع اؼبادة اػبربية، وربصيل اؼبعلومات النظرية، كما أف الشبكة االلكًتونية اؼبتمثلة يف االنًتنت قد 
ىد، واعبامعات عرب كثَت من الدوؿ سهلت يف عصرنا اغبايل من ولوج اؼبكتبات االلكًتونية ؼبختلف اؼبعا

العربية واألجنبية، وؽبذا األساس صبع الطالب الباحث كل ما أتيح لو من معلومػات نظرية ونظمهػا يف 
فصوؿ حيث تطرؽ يف الفصل األوؿ إىل الوعي الغذائي ، ويف الفصل الثاٍل إىل التغذية والنشاط البدٍل 

حلة العمرية وما تعلق هبا، أما الفصل الرابع فتطرقنا فيو إىل والرياضي ، أما الفصل الثالث فتضمن اؼبر 
الدراسات السابقة اليت تعترب مثمن ومعزز ؽبذه الدراسة، وقصد الوصوؿ إىل نتائج ملموسة سوؼ يتطرؽ 

 الطالب الباحث يف الباب الثاٍل إىل الدراسة اؼبيدانية.

 
 

  



74 
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 مدخػػل:
مت تقسيم ىذا الباب إىل فصلُت، حيث سيتضمن الفصل األوؿ منهجية البحث وإجراءاتو اؼبيدانية       

من حيث اؼبنهج اؼبتبع، وؾبتمع وعينة البحث، مع التطرؽ إىل الدراسة االستطبلعية واألسس العلمية ألداة 
لق هبا، أما الفصل الثاٍل فسيخصص البحث واؼبتمثلة يف االستبياف، زيادة على التجربة الرئيسية وكل ما يتع

إحصائيا وربليلها، مث مقارنتها بالفرضيات، واػبروج بأىم  اؼبناقشة نتائج اؼبتحصل عليها بعد معاعبته
 االستنتاجات ويف األخَت تقدَل بعض االقًتاحات والتوصيات.   
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 :منهجية البحث و إجراءاتو الميدانية 
 منػهج البحث:   1– 1

عبد اليمُت أف اؼبنهج ىو الطريقة اليت تؤدي إىل الغرض اؼبطلوب ويعرؼ أحد العلماء  يرى بوداود         
اؼبنهج بأنو :" فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار إما من أجل الكشف عن حقيقة ؾبهولة لدينا أو 

 . (26، 2010)اليمُت  من أجل الربىنة على حقيقة ال يعرفها اآلخروف"
باختبلؼ اؼبواضيع واؼبشكبلت اؼبطروحة، فمبلئمة  وفبا ىو متفق عليو، أف منهج البحث ىبتلف      

 اؼبنهج ؼبشكلة البحث ، و ربقيق أىدافو هبعل النتائج اؼبتوصل إليها أكثر مصداقية وقربا من الواقع.  
ولقد استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة منهجُت ،اؼبنهج الوصفي ، واؼبنهج التجرييب ، كل واحد منهما 

اص بو . فاؼبسح عبارة عن دراسة عامة لظاىرة موجودة يف صباعة معينة ويف مكاف اػباؿ اجملأستخدـ يف 
 (92، 2010)اليمُت  معيُت ، وربت ظروؼ طبيعية وليست صناعية كما ىو اغباؿ يف اؼبنهج التجرييب

.و لقد استخدـ اؼبنهج اؼبسحي باعتباره واحد من اؼبناىج األساسية يف البحوث الوصفية ، حيث كاف 
اؽبدؼ من الدراسة اؼبسحية ىو صبع اؼبعلومات والبيانات وتصنيفها والتعبَت عنها كميا وكيفيا ، حيث مت 

ية ألفرادىا وكذلك معرفة مستوى اؼبمارسات الغذائقيد الدراسة و التعرؼ على صبع اؼبعلومات العامة للعينة 
 الوعي الغذائي لعينة البحث.

يسمى  باؼبنهج  أسلوب اجملموعة الواحدة أو ما  أما اؼبنهج اآلخر فهو اؼبنهج التجرييب الذي أستخدـ فيو
الشبو ذبرييب ، حيث مت قياس مستوى الوعي الغذائي  للعينة التجريبية قبل إدخاؿ اؼبتغَت التجرييب  أو 

الربنامج اإلرشادي و مت قياس الوعي الغذائي بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ، ليكوف الفرؽ بُت تطبيق 
 (149، 2010)اليمُت القياسُت القبلي و البعدي ناتج عن اؼبتغَت التجرييب 

ولقد استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ؼبعرفة اثر الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح يف تنمية مستوى الوعي الغذائي 
 . رياضية باالنتظاـو الذين يبارسوف أنشطة بدنية لدى التبلميذ 
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 مجتمع وعينة البحث : 1-2
 مجتمع البحث: 1-2-1

التبلميذ الذين يبارسوف نشاط بدٍل رياضي بانتظاـ و يزاولوف دراستهم يف اؼبرحلة مثل ؾبتمع البحث        
 (14)رقماؼبلحق الثانوية يف ثانويات مدينة سعيدة ، وبلغ عددىم حسب سجبلت أساتذة الًتبية البدنية 

 تلميذ رياضي من الذكور فقط ، ينشطوف يف ـبتلف التخصصات الرياضية .  198
  المسحي  :عينة البحث  1-2-2

الذين يبارسوف أنشطة بدنية رياضية الذكور  ؾبتمع األصل  أي من التبلميذعينة البحث من  أخذت       
 من ىذا اجملتمع ، مقصودة حصصيةمت اختيارىم بطريقة دبدينة سعيدة ،الثانوي  التعليم يف مرحلة باالنتظاـ

العينة نظرا لطبيعة ؾبتمع الدراسة  حيث سبيز بعدـ التجانس فيما  رو قد عبئ الباحث ؽبذه الطريقة يف اختيا
لكل رياضة وتوزيعهم على اؼبؤسسات الًتبوية . وحىت يتفادى  ىبص نوع الرياضة اؼبمارسة وعدد اؼبمارسُت

احتماؿ عدـ سحب بعض رياضيي التخصصات اليت سبثل نسب ضئيلة يف تكوين اجملتمع مثل رياضة 
يت مل يزد عدد رياضييها عن اػبمسة يف كل تراب الوالية ، كما يرى ؿبمد راتوؿ بأف ىذا اعبمباز مثبل : ال

حيث ، (20، 2009)راتوؿ  النوع من االختيار يساعد على إظهار اػبصائص ذات األنبية للباحث
 النحو التايل : على و كانت من الذكور فقط تلميذ رياضي  80من  تكونت ىذه العينة

 مجتمع البحث التجريبي: 1-2-3
 .(02 اعبدوؿ رقم )كما ىو مبُت يف   ؾبتمع البحث التجرييب ىو نفس اجملتمع يف الدراسة اؼبسحية     
 عينة البحث التجريبي : 1-2-4

وىم كل التبلميذ  اختيارىم بطريقة مقصودة تلميذ رياضي مت 24من تتكوف عينة الدراسة التجريبية       
 عبد اؼبؤمن وطنجاوي وذلك لؤلساب التالية : ثانوييت يف للدراسة اؼبسحية  االذين خضعو 

  فبا يسهل على التبلميذ التنقل وربتبلف موقع مساعد يف وسط مدينة سعيدة ،الثانويتاف متجاورتاف
 .اإلرشاديو حضور صبيع حصص الربنامج 

  من % 96) نسبة يف ىاتُت اؼبؤسستُت للمشاركة يف ىذا البحث الرياضيُت ربمس ورغبة التبلميذ
 .التبلميذ الرياضيُت يف اؼبؤسستُت وافقوا على اقًتاح اػبضوع لدروس يف التغذية (
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  ، توفر كل الظروؼ اؼبساعدة على حسن سَت الربنامج من تسهيبلت إدارية ، و قاعة دراسة ؾبهزة
  و الوسائل التعليمية ) صبورة ، جهاز عرض الشرائح ومكرب الصوت(. 

 
 المسحي ( يبين مجتمع وعينة البحث 02  الجدوؿ رقم )

نوية
 الثا

سم
ا

 

 
يُت

اض
 الري

ميذ
لتبل

ا
 

يُت
اض

الري
ضي

لريا
ناا

اسة 
لدر

ُت ل
ضع

اػبا
 

ئوية
ة اؼب

نسب
ال

 

الكرة  كرة اليد كرة القدـ
 الطائرة

 صبباز ألعاب القوة كرة السلة

موع
اجمل

 

عينة
ال

موع 
اجمل

 

عينة
ال

موع 
اجمل

 

عينة
ال

موع 
اجمل

 

عينة
ال

موع 
اجمل

 

عينة
ال

موع 
اجمل

 

عينة
ال

 

 01 01 01 02 00 00 02 06 01 02 0 07 27 5 18 بوعمامة

 00 00 01 01 00 00 02 03 01 02 01 13 26 5 19 برحو ؿبمد

 00 01 00 00 00 00 01 03 02 05 02 12 25 5 20 مداٍل بوزياف

 00 00 01 01 01 01 01 01 01 04 01 10 29 5 17 التهامي مصطفى

 00 00 02 03 00 00 00 00 02 03 01 10 29 5 17 ميدع اغب شاوش

 00 00 01 01 01 01 01 01 02 08 02 11 31 7 22 بوعناٍل اعببليل

 00 00 02 05 00 00 01 01 02 03 05 14 43 10 23 عبد اؼبؤمن

 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 05 12 55 10 18 قاضي ؿبمد

 01 01 02 07 02 05 02 02 02 02 05 08 56 14 25 طنجاوي

 01 01 02 02 04 08 02 02 01 01 04 05 73 14 19 ابن سحنوف

 4 5 13 23 9 17 13 20 15 31 26 102 40 80 198 اجملموع

 %80 56.5% 52.9% 48.3% 48.4% 25.5% 40.4% النسبة اؼبئوية
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 يوضح عينة البحث التجريبي :(  03رقم )جدوؿ الو 
 

 التجريبي ( يبين مجتمع وعينة البحث 03  الجدوؿ رقم )

نوية
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ا
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الكرة  كرة اليد كرة القدـ
 الطائرة

ألعاب  كرة السلة
 القوة

 صبباز

موع
اجمل

 
عينة
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موع 

اجمل
 

عينة
ال

موع 
اجمل

 
عينة

ال
موع 

اجمل
 

عينة
ال

موع 
اجمل

 
عينة

ال
موع 

اجمل
 

عينة
ال

 

 01 01 02 07 02 05 02 02 02 02 05 08 56 14 25 ثانوية طنجاوي

 00 00 02 05 00 00 01 01 02 03 05 14 43 10 23 ثانوية عبد اؼبؤمن

 01 01 04 12 02 05 03 03 04 05 10 22 50 24 48 اجملموع

 
 مجاالت البحث : 1-3
 .اضيُت الذكور أجرى البحث على ؾبموعة من التبلميذ الريالمجاؿ البشري: 1-3-1
 يف والية سعيدة.للمرحلة الثانوية أجريت الدراسة يف اؼبؤسسات التعليمية المجاؿ المكاني:  1-3-2
 المجاؿ الزماني: 1-3-3

إىل غاية شهر جانفي  2012يف ىذه الدراسة منذ شهر جواف شرع الباحث راسة النظرية : الد -
2013. 
 سبت ىذه الدراسة على ثبلث مراحل وىي كما يلي:الدراسة الميدانية:  -

 10يف الفًتة الزمنية اؼبمتدة بُت :أوىل وىي إجراء ذبربة استطبلعية المرحلة األولى : 
ؼبعرفة عبمع اؼبعلومات اػباصة دبجتمع الدراسة ،وكذلك . وذلك 2012ديسمرب  15إىل  2012أكتوبر

  وتذليل الصعوبات اليت تظهر يف االستبياف بعد ربكيمو.
مارس  10من : كانت بدايةوىي فًتة اقباز التجربة االستطبلعية الثانية اليت   المرحلة الثانية:

االنتهاء من كذلك و حيث مت التحقق من األسس العلمية لبلستبياف ,  2013مارس  24غاية  إىل2013
 وربكيم الربنامج اإلرشادي. تصميم 
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إىل  07يف ىذه اؼبرحلة مت توزيع االستبياف وصبعو خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من  المرحلة الثالثة:
 13. وبعد ذلك مت الشروع يف تطبيق الربنامج اإلرشادي يف الفًتة اؼبمتدة من 2013أفريل 11
 . 2013أفريل  30إىل 

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:  1-4
إف أي موضوع من اؼبواضيع اػباضعة للدراسة يتوفر على متغَتين أوؽبما متغَت مستقل واآلخر متغَت     

 تابع.
 المتغير المستقل: - أ

العامل الذي يتناولو الباحث بالتغيَت لتحقق من عبلقتو باؼبتغَت التابع إف اؼبتغَت اؼبستقل ىو      
 ".الربنامج اإلرشادي ويف دراستنا اؼبتغَت اؼبستقل ىو" (129، 2010)اليمُت 

 المتغير التابع: - ب
 ".مستوي الوعي الغذائي  "ىذه الدراسة اؼبتغَت التابع ىو ىو نتيجة اؼبتغَت اؼبستقل ويف         

 المتغيرات المشوشة:   -ج
ىي صبيع اؼبتغَتات اليت من شأهنا التأثَت على نتائج البحث وقصد ضبطها والتحكم فيها قاـ الطالب       

 دبجموعة من اإلجراءات، واؼبتمثلة يف : 
اختيار سواعد البحث بعناية ، و ربسيسهم باألنبية القصوى للموضوعية و اعبدية أثناء توزيع وصبع  -

 االستبياف .
 . اليت توسم فيها الطالب الرغبة يف اكتساب الثقافة الغذائية ةاختيار العين -
توزيع وصبع االستبياف يف االختبار البعدي على العينة التجريبية و تنفيذ كل إشراؼ الطالب نفسو على  -

 حصص الربنامج اإلرشادي.
مواعيد  اعبلسات الفردية حيث خصصت ىذه اعبلسات كإجراء  لضبط متغَت  غياب أفراد العينة عن -

 اغبصص اؼبقررة .
  .الظروؼ خبلؿ االختبارين القبلي و البعديتوحيد  -
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  : البحث أدوات 1-5
 يف دراستو على أدوات  بغرض صبع اؼبعلومات و البيانات وسبثلت يف ما يلي: الباحثالطالب اعتمد 
سبت عملية سرد اؼبعطيات واؼبعارؼ النظرية اؼبرتبطة باؼبوضوع واليت  المصادر والمراجع: -1

تتماشى و أىداؼ البحث للوصوؿ إىل صيغة علمية زبدـ العمل ، وكذلك إلهباد توضيحات لؤلمور 
الغامضة ، ومن خبلؿ االستناد على اؼبراجع العلمية باللغة العربية واللغات األجنبية من كتب وؾببلت 

 . مواقع من االنًتنت و كذلكومعاجم 
الدكاترة و األساتذة من معهد الًتبية  عدة مقاببلت مع ؾبموعة من إجراءمت المقابلة الشخصية:  -2

قصد االستفادة من أرائهم وتوجيهاهتم يف كل ؾبريات (. 04 ملحق رقم) البدنية والرياضية  دبستغاًل 
أساتذة عدة مقاببلت مع ؾبموعة من  كذلك إجراءمت  و البحث وتصميمو وفق اؼبنهج العلمي الصحيح. 

الًتبية البدنية وخاصة العاملُت بالثانويات اليت مشلتها الدراسة قصد صبع اؼبعلومات خاصة دبجتمع الدراسة 
من حيث عدد التبلميذ الذين يبارسوف األنشطة البدنية والرياضية بانتظاـ وكذالك زبصصاهتم الرياضية.و 

التغذية و شكل ميداٍل مع النوادي الرياضية، الذين يبلكوف خربة يف ؾباؿ األطباء العاملُت ب ؾبموعة من
  بعدة معلومات ىامة سانبت يف ربديد معامل مشكلة البحث و  الباحثالطب الرياضي ، حيث زودوا 

كذلك عدة مقاببلت شخصية مع فئات ـبتلفة من اجملتمع من   الباحثكشف ـبتلف جوانبها. وأجرى 
قصد لرياضيُت و مدربيهم وحىت أساتذة مادة العلـو الطبيعية يف الطورين اؼبتوسط والثانوي أولياء التبلميذ ا

. معرفة مكانة اؼبواضيع اؼبتعلقة بالتغذية يف الربامج الدراسية وحدود معرفة التلميذ الرياضي دبوضوع التغذية 
 رتبطة بالدراسة.على صبع الكثَت من اؼبعلومات اؽبامة اؼب الباحثو كل ذلك ساىم يف مساعدة 

 االستبياف :   -3
يعترب االستبياف أداة مبلئمة للحصوؿ على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معيُت ويقدـ          

)رابح  نةاالستبامن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد اؼبعنيُت دبوضوع  بشكل عدد
 بإعداد االستبياف مرتكزا يف ذلك على  مصدريُت أساسيُت : الطالب. حيث قاـ (144 ،1984
  الطالبىو االحتكاؾ واؼببلحظة اؼبستمرة للتبلميذ الرياضيُت من خبلؿ عمل المصدر األوؿ : -

كمدرب كرة القدـ وكذلك كأستاذ لًتبية البدنية ؼبدة زمنية تقدر بثمانية سنوات و تعاملو مع األطباء 
العاملُت يف اجملاؿ الرياضي ، األمر الذي ساعد على التوصل إىل أىم احملاور اليت تعرب عن  اؼبمارسات 
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أف  الباحثؿ ، حيث استطاع يف ىذا ؾبا وعيهموالعادات الغذائية للتبلميذ الرياضيُت وكذلك مستوى 
 يشكل اؼبادة اػباـ لبلستمارة.

و يتمثل يف االطبلع على  ،جراء السابقو األمر الذي مت باؼبوازاة مع اإلى المصدر الثاني : -
ؾبموعة من الدراسات السابقة اليت ؽبا عبلقة مباشرة دبوضوع ومشكلة البحث ،و ؿباولة توظيفها يف إعداد 

  االستمارة.
 و الذي كانت ؿباوره كاآليت:ستبياف لبل إىل شكل أويل  اإلجراءين السابقُت مت التوصل و من خبلؿ

 البيانات العامة : األوؿالمحور 
 اؼبؤسسة ،نوع الرياضة  ،  الوقت الفعلي للممارسة يف األسبوع  السن ،على حيث اشتمل ىذا احملور     
 اإلرشادات اػباصة بالتغذية الرياضية.ومصدر اغبصوؿ على اؼبعلومات و ،   مستوى اؼبنافسة، 

 وصف النظاـ الغذائي للتبلميذ الرياضيُت: المحور الثاني :
 حيث مت االستفسار عن تغذية التلميذ من حيث :

 عدد الوجبات الغذائية اؼبتناولة و ؿبتوياهتا و ذلك من خبلؿ التذكَت لثبلث أياـ تدريب. -
 ساعة .   24معدؿ كمية اؼباء اؼبستهلكة خبلؿ  -

 " ولقد مت تفريغ و معاعبة بيانات ىذا احملور بواسطة برنامج حاسويب معد خصيصا ؽبذا الغرض.
NUTRILOG "  وىو برنامج يستخدـ يف اجملاؿ الطيب عموما ويف ؾباؿ تتبع ودراسة اغبالة ،

 باستخدامو من طرؼ األطباء الذين سبت اؼبقابلة معهم الباحث الطالب الغذائية لؤلفراد خاصة ، وقد ُنصح
 .(05، ستقدـ توضيحات حوؿ ىذا الربنامج يف اؼببلحق رقم )

 اؼبمارسات الغذائية اؼبتبعة من طرؼ التلميذ الرياضي المحور الثالث :
 50لى يف ىذا احملور مت التعرؼ على فبارسات و عادات التبلميذ الرياضيُت الغذائية و اشتمل ع     

عبارة مقسمة على بعدين ونبا بعد اؼبمارسات الصحية اؼبصاحبة لتناوؿ الغذاء و بعد مدى ما تقدمو 
اؼبمارسات الغذائية من تغذية متوازنة و صحية للتلميذ الرياضي ، وىي يف ؾبملها تعرب عن ؾبموعة من 

اعبدوؿ اذباه سليب حسب العادات واؼبمارسات الغذائية بعضها ذات اذباه إهبايب والبعض اآلخر ذا 
 ( 04رقم )  
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 ( يبُت أبعاد وعبارات استبياف اؼبمارسات الغذائية  04 اعبدوؿ رقم )

 البعد
عدد 

 العبارات
 رقم العبارة

 أرقاـ العبارات السلبية ةأرقاـ العبارات اإلهبابي
اؼبمارسات الصحية 
اؼبصاحبة لتناوؿ 

 الغذاء
26 

10.22.26.27 
33.28.37.32.48 

05.14.15.18.23.24.25 
30.34.35.40.41.43.49.50 

ؿبتوى ما ينتج عن 
 اؼبمارسات

24 
44.36.31.32.21.20.19 
17.13.12.11.10.09.06 

.41.01.02.03.04 

.07.08.18.29.47 

 
حيث هبيب التلميذ على العبارات بأحد اإلجابات التالية : )نعم تنطبق علي( ، )ال تنطبق علي( ، 

ما ينطبق عليو يف واقعو اؼبعاش ، ولقد جاءت طريقة التقييم اإلجابات على  ( حسبإىل حد ما)
 النحو التايل :

 
 يبنح ثبلث نقاط  ةاؼبوافقة على عبارة تعرب عن فبارسة إهبابي -1
 اؼبوافقة على عبارة تعرب عن فبارسة سلبية يبنح نقطة واحدة -2
 نقطة واحدة يبنح ةاؼبوافقة على عبارة تعرب عن فبارسة إهبابيعدـ  -3
 عدـ اؼبوافقة على عبارة تعرب عن فبارسة سلبية يبنح  ثبلث نقاط -4
 " يبنح نقطتاف.إىل حد مااختيار عبارة " -5

وللدرجة الكلية  عبارةاستخدمت اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لكل و دبا أف سلم التنقيط ثبلثي ،    
 الرياضيُت كما يلي:للممارسات الغذائية اؼبتبعة من طرؼ التبلميذ 

  ( نتيجة تعرب عن %60( على العبارة )إي أقل من 1.80اغبصوؿ على متوسط أقل من )
 حتاج إىل ربسُت. مستوى
 ( نتيجة %80إىل %60( على العبارة )إي من 2.39( إىل )1.80اغبصوؿ على متوسط من )

 تعرب عن مستوى فبارسات غذائية متوسط .
 ( 2.40اغبصوؿ على متوسط من ) ( نتيجة تعرب عن %80فأكثر على العبارة )إي أكثر  من

 مستوى جيد من اؼبمارسات الغذائية.
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 استمارة قياس مستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ الرياضيُت المحور الرابع:
عبارة اؽبدؼ منها اختبار مستوى فهم التلميذ الرياضي للتغذية  50حيث اشتملت ىذه االستمارة على 

 ونت من أربع أبعاد :الصحيحة. وتك
البعد األوؿ و ىو يعرب عن مستوى معرفة و فهم التلميذ الرياضي للمعلومات األساسية يف التغذية  -

بشكل عاـ مثل دور العناصر الغذائية اؼبختلفة يف جسم اإلنساف و أىم مصادر وجود ىذه العناصر من 
( هبيب عليها 10ىل حىت العبارة رقم إ 1عبارات ) من عبارة رقم  10األطعمة ، وتكوف ىذا البعد من 

 التلميذ الرياضي باختيار أحد اإلجابات اؼبقًتحة دبا يف ذلك اإلجابة بعبارة "غَت متأكد" .
البعد الثاٍل و ىو يعرب عن مدى معرفة و فهم التلميذ الرياضي للمعلومات واؼبعارؼ اػباصة  -
 عبارة 14البعد من ىذا أغذية الطاقة اليت وبتاجها للمجهود البدٍل وتكوف ب
ودورىا يف جسم الرياضي فهم الرياضي ألغذية النمو والبناء ى البعد الثالث وىو يعرب عن مد -

 عبارات 07وتكوف البعد من 
يف جسم  أغذية الوقاية والصيانة لدور اؼباء و البعد الرابع وىو يعرب عن مدى فهم الرياضي  -

 .عبارة 19وتكوف البعد من الرياضي  .
 حيث جاءت العبارات موزعة يف االستمارة حسب اعبدوؿ التايل :  

 الوعي الغذائي( يبُت أبعاد وعبارات استبياف 05اعبدوؿ رقم )

 البعد
عدد 

 العبارات
 رقم العبارة

 اػباطئةأرقاـ العبارات  الصحيحةأرقاـ العبارات 

  24، 17، 12، 11، 06، 01 14 أغذية الطاقة
03 ،04 ،13 ،23 ،25 ،30 ،32 

،35 
  31، 20، 19، 02 18، 16، 09 7 أغذية البناء

 19 أغذية الوقاية
05،10،08،07،15 ،21 ،27،26 ،

33 ،34 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 
14 ،28،29،22 

 
عدد كل عبارات البعد الثاٍل والثالث و الرابع أربعُت عبارة  ىو واضح يف اعبدوؿ أعبله فإف وكما     

اإلجابات )صح( ، )خطأ( ، تكوف إما صحيحة أو خاطئة حيث هبيب اؼببحوث عليها باختيار إحدى 
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" يف اختيارات  غير متأكدأدرج الباحث عبارة "ولقد ، ( حسب رأيو يف مدى صحة العبارة غَت متأكد )
أو تقدَل إجابة  جابات سبثل فعبل رأيهم يف العبارة وتقلص ىامش زبمُتاؼبستجوبُت للحصوؿ على إ

طريقة عشوائية األمر الذي سيقدـ تفسَت غَت فبثل للمستوى الفعلي لوعي التلميذ الرياضي . وعليو جاءت 
 تقييم اإلجابات  كالتايل :

 يف حالة اإلجابة الصحيحة يعطى نقطتاف نقاط -
 صفر نقطة.يف حالة اإلجابة اػباطئة يعطى  -
 يف حالة اإلجابة ب"غَت متأكد" يعطى نقطة واحدة. -

للدرجة  و عبارةستخدمت اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لكل او دبا أف سلم التنقيط ىنا  ثبلثي أيضا ، 

 يكوف التقييم كمايلي : حيث غذائي الكلية للوعي ال
 ( نتيجة تعرب عن %60من ( على العبارة )إي أقل 1.20اغبصوؿ على متوسط أقل من )

 مستوى وعي غذائي منخفض.
 ( نتيجة %80إىل %60( على العبارة )إي من 1.59( إىل )1.20اغبصوؿ على متوسط من )

 تعرب عن مستوى وعي غذائي متوسط .
 ( نتيجة تعرب عن %80( فأكثر على العبارة )إي أكثر  من 1.60اغبصوؿ على متوسط من )

 مستوى وعي غذائي جيد .
 

 الدراسة االستطالعية لألداة المستخدمة : 1-6
 التجربة االستطالعية األولى : 1-6-1

بعد عرض االستبياف على ؾبموعة من احملكمُت و ىم أساتذة ـبتصُت  من ـبتلف اعبامعات و اؼبعاىد و 
 20 مت إجراء دراسة استطبلعية أوىل على عينة قوامها ()  اؼبلحق رقمأطباء يعملوف يف اجملاؿ الرياضي 

تلميذ رياضي بثانوية ىبليل عامر باغبساسنة )أغلبهم يبارس رياضة قرة القدـ( ، و كاف اؽبدؼ من ىذه 
 التجربة مايلي :

ذبريب أداة القياس على عينة فباثلة و ذلك ؼبعرفة مدى تبلـؤ ؿبتوى االستبياف من حيث صعوبة  -
 وسهولة العبارات و ذلك دبا يتناسب مع التبلميذ الرياضيُت.
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 لتعرؼ على طبيعة العينة وكيفية التعامل معها .ا -
 الثانية و الدراسة األساسية . ةاختيار أفضل وقت لتطبيق التجربة االستطبلعي -

تلميذ داخل قاعة الدراسة ، وذلك بعد ترتيب األمور مع إدارة اؼبؤسسة  20فقد مت إجراء ىذه التجربة مع 
ميذ و توفَت قاعة الدراسة ، وبعد توزيع االستمارة على اليت قدمت كل التسهيبلت ، من حيث إدخاؿ التبل

التبلميذ ، مت شرح طريقة  اإلجابة وتنبيو التبلميذ إىل وضع خط ربت العبارات أو األسئلة اؼببهمة بالنسبة 
 ؽبم ،و وضع عبلمة استفهاـ أماـ الكلمات غَت اؼبفهومة.

بعد عملية الفرز توصل الباحث إىل أف معظم األسئلة والعبارات اؼبكونة لبلستبياف كانت واضحة ويف 
متناوؿ التبلميذ ، باستثناء بعض اؼبصطلحات اليت مت تعديلها مثل تسمية "الكربوىيدرات" حيث تعرؼ 

ستبياف يف مدة قصَتة عند التبلميذ باسم السكريات أو النشويات ، و لقد أجاب التبلميذ على أسئلة اال
دقيقة ، و بالتايل قبلنا شكل االستبياف كما ىو ،وقمنا بتطبيقو من أجل الدراسة  15ال تزيد عن 

 استطبلعية ثانية  إلثبات األسس العلمية لؤلداة . 
 
 الثانية:  ةالتجربة االستطالعي 1-6-2

مت إجراء ىذه التجربة على عينة فباثلة من التبلميذ بالثانوية اعبديدة بالرباحية ،وقد بلغ عدد أفراد ىذه      
تلميذ رياضي ، حبيث كاف اؽبدؼ من التجربة ىو دراسة األسس العلمية لؤلداة و ىي الثبات  21العينة 

ورين الثالث والرابع على ىذه العينة ومت والصدؽ و اؼبوضوعية . حيث طبق الباحث االستبياف اؼبتمثل يف احمل
  كرونباخ .-بغرض حساب الثبات و الصدؽ من معامل ألفا SPSSصبع البيانات وتفريغها يف برنامج 

 يقصد بثبات االختبار مدى دقة و استقرار نتائجو فيما لو طبق على عينة من الثبات : -1
 . (152، 1993)اغبفيظ األفراد يف مناسبتُت ـبتلفتُت 

ويعترب االختبار ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج  باستمرار إذا ما تكرر على نفس اؼبفحوصُت وربت نفس 
 . (199، 1995)حسنُت  الشروط

-Alpha " إحدى طرؽ حساب الثبات االختبار و ىي طريق تطبيق االختبار  الطالباستخدـ 
cronbach"،  الطالبللتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار . وعلى أساس ىذه الطريقة قاـ 
على عينة مشاهبة لعينة البحث ومذكورة سابقا ،واليت تكونت من تبلميذ رياضيُت يزاولوف  بإجراء االختبار

دراستهم بالثانوية اعبديدة دبدينة الرباحية بضواحي والية سعيدة .وجاءت قيمة  معامل الثبات  الستبياف 
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(. عند 0.78)قيمة نفس اؼبعامل الستبياف الوعي الغذائي ب  قدرت( ،و 0.653اؼبمارسات الغذائية )
  0,05مستوى الداللة 

  الصدؽ : -2
، 1995)حسنُت يعترب االختبار أو اؼبقياس صادؽ عندما يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها    

 . وخبصوص صدؽ االستبياف مت إهباده بطريقتُت نبا :(199
مت ذلك من خبلؿ عرض االستبياف بصورتو األولية على ؾبموعة من احملكمُت، ؽبم  صدؽ المحتوى :

عبلقة بالتخصص وذوي خربة يف ؾباؿ الطب الرياضي بشكل عاـ أو عملوا كأساتذة  ؼبقياس التغذية  ، و  
 كذلك بعض األساتذة اؼبتخصصُت يف ؾباؿ البحث العلمي ومناىجو دبعهد علـو وتقنيات األنشطة البدنية

والرياضية . إلبداء الرأي حوؿ مدى مبلئمة ؿبتوى االستبياف من حيث وضوح فقراتو ومضمونو وصياغتو 
اللغوية ، ومدى مناسبة العبارات  للمحاور واألبعاد اليت تندرج ربتها .وطريقة تفسَت بياناتو ، إضافة أو 

 صدؽ احملتوى لبلستبياف.حذؼ ما يرونو مناسبا. وبعد اطبلعنا على أراء احملكمُت مت التحقق من 
اعبذر  دمن اجل التأكد من صدؽ االستبياف استخدمنا الصدؽ الذايت الذي يقاس بإهبا الصدؽ الذاتي :

( الستبياف اؼبمارسات الغذائية و  0.808) حيث جاء كما يلي :لبلختبار ،  الًتبيع ؼبعامل الثبات
 ( الستبياف الوعي الغذائي .0.883)

ىي من العوامل اؽبامة اليت هبب أف تتوفر يف االختبار ،واؼبوضوعية تعٍت التحرر من التمييز  :الموضوعية
والتعصب لآلراء وعدـ وجود أي توجيو للمفحوص لئلجابة بطريقة ما، ومن أجل ذلك حرص الطالب 

عليمات على عدـ التدخل أو اإلوباء بأي شكل من األشكاؿ لتأثَت على إجابات التبلميذ . وىي نفس الت
اليت أعطيت للسواعد البحث. وبالتايل فإف النتائج تعرب عن أراء  أصحاهبا وواقعهم ، وىذا يعرب عن 

 اؼبوضوعية يف اغبكم على نتائج التبلميذ.
 
  خطوات تطبيق االستبياف: 1-7

 بعد عملية ضبط و إعداد االستبياف ونسخ العدد الكايف حسب العينة مت إجراء اػبطوات التالية :
االتصاؿ دبديرية الًتبية لوالية سعيدة قصد السماح لنا بإجراء البحث باؼبؤسسات الًتبوية )  -

 الثانويات(.
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 االتصاؿ دبدراء الثانويات اؼبختارة وأساتذة الًتبية البدنية والرياضية إلجراء االختبار . -
قصد إجراء االختبار بكل  (05)اؼبلحق رقم إعطاء التوجيهات و اإلرشادات لسواعد البحث  -

 جدية وموضوعية .
 صبع االستمارات وربليلها . -

 تصميم وتنفيذ البرنامج اإلرشادي لتنمية الوعي الغذائي لعينة الدراسة: 1-8
( وىو 03 أعد الباحث الربنامج اإلرشادي لتنمية الوعي الغذائي للتبلميذ الرياضيُت )اؼبلحق رقم     

 يشمل ما يلي:
 اسم البرنامج :  -

 الوعي الغذائي لدى الرياضيُت من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية. لتنميةبرنامج أرشادي 
 الهدؼ األساسي للبرنامج: -

يهدؼ الربنامج أساسا إىل رفع مستوى الوعي والفهم بالتغذية الرياضية الصحيحة عند الرياضيُت  من 
 التبلميذ اؼبرحلة الثانوية. 

 نامج:األىداؼ الفرعية للبر  -
إكساب التبلميذ الرياضيُت يف اؼبرحلة الثانوية أىم اؼبعلومات واؼبعارؼ اػباصة بالتغذية الرياضية  -1

 الصحيحة ،ومدى تأثَتىا على  صحة بشكل عاـ.
التعرؼ على أغذية البناء وفهم أىم تأثَتاهتا على صحة الرياضي ومستوى أداءه ،و ربديد  -2

 األطعمة احملتوية على ىذه األغذية.
 لتعرؼ على أغذية الطاقة ،وأىم مصادرىا ،وفهم أثرىا على صحة الرياضي وأداءه.ا -3
 التعرؼ على أغذية الصيانة والوقاية ،وأىم مصادرىا وأنبيتها بالنسبة للرياضي. -4
 إعطاء  الرياضي أىم اإلرشادات والنصائح عبعل تغذيتو صحيحة ومناسبة. -5

 الفئة المستهدفة: -
 التعليم الثانوي. رحلةمالتبلميذ الرياضيُت يف 

 :مدة البرنامج -
 دقيقة. 60طبس ؿباضرات مدة كل ؿباضرة 
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 وسائل تنفيذ البرنامج :  -
 احملاضرات. -
 .(EPSONجهاز العرض ) -
 اؼبطويات . -
 طريقة التقييم : -
 الرياضيُت  قبل تطبيق الربنامج. التبلميذ توزع استمارة قياس مستوى الوعي الغذائي على -
 الرياضيُت  بعد تطبيق الربنامج. التبلميذتوزع استمارة قياس مستوى الوعي الغذائي على  -
 الوسائل اإلحصائية: 1-9

للربنامج مت إجراء التحاليل اإلحصائية  لدراسة اؼبيدانية والتطبيق العمليبعد اغبصوؿ على البيانات من ا
وذلك غبساب كبل  SPSS.20باستخداـ اغبزمة اإلحصائية للبيانات الوصفية على الربنامج اإلحصائي 

من اؼبتوسط اغبسايب و االكبراؼ اؼبعياري ، التكرارات والنسب اؼبئوية لعرض البيانات اػباصة ببعض 
بَتسوف و اختبار "ت" لبلختبارات القبلية و البعدية لتطبيق  متغَتات الدراسة ، وكذلك معامل االرتباط

 اإلرشادي . الربنامج
 صعوبات الدراسة : 1-10
قلت الدراسات اؼبشاهبة على البيئة اعبزائرية حيث ويف حدود إمكانيات الباحث و ما استطاع  -

 ميذ الرياضيُت . الوصوؿ إليو مل توجد أي دراسة تتناوؿ موضوع التغذية والوعي الغذائي عند التبل
وجد الطالب الباحث صعوبة كبَتة يف االتصاؿ بأطباء متخصصُت يف التغذية والتغذية الرياضية فبا  -

اضطر الباحث وبتوجيو من طرؼ السيد اؼبشرؼ إىل االستعانة بأطباء عامُت و بعض أساتذة مقياس 
  التغذية يف معهد البيولوجيا و تربية البدنية جبامعة مستغاًل .
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نشرع يف ىذا الفصل يف عملية عرض وربليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفقا ػبطة حبث       
النتائج يف جداوؿ ، باإلضافة إىل رسومات بيانية ؽبا، وىذا  مناسبة لطبيعة الدراسة .وقد قمنا بعرض ىاتو

 لغرض إثبات أو نفي الفرضيات اؼبقًتحة، و اإلجابة على تساؤالت البحث.
 عرض وتحليل نتائج الدراسة: -2

 عرض وتحليل نتائج الدراسة المسحية: 2-1
 عرض و تحليل نتائج المحور األوؿ من االستمارة: المعلومات العامة 2-1-1

تلميذ رياضي  يدرسوف يف عشر ثانويات دبدينة سعيدة، كلهم من  80وزعت االستمارة على  لقد     
 الذكور حيث تتلخص معلوماهتم العامة  يف  اعبداوؿ التالية:

 ( يبُت خصائص عينة الدراسة06اعبدوؿ رقم )
 االكبراؼ اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العينة 

 العمر بالسنوات
80 

18,35 1,415 
 6,087 63,69 بالكيلوغراـ الوزف

 5,902 172,50 الطوؿ بسنتيمًت
 

 كيلوغراـ(  63.69)بلغلدى أفراد عينة البحث لوزف ل اؼبتوسط اغبسايبأف  أعبلهيتضح من اعبدوؿ       
يف حُت كاف اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري يف الطوؿ على ( ،6.087ه )االكبراؼ اؼبعياري قدر ب

( 18.35)ويف العمر اؼبقدر بالسنوات فاؼبتوسط اغبسايب كاف ( 5.902)و   سنتمًت(172.50)التوايل 
 (.1.415)واالكبراؼ اؼبعياري بلغ 
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  توجاء توزيع التبلميذ الرياضيُت حسب الثانويا توزيع أفراد العينة على ثنويات والية سعيدة : -1
 كما ىو موضح يف اعبدوؿ التايل :

 نويات والية سعيدةايوضح توزيع أفراد العينة على ث  (07الجدوؿ رقم )
 (%)  النسبة اؼبئوية العدد اسم الثانوية

 6,3 5 ثانوية بوعمامة
 6,3 5 ثانوية برحو ؿبمد
 6,3 5 ثانوية مداٍل بوزياف

 6,3 5 ثانوية التهامي مصطفى
 6,3 5 اغبميدد بثانوية شاوش ع

 8,8 7 ثانوية بوعناٍل اعببليل
 12,5 10 ثانوية عبد اؼبؤمن
 12,5 10 ثانوية قاضي ؿبمد
 17,5 14 ثانوية طنجاوي

 17,5 14 ثانوية ابن سحنوف
 100,0 80 اجملموع

 
والية سعيدة فقد تقاظبت ثانوييت طنجاوي وابن سحنوف  ثانويات ع أفراد العينة على يبالنسبة لتوز      

مث ثانوييت من اغبجم الكلي للعينة ،  %17.5تلميذ لكل ثانوية أي بنسبة  14 أكرب عدد والذي قدر بػ
أما ثانوية بوعناٍل فتواجد   ، لكل منهما % 12.5تبلميذ أي بنسبة  10قاضي ؿبمد وعبد اؼبؤمن ب 

 يف حُت باقي الثانويات اػبمسة فتوزع فيها أفراد العينة بػ  %08.8تبلميذ من عينة البحث بنسبة  07هبا 
 . %06.3تبلميذ لكل ثانوية بنسبة  05
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 التخصصات الرياضية لعينة البحث ومستوى المنافسة الذي يشاركوف فيو: -2
 ( يبُت نوع الرياضة اؼبمارسة من طرؼ عينة الدراسة08اعبدوؿ رقم )

  (%) يةالنسبة اؼبئو  التكرار نوع الرياضة
 32.5 26 كرة القدـ
 18.8 15 كرة اليد

 16.3 13 كرة الطائرة 
 16.3 13 ألعاب القوة
 11.3 09 كرة السلة
 5 04 اعبمباز

 
خبصوص توزع أفراد عينة البحث حسب الرياضات اؼبمارسة فقد كاف أكرب عدد من التبلميذ يبارسوف       

تلميذ بنسبة وصلت  15ها كرة اليد حيث يبارسها يمث تل %32.5تلميذ بنسبة  26كرة القدـ واؼبقدر بػ 
تلميذ يف كليهما وذلك  13أما رياضيت كرة الطائرة وألعاب القوى فقد كاف عدد اؼبمارسُت  %18.8إىل 

رياضة  األخَتلتأيت يف  %11.3تبلميذ بنسبة  09أما كرة السلة فعدد فبارسيها بلغ  %16.3بنسبة 
 .%05تلميذ بأقل نسبة ىي: 04 اعبمباز بػ

تلميذ ينشطوف على اؼبستوى الوطٍت بنسبة  39قبد أف أما مستوى اؼبنافسة ألفراد عينة البحث       
بنسبة  الوالئيميذ يف اؼبستوى تبل 10و،  %32.5تلميذ بنسبة  26اعبهوي مث اؼبستوى  ، 48.75%
وىو ما يوضحو الشكل  %06.25 تبلميذ بنسبة 05أما اؼبستوى الدويل فمثلو  %12.5قدرت بػ 

  (02رقم )البياٍل 
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شطهم البدنية الرياضية من خبلؿ الشكل البياٍل أعبله نستنتج أف غالبية التبلميذ الذين يبارسوف أن      
 يشًتكوف يف اؼبنافسات ذات اؼبستوى الوطٍت ، وقبد كذلك أف اؼبستوى الدويل فبثل يف العينة ،  التخصصية 

 اؼبنافسة  على الرياضي ،مستوى األعباء والغرض من معرفة مستوى اؼبنافسة للرياضي ىو ربديد و إبراز 
 من الناحية الصحية بشكل عاـ ومن الناحية التغذوية .  
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 وجاء توزيع عينة البحث حسب اعبدوؿ التايل:الفئات العمرية للممارسة لدى عينة البحث: -3
 الفئة العمرية للممارسة( يبُت 09اعبدوؿ رقم )

 (%) النسبة اؼبئوية التكرار الفئة 
 53.8 43 األواسط
 25 20 األكابر
 21.3 17 األشباؿ
 100 80 اجملموع

التبلميذ  أغلبيةتوزع أفراد العينة بُت ثبلثة فئات عمرية ىي األشباؿ واألواسط واألكابر حيث جاءت       
يف حُت كاف  %25تلميذ بنسبة  20، مث األكابر  %53.8تلميذ بنسبة قاربت  43 يف فئة األواسط بػ

  %21.3تلميذ بنسبة  17عينة البحث يف فئة األشباؿ  أفرادعدد التبلميذ 
من الواضح يف اعبدوؿ أعبله أف غالبية العينة تنشط يف فئيت األواسط واألشباؿ األمر الذي يعٍت أهنم يف 

وتعترب ىذه اؼبرحلة حساسة جدا يف حياة التلميذ الرياضي ، حيث يصاحبها الكثَت غز مرحلة اؼبراىقة ، 
من تغَتات اعبسمية والفسيولوجية والنفسية وحىت االجتماعية ، ولقد أثبتت الكثَت من الدراسات الدور 

 .ةاؼبهم لتغذية اؼبتوازنة يف مرحلة اؼبراىقة و ما ؽبا من دور يف ذباوز ىذه اؼبرحلة بإهبابي
 :معدؿ ممارسة النشاط البدني لعينة البحث -4

 ( يبُت معدؿ زمن  اؼبمارسة يف أسبوع لعينة الدراسة.10اعبدوؿ رقم )
 (%) النسبة اؼبئوية التكرار عدد ساعات اؼبمارسة يف أسبوع

 00 00 أقل من ساعتُت 
 3.8 3 ساعات 4إىل  2من 

ساعات 6إىل  4من   17 21.3 
ساعات 8إىل  6من   15 18.8 
ساعات 10إىل  8من   35 43.8 

ساعات  10أكثر من  10 12.5 
 100 80 اجملموع 
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معدؿ زمن اؼبمارسة خبلؿ األسبوع فاؽ الساعتُت عند صبيع  أف (.11رقم )اعبدوؿ  لنا يوضح     
تبلميذ بنسبة  03ساعات يبارسها  4إىل  2التبلميذ وذلك حسب التوزيع والنسب التالية: من 

 أما %،21.3تلميذ بنسبة  17ساعات فعدد اؼبمارسُت هبذا اؼبعدؿ كاف  6إىل  4أما من  ،03.8%
يف  ،%18.8ساعات بنسبة  8إىل  6تلميذ فكاف معدؿ فبارستهم الرياضية خبلؿ األسبوع من  15

 10إىل  8يبارسوف أسبوعيا من  %43.8تلميذ بنسبة  35حُت كاف أكرب عدد من التبلميذ واؼبقدر بػ 
 .%12.5ساعات أسبوعيا ونسبتهم بلغت  10من  أكثرتبلميذ يبارسوف  10ليتبقى  ساعات

 
 

 
 

من خبلؿ الشكل البياٍل أعبله يبكن أف نستنتج أف  النسبة الغالبة من أفراد عينة البحث يبارسوف        
. وعليو إذا أردنا  أف نصنف  %73النشاط البدٍل دبعدؿ ساعة ونصف يف أغلب أياـ األسبوع ،إي نسبة 

عينة البحث من حيث حاجتهم اليومية من الغذاء والطاقة فإننا نضعهم يف فئة النشيطة جدا ، واليت هبب 
أف تزيد اؼبتطلبات الغذائية لديهم عن غَتىم من متوسطي النشاط البدٍل اليومي، حيث يرى كيبلٍل يف 

 %40ن السعرات اغبرارية اليومية يبكن أف تصل إىل  ىذا الشأف أف حاجة الرياضيُت النشيطوف جدا م
 .(113، صفحة 2009)الكيبلٍل،  أكثر من احتياجات األشخاص العاديُت
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يوضع النسبة المئوية لمعدؿ زمن الممارسة ( 02)السكل البياني رقم 
 النشاط البدني  في األسبوع
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 مصدر المعلومات الغذائية بالنسبة ألفراد عينة البحث: -5
 بالتغذية( يبُت مصدر اؼبعلومات و النصائح اػباصة 11اعبدوؿ رقم)

 (%) النسبة اؼبئوية التكرار مصدر اؼبعلومات
 15.5 12 أعتمد على نفسي

 10 8 من العائلة
 26.3 21 من اؼبدرب 
 2.5 2 من األصدقاء
 6.3 5 من اإلنًتنيت

 5 4 من اؼبسار الدراسي
 5 4 من الصيديل أو طبيب عاـ
 00 00 من طبيب ـبتص يف التغذية

 5 4 من اعبرائد واجملبلت
 12.5 10 من اإلذاعة والتلفزيوف 

 12.5 10 اإلشهار التجاري دبختلف وسائلو
 00 00 مصادر أخرى .حددىا:............................

 100 80 اجملموع
عند التبلميذ عينة  نبلحظ من اعبدوؿ أف مصادر اؼبعلومات والنصائح اػباصة بالتغذية تنوعت      

من التبلميذ واليت بلغت معتربة نسبة ل الغذائية  ةمعلوماألوؿ للصدر اؼباؼبدرب احتل البحث حيث 
تلميذ أهنم يعتمدوف على أنفسهم يف كسب اؼبعلومات  12يف حُت أوضح ، تلميذ  21واقع ب 26.3%
 %12.5تبلميذ بنسبة  10أما اإلذاعة والتلفزيوف فقد مثلت مصدر معومات ؿ،  % 15.50بنسبة 

تبلميذ  08لنسبة من التبلميذ اعتمدوا على اإلشهار لتأيت العائلة كمصدر معلومات لػ:ونفس العدد وا
تبلميذ بنسبة  04ليعتمد   %6.3تبلميذ بنسبة  05تليها اإلنًتنت اليت اعتمد عليها  %10بنسبة 

 ونفس النسبة والعدد للمصدرين الآلخرين واؼبتمثبلف يف الصيدالٍل. على اؼبسار الدراسي كمصدر  05%
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يف حُت تلميذاف اعتمدا على األصدقاء كمصدر أي بنسبة ، أو الطبيب العاـ و اعبرائد واجملبلت 
   ومل يعتمد أي تلميذ عل الطبيب اؼبختص أو على مصادر أخرى.  ، 02.5%

 
يتضح من الشكل البياٍل أعبله أف اؼبدرب يشكل مصدر مهم للمعلومات الغذائية اليت يبحث         

التبلميذ الرياضيُت ليبنوا على ضوئها اختياراهتم من األطعمة اؼبختلفة ، وتشَت كثَت من دراسات يف عنها 
ىذا اؼبوضوع أنو ليس كل اؼبدربُت يقوموف بتقدَل النصيحة الغذائية لرياضييهم ،بل ىناؾ مشكل آخر يف 

 من يقوموف بتقدَل النصيحة وىو مدى أىليتهم لذلك .
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ىل سبق لك أف تلقيت إي دروس أو برامج للرفع من مستوى معرفتك  بالسؤاؿ " النتائج الخاصة -6
 بالتغذية الرياضية ؟"
 بالتغذية الرياضية ةمعرفالس أو برامج للرفع من مستوى إي درو  تلقي ( يبُت12اعبدوؿ رقم)
 (%) النسبة اؼبئوية التكرار  اإلجابة 
 0 0 نعم 
 100 80 ال

 
من خبلؿ اعبدوؿ السابق نستنتج أف كل أفراد عينة البحث مل يسبق أف تلقوا إي دروس يف ؾباؿ        

التغذية ، وكانت الغاية من طرح ىذا السؤاؿ ىي التأكد من عدـ وجود تبلميذ يبكن أف يكونوا قد شاركوا 
ى النتائج الكلية يف ؿباضرات للرفع من مستوى معرفتهم بالتغذية ، وبالتايل ستنعكس نتائجهم سلبا عل

 للعينة البحث وال تقدـ تعبَتا صحيحا عن واقع الظاىرة اؼبدروسة . 
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 :عرض وتحليل نتائج المحور الثاني  2-1-2
من أىداؼ البحث  لتحقق :الرياضي التلميذ وصف النظاـ الغذائي المتبع من طرؼ مارةاست -

اإلجابة على التساؤؿ األوؿ للبحث وىو "ىل يتوفر النظاـ الغذائي اؼبتبع من طرؼ التبلميذ فبارسي و 
 األنشطة البدنية والرياضية على التغذية اؼبنصوح هبا ؟"

معاعبتها  مت ربليل نتائج استمارة وصف النظاـ الغذائي للتبلميذ الرياضيُت عن طريق تفريغ بياناهتا و        
،واستخدـ الباحث اؼبتوسط اغبسايب   (NUTRILOG)بواسطة برنامج حاسويب ـبتص وىووربليلها 

و النسب اؼبئوية لعينة البحث ومقارنتها دبا ىو منصوح بو من طرؼ أىم اعبهات العلمية اؼبختصة يف ؾباؿ 
 التغذية. و لقد جاءت نتائج ىذا التحليل حسب اعبداوؿ التالية: 

 مساىمتها في الطاقة اليومية:من حيث عدد الوجبات و  -1
 مسانبتها يف الطاقة اليوميةعدد الوجبات و  ( يبُت13اعبدوؿ رقم)

 %النسبة اؼبئوية  كيلو كلوري  احملتوى / الوجبة 

 19,22 (124,10)±572,00 وجبة فطور الصباح 01

 3,74 (66,03)±111,38 وجبة خفيفة خبلؿ الصباح 02

 36,51 (117,58)±1086,75 وجبة الغداء 03

 9,42 (54,26)±280,44 وجبة خفيفة خبلؿ اؼبساء 04

 31,10 (385,60)±925,65 وجبة العشاء 05

 كيلو كلوري 2976,22 اجملموع

 
كيلو كلوري بنسبة   572فطور الصباح اؼبتناولة ربتوي على  وجبة  من اعبدوؿ أعبله يتبُت أف       

فيفة خبلؿ اػبوجبة أما ال  كيلو كلوري 2976,22من اجملموع الكلي اليومي اؼبقدر ب  19.22%
  1086,75بلغت  وجبة الغداءيف حُت  %3,74كيلو كلوري بنسبة   111,38فإحتوت على  الصباح

  280,44فلم يزد ؿبتواىا عن  فيفة خبلؿ اؼبساءاػبوجبة اجملموع الكلي و ال %3,74كيلو كلوري بنسبة 
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كيلو كلوري   925,65دبعدؿ  وجبة العشاءلتأيت يف األخَت  %9,42كلوري بنسبة قدرت ب كيلو  
 %31,10وبنسبة قاربت 

 

 
من خبلؿ اعبدوؿ و الشكل البياٍل السابقُت نستنج أف معظم التبلميذ الرياضيُت يتبعوف نظاـ أربع       

 66وجبات يف اليـو ، تأخذ وجبتا الغداء والعشاء نصيب األسد منها حيث بلغت نسبتهما ؾبتمعتُت )
اؼبطلوب   من التبلميذ ( من كمية السعرات اغبرارية مأخوذة يف اليـو ، يف حُت ال نبلحظ االىتماـ %

الرياضيُت بالتغذية خبلؿ الفًتة الصباحية ، فاالكتفاء بوجبة واحدة أثناء الفًتة الصباحية و اليت ال تتعدى 
( بصرؼ النظر على نوعية ؿبتوياهتا .ال يوفر التوازف الغذائي %19مسانبتها يف الطاقة اليومية نسبة )

 10 وبصل التلميذ الرياضي على إي غذاء ؼبدة ال تقل عن الصحيح ، حيث تأيت ىذه األخَتة يف وقت مل
ساعات ، زيادة على كوف ىذه الوجبة ثاٍل وجبة يأخذىا الرياضي بعد التدريب اؼبسائي لليـو السابق . 
وتأيت أنبية ىذه الوجبة حسب ىاشم عدناف الكيبلٍل يف كوهنا فرصة السًتجاع نسبة معتربة من مادة 

دا يف إي ؾبهود بدٍل ،إضافة إىل كوف ىذا األخَت يعمل على عدـ ىدـ  الربوتُت "اعبليكوجُت" اؼبهم ج
، ويقدـ الكثَت من األخصائيُت يف التغذية النصيحة  (2009)الكيبلٍل، الستعمالو كمصدر للطاقة  

 %19وجبةالصباح
وجبةخفٌفةخالل

 %4الصباح

 %37وجبةالغداء
وجبةخفٌفةخالل

 %9المساء

 %31وجبةالعشاء

يبين النسب المئوية لمتوسط كمية السعرات الحرارية  ( 04)الشكل بياني رقم
 المتناولة يوميا في كل وجبة لعينة البحث

 وجبة العشاء وجبة خفيفة خبلؿ اؼبساء وجبة الغداء وجبة خفيفة خبلؿ الصباح وجبة فطور الصباح
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كيلو كلوري  يف   250للرياضيُت برفع نسبة مسانبة  الوجبة خفيفة خبلؿ الفًتة الصباحية إىل أكثر من 
 نظامهم الغذائي تكوف الفاكهة والنشويات أبرز مكوناهتا .   

 : التنويع في المصادر الغذائيةمن حيث  -2
 التنويع يف اؼبصادر الغذائيةيوضح   ( 14جدوؿ رقم )  

 ؾبوعات األغذية
متوسط اليومي لعدد 
 اغبصص اؼبستهلكة

 لعينة البحث

 متوسط عدد اغبصص
 يوميا اؼبنصوح بو

4-3 1.85 اغبليب ومشتقاتو ؾبموعة  

4-2 1,45 ؾبموعة اللحـو واألظباؾ  

11- 8 4,6 األرز ، البطاطا و اؼبشتقات ،ؾبموعة اغببوب   

4- 3 1,65 ؾبموعة اػبضر و اػبضر اعبافة  

2- 1 1,25 والدىوفؾبموعة الزيوت   

6- 3 1,25 ؾبموعة الفواكو و اؼبكسرات  

8- 4 2,7 ؾبموعة اؼباء والسوائل  

من اعبدوؿ اؼبوضح أعبله يتبُت لنا أف معدؿ ما يستهلكو التلميذ يوميا من اغبليب ومشتقاتو أقل         
اللحـو واألظباؾ  ةبأكثر من حصة عن أقل  ؾبموع منصوح بو  والبالغ ثبلث حصص،   يف حُت ؾبموع

دبقدار نصف حصة ، مث تأيت ؾبموعة اغببوب وىي كذلك  وتستهلك دبعدؿ أقل  مقارنة باؼبعدؿ اؼبنصوح ب
يقل  ىأقل من عدد اغبصص اؼبنصوح هبا  بأكثر من ثبلث مرات ، أما اػبضر واػبضر اعبافة ىي األخر 

تهبلؾ التبلميذ جملموعة الزيوت معدؿ استهبلكها إىل أكثر من حصتُت  عن اؼبنصوح بو .ليختلف اس
والدىوف حيث قارب معدؿ االستهبلؾ اليومي  ؼبا ىو منصوح بو .أما ؾبموعة الفواكو واؼبكسرات فهي  
كذلك تقل مرات استهبلكها يوميا يف النظاـ الغذائي اؼبتبع من طرؼ التبلميذ الرياضيُت عن اؼبطلوب 

جملموعة اؼباء والسوائل فالكمية اؼبنصوح هبا ىي أربع  بفارؽ قارب اؼبرتُت ، ونفس الشيء يظهر بالنسبة
 يف حُت معدؿ االستهبلؾ اليومي للتبلميذ الرياضيُت قارب ثبلث حصص .  لحصص على األق
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من خبلؿ ما سبق نستنج أف أفراد عينة البحث ال يستهلكوف األغذية بشىت أنواعها حسب         

صة ، وىذا يشمل الكمية و النوعية يف نفس الوقت، فإذا النسب اؼبنصوح هبا من طرؼ اعبهات اؼبخت
الحظنا معدؿ استهبلؾ  الفواكو لعينة البحث  ، قبد نقصا فادحا وصل إىل ثبلث مرات أقل من اؼبعدؿ 
اؼبطلوب يوميا ، وىذا بدوف إي شك يؤثر على التلميذ الرياضي صحيا على اؼبدى الطويل ، فالفواكو 

ا ىاما للكثَت من الفيتامينات وكذلك األمبلح اؼبعدنية اليت تلعب دورا دبختلف أنواعها تشكل مصدر 
)العامري، أساسيا  يف عمل الوظائف اغبيوية يف اعبسم مثل عمل األنزيبات ، و اؼبناعة ، و النمو   

. و يربز أيضا من اعبدوؿ والشكل البياٍل السابقُت النقص الواضح يف معدؿ استهبلؾ اغبليب  (2004
ومشتقاتو و كذلك اػبضر و اػبضر اعبافة ولقد أوضحنا يف الفصوؿ السابقة أنبية ىذه األغذية بالنسبة 

 للرياضي صحيا ورياضيا. 
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 اؼباء والسوائل  الفواكو و اؼبكسرات الزيت والدىوف

يوضح مقارنة بين معدؿ االستهالؾ اليومي ( 05)شكل البياني رقم ال
 لمجموعات األطعة لعبنة البحث مع المعدؿ المنصوح بو

معدلاالستهالكالمنصوحبه معدلاالسهالكالٌومًلعٌنةالبحث
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يـو من كل من الطاقة والعناصر احتساب نصيب الفرد من الغذاء المتاح لالستهالؾ في ال  -3
  .(Macronutrimentالكبرى ) الغذائية

 نصيب الفرد من الغذاء اؼبتاح لبلستهبلؾ يف اليـو من كل من الطاقة والعناصر الغذائيةيوضح   (15جدوؿ رقم ) 

 في اليـو كيلو كلوريالطاقة   الكمية غراـ/يـو 
 النسبة المئوية

% 
 المنصوح بو* لعينة البحث المنصوح بو* لعينة البحث المنصوح بو* لعينة البحث 

 595,87 السكريات
±(82,05) 

390-480 
2383,46 

(±328,22) 
1920-2080 

80.02  
(±3.62)  

60-65 

 53,40 البروتينات
±(12,46) 

96-144 
213,61 

(±44,56) 
384-576 

7.20 
(±1.55)  

12-18 

 42,13 الدىوف
±(11,14) 

60-100 
379,15 

(±49,83) 
544-896 

12.77 
(±3.26)  

17-28 

 الطػػػػػػػػػػاقة اليػػػػػػػػػومية

لعينة 
 البحث

2976,22 Kcal ±(359,86) يكيلو كلور   3400 -3200 اؼبنصوح بو 

اؼبصدر: اؼبشاورة اؼبشًتكة بُت خرباء منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة األغذية والزراعة بشأف النظاـ الغذائي و التغذية و الوقاية من  * اؼبنصوح بو
 و ويلياـ وآخروف (287،288، صفحة 2004)العامري،  .و  خالد العامري72سويسرا( الصفحة  –جنيف 2003األمراض اؼبزمنة )

(V.L.Katch ،2004 199، صفحة). 

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله يتبُت أف متوسط نصيب أفراد العينة من استهبلؾ السكريات         
غراـ(  390و  480يًتاوح )بُت  غراـ  يف اليـو يف اغبُت فإف منصوح بو595.87"الكربوىيدرات" كاف 

إىل  1920كيلو كلوري مقابل ما ىو منصوح بو إي  )من   2383.46، األمر الذي يبنحو طاقة تقدر 
كيلو كلوري( ،و ىذا يعٍت أف متوسط نسبة مسانبة السكريات يف الطاقة اليومية ألفراد العينة   2080
( . أما خبصوص الربوتينات %65و % 60مقابل النسبة اؼبنصوح هبا وىي مابُت ) % 80.2بلغت 

و  96غراـ يف اليـو يف اغبُت فإف منصوح بو يًتاوح )بُت 53.40  فكاف متوسط استهبلؾ أفراد العينة
كيلو كلوري مقابل ما ىو منصوح بو إي  )من   213.61غراـ( ، األمر الذي يبنحو طاقة تقدر  144
ة مسانبة الربوتينات يف الطاقة اليومية ألفراد ىذا يعٍت أف متوسط نسب كيلو كلوري( ،  576إىل  384

(، ويف األخَت قبد متوسط %18و % 12مقابل النسبة اؼبنصوح هبا وىي مابُت ) %7.2العينة بلغت 
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و  60غراـ يف اليـو يف اغبُت فإف منصوح بو يًتاوح )بُت  42.13استهبلؾ الدىوف الذي قدر ب 
كيلو كلوري مقابل ما ىو منصوح بو إي  )من 369.15غراـ( ، األمر الذي يبنحو طاقة تقدر 100
ىذا يعٍت أف متوسط نسبة مسانبة الدىوف يف الطاقة اليومية ألفراد العينة  كيلو كلوري( ،  896إىل  544
( .وقبد يف أسفل اعبدوؿ رقم %28و % 17مقابل النسبة اؼبنصوح هبا وىي مابُت ) %12.7بلغت 

كيلو    2976.22اؼبستهلكة  من طرؼ أفراد عينة البحث وىي ( حوصلة ؼبتوسط الطاقة اليومية 16)
.  3400و 3200مقابل ما ىو منصوح بو و اؼبًتاوح بُت  يكلور   كيلو كلوري يف اليـو
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 من خبلؿ األشكاؿ الواردة أعبله نستنتج مايلي:
، %07بروتينات ، %80نسبة توزيع السعرات اغبرارية حسب العناصر الغذائية )كربوىيدرات أوال:        
عينة البحث  زبتلف بشكل واضح عن النسب  أفراد ( يف النظاـ الغذائي اؼبتبع من طرؼ %12دىوف 

(. %25، دىوف %15، بروتينات %60)كربوىيدرات اؼبختصة منصوح هبا من طرؼ اعبهات الصحية 
على حساب العناصر  حيث ترتفع نسبة السعرات اغبرارية الناذبة من الكربوىيدرات يف تغذية عينة البحث

، حيث تنخفض فيها بشكل  عينة البحث غَت متوازنةأفراد الغذائية األخرى وىذا يدؿ على أف تغذية 
واضح السعرات اغبرارية الناذبة من اؼبصادر الربوتينية فبا يعٍت البفاض اؼبتناوؿ من الربوتُت ومنو البفاض 

سم بصورة يومية يف وظائف حيوية ىامة جدا مثل بناء تناوؿ األضباض األمينية األساسية اليت وبتاجها اعب
وذبديد اػببليا خاصة العضلية منها وعمل اؽبرمونات واألنزيبات اؼبختلفة وكذلك اؼبناعة. وتظهر كذلك 

( يف تغذية التلميذ الرياضي نظرا لوظيفة الدىوف يف %30-15أنبية توفر النسبة اؼبنصوح هبا من الدىوف )
العزؿ و التوسيد لؤلعضاء الداخلية للجسم يف مواجهة اإلضرار البدنية ، وكذلك ألهنا تقديبها اغبماية و 

تشكل احتياطي مهم للطاقة ، وذبدر اإلشارة أيضا أف جسم الرياضي يستعُت بالدىوف طواؿ الوقت يف 
 .(162، 2004)العامري اعبهد البدٍل األكسوجيٍت 

متوسط ؾبموع الكمية اؼبستهلكة يوميا من السعرات اغبرارية من طرؼ أفراد عينة البحث يقل ثانيا:        
 وتشَت الكثَت من اؼبصادر العلمية أف نقص اؼبدخوؿ  . %10بنسبة ال تقل عن عن الكمية اؼبنصوح هبا 

من السعرات اغبرارية عن ما يتطلبو مستوي اجملهود البدٍل للرياضي  لفًتة زمنية طويلة ، يساىم يف فقداف 
)العامري الوزف و ىذا األمر يؤثر سلبا على مستوى األداء وكذلك على اغبالة الصحية العامة للرياضي . 

2004 ،189) 
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  :المستهلك من الماء عند عينة البحثوصف  -4
 ( ينب الكمية اؼبأخوذة من اؼباء ألفراد عينة البحث16اعبدوؿ رقم )

 %النسبة اؼبئوية  التكرار  
 6,25 05 لًت يف اليـو 1أقل من 

 30 24 من لًت إىل لًت ونصف يف اليـو
 30 24 من لًت ونصف إىل لًتين يف اليـو

 21,25 17 من لًتين إىل ثبلث لًتات
 12,5 10 أكثر من ثبلث لًتات

  80 اجملموع
          

تبلميذ  5من خبلؿ اعبدوؿ الذي يبُت مقدار ما يستهلك من اؼباء عند عينة البحث فنجد أف             
تلميذ يستهلكوف مت لًت إىل لًت ونصف يوميا أي  24أما   %6.25يستهلكوف اقل من لًت يوميا بنسبة 

لًت يف اليـو  يف  2ونفس العدد والنسبة تنطبق على كمية االستهبلؾ من لًت ونصف إىل  %30بنسبة 
 10ليمثل  17من التبلميذ أي بعدد  %21.25لًت فتستهلكها  3حُت أف كمية اؼباء من لًتين إىل 

 لًتات يوميا.   3من  أكثرالتبلميذ الذين يستهلكوف  %12.5تبلميذ بنسبة 
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من أفراد عينة البحث يستهلكوف كمية ال تزيد  %75من الواضح يف الشكل البياٍل أعبله أف نسبة     
على لًتين من اؼباء يف اليـو فقط وىذه الكمية تعترب جيدة يف حالة أفراد ال يبارسوف نشاط بدٍل معترب ، 

،  (11رقم )عبدوؿ من أفراد عينة البحث حسب ا %60ولكن إذا علمنا أف متوسط مدة نشاط أكثر 
يزيد عن ساعة يوميا فأننا نستنتج أف ىذه الكمية غَت كافية ، حيث أف احتماؿ االلبفاض الشديد ؼبستوى 
السوائل يف جسم الرياضي يبقى وارد ، األمر الذي يؤدي إىل إعاقة األداء كما أنو لو أثار سلبية على 

 . (235، صفحة V.L.Katch ،2004) الصحة
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 المحور الثالث : عرض وتحليل نتائج  2-1-3
لتحقق من اؽبدؼ الثالث من الدراسة والذي يرمي إىل التعرؼ على العبلقة اؼبوجودة بُت مستوى       

دراسة الوعي الغذائي للتبلميذ الرياضيُت و اؼبمارسات الغذائية اؼبتبعة من طرفهم وبعد ربليل استمارة 
 :مت التوصل إىل النتائج التالية اؼبمارسات الغذائية 

 مستوى اؼبمارسات الغذائية لعينة البحث( يوضح 17اعبدوؿ رقم )
 النسبة اؼبئوية التكرار وصف اؼبمارسات

 %42 21 فبارسات غذائية ربتاج إىل ربسُت
 %68 29 فبارسات غذائية متوسطة
 00 00 فبارسات غذائية جيدة

)58 ±8,94( للنسبة الكلية اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري , 81 

 21من خبلؿ قراءتنا للجدوؿ يتضح أف عدد التبلميذ الذين ربتاج فبارساهتم الغذائية إىل ربسُت ىم     
يف حُت  %68تلميذ فكانت فبارساهتم الغذائية متوسطة  وجاءت نسبتهم  29أما   %42تلميذ بنسبة 

 مل يكن ىناؾ أي تلميذ يتميز دبمارسات غذائية جيدة.

 
       
من خبلؿ ما سبق نستنج أف أفراد عينة البحث يتبعوف فبارسات غذائية يف شكلها العاـ ربتاج إىل      

ربسُت ، وىذا يشمل البعدين الواردين ىذا احملور إي تعزيز اؼبمارسات اليت توفر الغذاء اؼبناسب 
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ؿ الغذاء . كما أكد الحتياجات التلميذ الرياضي من جهة ، وتعزيز اؼبمارسات الصحية اؼبصاحبة لتناو 
( بُت 0.05عند مستوى معنوية  0.59التحليل اإلحصائي وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائية ) ر=

اؼبمارسات و مستوى اؼبنافسة لدى أفراد عينة البحث حيث ربسنت اؼبمارسات عند التبلميذ الرياضيُت 
 الدوليُت . 

 عرض وتحليل نتائج المحور الرابع : 2-1-4
لئلجابة عن التساؤؿ الثالث للبحث استخدمت   : الغذائي لعينة البحثاستمارة الوعي  -

اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لكل عبارة يف الستمارة  الوعي الغذائي  والدرجة الكلية للوعي ونتائج 
 ( تبُت ذلك.ومن أجل تفسَت النتائج ونظرا ألف سلم اإلجابة ثبلثي ، اعتمدت النسب اؼبئوية19اعبدوؿ )

 اليت أشرنا إليها يف الفصل السابق)صفحة ..( وذلك على النحو اآليت:
( :مستوى وعي غذائي مرتفع .1.60% فأكثر إي متوسط حسايب أكرب من )80  

( :مستوى وعي غذائي متوسط .1.59إىل  1.20% إي متوسط حسايب من )79.9%إىل60من   

ذائي منخفض .( :مستوى وعي غ1.20% إي متوسط حسايب أقل من )60اقل من   

 ( يوضح اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لعينة البحث يف استمارة قياس الوعي الغذائي 18اعبدوؿ رقم )
مستوى 
 الوعي

النسبة 
 %اؼبئوية

اؼبتوسط 
 اغبسايب

 
رقم ػػػػػػػػػارةالعبػػػ

ال
 

 1 تتكوف الوجبة الغذائية اؼبتوازنة من ....... 0,7 35 منخفض

 2 أىم وظيفة للربوتينات يف جسم الرياضي ىي... 0,86 43 منخفض

 3 أىم وظيفة للسكريات يف جسم الرياضي ىي.... 1,58 79 متوسط

 4 أىم وظيفة للدىوف يف جسم الرياضي ىي.... 0,9 45 منخفض

 5 أىم وظيفة للفيتامينات واألمبلح اؼبعدنية يف جسم اإلنساف ىي.... 0,69 34,5 منخفض

 6 تتمثل أىم اؼبصادر الغذائية الغنية بالربوتينات يف...... 1,25 62,5 متوسط

 7 تتمثل أىم اؼبصادر الغذائية الغنية بالسكريات يف...... 0,92 46 منخفض

 8 تتمثل أىم اؼبصادر الغذائية الغنية بالدىوف...... 1,5 75 متوسط

 9 األمبلح اؼبعدنية يف..... تتمثل أىم اؼبصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات و 1,19 59,5 منخفض

 10 العناصر الغذائية الغنية بالطاقة اليت وبتاجها اعبسم أثناء اجملهود البدٍل ىي.. 0,74 37 منخفض
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 ( يوضح اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لعينة البحث يف استمارة قياس الوعي الغذائي 19تابع اعبدوؿ رقم )
مستوى 
 الوعي

النسبة 
 %اؼبئوية

اؼبتوسط 
 اغبسايب

 
رقم ػػػػػػػػػارةالعبػػػ

ال
 

 11 عدـ تناوؿ وجبة فطور الصباح يؤثر سلبا على األداء الرياضي 1,59 79,5 متوسط

 12 يعترب الربوتُت أفضل مصدر للطاقة عند الرياضي 0,85 42,5 منخفض

 13 ال تؤثر التغذية على األداء العقلي 1.55 77,5 متوسط

 14 أقرب وجبة كاملة هبب أف تكوف قبل أقل من ساعة  من وقت بداية اؼبنافسة. 0,85 42,5 منخفض

 15 غبـو األظباؾ مصدر لبعض األمبلح اؼبعدنية اؼبفيدة عبسم الرياضي 1,36 68 متوسط

(11-6تعترب "النشويات" من األغذية اليت هبب أف يستهلكها الرياضي ) 1,19 59,5 منخفض  16 مرة يف اليـو

 17 نوع من الفاكهة يف اليـو 4إىل 2هبب على الرياضي أف يستهلك من 1,19 59,5 منخفض

 18 إىل ثبلث مرات يف اليـو من اغبليب أو أحد مشتقاتو 2على الرياضي أف يستهلك  1,44 72 متوسط

 19 أو البيض أو السمك إىل ثبلث مرات يف اليـو من اللحـو 2على الرياضي أف يستهلك  1,11 55,5 منخفض

 20 عدـ االىتماـ بشرب اؼباء يؤثر على مستوى األداء الرياضي 1,48 74 متوسط

 21 أىم مصادر الكربوىيدرات "النشويات" ىي العجائن واألرز و البطاطا واغببوب 1,14 57 منخفض

 22 تساىم األغذية الكربوىيدراتية )النشوية( يف قدرة الرياضي على االسًتجاع  0,64 32 منخفض

 23 الكربوىيدرات "النشويات"  أصعب)أعسر( ىضما من الربوتُت والدىوف 0,6 30 منخفض

 24 استهبلؾ الفيتامينات بكثرة يفيد الرياضي 1,14 57 منخفض

 25 ينتج مرض فقر الدـ من نقص اغبديد 0,85 42,5 منخفض

 26 يعطي واحد غراـ من الربوتُت أربع   سعرات حرارية  1,13 56,5 منخفض

 27 ( سعرات حرارية9يعطي واحد غراـ من الدىوف تسع )  0,95 47,5 منخفض

 28 تعترب الفصولياء، والعدس واؼبكسرات  من مصادر الربوتُت  0,71 35,5 منخفض

 29 يُنصح الرياضيُت باستهبلؾ أضعاؼ كمية الربوتُت 0,71 35,5 منخفض

 30 كل استهبلؾ للربوتُت مفيد للرياضي 0,54 27 منخفض

 31 أفضل مصادر اغبديد ىي اللحـو اغبيوانية واألظباؾ  0,89 44,5 منخفض

 32 ال يشكل الكالسيـو  أنبية كبَتة يف تغذية الرياضي 1,13 56,5 منخفض

 33 ال تعترب النشويات "الكربوىيدرات" مصدرا للطاقة أثناء اجملهود البدٍل 0,78 39 منخفض

 34 غذائيالدىوف ضرورية يف إي نظاـ  1,18 59 منخفض
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 ( يوضح اؼبتوسطات اغبسابية والنسب اؼبئوية لعينة البحث يف استمارة قياس الوعي الغذائي 19تابع اعبدوؿ رقم )
مستوى 
 الوعي

النسبة 
 %اؼبئوية

اؼبتوسط 
 اغبسايب

 
رقم ػػػػػػػػػارةالعبػػػ

ال
 

 35 الطاقة تولد من الربوتُتإذا زاد استهبلؾ الرياضي للنشويات " للكربوىيدرات" فإف  0,8 40 منخفض

 36 اػبضر و الفواكو من مصادر للفيتامينات 1,59 79,5 متوسط

 37 الغذاء اؼبتوازف يليب حاجة الرياضي من كل الفيتامينات  1,55 77,5 متوسط

 38 الفيتامينات مصدر جيد للطاقة 0,49 24,5 منخفض

 39 شعور الرياضي بالعطش مطوال أثناء اجملهود ال يضر بصحتو  1,18 59 منخفض

 40 تعترب الدىوف أوؿ مصدر يستعُت بو اعبسم لتوليد الطاقة البلزمة للمجهود البدٍل العنيف 0,93 46,5 منخفض

 41 وبتاج الرياضي إىل اإلكثار من تناوؿ الربوتينات فقط للحصوؿ لزيادة قوة عضبلتو 0,96 48 منخفض

 42 دقيقة 30نظرا لسهولة ىضم اللحـو ينصح بتناوؽبا قبل التدريب أو اؼبنافسة  بأقل من  0,88 44 منخفض

 43 ( يف تغذية الرياضي يؤثر على صحة العظاموDنقص الفيتامُت ) 1,14 57 منخفض

 44 اغبليب مصدر للكالسيـو 1,51 75,5 متوسط

 45 % من كمية الطاقة اؼبستخدمة من طرؼ اعبسم من  الكربوىيدرات )النشويات(25  1,29 64,5 متوسط

 46 تساعد األمبلح اؼبعدنية على تنشيط عمل القلب و الكثَت من العمليات اغبيوية يف اعبسم 1,31 65,5 متوسط

 47 ل :بوتاسيـو ،صوديـو تعد اللحـو اغبمراء من األغذية اليت ربتوي على األمبلح اؼبعدنية مث 0,99 49,5 منخفض

 48 نقص التزود ببعض األمبلح اؼبعدنية  يؤدي إىل تأخر يف النمو 1,45 72,5 متوسط

 49 التغذية اؼبتوازنة تساىم يف اغبماية من اإلصابات الرياضية 1,59 79,5 متوسط

 50 عنصر اغبديد يساعد يف انتقاؿ األكسوجُت إىل العضبلت يف جسم الرياضي  1,19 59,5 منخفض

   متوسط العبارات   1007 53,7 منخفض

 

الوعي الغذائي لدى التبلميذ الذين يبارسوف أنشطة بدنية  مستوى( أف 19يتضح من اعبدوؿ )      
، 20، 15، 13، 8،11، 6، 3ورياضية يف اؼبرحلة الثانوية كاف متوسط على العبارات ذات األرقاـ )

( حيث تراوحت النسبة اؼبئوية لئلجابة يف ىذه العبارات بُت 49، 48، 46، 45، 44، 37، 36
قي العبارات ، حيث تراوحت النسبة اؼبئوية لبلستجابة %(، وكاف منخفضا يف با79.5-62.5%)

%(، ومل كبصل على إي عبارة ارتفع فيها مستوى الوعي .59.5-%35عليها بُت )  
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 االستبياف عرض نتائج استمارة الوعي الغذائي حسب األبعاد: 

 ( يبُت نتائج التحليل ألبعاد وعبارات استبياف الوعي الغذائي19اعبدوؿ رقم )

 مستوى الوعي النسبة اؼبئوية اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري للعبارات عدد العبارات البعد

 منخفض %51 (0.04) 1.03 10 اؼبعلومات األساسية يف التغذية

 منخفض %52.5 (0.10) 1.05 14 أغذية الطاقة

 منخفض %42.6 (0.15) 0.85 7 أغذية البناء
 متوسط %60.5 (0.12) 1.21 19 أغذية الوقاية

 

إذا نظرنا إىل مستوى الوعي الغذائي لدى عينة البحث حسب أبعاد االستبياف فإنو منخفض يف    
األبعاد الثبلث األوىل و متوسط يف البعد الرابع إي بعد اؼبعرفة بأغذية الوقاية والصيانة مثل الفيتامينات 

 البعد اؼبتعلق بأغذية ودورىا وكذلك األمبلح اؼبعدنية . ويظهر النقص الواضح يف مستوى الوعي  يف
%42البناء و النمو حيث مل تتعدى النسبة 

 (80و من اعبدولُت السابقُت تكوف نتائج العينة ككل حسب اعبدوؿ التايل: حيث )ف=
 ( يبُت مستوى الوعي الكلي لعينة الدراسة20اعبدوؿ رقم )

 النسبة اؼبئوية التكرار مستوي الوعي الغذائي
 %70 35 منخفضمستوى الوعي غذائي 

 %30 15 مستوى وعي  غذائي متوسط
 00 00 مستوى وعي مرتفع

 (15.76±)% 53.7 اؼبتوسط اغبسايب و االكبراؼ اؼبعياري

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية ؼبستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ الذين يبارسوف أنشطة بدنية     
( من ؾبموع %70ورياضية يف اؼبرحلة الثانوية دبدينة سعيدة. فقد جاء منخفض بنسبة ال تقل عن )

تلميذ يبلك ( من التبلميذ دبستوى وعي متوسط ف فيما مل قبد إي %30التبلميذ ،وسجلت نسبة  )
 وعي غذائي جيد.
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 80من خبلؿ ما سبق نستنتج أف مستوى الوعي الغذائي لدى عينة البحث اؼبسحي ، واؼبتكونة من       

تلميذ رياضي يف اؼبرحلة الثانوية ، منخفض حيث جاءت متوسطات أفراد العينة أقل من اؼبعدؿ اؼبطلوب 
الغذائي ، وىذا ما يعرب عن نقص واضح يف فهم و عبارة يف استمارة الوعي  50عبارة من أصل  35يف 

معرفة الكثَت من اؼبعلومات الغذائية اؼبهمة جدا يف تكوين نظرة علمية صحيحة  لؤلطعمة اؼبختلفة اؼبتاحة 
أف كم اؼبعلومات العلمية اؼبتوفرة  جوف بوؿللرياضي وما تقدمو لو من تنوع مصادرىا و فوائدىا ، ويشَت 

نة يؤثر على اختيارنا ومدى تفضيلنا ؽبا عن غَتىا من األطعمة. ففاكهة تفاح مثبل لدينا عن أطعمة معي
يفضلها الكثَت من اؼبراىقُت عن غَتىا من الفواكو نظرا لشهرهتا يف اجملاؿ الصحي . وىذا اؼبعٌت يتضح أيضا 

يحة حوؿ األطعمة يف مثاؿ آخر وىو اعبزر و تأثَته يف الرؤية . وعليو فأف توفر اؼبعلومة الغذائية الصح
 BLANC)  اؼبختلفة لدى الرياضي ،يوفر لو االختيار الصحيح لتغذيتو أكثر توازنا ومبلئمة لنشاطو.

2002, 10) 
 
 
 
 

%70 

%30 

%53,7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 مستوي الوعي الكلي لعينة البحث مستوى وعي غذائي متوسط مستوى وعي غذائي منخفض

 يوضح مستوى الوعي الغذائي عند عينة البحث( 10)الشكل البياني رقم 



118 
 

 دراسة االرتباط بين الوعي و الممارسات -5
 واؼبمارسات الغذائية( قيمة معامل االرتباط بُت مستوى الوعي الغذائي 21اعبدوؿ رقم )

 مستوى اؼبعنوية معامل االرتباط بَتسوف  حجم العينة اؼبتغَتات
 مستوى الوعي الغذائي

 مستوى اؼبمارسات الغذائية 
80 0.686 0.05 

 
دالة إحصائيا بُت مستوي الوعي الغذائي ارتباطية وجود عبلقة نستنتج  (21اعبدوؿ رقم )من خبلؿ      

،  0.05عند مستوى معنوية  ، وىي عبلقة طردية إهبابية  فبارساهتم الغذائية لدى التبلميذ و مستوي
وذبدر  اإلشارة  ىنا أف العبلقة ىنا ليست بالضرورة عبلقة سببية ، بل كما يشَت ؿبمد نصر الدين رضواف 

نبا إىل ،إىل  أف االرتباط اػبطي عبارة عن عبلقة متبادلة بُت متغَتين، حبيث تؤدي زيادة أو قلة يف أحد
، ويف حالة دراستنا ىذه فإننا  (267، صفحة 2006)رضواف،  تغيَت مواز بالضرورة يف اؼبتغَت اآلخر

نستنتج أف مستوى اؼبمارسات الغذائية يتأثر دبستوى الفهم واؼبعرفة بالتغذية و العكس صحيح . إي إذا 
 ربسن مستوى الوعي الغذائي عند الرياضي ربسنت  فبارساتو وعاداتو الغذائية .
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة التجريبية : 2-2
 العامة لعينة البحث التجريبية:اؼبعلومات  -1

نوية
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الكرة  كرة اليد كرة القدـ
 الطائرة

ألعاب  كرة السلة
 القوة

 صبباز

موع
اجمل
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 01 01 02 07 02 05 02 02 02 02 05 08 56 14 25 ثانوية طنجاوي

 00 00 02 05 00 00 01 01 02 03 05 14 43 10 23 ثانوية عبد اؼبؤمن

 01 01 04 12 02 05 03 03 04 05 10 22 50 24 48 اجملموع

 (1,50)±18.40 اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري للعمر بالسنوات

 (06,10)±61,00 اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري للوزف بالكيلوغراـ

 (08,10)± 175.20 اؼبتوسط واالكبراؼ اؼبعياري للطوؿ بالسنتمًت

 ( يوضح اؼبعلومات العامة  لعينة البحث التجرييب22اعبدوؿ رقم )
 24اختبلؼ التخصص الرياضي ألفراد عينة البحث التجرييب البالغ عددىم  أعبلهيتضح من اعبدوؿ      

رياضيُت والكرة الطائرة  04رياضيُت ، و كرة اليد ب  10تلميذ ، حيث  أف كرة القدـ كانت فبثلة ب 
رياضيُت أما اعبمباز فمثلو رياضي 04العبُت وكرة السلة ببلعبُت إثنُت و ألعاب القوى ب  03فبثلة ب

االكبراؼ ب كيلوغراـ(  61.00)بلغلدى أفراد عينة البحث لوزف ل اؼبتوسط اغبسايبفيما ىبص واحد . و 
يف حُت كاف اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري يف الطوؿ على التوايل ( ،6.10ه )اؼبعياري قدر 

( 18.40)ويف العمر اؼبقدر بالسنوات فاؼبتوسط اغبسايب كاف ( 8.10)و   سنتمًت(175.20)
 (.1.50)واالكبراؼ اؼبعياري بلغ 
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 (24)ف= (قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي)التجريبية  ةمستوى الوعي الغذائي للعينتوضيح   -2
 ( يوضح مستوى الوعي الغذائي لعينة البحث التجرييب قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي23اعبدوؿ رقم )

 النسبة اؼبئوية التكرار مستوي الوعي الغذائي
 %66 33 مستوى الوعي غذائي منخفض
 %34 17 مستوى وعي  غذائي متوسط

 00 00 مستوى وعي مرتفع
 (%56(إي نسبة ) 0.31±) 1.12 مستوى الوعي الغذائي الكلي للعينة 

( يتضح أف مستوى الوعي الغذائي ألفراد العينة التجريبية مل ىبتلف كثَتا 22من خبلؿ اعبدوؿ رقم )      
عبارة إي بنسبة  33الكلي يف العينة اؼبسحية . حيث حصلنا على مستوى وعي منخفض يف عن اؼبستوى 

 و وجد مستوى وعي متوسط يف باقي العبارات ، حيث قدرت النسبة ؽبذا اؼبستوى . (66%)
( ، ومل قبد إي عبارة كاف مستوى الوعي فيها جيد. وقدرت النسبة اؼبئوية للوعي لكل العينة %34ب)

 ( وىو مستوى وعي منخفض .%55.86اؼبتوسط اغبسايب لكل العبارات ب )اليت تقابل 

 
من خبلؿ اعبدوؿ والشكل البياٍل السابقُت نستنتج أف مستوى الوعي الغذائي للعينة التجريبية قبل تطبيق 

 الربنامج اإلرشادي منخفض .
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يوضح مستوى الوعي الغذائي للعينة التجريبية قبل تطبيق الربنامج ( 11)الشكل البياٍل رقم 
 اإلرشادي 
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 اإلرشادي:مستوى الوعي الغذائي لدى التالميذ الرياضيين قبل وبعد تطبيق البرنامج  -3
 (24حيث أظهر التحليل اإلحصائي للبيانات بعد تطبيق الربنامج النتائج التالية :)ف= 

 لعينة البحث التجرييبالبعدي  ( يبُت متوسط درجات االختبار القبلي و24اعبدوؿ رقم)

 االكبراؼ اؼبعياري ±اؼبتوسط اغبسايب االختبار
قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

اذباه الداللة 
 لصاحل

 (%56(إي ) 0.31±) 1.12 قبل تطبيق الربنامج
 البعدي 0.05 18.38

 (%84(إي )0.14±) 1.68 بعد تطبيق الربنامج
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود " ت "اختبار باستخداـ اإلحصائي التحليل ظهرأ و
 .البعدي لصاحل اإلرشادي الربنامج تطبيق وبعد قبل  

 
خبلؿ اعبدوؿ السابق أف الربنامج اإلرشادي أثر  إهبابا يف تنمية الوعي الغذائي  لدى العينة نستنتج من 

 .فاعليتو على يدؿ وىذا قيد الدراسة وىم فبارسي األنشطة البدنية والرياضية من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية.
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يبين النسب المؤية المقابلة للمتوسطات ( 12)الشكل البياني رقم
 الحسابية لمستوى الوعي قبل وبعد تطبيق البرنامج
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  :االستنتاجات العامة

إف التلميذ الرياضي هبب أف يتناوؿ غذاء ىبتلف عن غَته من األشخاص غَت الرياضيُت ، ألف غذاء        
الشخص العادي حسب الكيبلٍل قد يسبب عجزا ؿبددا يف متطلبات اعبهد البدٍل وأداءه ، والتعديل يف 

ة الغذائية  غذاء الرياضي يبكن أف يطور االقباز الرياضي خصوصا يف ما يسمى بعمليات زبزين الطاق
كاعببليكوجُت يف العضبلت والكبد ويبكن ترتيب الغذاء قبل اؼبنافسات و خبلؽبا بطريقة تسمح دبساعدة 

ويف حالة التبلميذ الرياضيُت ،  (95، صفحة 2009)الكيبلٍل،  الرياضي دوف أف يشكل ذلك إعاقة لو
د حاوؿ الطالب الباحث أف يلقي الضوء على عامل مهم يف التأثَت على اػباضعُت ؽبذه الدراسة ، فلق

وكذلك حالتو التغذوية ويف األخَت  اؼبمارسات  الغذائية للرياضي أال وىو مستوي معرفتو بالتغذية الرياضية
 تأثَت الربنامج اإلرشادي يف تنمية الوعي الغذائي ؽبؤالء الرياضيُت. 

 مكن التوصل إىل االستنتاجات التالية: من خبلؿ عرض وربليل النتائج أ
 توزيع اؼبسانبة الطاقوية للوجبات غَت سليم يف  النظاـ الغذائي اؼبتبع من أفراد عينة البحث. -
أفراد عينة البحث ال يستهلكوف األغذية بشىت أنواعها حسب حصص اؼبنصوح هبا من طرؼ اعبهات  -

 اؼبختصة .
، دىوف %07، بروتينات %80صر الغذائية )كربوىيدرات نسبة توزيع السعرات اغبرارية حسب العنا -

( يف النظاـ الغذائي اؼبتبع من طرؼ عينة البحث  زبتلف بشكل واضح عن النسب  منصوح هبا من 12%
 (.%25، دىوف %15، بروتينات %60طرؼ اعبهات الصحية اؼبختصة )كربوىيدرات 

االلبفاض الشديد ؼبستوى السوائل يف جسم الرياضي كمية اؼباء اؼبستهلكة غَت كافية ، حيث أف احتماؿ  -
 يبقى وارد ، األمر الذي يؤدي إىل إعاقة األداء كما أنو لو أثار عكسية على الصحة .

 أف أفراد عينة البحث يتبعوف فبارسات غذائية يف شكلها العاـ ربتاج إىل ربسُت .  -
 لميذ رياضي يف اؼبرحلة الثانوية ، منخفض ت 80الوعي الغذائي لدى عينة البحث اؼبسحي ، واؼبتكونة من  -
نستنتج وجود عبلقة دالة إحصائيا بُت مستوي الوعي الغذائي لدى التبلميذ و مستوي فبارساهتم الغذائية  -

 (.0.05عند مستوى معنوية ) 
الربنامج اإلرشادي ساىم يف تنمية مستوى الوعي الغذائي  للتبلميذ عينة البحث وبالتايل ربسُت فبارساهتم  -

 الغذائية. 
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 :بالفرضيات النتائج مقابلة
 بفرضيات دبقارنتها قمنا النتائج، مناقشة و عرض خبلؿ من عليها اؼبتحصل االستنتاجات ضوء على   

 :كالتايل النتائج كانت و البحث
 :األولى الفرضية

ال يتوفر النظاـ الغذائي اؼبتبع من طرؼ التبلميذ فبارسي "   الطالب الباحث أنو فيها افًتض اليت و     
 األنشطة الرياضية على التغذية اؼبنصوح هبا "

الطالب الباحث بتوزيع استمارة وصف النظاـ الغذائي اؼبتبع من  قاـ  الفرضية ىذه صحة إلثبات و      
تلميذ باؼبرحلة التعليم الثانوي دبدينة  80خبلؿ التذكَت بتغذية لثبلث أياـ ، على عينة البحث اؼبتكونة من 

مج سعيدة الذين يبارسوف أنشطة بدنية رياضية بانتظاـ ، وبعد إدخاؿ البيانات اؼبنبثقة عن استمارة يف برنا
حاسويب اؼبعد خصيصا لتتبع اغبالة الغذائية لؤلفراد وإعطاء إحصائيات دقيقة يف كل ما ىبص السعرات 
اغبرارية ومصادرىا و نصيب إي عنصر من العناصر الغذائية داخل النظاـ الغذائي لؤلفراد.  تبُت أف النظاـ 

وصايا الغذائية الصادرة عن اؼبنظمات الغذائي اؼبتبع من طرؼ التبلميذ الرياضيُت ال وبًـت الكثَت  من ال
    واعبهات الصحية اؼبختصة . 

 .ربققت قد األوىل البحث فرضية أف نقوؿ علية و
  :الثانية الفرضية

واليت افًتض فيها الطالب الباحث أف " مستوى الوعي الغذائي السائد عند فبارسي األنشطة البدنية       
 والرياضية من التبلميذ اؼبرحلة الثانوية منخفض"

ومن خبلؿ ما أظهرتو نتائج ربليل استمارة قياس الوعي الغذائي واليت أظهرت أف النسبة العامة       
( إي مستوي وعي غذائي منخفض ، وبالتايل نقوؿ أف الفرضي %53.7) انت ك  الستجابة عينة البحث

 الثانية للبحث قد ربققت. 
  الفرضي الثالثة:

مارسات اؼببُت اؼبستوى الوعي الغذائي و  طردية إهبابيةتوجد عبلقة ارتباطيو  و "أن فيها افًتضنا اليت و      
 . يف اؼبرحلة الثانوية " الرياضيةو فبارسي األنشطة البدنية لتبلميذ لالغذائية 
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عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  وجودإثبات  مت حيث الفرضية ىذه صحة النتائج أثبتت فقد    
التبلميذ الرياضيُت يف اؼبرحلة الثانوية و اليت قدر معاملها  اؼبمارسات الغذائية ومستوى الوعي الغذائي عند 

 (  1.15( بدرجة ثقة عالية )مستوى معنوية= 1.68)
 ربققت. قد الثالثة البحث فرضية أف نقوؿ علية و

  :الرابعة الفرضية
يستطيع الربنامج اإلرشادي اؼبقًتح أف يرفع من مستوى  واليت افًتض فيها الطالب الباحث مايلي :"      

 "اؼبرحلة الثانوية  التبلميذمن   الرياضيةو الوعي الغذائي لدى فبارسي األنشطة البدنية 
تلميذ رياضي ، وبعد  اغبصوؿ على نتائج  24لقد مت  تنفيذ الربنامج اإلرشادي على عينة متكونة من 

أظهرت نتائج ىذا االختبار  وجود فروؽ  ( ، "ت" ستيوذنت) اؿ اختباراػباـ ومعاعبتها إحصائيا باستعم
لصاحل االحتيار البعدي وىذا ما يدؿ على فاعلية الربنامج و دالة إحصائيا بُت اؼبتوسطات اغبسابية 

 اإلرشادي اؼبقًتح يف رفع مستوى الوعي الغذائي لعينة البحث.
 الفرضية العامة:

إهبابا يف تنمية الوعي الغذائي لدى فبارسي األنشطة البدنية والرياضية من  يؤثر الربنامج اإلرشادي "    
ومن خبلؿ ربقق الفرضيات الفرعية للدراسة السيما الفرضية الرابعة فإننا لبلص إىل " تبلميذ اؼبرحلة الثانوية 

 .ربقق الفرض العاـ لدراسة 
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 التوصيات :  

 يوصي الطالب الباحث بالتوصيات اآلتية:يف ضوء أىداؼ الدراسة ونتائجها 

  ضرورة االىتماـ باغبالة الغذائية للتلميذ الرياضي وؿباولة إهباد السبل لتعزيز السلوؾ الغذائي السليم
عن طريق تفعيل دور إهبايب لكل من يستطيع التأثَت يف اؼبمارسات واؼبعلومات الغذائية للرياضي 

 خاصة دور اؼبدرب .
  ربفيز التبلميذ الرياضيُت على التنويع يف مصادر الغذاء اؼبختلفة و تناوؿ  عدد اغبصص اؼبوصى

 هبا من اػبضر والفواكو  .
  إعطاء اؼبزيد من األنبية ؼبوضوع التغذية يف الدورات التكوينية للمربيُت و عاملُت يف اعبانب

 الرياضي.
  يي فرؽ األلعاب والفعاليات الرياضية إجراء دراسات مشاهبة يف الوعي الغذائي لدى رياض

 اؼبختلفة. وخاصة غَت اؼبتمدرسُت .
  إعطاء األنبية البلزمة ؼبوضوع التغذية الرياضية يف الدروس النظرية خبلؿ حصص الًتبية البدنية

 والرياضية باؼبؤسسات الًتبوية .
 . إجراء حبوث ودراسات يف التغذية و الوعي الغذائي لدى اإلناث الرياضيات 
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 الخالصة العامة :     
إىل التطور و التقدـ يف  باألساس راجع اغبديثة عرفو مستوى اؼبنافسات الرياضية  الذي التقدـ إف         

ربضَت الرياضيُت  و إعدادىم من كل اعبوانب ، و كبن نبلحظ كيف أصبحت التدريبات و اؼبنافسات 
اليـو أكثر كثافة وشدة ، فهي تلقي بأعباء بدنية ونفسية كبَتة على جسم الرياضي ، ولذلك زاد االىتماـ 

اضي و أشار يورجاف فيكنيو يف ىذا الشأف إىل أف بعملية االستشفاء و وبالتغذية و بأسلوب اغبياة  للري
،   (Weineck 1998, 614) اؼبستوي اؼبثايل يتطلب تدريب مثايل و راحة مثالية  و تغذية مثالية .

ومن ىنا تربز أنبية التغذية اؼبناسبة اؼبصاحبة لعملية إعداد الرياضيُت للمستويات العالية ، ويبكن أف يؤدي 
 على صحتو.إي نقص يف  تغذية الرياضي إىل مشاكل يف األداء بل  يبكن أف يتعدى ذلك إىل التأثَت 

ذ الرياضي يف اؼبرحلة الثانوية ال ىبرج عن ىذا اإلطار ،وكونو يبارس نشاط والتلمي .(09، 1998)الفتاح 
بدٍل رياضي تنافسي بانتظاـ فإنو حباجة دائمة إىل االىتماـ بتغذيتو وذلك  للمحافظة على مستوى أداءه 
من جهة و صحتو من جهة أخرى ، ولن يتأتى ىذا إال من خبلؿ إتباع فبارسات وسلوكات غذائية سليمة 

نية على معارؼ  علمية صحيحة ومؤكدة ، و حبكم أف اختيار األطعمة أثناء األكل يعود يف معظم مب
األوقات للتلميذ الرياضي ، فإنو هبد نفسو يف الكثَت من اغباالت غَت متأكد ىل سيختار األنسب لو أـ 

لتوعية دبختلف ما العكس ، وىنا يظهر الدور اؽباـ  للتوعية الغذائية للرياضيُت ، حيث تزودىم ىذه ا
وبتاجونو من معلومات ومعارؼ صحيحة يؤسسوف من خبلؽبا اختيارا سليما لؤلطعمة اؼبتاحة حسب ما 

 مشكلة فإ يعود  بالفائدة على أدائهم وعلى صحتهم ، وىذا ما يسمى بالوعي الغذائي لدى الرياضيُت ، 
تدريب الفئات  ؾباؿ يف عديدة لسنوات عملو خبلؿ من الباحث الطالب ذىن يف تبلورت قد البحث

، حيث الحظ وجود الكثَت من اؼبمارسات الغذائية  غَت السليمة اليت يتبعها البلعبوف  القدـ كرةالصغرى ل
و شيء نفسو يبلحظ عند الرياضيُت من ـبتلف التخصصات أخرى والذين أحتك هبم الطالب الباحث 

والية سعيدة ، ويرجح الطالب الباحث أف السبب  من خبلؿ حصص الًتبية البدنية يف العديد من ثانويات
،و اليت كاف من أىم أىدافها  الدراسة ىذه جاءت األساس ىذا علىيف ىذا ىو نقص الوعي الغذائي . و 

على مستوى الوعي الغذائي لدى التبلميذ الرياضيُت ، إضافة إىل التأكد من فاعلية برنامج    التعرؼ
ولتحقق   لدى التبلميذ اؼبمارسُت لؤلنشطة الرياضية يف اؼبرحلة الثانوية ، إرشادي يف تنمية الوعي الغذائي

من ىذه األىداؼ افًتض الطالب الباحث صبلة من الفرضيات كاف أنبها أف مستوى الوعي الغذائي لعينة 
ومن البحث منخفض، وأف الربنامج اإلرشادي يستطيع أف ينمي الوعي الغذائي لدى التبلميذ الرياضيُت .

حيث مت التطرؽ يف ىنا مت تقسيم ىذا البحث إىل بابُت أوؽبما للدراسة النظرية، والثاٍل للدراسة اؼبيدانية 
حيث مت واؼبتمثل يف الدراسة النظرية إىل صبع اؼبادة اػبربية اليت تدعم، وتعزز موضوع البحث  ؿالباب األو 

ائي من حيث مفهومو، وأىدافو وطرقو، أربعة فصوؿ، ضم الفصل األوؿ منها الوعي الغذتقسيمو إىل 
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والعوامل اؼبؤثرة فيو ، زيادة على تبياف خطوات ومراحل زبطيط وتنفيذ الربامج اإلرشادية  يف تنمية الوعي 
الغذائي، أما الفصل الثاٍل فتطرقنا فيو إىل موضوع التغذية الصحيحة من حيث  مفهومها وأسسها، 

نشاط البدٍل الرياضي بتعريفو، وإبراز أنواعو وخصائصو، وفوائده وأنبيتها، كما مت التعريج فيو على ال
الصحية، ، كم احتوى الفصل الثالث خصائص اؼبرحلة العمرية وكل ما يتعلق هبذه الفئة من تغَتات 
وتطورات من اعبانب اعبسمي، واغبركي، العقلي، واالجتماعي زيادة على التطرؽ إىل التغذية واؼبراىق ، أما 

 بع فشمل  أىم الدراسات اؼبشاهبة و التعليق عليها مربزا أىم أوجو االستفادة منها.الفصل الرا
أما الباب الثاٍل والذي احتوى على الدراسة اؼبيدانية فقد قسم ىو اآلخر إىل فصلُت، احتوى الفصل    

عبمع و اؼبيدانية  حيث استخدـ الطالب الباحث اؼبنهج اؼبسحي تاألوؿ على منهجية البحث، وإجراءا
اؼبعلومات حوؿ العينة ومستوى الوعي الغذائي السائد عند أفرادىا، واؼبنهج التجرييب لتأكد من فاعلية 
الربنامج اإلرشادي ، و التطرؽ جملتمع البحث الذي تكوف من التبلميذ اؼبمارسُت لؤلنشطة البدنية الرياضية 

تلميذ للدراسة اؼبسحية  80وتكونت من بثانويات مدينة سعيدة ، والعينة اليت اختَتت بطريقة مقصودة 
تلميذ للدراسة التجريبية . وكل ما تعلق بأدوات الدراسة حيث مت إثبات األسس العلمية لؤلداة وىي  24و

االستبياف الذي أستخدـ يف الدراسة اؼبسحية ومت كذلك عرض كيفية تصميم وتنفيذ الربنامج إرشادي الذي 
الفصل الثاٍل ففيو مت عرض ومناقشة النتائج اؼبتوصل إليها ، ومقارنة  استخدـ يف الدراسة التجريبية، أما

النتائج بالفرضيات، ومن خبلؿ ىذه األخَتة استنتج الطالب أف مستوى الوعي الغذائي السائد عند عينيت 
الدراسة قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي منخفض ، وأف الربنامج اإلرشادي استطاع تنمية الوعي الغذائي 

ضرورة االىتماـ باغبالة الغذائية للتلميذ الرياضي وؿباولة  توصيات من أنبهاالتبلميذ الرياضيُت ليخرج ب لدى
هبايب اإلدور التفعيل التوعية و إهباد السبل لتعزيز السلوؾ الغذائي السليم يف النوادي الرياضية عن طريق 

وقد استعاف الطالب دبجموعة ، اؼبدربللرياضي خاصة دور  الوعي الغذائي لكل من يستطيع التأثَت يف 
 مرجع باللغتُت العربية واألجنبية.100من اؼبصادر واؼبراجع بلغ عددىا 
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 : االستبياف11اؼبلحق رقم  -

 : قائمة احملكمُت12اؼبلحق رقم  -

 : الربنامج اإلرشادي  13اؼبلحق رقم  -

 : أساتذة الًتبية البدنية والرياضية سواعد البحث14اؼبلحق رقم  -

الربنامج اؼبعاجل للبيانات الغذائية بتعريف : 15اؼبلحق رقم  -
NUTRILOG                               

 بعض الصور أثناء تنفيذ الربنامج اإلرشادي :06اؼبلحق رقم  -

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 11اؼبلحق رقم 

 االستبياف

 

 



 

 اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة عبد اغبميد بن باديس

 مستغاًل

 معهد الًتبية البدنية والرياضية

 

 السالـ عليكم....وبعد

 

يف إطار اقباز مذكرة ماجستَت  حوؿ التغذية و الوعي الغذائي لدى التبلميذ الرياضيُت ، نرجو منك عزيزي التلميذ       
أف سبؤل ىذه االستمارة ، وأنت مشكور على جديتك والتزامك بكتابتك للمعلومات حسب ما تعرفو وتعيشو يف واقعك ، 

 إشارة تدؿ على من مؤلىا . فبل تًتدد يف خدمة العلم .  ونذكرؾ عزيزي الطالب أف استمارة ال ربمل إي

 عنواف الدراسة :

 

 "فاعلية برنامج إرشادي لتنمية  الوعي الغذائي عند الرياضيين من تالميذ المرحلة الثانوية"

 

 :لطالب الباحث :                                                                       السيد المشرؼ ا

 مزوز غوثي                                                                           د/ بوصبعة بلوفة 

 

 تقبلوا فائق الشكر والتقدير.

 

 :مستوى فهمك للتغذية  تنميةلتثقيفي ىل ترغب في المشاركة في برنامج 

  :ال:                                                            نعم                           



 

 المعلومات العامة المحور األوؿ :

 ....اؼبؤسسة:....................... اسم -4الوزف :....... - 3الطوؿ :......     - 2.....السن:. -1
 العمرية:....................ما ىي الرياضة اليت سبارسها؟  ............................الفئة  -5
( يف أماـ اإلجابة Xكم سبارس من ساعة يف األسبوع؟ )مع حساب حصة الًتبية البدنية (ضع عبلمة ) -6

 اؼبناسبة.
  ساعات 08إىل:  06من:    أفل من: ساعتُت

  ساعات 10إىل:  08من:   ساعات 04إىل:  02من: 
  أكثر من عشر ساعات  ساعات 06إىل:  04من: 

 
 ( أماـ اإلجابة اؼبناسبة.Xما ىو مستوى اؼبنافسات اليت تشًتؾ فيها؟ ضع عبلمة )  -7

  مستوى وطٍت   مستوى والئي
  مستوى دويل  مستوى جهوي

ما ىو مصدر حصولك على اؼبعلومات و النصائح واإلرشادات اػباصة بتغذيتك ؟)يبكن أف زبتار أكثر  -8
 (يف خانة اؼبقابلة ؽبا(X)من إجابة حسب ما ينطبق عليك بوضع عبلمة 

  من الصيديل أو طبيب عاـ   أعتمد على نفسي
  من طبيب ـبتص يف التغذية  من العائلة

  من اعبرائد واجملبلت  من اؼبدرب 
  من اإلذاعة والتلفزيوف   من األصدقاء
  اإلشهار التجاري دبختلف وسائلو  من اإلنًتنيت

  حددىا:............................ أخرى  من اؼبسار الدراسي
 

ىل سبق لك أف تلقيت إي دروس أو برامج للرفع من مستوى معرفتك بالتغذية الرياضية ؟ ضع عبلمة  -9
(X.أماـ اإلجابة اؼبناسبة )  
 ال:    نعم :                             

 
 
 
 
 
 
 



 

 التلميذ الرياضي:المتبع  من طرؼ  النظاـ الغذائي وصف المحور الثاني :
أف تتذكر و تصف لنا بدقة وتفصيل كل ما تناولتو مع توضيح الكمية   -من فضلك –حاوؿ  

مع عدـ ملئ الخانة الخاصة خبلؿ آخر ثبلث أياـ تدريب لديك حسب اعبداوؿ التالية 
 : بالَوجبة التي لم تتناولها

 فطور الصباح -1
 احملتوى التوقيت 
اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  األوؿ

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثاٍل

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثالث

 
 خبلؿ الصباح)وجبة خفيفة(:  -1

 احملتوى التوقيت 
اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  األوؿ

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثاٍل

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثالث

 

 الغداء )أو وجبة منتصف النهار(:  -2
 احملتوى التوقيت 
اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  األوؿ

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثاٍل

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثالث

 



 

 
 خبلؿ اؼبساء:  -3

 احملتوى التوقيت 
اليـو 
 األوؿ

 .......................................................................................................................................................................... 

اليـو 
 الثاٍل

 .......................................................................................................................................................................... 

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثالث

 العشاء :  -4
 احملتوى التوقيت 
اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  األوؿ

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثاٍل

اليـو 
 ..........................................................................................................................................................................  الثالث

 

 ( أماـXما ىو معدؿ مرات شربك للماء يف يـو اؼبنافسات أو التدريبات الشاقة ؟ ضع عبلمة ) -10
 اإلجابة اؼبناسبة.

  دبعدؿ أربع مرات يف اليـو   أو أقل  يف اليـو   دبعدؿ مرتُت
  دبعدؿ أكثر من أربع مرات يف اليـو  دبعدؿ  ثبلث مرات يف اليـو

 
لًت  1.5ما ىو معدؿ كمية اؼباء اليت تشرهبا يف كل مرة؟  " كوب يساوي ربع قارورة ماء معدٍل سعة  -11

 اإلجابة اؼبناسبة.( أماـ X" ضع عبلمة )
  ثبلث أكواب أو أكثر يف كل مرة    دبعدؿ كوب واحد يف كل مرة

  ال أعرؼ  دبعدؿ كوبُت يف كل مرة
 

 



 

من فضلك  –: اقرأ العبارات التالية لممارسات  الغذائية المتبعة من طرؼ التلميذ الرياضياستمارة  ا :المحور الثالث
( حبسب ما يتطابق   إلى حد ما"ال ينطبق علي" ،  ال"ينطبق علي" ، نعم)( يف إحدى اػبانات:  Xو ضع عبلمة ) -

 مع اؼبمارسات الغذائية اؼبتبعة من طرفك. 
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    أشرب اؼباء فقط إذا أحسست بالعطش 16
    أتناوؿ اؼبكسرات من مرة إىل مرتُت على األكثر يف األسبوع 17
    قي العادة ال زبتلف تغذييت قبل التدريب عن تغذييت قبل اؼبنافسة  18
    أستهلك مرتُت على األقل من اغبليب يوميا  19
    الصباح )مثل وجبة خفيفة على الساعة العاشرة(متعود دائما على تناوؿ وجبة خفيفة أثناء  20
    متعود دائما على تناوؿ وجبة خفيفة أثناء اؼبساء )مثل وجبة خفيفة الساعة  اػبامسة مساءا( 21
    أقـو دائما بتخطيط وتنظيم مواعيد وجبايت الغذائية  22
    الربوتُت" من دوف استشارة طبيةأستعُت باؼبكمبلت الغذائية "مثل أقراص الفيتامُت أو بودرة  23
يف كثَت من أوقات أأجل تناوؿ وجبة الغداء )وجبة منتصف النهار( لضيق الوقت أو لتزامنها  24

 مع وقت التدريب
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    وجبة العشاءيف كثَت من أوقات أزبلى على  25
    األوؿ ما أقـو بو بعد التدريب الشاؽ واؼبطوؿ مباشرة ىي شرب اؼباء  26
    ألتـز باؼبراقبة الدقيقة لتغذييت أثناء السفر للمشاركة يف اؼبنافسات  27
    أجري دوريا كشف طيب على جهازي اؽبضمي مرة على األقل يف كل سنة 28
    أمل يف اؼبعدة أثناء التدريب أو أثناء اؼبنافسةأعاٍل يف بعض األحياف من  29
ىذا األخَت  أتدرب يف معظم األحياف أثناء اعبو اغبار دوف شرب إي كمية من اؼباء لعدـ توفر 30

 يف مكاف التدريب
   

    أستهلك من اػبضر ما معدلو مرة واحدة يوميا على األقل   31
    أقـو دائما بتنظيف يداي قبل األكل  33
أركز أثناء فًتة االسًتجاع بعد التدريبات أو اؼبنافسة على تناوؿ وجبات غنية بالربوتُت  32

 والفيتامينات 
   

    ال أشرب اؼباء أثناء اؼبنافسة ألٍل أرى أنو يعرقل أدائي  34
    أغَت يف مواعيد وجبايت الغذائية دائما حسب الدراسة وأوقات التدريبات 35
    من "الصلطة" قبل الوجبات الرئيسية دائماأتناوؿ طبق  36
    أنتبو على تاريخ صبلحية األغذية اؼبعلبة اليت أتناوؽبا 37
    والسعرات اغبرارية اليت تكوف األغذية اؼبعلبة اليت أتناوؽبا أنتبو إىل قراءة قائمة العناصر الغذائية 38
    األغذية من ؿبتويات وسعرات يف معظم األوقات ال أستطيع فهم ما يكتب على علب  39
    اليت أضطر لعدـ تناوؽبا يف أعتمد على الوجبات السريعة لتعويض الوجبات الغذائية الرئيسية  40
    ال أجد إي فرؽ واضح بُت تغذييت وتغذية أقراٍل من غَت الرياضيُت 41
    يف العادة ال أنظف أسناٍل بعد األكل 42
غالبا ما أعوض الوجبات الرئيسية اليت أضطر لعدـ تناوؽبا بأطعمة حلوة اؼبذاؽ مثل الشكوالطة  43

 أو اغبلويات 
   

    يف معظم األحياف بعد انتهائي من التدريب أتناوؿ وجبة غذائية غنية و متنوعة  44
) بسبب اإلصابة أو ال أغَتر يف نظامي الغذائي عندما أتوقف اضطراريا عن التدريب ؼبدة طويلة  45

 اؼبرض(
   

    غالبا ما أشرب اؼباء أثناء األكل أو قبل ذلك بفًتة وجيزة  46
    أتناوؿ نفس األطعمة تقريبا كل يـو 47
    يف الكثَت من األحياف أجرب نفسي على تناوؿ بعض األطعمة اليت ال أشتهيها بسبب فائدهتا  48
    كثَتا ما أتناوؿ وجبة غذائية غنية ومتنوعة قبل بداية اؼبنافسة بأقل من ساعة واحدة   49
    غالبا ما أحتسي الشاي أو القهوة بعد وجبيت الغداء أو العشاء مباشرة 50



 

  .مستوى الوعي الغذائي لدراسةاستمارة المحور الرابع : 

 ( في المربع المقابل لها .X)اختر إجابة واحدة فقط بوضع عالمة الجزء األوؿ : 
 

 تتكوف الوجبة الغذائية المتوازنة من العناصر الغذائية التالية: -1
 بروتينات+ دىوف............................ -
 ...كربوىيدرات +ألياؼ + ماء................ -
 فيتامينات + أمبلح معدنية................... -
 سبق...................................كل ما  -
 .....................................غَت متأكد -

 أىم وظيفة للبروتينات في جسم الرياضي ىي : -2
 إنتاج وذبديد الطاقة........................... -
 ....الصيانة والوقاية من األمراض............... -
 ...نمو..........بناء وتصليح وذبديد اػببليا وال -
 .......................................غَت متأكد -

 أىم وظيفة للسكريات في جسم الرياضي ىي : -3
 إنتاج وذبديد الطاقة..........................  -
 ....الصيانة والوقاية من األمراض............... -
 ....بناء وتصليح وذبديد اػببليا والنمو......... -
 ....................................تأكدغَت م -

 أىم وظيفة للدىوف في جسم الرياضي ىي: -4
 إنتاج وذبديد الطاقة............................ -
 ...الصيانة والوقاية من األمراض............... -
 ...بناء وتصليح وذبديد اػببليا والنمو.......... -
 ..................................غَت متأكد -

 أىم وظيفة للفيتامينات واألمالح المعدنية في جسم االنساف ىي: -5
 أنتاج وذبديد الطاقة............................ -
 ..الصيانة والوقاية من األمراض................ -
 ....بناء وتصليح وذبديد اػببليا والنمو.......... -
 ..................................غَت متأكد -

 
 
 



 

 تتمثل أىم المصادر الغذائية الغنية بالبروتينات في : -6
 .. .العجائن ومنتجات اغببوب ، األرز ، البطاطا.......... -
 ...الزبدة ، الزيوت والشحـو اغبيوانية..................... -
 ...اللحـو ،البيض، السمك و البقوؿ واؼبكسرات.......... -
 اػبضر والفواكو.......................................... -
 ...........................................غَت متأكد -

 تتمثل أىم المصادر الغذائية الغنية بالسكريات في : -7
 ... ..العجائن ومنتجات اغببوب ، األرز ، البطاطا........  -
 ...................الزبدة ، الزيوت والشحـو اغبيوانية.. -
 اللحـو ،البيض، السمك و البقوؿ واؼبكسرات.......... -
 ............................اػبضر والفواكو.......... -
 ..........................................غَت متأكد -

 تتمثل أىم المصادر الغذائية الغنية بالدىوف في : -8
 .األرز ، البطاطا .........العجائن ومنتجات اغببوب ،  -
 الزبدة ، الزيوت والشحـو اغبيوانية..................... -
 اللحـو ،البيض، السمك و البقوؿ واؼبكسرات.......... -
 .............................اػبضر والفواكو.......... -
 ............................................غَت متأكد -

 المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات و األمالح المعدنية في :تتمثل أىم  -9
 ...العجائن ومنتجات اغببوب ، األرز ، البطاطا..........  -
 ...الزبدة ، الزيوت والشحـو اغبيوانية..................... -
 ..اللحـو ،البيض، السمك و البقوؿ واؼبكسرات.......... -
 ..............................اػبضر والفواكو.......... -
 ............................................غَت متأكد -

 العناصر الغذائية الغنية بالطاقة التي يحتاجها الجسم أثناء المجهود البدني ىي :  -10
 الربوتينات............................................... -
 .............................الفيتامينات.................. -
 .األمبلح اؼبعدنية ........................................ -
 الدىوف والسكريات...................................... -
 .................................................غَت متأكد -
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غَت  خطأ صح العبارة كد
متأ

 

    عدـ تناوؿ وجبة فطور الصباح يؤثر سلبا على األداء الرياضي 01
    الرياضييعترب الربوتُت أفضل مصدر للطاقة عند  02
    ال تؤثر التغذية على األداء العقلي 03
    أقرب وجبة كاملة هبب أف تكوف قبل أقل من ساعة  من وقت بداية اؼبنافسة. 04
    غبـو األظباؾ مصدر لبعض األمبلح اؼبعدنية اؼبفيدة عبسم الرياضي 05
(11-6) دبعدؿ تعترب "النشويات" من األغذية اليت هبب أف يستهلكها الرياضي 06     مرة يف اليـو
    نوع من الفاكهة يف اليـو 4إىل 2هبب على الرياضي أف يستهلك من 07
    إىل ثبلث مرات يف اليـو من اغبليب أو أحد مشتقاتو 2على الرياضي أف يستهلك  08
    أو البيض أو السمك من اللحـوإىل ثبلث مرات يف اليـو  2على الرياضي أف يستهلك  09
    عدـ االىتماـ بشرب اؼباء يؤثر على مستوى األداء الرياضي 10
    أىم مصادر الكربوىيدرات "النشويات" ىي العجائن واألرز و البطاطا واغببوب 11
    تساىم األغذية الكربوىيدراتية )النشوية( يف قدرة الرياضي على االسًتجاع  12
    ىضما من الربوتُت والدىوفالكربوىيدرات "النشويات"  أصعب)أعسر(  13
    استهبلؾ الفيتامينات بكثرة يفيد الرياضي 14
    ينتج مرض فقر الدـ من نقص اغبديد 15
    يعطي واحد غراـ من الربوتُت أربع   سعرات حرارية  16
    ( سعرات حرارية9يعطي واحد غراـ من الدىوف تسع )  17
    واؼبكسرات  من مصادر الربوتُتتعترب الفصولياء، والعدس   18
    يُنصح الرياضيُت باستهبلؾ أضعاؼ كمية الربوتُت 19
    كل استهبلؾ للربوتُت مفيد للرياضي 20
    أفضل مصادر اغبديد ىي اللحـو اغبيوانية واألظباؾ  21
    ال يشكل الكالسيـو  أنبية كبَتة يف تغذية الرياضي 22
    "الكربوىيدرات" مصدرا للطاقة أثناء اجملهود البدٍلال تعترب النشويات  23
    الدىوف ضرورية يف إي نظاـ غذائي 24
    إذا زاد استهبلؾ الرياضي للنشويات " للكربوىيدرات" فإف الطاقة تولد من الربوتُت 25
    اػبضر و الفواكو من مصادر للفيتامينات 26
    الغذاء اؼبتوازف يليب حاجة الرياضي من كل الفيتامينات  27
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كد خطأ صح العبارة
 متأ

غَت
 

    الفيتامينات مصدر جيد للطاقة 28
    ال يضر بصحتو البدٍل شعور الرياضي بالعطش مطوال أثناء اجملهود  29
    اعبسم لتوليد الطاقة البلزمة للمجهود البدٍل العنيف تعترب الدىوف أوؿ مصدر يستعُت بو 30
    وبتاج الرياضي إىل اإلكثار من تناوؿ الربوتينات فقط للحصوؿ لزيادة قوة عضبلتو 31
    دقيقة 30نظرا لسهولة ىضم اللحـو ينصح بتناوؽبا قبل التدريب أو اؼبنافسة  بأقل من  32
    الرياضي يؤثر على صحة عظامو( يف تغذية Dنقص الفيتامُت ) 33
    اغبليب مصدر للكالسيـو 34
    من كمية الطاقة اؼبستخدمة من طرؼ اعبسم من  الكربوىيدرات )النشويات( 25%  35
    تساعد األمبلح اؼبعدنية على تنشيط عمل القلب و الكثَت من العمليات اغبيوية يف اعبسم 36
    األغذية اليت ربتوي على األمبلح اؼبعدنية مثل :بوتاسيـو ،صوديـو تعد اللحـو اغبمراء من  37
    نقص التزود ببعض األمبلح اؼبعدنية  يؤدي إىل تأخر يف النمو 38
    التغذية اؼبتوازنة تساىم يف اغبماية من اإلصابات الرياضية 39
    عنصر اغبديد يساعد يف انتقاؿ األكسوجُت إىل العضبلت يف جسم الرياضي  40
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 األساتذة والدكاترة احملكمُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 قائمة الدكاترة واألساتذة المحكمين

 مكاف العمل التخصص  اسم األستاذ الرقم
 جامعة مستغاًل الفسيولوجيا وطب الرياضياستاذ  األستاذ الدكتور ؿبمد رياض الراوي 01
 جامعة مستغاًل استاذ منهاج البحث وعلم الًتبية األستاذ الدكتور عطاء اهلل أضبد 02
 جامعة مستغاًل استاذ علم النفس الدكتور زيتوٍل عبد القادر 03
 جامعة مستغاًل أستاذ علم النفس الدكتور توايت بن قبلوز 04
 جامعة مستغاًل أستاذ الفسيولوجيا وطب الرياضي بوصبعةالدكتور بلوفة  05
 جامعة مستغاًل أستاذ الطب الرياضي والتغذية الدكتور بوقرمونة بن يوسف 06
 جامعة مستغاًل أستاذ الطب الرياضي والتغذية الرياضية الدكتور بلقادة 07
 جامعة مستغاًل أستاذة الطب الرياضي والتغذية الرياضية الدكتورة بلباي فاطمة 08
 عيادة خاصة طبيب عاـ الدكتور ثابت ؿبمد 09
 نادي مولودية اغبساسنة طبيب عاـ الدكتور مضموف ؿبمد 10
 نادي مولودية اغبساسنة طبيب عاـ الدكتور عامر اعبيبليل 11
 جامعة تيارت علم النفس األستاذ مرزوقي ؿبمد 12
 جامعة مستغاًل الرياضيالتدريب  األستاذ سنوسي عبد الكرَل 13
 جامعة تيارت اإلحصاء  األستاذ ؿبمود أبو العباس 14
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 الربنامج اإلرشادي

 

 

 

 

 



 

 اسم البرنامج : 
 برنامج أرشادي للرفع من مستوى الوعي الغذائي لدى الرياضيُت من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية.

 الهدؼ األساسي للبرنامج:
يهدؼ الربنامج أساسا إىل رفع مستوى الوعي والفهم بالتغذية الرياضية الصحيحة عند الرياضيُت  من 

 التبلميذ اؼبرحلة الثانوية. 
 األىداؼ الفرعية للبرنامج:

إكساب التبلميذ الرياضيُت يف اؼبرحلة الثانوية أىم اؼبعلومات واؼبعارؼ اػباصة بالتغذية الرياضية  -6
 ىا على  االقباز الرياضي خاصة وعلى صحة بشكل عاـ.الصحيحة ،ومدى تأثَت 

التعرؼ على أغذية البناء وفهم أىم تأثَتاهتا على صحة الرياضي ومستوى أداءه ،و ربديد  -7
 األطعمة احملتوية على ىذه األغذية.

 التعرؼ على أغذية الطاقة ،وأىم مصادرىا ،وفهم أثرىا على صحة الرياضي وأداءه. -8

 لصيانة والوقاية ،وأىم مصادرىا وأنبيتها بالنسبة للرياضي.التعرؼ على أغذية ا -9

 إعطاء  الرياضي أىم اإلرشادات والنصائح عبعل تغذيتو صحيحة ومناسبة. -11

 الفئة المستهدفة:
 التبلميذ الرياضيُت يف اؼبرحلة التعليم الثانوي. -

 :مدة البرنامج
 دقيقة. 61طبس ؿباضرات مدة كل ؿباضرة  -

 طريقة التقييم :
 استمارة قياس مستوى الوعي الغذائي على الرياضيُت  قبل تطبيق الربنامج.توزع  -

 توزع استمارة قياس مستوى الوعي الغذائي على الرياضيُت  بعد تطبيق الربنامج. -

 
 
 
 

 



 

 البرنامج
 المحاضرة األولى:

مراحل  عنواف احملاضرة
ؼبدة احملاضرة

ا
 

 الوسائل اؼبستعملة احملتوى األىداؼ التعليمية

اؼبعلومات  أىم
واؼبعارؼ اػباصة 
بالتغذية الرياضية 
الصحيحة ،ومدى 
تأثَت ىذه األخَتة 

على االقباز 
الرياضي خاصة 

وعلى صحة بشكل 
 عاـ

مرحلة 
 سبهيدية

1
1

 
ائق

دق
 

ترغيب اؼبشاركُت وربفيزىم للمشاركة االهبابية  -
 يف احملاضرة.

 ربسيس اؼبشاركُت بأنبية اؼبوضوع  -
 الًتحيب باؼبشاركُت

 
 
 

جهاز عرض  -
 الشرائح

 

احملاضرة  -
 التثقيفية

 
 

نشرات  -
 إرشادية

صندوؽ  -
الستقباؿ 

 األسئلة

مرحلة 
 رئيسية

4
1

 
يقة

دق
 

أف يكتشف و يفهم الرياضيوف أىم  -
اؼبعلومات واؼبعارؼ اػباصة بالتغذية الرياضية 

 الصحيحة واؼبتوازنة .

أف يفهم الرياضيوف أىم اؼبشاكل الصحية  -
 غَت سليم.اؼبًتتبة عن نظاـ غذائي 

أف يفهم الرياضيوف مدى تأثَت التغذية  على  -
 مستوى أدائهم الرياضي. 

 احملاضرة التثقيفية

مرحلة 
 ختامية

1
1

 
ائق

دق
 

 إبداء الرأي و االستفسار. -

 حلقة نقاش

 
 المحاضرة الثانية:

مراحل  عنواف احملاضرة
ؼبدة احملاضرة

ا
 

 الوسائل اؼبستعملة احملتوى األىداؼ التعليمية

 
 
 
 

التعرؼ على أغذية 
البناء وفهم أىم 

تأثَتاهتا على صحة 
الرياضي وأداءه ،و 
ربديد األطعمة 
احملتوية على ىذه 

 األغذية.

 

مرحلة 
1 سبهيدية

1
 

ائق
دق

 

ترغيب اؼبشاركُت وربفيزىم للمشاركة االهبابية  -
 يف احملاضرة.

 ربسيس اؼبشاركُت بأنبية اؼبوضوع  -

  الًتحيب باؼبشاركُت
 
 

 جهاز عرض -
 الشرائح

 

احملاضرة  -
 التثقيفية

 
 

نشرات  -
 إرشادية

صندوؽ  -
الستقباؿ 

 األسئلة

مرحلة 
 رئيسية

4
1

 
يقة

دق
 

التعرؼ على أغذية البناء والتفرؽ بينها.  -
 وربديد دورىا يف جسم الرياضي

إهباد العبلقة بُت نقص العناصر الغذائية  -
البنائية وبعض اؼبشاكل الصحية اجملودة عند 

 الرياضيُت.

القدرة على ربديد األطعمة احملتوية على  -
 أغذية البناء 

 احملاضرة التثقيفية

مرحلة 
1 ختامية

1
 

ائق
دق

 

 حلقة نقاش إبداء الرأي و االستفسار. -



 

 المحاضرة الثالثة:

 عنواف احملاضرة
مراحل 
ؼبدة احملاضرة

ا
 

 الوسائل اؼبستعملة احملتوى األىداؼ التعليمية

التعرؼ على أغذية 
،وأىم الطاقة 

مصادرىا ،وفهم 
أثرىا على صحة 
 الرياضي وأداءه.

 

مرحلة 
 سبهيدية

1
1

 
ائق

دق
 

ترغيب اؼبشاركُت وربفيزىم للمشاركة االهبابية  -
 يف احملاضرة.

 ربسيس اؼبشاركُت بأنبية اؼبوضوع  -
 الًتحيب باؼبشاركُت

 
 
 

جهاز عرض  -
 الشرائح

 

احملاضرة  -
 التثقيفية

 
 

نشرات  -
 إرشادية

صندوؽ  -
الستقباؿ 

 األسئلة

مرحلة 
 رئيسية

4
1

 
يقة

دق
 

التعرؼ على أغذية الطاقة والتفريق بينها.  -
 وربديد دورىا يف جسم الرياضي.

 إعطاء أمثلة عن مصادر غنية بأغذية الطاقة  -

إهباد العبلقة بُت أغذية الطاقة و بعض  -
 اؼبشاكل الصحية اؼبوجودة عند الرياضيُت   

 احملاضرة التثقيفية

مرحلة 
 ختامية

1
1

 
ائق

دق
 

 إبداء الرأي و االستفسار. -

 حلقة نقاش

 المحاضرة الرابعة:

 عنواف احملاضرة
مراحل 
ؼبدة احملاضرة

ا
 

 الوسائل اؼبستعملة احملتوى األىداؼ التعليمية

التعرؼ على أغذية 
الصيانة والوقاية 
،وأىم مصادرىا 
وأنبيتها بالنسبة 

 للرياضي.

 

مرحلة 
 سبهيدية

1
1

 
ائق

دق
 

اؼبشاركُت وربفيزىم للمشاركة االهبابية ترغيب  -
 يف احملاضرة.

 ربسيس اؼبشاركُت بأنبية اؼبوضوع  -
 الًتحيب باؼبشاركُت

 
 
 

جهاز عرض  -
 الشرائح

 

احملاضرة  -
 التثقيفية

 
 

نشرات  -
 إرشادية

صندوؽ  -
الستقباؿ 

 األسئلة

مرحلة 
 رئيسية

4
1

 
يقة

دق
 

التعرؼ على أغذية الصيانة والوقاية. وربديد  -
 جسم الرياضي.دورىا يف 

إعطاء أمثلة عن مصادر غنية بأغذية الصيانة  -
 والوقاية 

إهباد العبلقة بُت أغذية الصيانة والوقاية و  -
بعض اؼبشاكل الصحية اؼبوجودة عند 

 الرياضيُت   

 احملاضرة التثقيفية

مرحلة 
 ختامية

1
1

 
ائق

دق
 

 إبداء الرأي و االستفسار. -

 حلقة نقاش

 



 

 
 المحاضرة الخامسة:

مراحل  عنواف احملاضرة 
ؼبدة احملاضرة

ا
 

 الوسائل اؼبستعملة احملتوى األىداؼ التعليمية

إعطاء  الرياضي 
أىم اإلرشادات 
والنصائح عبعل 
تغذيتو صحيحة 

 ومناسبة.

مرحلة 
 سبهيدية

1
1

 
ائق

دق
 

ترغيب اؼبشاركُت وربفيزىم للمشاركة االهبابية  -
 يف احملاضرة.

 ربسيس اؼبشاركُت بأنبية اؼبوضوع  -
 الًتحيب باؼبشاركُت

 
 
 

جهاز عرض  -
 الشرائح

 

احملاضرة  -
 التثقيفية

 
 

نشرات  -
 إرشادية

صندوؽ  -
الستقباؿ 

 األسئلة

مرحلة 
 رئيسية

4
1

 
يقة

دق
 

أف يستطيع الرياضي اؼبشارؾ يف الربنامج  -
زبطيط وجباتو الغذائية بطريقة متوازنة من 

 لنشاطو الرياضي.حيث احملتوى ومناسبة 

أف يعرؼ مدى  حاجتو من العناصر الغذائية  -
حسب وظائفها يف اعبسم : أغذية بناء 

،أغذية طاقة ،أغذية صيانة ووقاية وكذلك 
 التزود باؼباء.

أف يعرؼ الرياضي مىت وبتاج إىل اؼبكمبلت  -
 الغذائية ،وما ىي احتياطات استعماؽبا.

أف يعرؼ بشكل عاـ كيف هبعل غذاءه     -
 ومساعد يف رفع مستوى أداءه رياضي   صحي

 احملاضرة التثقيفية

مرحلة 
 ختامية

1
1

 
ائق

دق
 

 إبداء الرأي و االستفسار. -
 حلقة نقاش

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  14اؼبلحق رقم 
 أساتذة الًتبية البدنية والرياضة سواعد البحث

 

 

 

 



 

 
 قائمة أساتذة التربية البدنية سواعد البحث

 الثانويةاسم  اسم األستاذ الرقم
 عبد اؼبؤمن زرقي ؿبمد 01
 طنجاوي سلوى البشَت 02
 بوعمامة قوت ؿبمد 03
 ابن سحنوف زايري رفيق 04
 قاضي ؿبمد حاكمي قدور 05
 برحو ؿبمد ساحي ؿبمد 06
 بوعناٍل اعبيبليل ظباحي عبد القادر 07
 مداٍل بوزياف شبلي سعيد 08
 توىامي مصطفى خليف عبد القادر 09
 الشاوش عبد اغبميد بلهادي بن علي 10
 اغبساسنة -ىبليل عامر  بركات عامر  11
 الرباحية -الثانوية اعبديدة  خدة علي 12
 اغبساسنة -ىبليل عامر  ركراؾ علي 13

 

 



 

 

 

 

  15اؼبلحق رقم 
الربنامج اؼبعاجل للبيانات تعريف ب  

  NUTRILOG الغذائية      

 

 
 

 
 



 

 :  (Nutrilogتعريف البرنامج الحاسوبي )
 تحليل، و ىو يقـو ب التغذية وعلم التغذية ؾباالتو الصحة  ؾباؿ يف العاملُت احتياجات يليبىو برنامج 

معتمدا على قاعدة بيانات مصادؽ عليها من طرؼ اعبهات العلمية  ، متكاملبشكل  التغذية نظاـ ومراقبة
ؼبراقبة ومتابعة تغذية رياضيي النخبة أو  يف اجملاؿ الرياضي  اؼبختصة و الشركاء العلميوف . وىو يستعمل

 مستخدميو . ألىداؼ وفقااؼبمارسُت من أجل الصحة  الرياضيُت
 :(Nutrilogأىم وظائف )

  مصروؼ حساب) بدقة اليومية الطاقة اؼبصروؼ من مراعاة مع الغذائية االحتياجات ربليلربديد و 
 اعبنس) موضوعك البيولوجية اتطيواؼبع( الرياضية و اليومية األنشطة أساس على الطاقة

 من كثرأل الطاقة اؼبصروؼ من تقييم حيث يستطيع( .  اعبسم وحجم والطوؿ ،والعمر،الوزف
 .نوع من األنشطة اليومية 350

  يومية ذكراتاؼب ألسلوب وفقا الغذائي التوازف ورقة طريق عن يوميا اؼبغذية العناصر ربليل 
، ويقدـ الربنامج  ستبيافاال بأسلوب  أو(  ة و النوعيةالكميمن حيث ) الغذائية  مسانباتلل

مقارنات وتوضيحات حبيث يظهر االختبلؿ )من حيث النقص أو زيادة( الذي وبتمل أف يكوف 
 .يف تغذية اؼبستخدـ 

 ثاؿ التايل اؼب، و  واضح بشكل الغذائية تاجملموعا وسبثيل واؼبعادف لفيتاميناتشامل ل عرض يقدـ
يوضح ذلك:



 

 

Taille : 1 m 75 

Poids : 70 kg 

IMC : 22.9 

Poids de forme : 0 kg 

/ /  VERSION  

ici apparaîtront 

vos coordonnées 

professionnelles 

 

Histogrammes et répartition PLG 

Mercredi 20 Mars 2013 

 

Carence Equilibre Excès Non interprété % des besoins % valeurs disp. 

Energie 0    20   40   60   80   100  125  150  175  200+ 

Energie 
  

2118 kcal 78% 
 

Protides 
  

78.5 g 89% 
 

Lipides 
  

93.2 g 89% 
 

Glucides 
  

236 g 67% 
 

Alcool 
  

0 g 
  

 

Vitamines 0    20   40   60   80   100  125  150  175  200+ 

Rétinol (vitamine A préformée) 
  

257.75 µg 81% 78% 

Bêta-carotène équivalents (provitamine 

A caroténoïdes)   
6850.80 µg 238% 33% 

Vitamine D; par sommation (calciférol) 
  

7.88 µg 158% 78% 

Vitamine E 
  

7.49 mg 62% 78% 

Vitamine C, acide ascorbique total 
  

169.89 mg 154% 78% 

Thiamine (vitamine B-1; aneurine) 
  

0.60 mg 46% 78% 

Riboflavine (vitamin B-2) 
  

1.24 mg 78% 78% 

Niacine (acide nicotinique; nicotinamide, 

vitamine PP)   
11.47 mg 82% 78% 

Acide pantothénique (D-pantothénate; 

vitamine B-5)   
2.88 mg 58% 78% 

Vitamine B-6, total; méthode d'évaluation 

indéterminée   
1.43 mg 79% 78% 

Biotine (vitamine H) 
  

0 µg 
 

0% 

Folate, total (folacine; acide folique; 

vitamine B9)   
152.95 µg 46% 78% 

Vitamine B-12 (cobalamine) 
  

4.54 µg 189% 78% 

 

Minéraux 0    20   40   60   80   100  125  150  175  200+ 

Magnésium 
  

188.79 mg 45% 78% 

Calcium 
  

1154.36 mg 128% 78% 

Phosphore 
  

1056.30 mg 141% 78% 

Potassium 
  

1660 mg 47% 78% 

Sodium 
  

5238.50 mg 164% 78% 

Fer, total 
  

8.37 mg 93% 78% 

Zinc 
  

8.01 mg 67% 67% 

Cuivre 
  

0.75 mg 38% 67% 

Manganèse 
  

1.36 mg 45% 67% 

Iodure 
  

64.61 µg 43% 67% 

Sélénium 
  

19.03 µg 32% 67% 

 

Autres 0    20   40   60   80   100  125  150  175  200+ 

Protéine d'origine animale 
  

0 g 
 

0% 

Sucres, total 
  

68.70 g 
 

78% 

Acides gras saturés 
  

47.1 %Lip  183% 78% 

Acides gras monoinsaturés 
  

29.5 %Lip  45% 78% 

Acides gras polyinsaturés 
  

6.22 %Lip  39% 78% 

Fibres; méthode d'évaluation 

indéterminée   
14.21 g 47% 78% 

Cholestérol; méthode d'évaluation 

indéterminée   
221.95 mg 63% 78% 

Eau (humidité) 
  

2793.53 g 93% 100% 

 

  



 

Nutriments énergétiques Protides Lipides Glucides Alcool 
 

 

Répartition par 

repas 

Petit 

déjeuner 

Collation 

Matin 
Déjeuner 

Collation après-

midi 
Dîner Extras 

 

 

 



 

 

 

 

  15اؼبلحق رقم 
 بعض الصور أثناء تنفيذ الربنامج اإلرشادي

مع التبلميذ الرياضيُت   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

    

 

  



 

Résumé 

L’efficacité d’un programme directive pour le développement de  

la conscience alimentaire chez les exerçants des activités 

sportives aux  élèves lyciennes. 

    Le but de cette étude est de connaitre L’efficacité d’un 

programme directive pour la conscience alimentaire chez les 

exerçants des activités sportives aux  élèves lyciennes, L’étudiant 

propose que le niveau alimentaire chez les élèves sportives au 

lycée avant l’application du programme soit bas, et propose que le 

programme a un effet positif pour l’échantillon d’étude, ils sont  

80 élève choisi intentionnellement parmi 198 élèves qui exerce 

les activités sportives dans les différents lycées a la ville de Saida.  

L’étude utilisé deux programme ( descriptif et expérimental ), et 

divisé entre deux groupes avant l’application programme sont 80 

élèves sportif et après l’application du programme sont 24 élèves 

sportif. Le questionnaire comprend quatre chapitre sont (exposé 

général, description du programme alimentaire, les pratiques  

sportif et le conscience alimentaire ).                                                                

Après le résultat obtenu et l’analyse par l’utilisation du 

programme          ( SPSS.20 )  l’étudiant arrivé a plusieurs 

déduction, le plus important c’est que le niveau de conscience 

alimentaire adapté aux élèves pratiquant les exercices sportif 

avant l’application du programme directive est bas. Ce 

programme a un effet positif au progression du conscience 

alimentaire. L’étudiant arrivé a plusieurs recommandation parmi 

les, la nécessité d’intérêt pour l’état alimentaire chez l’élève 

sportif et l’essaye de trouvé des moyens pour l’acquérir d’un 

comportement alimentaire juste dans les clubs sportifs par la 

sensibilisation et la stimulation du rôle positif pour ce qui peut 

améliorer la conscience alimentaire surtout le rôle d’entraineur.     



 

Abstract 

The effectiveness of extension programs for development of food 

awareness for Practitioners of physical and sporting activities in 

secondary school students . 

The study aims The study aimed to find out the effectiveness of 

mentoring program The study aimed to find out the effectiveness 

of a Counseling Programme to develop the nutritional awareness 

for Practitioners of physical and sporting activities in secondary 

school students, and the student researcher may be assumed that 

the level of the nutritional awareness among the practitioners in 

during the secondary stage before applying a low Counseling 

Programme ,it has a relation with their nutritional habits , he 

suppose also that the Counseling Programme affects positively 

the development of the nutritional awareness of that sample ,it 

represented by 80 student athlete were chosen Intentionally out of 

198 the practitioners from the different secondary schools of 

wilaya of Saida .Experimental and descriptive approaches were 

used in that study ,the sample of research were devided into two 

parts which include about 80 students before the applying of this 

programme ,whereas the number of students were 24 after this 

process  .The questionnaire and the Counseling Programme were 

used, The questionnaire included four Sections : General Data 

,Description of the diet followed by the students,Dietary practices 

and the nutritional awareness . after getting and analysing  the raw 

results using the statistic programme (SPSS.20) the student 

researcher reached a group of Conclusions , the most important 

one is that the nutritional awareness level the practicioners of 

physical activities and sports before the  Counseling Programme 

is low . it related with a positive relationship with their nutritional 

practices ,furthermore  the  Counseling Programme affect 



 

positively in the developement of the nutritional awareness of the 

students who practice those activities . the  Counseling 

Programme . The student researcher   

deduced several Recommendations such as the attention to the 

nutritional status of the student athlete and Attempting to find out 

the ways which permit to   

reinforce the right dietary behavior in the sports clubs by the 

awareness and the effectiveness of the positive role of all who can 

affect in the nutritional awareness of the athlete especially the role 

of the coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فاعلية برنامج إرشادي  لتنمية الوعي الغذائي لدى ممارسي األنشطة البدنية الرياضية 

 من تالميذ المرحلة الثانوية .

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الوعي الغذائي لدى التالميذ            
الممارسين لألنشطة البدنية الرياضية بالمرحلة الثانوية، وقد افترض الطالب الباحث أف مستوى 

اإلرشادي الوعي الغذائي السائد لدى التالميذ الرياضيين في المرحلة الثانوية قبل تطبيق البرنامج 
وافترض كذلك أف البرنامج اإلرشادي  يؤثر إيجابا في  وأنو يرتبط مع ممارساتهم الغذائية، منخفض ،

تلميذ رياضي اختيروا  بطريقة مقصودة  80غذائي لعينة الدراسة ،و التي تمثلت في التنمية الوعي 
مدينة سعيدة تلميذ يمارسوف األنشطة البدنية الرياضية من مختلف ثانويات  198من أصل 

عددىا  بلغ قسمين إلى البحث عينة وقسمت والتجريبي، الوصفي جينالمنه الدراسة ت.استخدم
 ـااستخد تم تلميذ رياضي ، 24 البرنامج تطبيق تلميذ رياضي وبعد  80 البرنامج تطبيق قبل

وصف  ،العامة البيانات وىي محاور أربع على االستبانة وشملت ، اإلرشادي والبرنامج االستبانة
بعد  ، الغذائي الوعي و الغذائية الممارسات ،النظاـ الغذائي المتبع من طرؼ التالميذ الرياضيين  

.توصل  (SPSS.20اإلحصائي ) البرنامج باستخداـ لهاتحلياـ و ػػالحصوؿ على النتائج الخ
ئد لدى الطالب الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أىمها أف مستوى الوعي الغذائي السا

التالميذ الممارسين لألنشطة البدنية الرياضية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي منخفض . وىو يرتبط 
وعي لبرنامج اإلرشادي  يؤثر إيجابا في تنمية اػلأف او مع ممارساتهم الغذائية . ةبعالقة طردية إيجابي

بعدة توصيات  طالب الباحثال الغذائي لدى التالميذ ممارسي األنشطة البدنية الرياضية. وقد خرج
الة الغذائية للتلميذ الرياضي ومحاولة إيجاد السبل لتعزيز السلوؾ الحمها ضرورة االىتماـ بىمن أ

يجابي لكل من يستطيع اإلدور التفعيل التوعية و الغذائي السليم في النوادي الرياضية عن طريق 
 رب .مدرياضي خاصة دور اللل عي الغذائي و الالتأثير في 

 
 الكلمات األساسية:

  الثانويةالمرحلة  –النشاط البدني الرياضي  –الوعي الغذائي  –البرنامج اإلرشادي      


